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Ky niem 80näm Décuong vàn hóa Vi�t Nam

Mo duong và d�n dao

Quy Mão2023
có Thù tuóng Vö Vän Ki�t: Nguoi khai sinh

và thêm hai ch�"Du lich"cho Làng
Ván hoá -Du

lich
các dân t�c Viet Nam
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Chuyên hói huong án vàng "Hoàng dé chi båo"

Ma nhai Ngü Hành
Son, di sàn

van hoá doc dáo

Banchèo Tuyét
Diêm
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Dé có nhüng tác phám vän h�c, ngh� thuát

"Sóng mái vói thöi gian"

Phát
trién công nghi�p �iên

ånh Vi�t Nam

nhuthé nào?

Ngày Xuan lai phåi nói chuyen không vui.
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Chuyénd�ng vän hoc nhin t� vån
hoá

Sankháu "tuoi sóng" sân kháu "dóng h�p"

Anh: TránHuánMà lói
vào dân ca Uy viên Trung uong Bóng. B0 trubng B� Vön hoó. Théthoovà Du ch Nguyén Vôn Hüng0

Nhan sác dua chen thihoa h�u
hdo dón mùa xuân mói 2023, trong bói cánh cd

nudc dang tó chúc nhi�u hoat d�ng ký ni�m 80 nam

Dé cuong Van hoá Vi�t Nam c�a Dáng, voi niém

fan vung vàng tit nhing thànlh qud dá dat dugc, vOi

niém hy vong mói, c�ung voi su cáu thj dé khác ph�c,

sua chua nhung han ché, yéu kém c�a Ngành, chung ta sé tiep tuc kiên

dinh trên con duong tháo gð khó khân, diém nghén dói vdi su phát trién

Nganh, tan dung co hoi, tim ki�m gidi pháp top trung nguón luc ddu
tu chuyên sdu và có trong diém cho van hóa. Vi trên hét, dáu tu cho

van hoa chính là dáu tt cho su phát trién,dáu te cho tuong
lai hoi nhop mang tính

bén ving hom eia dát nude và dócang
chinh là nén táng tien quyét góp phán hinh thành mot h� sinh

thái có khá náng tgo dong luc khoi
dûy

khát vong cóng
hién

cùa toàn dan cho sunghi�p chán hung van hóa dan t�c".
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Xay dung van hóa lièm chinh

nhin tututuong
HO CHIMINH

Kiên tri xây dyng 'vanhoa liêm chinh" là

m�t
trong nh�ng nhi�m vu.gidi pháp trong tâm thoi

gian tói trong công tác phòng.chôngtham nh�ng cúa Dáng ta

hiên nay. Dây cüng �ugc xem là thuócdo sy trong sgch, v�ng mgnh
cua Dång:pham chât, �go �uc c�a cán b�, dång viên. Tõng Bi thu Nguy�n Phú

Trongtùng nói: "Thanh sach, liêm khi�t áy chinh là Liêm vay. Nguoi liêm khi�t thi bát
lu�n gép hoàn cánhnào c�ng không ��ng lòng tham,c�ng cháng ham hõ v�t chát..".

bán mua 1 bán 1o hoác mua gian bán dân
tri cho nhân

lau, cho den cho dö, tich tru dáu co. dan. Nguoi viét:

Quan tham vi

dán dai. Néu dán

hiéu biét, không
chiu dut lót, thi quan du không liem,

lap nuóc, Chú tich Hó Chí Minh luôn

quan täm den vi�c xáy d�ng d�i ng�

Nguoi có tién cho vay cát có, bóp háu

bóp hong dóng bào. Nguoi cày ruong

khóng ra cong dào mudng, má lay cap
nudc ruong c�a láng giéng. Nguoi làm

nghé (bát cú nghégi)nhán lúckhó khán cúng phái hóa ra LIEM. Vi vay, dân
mà bát chet dóng bào. Nguoi coð b�c
chi mong xoay cua nguöi dë lam cua
minh... déu là tham lam, déu là BAT
LIEM. Dim nguoi giói,dé giütdia vi va
danh tiéng cua minh là d�o vj (dao la

trom). Gap viéc phái, mà so khó nh�c

nguy hiém, không dám làm, là tham
vát uý lao.Gap giác mà rút ra, không
dám dánh là

tham sinh uý tù.Déu làm
tráivoi chú LIEM". Nguoi chi

ra
h� luy

xáu xa c�a vi�c bát lièm: "Do BATLIEM

cán bo,
vi

theo Nguoi: "Muon viécthành

cong hodc thát bai déu do cún b� tóthay
kém"; "Cán b� là cái góc cua moi cóng

TSCHU DÚCTÍNH

heo Chú tich Hó Chí vi�c; "Huán luyén cán b� là cóng viéc
Minh, "lièm" là trong

s�ch, không tham tham,

khòng tham dja vi,không
tham tién tài,khóng tham

góc cua Dáng"

Nguoi dã coi tú dúc "Cán,ki�m, liém,
chinh" là nén tàng c�a �oi sóng mói,
nén tàng c�a Thi dua ái quóc khi Nguði

phai biétquyén h�n cua minh,phái biét

kiém soút cán bo, dé giip cán bo thuc

hiên chù LIEM". Dé chóng vi�c cán bo
tham ô, nh�ng nhieu dân chúng, cùng
vOi nång cao dán tri, néu cao d�o ducsung suóng; "chính là không tà, là kháng dinh: "Thiéu m�t dúc, thi không

tháng thán, dúng dån. Nguöi kháng
dinh: "Trôi có bon mùa: Xuán, Ha,
Thu, Dong. Dát có b�n phuong: Dông,

Táy, Nanm, Bac. Nguði có bón dúc:

Can, Kiem,
Liêm, Chinh. Thiéu m�t

mua thi không thành troi. Thiéu m�t

phuong thi không thành dát. Thiéu

mot
duc thi

khóng
thành nguoi".

Vi vây, trong bói cánh hi�n nay, kien tham tién tai. Không tham sung suóng.
tri xay dung "ván hóa liêm

chinh" theo

tu tuong Hó Chí Minh nhåm t�o dung
nén täng vung chác vé phám chát dao
duc giúp cán b�, dáng viên khóng bi

ch�ch hu�ng, vuot qua cam do cua

thanh nguoi". Trong Ngù thuong c�a
Nho giáo, các bâc minh quân thuðng
chi bàn vé "Nhân, nghia, l�, trí, tin"mà
khóng bàn vé "Liêm".vói Chú tich Hó
Chi Minh, Nguði bàn dén "Nhán, nghia,
tri, dúng, liêm".Nguði dinh nghia trong
Sua dói lói làm vi�c viét nám 1947:
Liem là khóng tham dja vj. Khóng

cong vu, thì dóng thoi pháp luát phái

nghiem: "Pháp luât phái tháng tay

trimg tri nhùng ké bát liêm, bát ký ké

áy o dia vj náo, làm nghé nghiép gi.
Chu tich Ho Chi Minh mong rång, moi

nguoi déu ph�i nhán ra bát lièm là m�t
diéu dáng xáu hó, kë bát liêm là có t�i

hay bi mát,truc tiéphay gián tiép,bát voi nuóc, v�i dân, trong dó, nguði cán

mà di dén toi ác trom cáp. Công khai

Không ham nguði táng bóc minh. Vi

váy mà quang minh chính dai, không
bao gid hú hóa. Chi có mot thú ham là thi nuóe së nguy".
ham hoc, ham làm, ham tiénb�". Theo

liém túc là tróm cúp". Nguði dán löi c�a

Khóng Tu, Manh Tu: CuKhóng Tü nói:

Nguoi mà khóng Liêm, khóng báng súc
vat.Cu Manh T� nói: Ai c�ng tham

loi,

bo co vai tróquan trong trong vi�c néu

guong:
Cán b� thidua thuc hành liêm

khiét, thi se gây nén tinh liêm khiét

trong nhân dán'".

Chú tich Hó Chí Minh tung kháng
Nguoi dé cao co ché kiém soát, giáo dinh: "M�t dân toc bi�t cán, ki�m, liêm

Ngtoi, Liêm
là m�t phám chát không

tién bac, vât chát là m�t trong nh�ng
nhi�m vu sóng con.

Décó thé xóa bô tri�t détân góc hành

vi tham nhüng, bën canh các giái pháp

vé huy ��ng súc manh tóng h�p c�a cá

h� thóng chính tri
và toan xá h�i tham

gia phong, chóng tham nhúng; hoàn

duc và thuc thipháp luat:"�éthuc hi�n
thé thiéu c�a moi cóng dán, bát ký � Ch� Liêm, cán có tuyên truyén và kiém

soát, giúo d�c và pháp lu�t, tu trén

uóng dioi, til duói lén trên' Theo

Nguoi, dói tugng phái kiém soát truóc
Nguoi viét: "Liêm là trong sach, tién là nh�ng nguoi có chúc quyén,

vi cáp cao thi quyén to, cáp tháp thi

tuong cán thuc hành ch� Liém không chí quyén nhó. Dù to hay nhó, có quyén

là mot dán t�c giàu vé vát chát, manh
vé tinh thán, là m�t dån t�c van minh
n bo

Ngay tù hôi con hoat d�ng bí mât �
nude ngoai hay sau này là länh tu töi

cao, 24 nám lièn t�c nåm giù quyén l\te
chú chót c�a �ång và dát nuóc, HoChi
Minh luôn luôn trân trong ch� Liêm và

Cuong vi nào,
ti�

nguoi cán b�, nguoi

co
tien,

có quyên dén ngurói buôn bán,

nguoi cày ruong.

khóng tham lam. Nguoi m� rong dói

thien thé ché,kip thoi khác phuc nhiung bó hep trong táng lop quan lai nhu ché

do phong kién, mà ngày nay là tátcå moi

"k� hö'"
dé

"khong muón, không dám cong dan:Ngdyxmua,
dudi

ché do phon9

mà thiéu luong tám là có dip së d�c là tám guong cùa m�t nguði Cong sånbát câp, bit kin nhüng "khoáng tróng", khoét, có dip sê dn cua dút, có dip se
"dicong vi

tr. ivay, cán bô phái thuc
và không thé tham nh�ng'.., thi vi�c kién, nhimg nguöi làm quan khóng d�c hanh chu LIEM truóc, dé làm kiéu máu

cho dan M�t vi�c rát quan trong dé
chicó nghia hep...Ngày nay, nuóc ta là Chông tham 6, tham nh�ng là nâng cao

suot doi sóng cán ki�m liêm chính, chi

công vó tu, liêm khiét,trong sach.

Nhung nám 1923-1924, hoat d�ng
trong Quóc té C�ng sån, m�c dù dieu

kien làm vi�c và môi truðng råt
tot, banthan dugc cáp trên chú ý và dánh giá rát

cao, song nh�ng diéu áy không giúduge
Nguoi bâng lòng v�i cu�c sóng hi�n tai

O Liên Xo. Trái
lai, Nguoi nhiéu lán tim

gap
lanh dao bày tò nguy�n vong vé nuôc

dé tuyên truyén và tó ch�c phong traocách mang. Nguoi nói rò trong thu gu
các dóng chí cùng hoat dong � Pháp nám

1923: Doi vói
tói, câu trå loi då rð ráng:

Tro vé nude, di vào quán chúng, thuc

tinh ho, t� chúc ho, doàn két ho, huán

luyén ho, dua ho ra dáu tranh gianh tnu

do d�c lâp".Mac dù mang trên minh an

tù hinh do chính quyén Nam triéutuyèn

nam 1927, song Nguyèn Ai Quóc v�i su

xáy dung ván hóa liêm chinh, chú trong khoét dáan,
thi goi là LIEM, chu Liêm áy

giáo duc dao dúc,luong tâm và danh du

là nhüng giai pháp
can co, lau dai. Hay

Dán chú cong hoa, chu Liêm có
nghia

rong hon, là moi nguoi déeuphái LIEM..

Cht
LIEM phdi di doi vói

chù KI�M.

Cung nhu chú KTEM phdi di dói vóichu

CAN. CO KIÊM mói LIEM duge".

Theo Nguoi, nguge vói Liêm là Bát

Ngay tù thoi ký chuán b� thành lap liêm. Nguoi viét: "Vi xa xi màsinh tham

lam. Tham tién cúa, tham dja vi,tham

danh tiéng9,tham
án ngon, sóng yén

déu làBÁTLIÈM" Nguoi nhân diên ro

các hành dong bát lièm c�a các thành

phán tù cong chúc chinh quyén, binh si

dén
dan

gian: "Nguèi
cán bo cay quyén

thé mà duc khoét dân,an cia dút hodc

trom cua cóng làm cùa tu.Nguoi buôn

nói cách khác, láy súc manh van hóa dé

chóng quan lièu,tham nh�ng, tièu cuc.

"Liêm là không tham diavi.

Khong tham tien tài. Không
tham sung suong. Không
ham nguoi tâng bôc minh. Vi

vay mà quang minh chính dai,

không bao gid hù hóa.Chi

có mot thú ham là ham hoc,
ham

làm, ham tiên b�".

(Sia doi l6i làm
vi�c)

Nguoi coi trong cha Liem

Dang, trong tácphám �uong Kúch ménh
(nám 1927), länh tu Nguyén Ai

Quóc
dá

neu ra nhung yêu cáu vé phám chát mot

nguoi cách mang phái có, nhu: "Vjcong

vong tu; Khóng hiéu danh, khóng kiêu

ngao; Nói thi phái làm; Giü chù nghia

cho ving;Hy sinh; It long tham
mu�n

vé vat chát..."Sau này, trong quá trinh

2VAN HOA22



giúp do cua Quóc té Cong san da 5lán

tó chúc vé nuóc vào cáe nåm: 1924 (tiù

Quang Chau), 2lán trong nám 1928 (tu

Lào và Thái Lan), nám 1940 t� Vân Nam

CTrung Quóc) và nåm 1941 tu Quáng Tây

CTrung Quóc) mói thänh cong

Trong nhùng ngày hoat d�ng �
Cao

Bàng và các tinh mién núi phía Bác,

Nguoi sóng hòa minh vói anh
em, dóng

chí,chju moi kham khó, thi�u thón. Các

dóng chí ð gán Nguði ké: "Nh�ng ngày

o Pác Bó, Nguoi b� ki�t
ly nang, thuóc

thang không có, anh em chi chüa cho

Nguoi bång các bai thuóc dân gian. M�t
unu tiên duy nhát Nguoi duge huong

la

khi náu com, dóng chí Loc chát ít nuoc

com dé boi duông cho Nguôi" (theo tu

li�u c�a Báo tàng Hô Chí Minh).

Sau Cách mang Tháng Tám, vé Hà

Noi, khi kèu goi dóng bào sé com,

nhuong áo dé cúu giúp nguði nghèo,

bán than Nguoi và co quan Van phông

Phù Chù tjch déu guong
mâu i0 ngày

nhin an m�t b�a, nuôi bûa 1 bo gao

chuyén vào Quy cúu té.Nho büa o co

quan, Nguoi duge quán Tuðng moi an

com, nhumg Nguoi dã kiên quyét tu

nhin vào hôm sau.

Nam 1946, trå loi nhà báo nuöc ngodi,

Chù tich H6 Chí Minh b�c bach: Toi

bào quan. Chính vì vay, sau ngày

Nguoi qua doi, Vân phòng Phú

Chù tich da bàn giao cho
Bao

tàng Cách mang, Bào ting Hó

Chi Minh hàng nghin hi�n vt
là dó tang phám cùa Nguoi. Di

cong tác các dia phuong, Nguoi

thuong t� ch�i tang quà,
cho dù

dáy chi là yén gao, b� quán áo..

Nguoi không có gia dinh riêng cûng

nhu tài sán riêng,moi phuong tiênphuc
vu Nguoi làm vi�c và dó dùng sinh hoat

déu là nhung dóvat thong thuong
vi

gidn

di.

Sau 79 nám sóng trên doi, Nguði ra

di vé coi vinh hùng mà trên nguc không

mot túm Huan chuong, nhung Nguoi dé

lai cho dan toc ta cá m0t co dó và tám

guong nguoi Cong sån suót doi gia tron

cht LIÊM, sóng liêm khiét,trong sqch,

suót doi tûn tuy ph�c vu nhân dân.

di con
Vi thugnE và

biet quên minh

mà lam chuyên loi

ích chung. Mot

công boc quóc gia

liem chinh phái:

Co dúc, có tài,

biet
kinh

trong

nghe nghiep,

vui ve v�i moi
Bác Ho voi duc Chính

Tháng 6.1949, Ch� tich H6 Chi Minh

viét:"Chinhnghia là khóng tà, nghia
là

thdng thdn, dimg dán. Dicu gi khóong

dimg dán, thdng thdn, tuc là tà.CAN,

KT�M, LIÈM là góc re cua CHINH.

Nhumg mot cái cây cán có góc ré, lai

cin co cdnh, lá, hoa, qud moi là hoàn

todn. M�t nguòi phdi CAN, KT�M,

LIEM nhung cán phdi CHINH mói là

nguoi hoàn toùn. Trên qud dát, có hàn9
muon triêu ngudi, song só nguði áy có
the chia làm hai hang: Nguoi THIEN

và nguidiAC. Trong xú
hoi, thuy

có
trámm

cong, nghin viéc,song nhing cóng vi�c

áy có thé chia làm 2thú: Viec CHINH

và viêc
TA. Làm vi�c CHINH là ngudi

THIÊN. Làm viee TÅ là nguði AC. Siên9

náng (cán), tdn tiên (kiém), trong sach

(lièm)
-chính là THIEN. Ludi bi�ng, xa

i, tham lam,là tà, là ác

Ngay tr nâm 1925, khi giang bài

cho các cán b� cách mang Vi�t Nam

Quáng Châu (Trung Quóc), länh tu

Nguyèn Ai Quóc da kháng dinh, tu cách

mot nguoi cách mang là phäi làm tròn3
trách nhi�m: Tu minh, dõi või nguði và

tói voi công vi�c.

Dén bài Chinh viét nám 1949, Nguoi

nói ro hon: "Bát kyð táng lop nào, git

dia vi ndo,làm nghé nghi�p gi,su hoat

dong cua m�t nguoi trong xá h�i có
thé

chia làm 3mdt: 1. Minh dói v�i minh;

2. Minh d�i vói nguði; 3. Minh dói vói

cong viec".Hó Chí Minh cho ràng, dúc

CHÍNH �oi hói con nguoi phái sóng
trung thuc, chính truc, không giá doi,

không khoe
khoang, phái có gan dáu

tranh voi cái xáu, báo ve lé phái, phân

bi�t dúng sai.

Can dan "tu minh phdi chính truóc,

moi güip dugc nguði khác chinh", nên

Nguoi tiù viec to dén
vi�c

nhó déu
có

ý làm guong, nhung Su làm guong ay

không ón ào. Nhung �óng chí ô gán

Nguoi ké: "Moi hành dông néu guong
c�a Bác déu tu nhiên dien ra nhu nó

vón thé, giàn di, nh� nhàng và t�ng
buoc thám sâu vào moi nguði xung

quanh. Hoc Bác và làm theo Bác, chính

tù nh�ng diéu nhu thée.

nguoi, cong

chính vo tu;

Biét le phép,
biét hay, do,

phai, trái.

Liêm cung

lai

là thay

cua nguoi,

cua quóc gia mà

lông không ham chiém

doat m�t cách phi pháp. Tuc

là biétxét nét dâu là gidi han

gida cong và tu rói không dám

làm diéu xáu, diéu trái vóiquóc

pháp và dao lý luán thuong.

Nhát là không che day diéu xáu,

nghia là dúuc hanh ven toàn. Néu

liem thì c�a
gi cúng cá gan

14y, khong si thì vi�c gi cüng bát

tuyét nhiên không ham muón
cóng

danh phú quý chút nào. Bày gið phdi

gánh chuc Chù tjch là vi dóng bào iy

thác thi toi phdi gáng súc làm, cùng
nhu mot nguoi linh váng ménh lênh

cia quóc dân ra truÓC mat trán.
Bao

gid dóng bào cho toi lui, thi töi rát vui

long lui.Toi chi cómot su ham mu�n, Anh do

Boo tòng
H6 Chi Minh

ham muón t�t bác, là làm sao cho niíðc

ta dugc hoan toàn d�c lâp, dån ta duoc

hodn toàn tu do, dóng bào ai cüng có

com dn do mac, ai cùng dugc hoc hành.

Riéng phán toi thi làm m�t cái nhà nho

nho, noi có non xanh, nuoc biéc dé cdu

kh Cung cop

ca, tröng hoa,
sóm chieu lam ban vói

các cu gid hái cui, em tré chân tráu,

không dinh lhu gi voi vòng danh
løoi.

Nam 1954, vé sóng à Phù Chú tich,

Nguoi t� chôi ð trong ngôi nhà Toàn

quyén và chon ngôi nhá
cua ngtOi tho

diên. Nám 1958, khi duyêt thiét ké ngôi

nhà sàn, Nguoi yéu cáu
chi làm 2 phòng

không làm ve sinh khép kin, không làm

gó tót, cua m� ra xung quanh dé hoa vói

thien nhien. Tros có bon mua: Xuân, H�, Thu, Dông. Dat có
bôn

phuong: Dong, Tây, Nam,
Bác. Nguoi có bon dúc: Cán,

Kiem, Liêm, Chinh. Thiéu m�t mua thì không thành tr.
Thiêu m�t phuong thi không thành dat. Thieu m�t dúc

thi không thành
nguol"

15 nam o Phù Chú tich Hà Noi, Nguôi

dành hon 700 lán dé di thám cán b�,

bo d�i và cong nhân, nông dân. Voi b�

quan áo nâu gi�n di, dôi dép lóp quen

thuoc, Nguoi dén v�i moi nguði, không

tién hô h�u ung, dón ruóc linh dinh.

Nguoi không coi minh là lánh tu t�i cao,

mà suot doi tâm niêm làm m�t nguði

linh vang lênh quóc dân dóng bao,

lam tron trong trách nhân dân úy thác.

Tháng 7.1968, BO Chính tri hop và ra

Nghi quyét vé vi�c tó chuc 4 ngay le lón

cua nam: Ngày thành lap �áng; Ngay

Quóc khánh; Ngày sinh Lenin và Ngày

sinh Chú tich Hó Chí Minh. Khi biët tin

nay, Nguoi dé nghi: "Bác chi �óng ý ba

phán
tu Nghi quyét. Bác không dông ý

dita 19.5 là ngày ký ni�m lón trong nám

sau. Hien nay, các cháu h�c sinh da sáp

buóc vào nám h�c mói, giáy muc, tién

bac dùng dé tuyên truyén vé ngay sinh

cùa Bác thl các chú nên dành dé in sách

giáo khoa và mua dung cu h�c tap cho

các cháu, khói lang phil

Doàn dai biéu các nuóc dén thám

Viet Nam hay cán b� di cong tác nuóc

ngoài thuong biéu Nguoi các dó luu

niêm. Nh�ng tang phám dó, Nguoi

déu chuyén cho Van phông vào sô và

(Chù tich Ho Chi Minh)

cháp làm. Nguoi må dén nhu thé thì

không chi ruóc h�a vào thân, "thân bai

danh liet và thú höi còn tai h�a nào

mà cháng dén? Huóng chi lai là k� làm

quan mà cái gi cùng ráp tâm muudoat,

vi�c gi cùng bång moi thú do�n dám

làm thi sao mà thiên ha không loan,

quóc gia khóng måt cho dugc'.

Tai Hoi nghi toàn quóc tóng két

10 nam công tác phong, chóng tham

nhùng, tièu cuc giai doan 2012-2022

(tháng 6.2022), Tóng Bi thu Nguy�n
Phú Trong,Truong ban Chi dao Trung

uong vé phong, chóng tham nh�ng,
tiêu cuc c�ng nhán manh: "..Kien tri

gido duc,rèn luyen �uc tinh lièm khiét;

xdy dung vân hóa tiet
ki�m, không

tham nhûng, läng phí, truóc hét trong

cán bo, dång viên, cóng chúc, viên

ch�c..
Phái nây dung các

quy ch� n�i

bo c�a �ång, các nguyên tác và chuán

muc dao dúc áp dung dói vói cán bo,

dång vien, nhát là nguoi dung dáu

trong viec git gin phám ch�t ��o dúc,

liêm chính, guong måu di dáu trong

phòng, chóng tham nh�ng, tiêuc�c"
Budc sang Xuân moi Quý Mão

2023, tin tuong rång, vói su vào cu�c

manh
me

va quyét liet c�a Dáng
và

Nhà nuóc, dung dáu là dóng chí Tóng
Bi thu Nguyèn Phú Trong, công cu�c

phong, ch�ng tham nhûng
và tiêu cuc

sê dat dugc nhiéu két quá tích cuc;

vi�c hoc táp và làm theo tám guong

liêm chính cùa Bác Hó ngày càng thuc
chát, di vào chiéu sâu, t�o su chuyén
bién manh mê trong doi ngû cán bo,

dáng
viên vé th�c hành van hóa LIÈM

CHINH, xay dung m�t Nhà nuóc liêm

chính, th�t st c�a dan, do dan, vi dân,

dán dát nhan dán
toi bén bò h�nh

phuc nhu Bác hàng mongtoc.

Hoc tap Bác dé xay dung

van hóa liem chính

Tu tu tuóng c�a Bác, Tóng Bí thu

Nguyen Phú Trong ting nói: "Thanh

sach, liêm khi�t áy chinh la Liêm vay.

Nguoi liênm khiét thi bát luan gâp hoàn

cánh nào cúng không dong lòng
tham,

cùng cháng muón ham
hó v�t ch�t. Hon

nua chinh la tinh thán chf cong vo tu,
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Các linh vuc van hóa, xà h�i tiép t�c duge quan
tam cham lo, dáu tt phát trién, dat duge nhiéu két

qua quan trong,
ró nét; các cáp, các ngành và

toàn h�

thong chinh tri ngày cang nhân thiúc ding dán hon và

hanhdongtich cue hon doi vói ván dé phát trién ván

hoá, xa h�i".

Toidánhgiá cao B� Van hoá, Thé thao và Du lich da
phoi hop v�i các Ban, b�, ngành và dja phuong tó chúc

nhiéu su ki�n van hóa có ý nghia t�i Lang Ván hóa- Du
ljch cáe dan toe Vi�t Nam, trong dó h�i tu vé "Ngôi nhà

chung" vói nhng lë h�i ��c dáo, hoat dông van hóa,

nghe thut truyén thóng, nghi thúc duge công nhan di

san van hóa phi vât thé dai di�n nhân loai..."(Phát bieu cúa Tóng Bi thu NGUYÉN PHÚ TRONG
tai Hoi ngh� truc tuyén Chinh phù vói 63 tinh, thành phó

truc thuoc Trung uong, ngày 3.1.2023)

CPhát biéu cua Chù tich nuóc NGUYEN XU�N PHUC
tai buói gap måt Doân dai biéu già làng, truðng bán, ngh�

nhan nguoi dân t�c thiéu só tiêu biéu nhân Ngày Van hóa các

dan t�c Viét Nam, ngày 19.4.2022)

Vang vong vån hóa
oi cua Tóng Bí thu không toc", "Van hoá còn thi dân t�c còn"

nhu nhung loi hi�u trieu, lay dong

trieu tri�u
trái

tim, truyén cám

mà còn khích le, cóvú cáhung
cho nhung chién si trên "mat

tran tu tuong ván hoá phán dáu

hét minh cho su nghi�êp cách
mang

Hon m�t nám sau su ki�n lich

su cua dát nuóc chua phäi là dàai

nhung su chuyén bién manh mê và

tích cuc c�a van hoá ph�i nói là ky
tich. Dàu ràng muc tièu "van hoá

phdi dugc dat ngang hàng vói kinh

té, chinh tri,xâ h�i" vn dang còn

phán dáu nhiéu nhung chua bao

gio hai tu
"vänhoá" lai

có súc nang,

Nhu Bo truong Nguyén Van

Hùng nhiéu
lán nhán

manh:
Muón chán hung và phát trién

án hóa, yéu tó dáu tién là phái

hán thúc dúng, khi nhán thúc

dung
thi së có hành d�ng dúng

hành công cua ngành trong

nam bát dáu bâng vi�c d�t phá t�

kháu
tó

chúc
cán bo; xây dung

dôi

sóng ván hoá co s thuc chát, có

rong tâm, trong diém, ch�n don

V, thón, bån, áp, phó, don vi, co

quan, truong h�c, doanh nghi�p

dé xay dung môi truòng vàn hóa.

Chon dúng và trúng ván dé,quyét

chi kháng dinh co dó, vi

the và tiém luc dát
nuóc

PHAN THANH NAM

Toi Dgi h�i toàn

quoc lan th� Xlll

cua Dång cüng
nhu tgi các h�i nghi

quan trong khác,

Tong Bi thu Nguyên
Phú Trong khäng
dinh: "Dátnuóc ta

chua bao giò có

�ugc tiem lyc, vi

thevà uy tin quoc
t�'nhu ngày nay

län t�e vüng buóc �i lên

duói ngon cð vé vang c�a �áng.

Trong niém hân hoan cua dát

troi vào Xuân, mùa Xuân c�a dát

nuóe và dan toc vói tràn
dáy hanh

phuc và uóc vong, v�i niém tin

manh liet vào tuong lai xán lan

cùa
dân

t�c, chúng ta cüng tu hào
ràng: Van hoá chua bao

gið dugec

quan tám và dat dugc nhiéu thành

u nhu ngày hóm
nay

vang vong dén thé.Khong phái bây gio mà ngay tu

h�ng ngày dáu thành
láp, Dáng

ta luôn luôn coi trong vai trò cùa

van hoá và hét súc quan tâm dén su

nghi�p xåy dung và phát trién ván

hoá, xác dinh vän hoá là nên táng

tinh thán cüa xá h�i, vua là m�c tiéu,

ua là súc manh n�i sinh, dong luc

quan trong dé phát trién dát nuóc,

dúng nhu Bác Hó da nói: "Van hoá

ohdi soi duong cho quóc dân di"!

93 mua Xuan, nhán thuc c�a

Dóng hành cùng su phát trién

Cua dat
nuóc,

vói
vai

trò quán

lý nhà nuÓC, ngành Ván hoá,

Thé thao và Du lich dã khép

lai mot
nam bâng nh�ng

dáu án dáng tu hào vói

nhiéu chuyén bién tích cuc,

mang tinh
buóe ngoât, duge

Dång, Nhà nuóc và Nhân dân

"Bo Van hoá,

Thé thao và Du
lich da hoàn

thien Chién lugc

phát trién ván

hoá; Chién lugc

phát trién gia dinh

VN; dà, dang thuc

hiên chuong trinh ph�c
hói phát trién du

lich...

Diéu dó cho tháy B� då có

su dáu tu, tù tu duy tóng

quát dén tám nhin chién

luge và dat két qud tót

trên cd 4 linh vuc".

(Ong Nguyén �ác Vinh,

Chù nhiem Uy ban Ván hod,

Giáo duc cia Quóc h�)

ghi nhân, dánh giá cao.

Ngay tu dáu Xuân Nhâm Dán

Dáng ta vé xáy dung và
phát

trién 2022
trên quê huong Bác Hó kinh

yêu, trién khai Nghi quyét �ai hoi

Dång toàn quóc lán thú XIII và Ho

nghi Ván hoá toàn quóc nám 2021,
"co xe tam må Van hoá, Thé thao

van hoá tùng budc duoe bó sung,

phát trién và ngày càng hoàn thiên,

toàn di�n và sâu sác hon. Tai Hoi

nghi Van hoá toàn quóc lán thú hai

nam 2021, m�t su ki�n trong �ai

và lich su cua dât nu�c sau 75 nåm

ké tù Hoi nghi Van hóa toàn quóc
lán thú

nhát, thông diep c�a Tóng
Bi thu Van hoá là hón cót cua dán

và Du lich chính thúc khôi ��ng v�i

chu dé cong tác "Nán xây dimg
moi trudng ván hoú co s� và

công tác tó chúc eán b�", m� ra

nhiéu ký vong..
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"Linh vuc ván hóa có nlhiéu chuyén bién
tich cuc; nhiéu

su ki�n ván hóa, thé thao quy mô lón, nhát làSEA Games
31, da dugc tó chúc

rát
thành cóng

Cong táe phát trién
van hóa duge quan tâm,

chú
trong

hon; táp trung nglhiên ctu, quán tri�t, trién khai tich cyc
Két lugn cua dóng chí Tóng Bi thu Nguyén Phú Trong t�i

H�i nghi Van
hóa toan

quóc. Nhan thre vé vai trò cua
van hóa ngày càng toàn di�n và sâu sác hon. Nhiéu giá

tri van hóa truyén thóng và di
sán van hóaciia

dantýe
dugc ké thta, báo tón và phát huy; các

sán phám van hóa

ngày càng da dqung, phong phú. Nhiéu tám guong sáng

trong phong
trào thidua

yéunmióe, phong trào "Toàn
dán

doàn két xây ding doi sóng van hóa" duge biéu duong,

nhan rong, lan tóa.Cácthiét chévan hóa, thé thao dang

duge quan tâm quy hogch, dáu tu tai các dia phuong9, dia

ban dong dân cu, khu cóng nghiep, dô thi".

(Phát biéu c�a Chú tich Quóc hoi VuONG DINH HU�
tai Ky hop thittu,Quóc hoi khoá XV, ngay 20.10.2022)

Ván hóa, Giáo duc cua Quóc h�i tó chúc

Hoi nghi �áy manh cóng tác xày dumg
van hóa hoc duong "; Hiep h�i phát trién

Van hóa doanh nghi�p V��t Nam vói

Cuoc van d�ng Xây dung van hóa doanh

nghiep Viet Nam tai các vùng,mién trên

toàn quóc; Quân
d�i tiêp tuc

xáy dung
moi truong van hóa trong các don vi...

Hai hoi tháo quóc gia vé van hoá dien ra

trong nhung ngay cu0i
nam

2022 duge
Bo Van hoá, Thé thao và Du lich phói

phù dóng ý vói de xuát dáy tàm hop tó chúc thành cong da khép lai mot

nám
soidong. "quyet liet cho ván

hoa,

biéu; lán dáu tien quê huong Quan Thé thao và
Du lich khán truong

vi su phát trién bén vüng cua
dát

nuóc
Quyét liet hành ��ng, khát vong cóng

hién gán vói d�i mói manh më tu duy.

Thuc hien chi ��o nói trên c�a dóng chí

Bo truong, toàn ngành dá t�p trung �ói

moi
tu duy tr

"làmván hoá sang "quán

lý nhà nuóc vé ván hoá, xác dinh quàn

Truyén thông, H�i Nhà báo Viet y nhà
nuóc

thóng qua các cóng cu

pháp luat, co ché, chính
sách

là nhi�m

vu
trong

tâm, xuyên suót
dé khoi thông

nguón luc và thúc dáy sáng t�o. Trong

nam, Bo Van hoá, Thé thao và Du lich

da tham mitu Chính phù, trinh Quóc

h�i thông qua 2du án Luat, ph�i hop
trinh 1 du án Lu�t. Ngoài ra,tham muu

cho Chính phu, Thú uóng Chính phù
ban hành 3Nghi dinh, 5 Quyét dinh,

1 Chi thi; 14 Thong thu và 2 ván b�n

khác. Day là nh�ng con só bi�t nói,cho

tháy hieu luc, hi�u quà t� két quá dói

mói trong công tác quán lý
c�a ngành.

Nhung thânh tuu rát dáng
trân

trong, tu
hào nói trên da

dat
nén táng

vung chác cho su phát trién c�a ngành,

không chi 5 nám mà còn xa hon, ô tám

Háu hét Ban Thuong vu Tinh

uy các tinh, thành trên toàn quóc

da ban hành chi thi xây dung doi

sóng van hoá tai dja phuong minh.

Không
chi dung lai óNghi quyét,

nhiéu dja phuong dã tang các

nguón luc dé dáu
tu cho ván hóa

voi tóng muc dáu tu vugt 2% ngân

sách. Niém vui nói tiép niém vui, ô

cáp do quóc gia, Dáng, Quóc h�i,

Chinh phú và Th� tuóng Chính

(Phát biéu c�a Thù tuóng PHAM MINH CHINH
tai Ky hop th� tu,Quóc h�i khoú XV, ngay 20.1o.2022)

dén 347 diém cáu cáp huyên, cáp

xa và các dang b�, chi b� true thuoc

voi su tham gia c�a hon 15.000 d�i

tám dot phá "Quyét li�t hành

dong,
khát vong cóng hién"

theo quan diém
chi dao tù

dáu
nhiem ky c�a dóng chi B� truông

không chi mang lai súc sóng mói

trong ngành Vân hoá, Thé thao và

Du lich mà con dugc các B�, ngành,

dja phuong huong úng, lan toá trong

doi sóng xå h�i, "trén duði dóng

long, doc ngang thóng suót", thuc

hi�n thành công Két lu�n c�a Tóng

Bi thu tai H�i nghi Vân hoá toàn

huyét
cua länh d�o B� Ván hoá,

ho Bác Ninh tóchuc Hoi nghi Vantrinh Quóc h�i ban hành Chuong
hoá dugc két nói truc tuyén dén
138 diém cáu các huyén, thành phó
và các xä, phuong, thi trán vói gán

7.000 dai biéu... Và au dáy cùng là

lán dáu tiên
trong lich su, nh�ng

"Hoi ngh� Diên Hóng" vé van hoá

dugc tó chuc
trang trong, quy mó

và lan tóa ó cáp dja phuong nhu

the, dúng vói duong lói
và quan

diém c�a Dång phát trién van hóa

là su nghi�p c�a toàn dân.

trinh muc tieu quóc gia vé vân hoá.

Xay dung môi truong van hoá
cung dugc các Bo, ngành dóng loat

huong úng: Ban Tuyên giáo Trung

uong phói hop v�i B0 Thông tin và

Nam, Báo Nhân Dan phói hop tó

chúc Le phát ��ng phong trào thi

dua "Xay dmg mói truòng van hóa
trong các co quan báo chi"; B� Giso

duc và Dào tao phói hop vói Uy ban

quóc nåm 2021

Lán dáu tièn Hà Tinh tó chúc

Hoi ngh� Ván hóa toàn tinh, duge

két noi t� diém cáu UBND tinh

"Có the tháy rát ro nhimg tin

hieu tich cuc trong cóng tác
qudn lý nhd

nudc cua B� Van

hoá, Thé thao và Du ljch. Có

su dói moi tu duy, thé hi�n

tiù trang thái quán ly dinh

huóng sang nhûng hành dông

rát cu the. Ddc bi�t, tù sau Hoi

nghi Van hóa toàn quóc ndm 2021,

xáe dinh ró tám
quan trong cua

sú
miênh

"Ván

hóa phdi soi dtong cho quoc dán di", d�i ngù

van nghe sí dà dugc quan tám nhieu hon.

Chung tói vó cùng xúc d�ng khi nguði ding

dáu Bo Van hod, Thé thao và Du lich dá dánh

giá cao vai trò cua ván ngh� si. Cung voi s�

no luc cua co quan quán lý nhà nuðc, giói van

nghe si sé tao nén mot giai doan sáng tao moi,

cong hien nhi�u tác phám hay, dáp ting su ký

vong cua Dáng, Nhà nude và Nhán dan".

(NSNDVudng Duy Bien, Phó Chú tjch

Liên hiep các Hoi VHNT Vi�t Nam)

"Hoat dong cua nganh
Van hóa, The thao và

Du lich trong nám

qua thuc su khói

sác, bám sát chí ��o

cua Tóng Bi thu véé

náng cao vai trò cua

van hóa trong doi sóng
xá hoi. Muón nguoi khác

quan tám toi minh, trude hét phdi

tu khdng djnh bán than, tu làm moi

minh và tu làm cho moi nguði quan
tám dén minh. Trong nám qua, cá 3
dieu ndy nganh

Van
hóa,

Thé
thao

và Du ljch déu dá làm duge. Nhùng

quyet sách, hoat dong, két quá dat

dugc da làm cho toàn b� xâ h�i chúuý

dén van hóa nhiéu hon, hoat dong có

hieu quá hon".

(TS Chu Dúc Tíinh, nguyên Gidm

chién lugc, lau dài.

Dát nuoc buóc
vào m�t mùa

Xuân

moi voi tâm thé và quyét tam lón

lao. Khong
chù

quan,
thóa mán vôi

nhüng
két quá dá d�t duge, nh�ng

chién si trên "mât trân tu tuðng ván

hoa nguyên quyét tâm, nó luc hon

nua, bién nhân thúc thành hành

dong, "ghi mot dáu móc mói trên

con duong chán hung, phát trién

nén van hoá Viet Nam trong thoi

ký moi" nhu loi chúe và ký vong cùadoc Bdo tàng HóChi Minh)

dóng chi Tóng Bi thu.O
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1 PHAT 9ONG TRIENKHAL CHU DECONGACNAM 2
cUL NGANMANHOL THE THAD V DUEC

NUOA THETHAO VADDLEH UVBAN NHÄNDAN TINHNGT

EENAT DONGEENKA CHUa coNeuCWAM2022
CUANGANRAUAIGOA, THEMHOTA DUUCN

NG MOLTRUONGUANTÓA COSOVAGONGCTOCHUGCANI

TGHEANNGAY19THÁNG3MAM2

Ngoyti dou nom 2022 toi qus huong Boc Ho kinh yêu
tmén

khai Ngh quyétBoi hnoi Báng toón qu�c lón thi Xll v
Hoi

nghlVán hod toàn quóc nám 2021, ngdrh
Ván

hod
Thé

thaovo Du Rchdo phátdong

chudecong toc Nom xoydng mói tnu�ng vdn hod ca so vò cóng tóc tó chúccán b�. Väphuong chám 'Suyéti�t hånh ��ng khátvong cóng hién', có xe tamm�" Vôn hod, Thë thoo
vo Dulchve

dich vdi nh�ng kétquó dáng tyhoo Anh:Trán Huán

Thong diep n�m 2023 cia B� trudng

Bo Vän hoa, Thë thao va Du lich
NGUYEN VAN HUNG- Uy viên Trung uong Dáng, B� truðng B� Van hod, Thé thao

và Du lich

LTS: Nhân dip näm mói

Quy Mão 2023, Uy viên

Trunguong Dång.B�
truòngB6 Vän hoá. The
thaovà Du lich Nguyên
Vän Hùng da có bài viet

Nhin lai nam 2022-
Thong di�p nám 2023cua nuoc. Thoi khác này chúng ta cùng

ngành Vän hoó, Thethao
và Du lich. Vän Hoá trân

trong giói thi�u bài vi�t

cua B� truong.
Dáu �e,

tit phu và cácbox do Toà

hüng ngày cuói cùng
cua

mua dông
2022

dang dán khép lai,

mùa xuán 2023 da

dén rát gán trèn

tung chói non, nu biéc, thám sâu

vào tung nhip di�u chó dón Tét dén

Xuan vé trên kháp moi mién dát

N dung
moi truong van

hóa
là

nhi�m vu trøng tám, cót löi.

Voi nhüng giai pháp cu thé, khoa

h�c, bài bån, có trong tàm, trong
diém duge trién khai dóng b�, buóc
dáu chúng ta dá hinh thành nên h�
sinh thái có khà náng nuôi duong,

Trong näm 2022, truöc

nhüng yêu câu câp thiet

t� bôi canh trong nuoC

và quöc têsau d�i d�ch

Covid-19, toàn ngành Vän

hoá, Thethao và Du lich

da xác dinh xây dung môi

truong van hóa là nhi�m

vy trong tâm, côt lõi. Vói

nhüng giai pháp cy thë,

khoa h�c, bài bán, có

trong tâm, trong diëm

duoc triên khai �ông b�,
buoc däu chúng ta d� hinh

thành nên h� sinh thái

có khá nang nuôi duônmg,

thúc dây su sáng t�o và

có súc kêt nôi, lan töa,

dinh hinh nh�ng giá tri
tot dep cúa v�n hóa, con

nguoi Vi�t Nam".

thuc dáy su sáng tao và có súc két

nói, lan tóa, dinh hinh nhung g1a
nhin lai m�t nåm qua, toàn ngành
Van hoá, Thé thao và Du lich duói

su lânh d�o c�a Dång, Quóc hoi,

Chinh phù và Thú tuóng Chính phú
dã vugt qua rát nhiéu khó khan,
thách

thúc
dé góp phán làm nén

nhung dói thay chung c�a dát nuóc.

Dóng thôi, cùng là dip nh�n thúc ro

hon nhüng co h�i mói, nhüng khó

khán, thách thúc dang diên
ra gay

gát dé nó luc phát trién vân hoá

th�c su tró thành stc manh n�i

tri tot dep c�a van hóa, con nguði

Viet Nam. Vi�c m� cua hoàn toàn

du lich vào 15.3.2022, gán du lich,
thé thao vói van hóa và phát trién

vùng, dja phuong, các su ki�n van
hoá quy mó càp quóc gia, khu vuc,

sogn d�t và rút.
to chuc

thanh cóng SEA Games 31

trên nhiéu phuong dien da cho tháy

su but phá c�a Vi�t Nam v�i vai trò

là mot trong nhung quóc gia tien

phong trién khai các chuong trinh

phuc hói sau dai dich. Két quà nêu
trên dâ trð thành minh ch�ng sông

d�ng cho vi�c kháng dinh phát
trién van hóa khi có su ph�i hop,
liên két dóng b� sé phát huy tói da
vai trò cua nhân dân vói tu

sinh, d�ng luc
cia su phát trién

theo huóng ben
vung

Linh vuc van hóa
có

nhung chuyên bi�n tích cuc

trong nåm 2022, huóng
tøi nhang

m�c tieu lau dai dà dat ra nuoc và quóc të sau �ai d�ch Cov-
id-19, toàn ngành Ván hoá, Thé
thao và Du lich då xác dinh xây

cách là ch� thé cüa sáng tao,

phát trién van hóa. Du lich vån

hoá thu hút dông dào su tham gia

cua nguoi dân trong nuôc và du
khách quóc të (hon 101 tri�u Iugt

Trong nam 2022, truóc nhüng

yêu cáu cáp thiét t� b�i c�nh trong
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Rátnhiéunó Nc cán phdldupc thuchien dé khai thong cóc nguón uc cho phát thién vdn hóa trong dá gidi phóp hong dáu chinh là tiép tyc odi thi�n khurng khó thé ché.chinh sóch hen

honh. Trong ónh:Ch� tjch Quóc h�! Vuang BinhHu: Thudng tnuc Ban Bthu v� Vôn Thudng:B� truidng Nguyán Vdn Hüng tham quan tiênläm rong khuón kho HOi thoo Van
hod 202 (6oc

Ninh ngdy 17.12.2022
Anh:TránHuán

thiét trong nám 2022, v�i m�c tiéu

cu thé là phuc hói sau d�i dich, ngành

Van hoá, Thé thao và Du lich tiép tuc

kiên trì theo duói các muc tiêu làu

dài da duoe Dång ta dé ra trong suót

nhung th�p niên qua. Vugt lén trên tát

cá, bån chát cót lôi cua ván hóa chính

"Diem lai m�t s� hoat d�ng diem nhan
cia

Ngành trên day trong thof khác chuyên

giao giüa näm c� và n�m móí khien cho

moi chúng ta càng thêm trân trong hon
vai trò cua v�n hóa và

nlhüng
dóng góp

cua nhan dân cho phát triën v�n hóa trong

su phát trien chung cia toàn dân t�c, nhät

là
trong

các giai doan khó khän v�í nhüng

dien bien khó dhy doán vita qua".

khách noi dia, 3.5 triêu lugt khách quóc

te), cung dâ góp phán tao ra giá tri vé

kinh té và nâng cao vi thé thuong hieu

quóc gia. Diém
lai

m�t só hoat d�ng

diém nhán c�a Ngành trên dây trong

thoi khác chuyén giao gi�a nám cù và

nam mói khién cho môi chúng ta
cáng

them trån trong hon vai trò c�a ván hóa

và nhung dóng góp c�a nhân dân cho

phát trién van hóa trong su phát trién

chung cua toàn dân t�c, nhát là trong

các giai doan khó khân v�i nhung dièn

bién khó du doán vùa qua.

Ngoai viec dáp úng các yêu cáu cáp

là m�t nguón "suc manh n�i sinh, là

nén tång tinh thán cùa xå h�i, là muc
tieu và cûng là d�ng luc dé thúc dáy

su phát trién c�a dát nuóc". Vai trò và

y nghla vo cùng quan trong này cua

ván hóa chi có thé phát huy hieu quá

khi �áu tu cho vãn hóa phái th�c

su dugc chú trong thông qua các
chién luge, chuong trinh và l�

trinh phù høp. Nhân thuc này cùng
chinh là nén tàng cho các nó luc cùa Bo

Van hóa, Thé thao và Du lich trong vi�c

xay dung, trién khai các chi�n lugc, ké

hoach và chuong trinh cùng nhu hoàn

thien khung khó chính sách van hóa

nhâm tao môi trung van hành
tot

nhát cho ván hóa. Tù vi�c tóng két5
nam thuc hi�n Chién lugc phát trién

các ngành công nghiêp vån hóa
(ban

hành vào nám 2016) cho tói viêc tiép

tuc trién khai các nhiêm vu c�a Chien

luge phát trién ván hóa dén
nám 2030

(ban hành vào nâm 2021) và gán dây
là xay dung Ké hogch hành dông thuc

hien Két ludn cua Tóng Bi thu Nguyèn

Phú Trong tai Hoi nghj Vân
hóa

toàn

quóc và Chien lugc phát trién van

hóa dén ndm 2030 (giai doan 2023

2025) (duge phê duyêt vào tháng 11

nam 2022), phói hop tó chúc thành

công
2 H�i tháo quóc gia: "He gid tri

quóc gia, hê gid trjván hoá, he gid tri

gia dinh v chuán muce con nguoi Viet

Nam trong thoi ký mói và Hoi thào

Van hoá nam 2022 "Thé ché, chinh

sách và nguón lyc cho phát trién van

hoa", da làm cho linh vuc van hóa o

nuoc ta có nhüng chuyén bién tich cuc

trong nanm 2022, huóng tôi nhúng m�c
tieu lau dài da dat ra.

A6

oukc 16donh gocoo.lioAh. Tron Huán
Nom 2022VgINam dà tó chúc thonhcóng SEA Games 31 trén nhéu phu�ng dén dupc bon bé qudc t6dónh gió coo. Trong dnh:B0 trudng

Nguyén Van Hüng tong Báng khen cho cúc von d�ng viên dgt thdrh tich nuátsóc
tol

SEA Games 31
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Ngoysou Lo phátdong chiúddcong tóc.B0 mubng Nguydn Von Hing d0 ddn dáu dodn cong toc 80 VHITDLtUColamvwecva hutngtrucTnúx Bon Ihucng w Tinnüy cdc tinnymanh trycfhudc Irunguong: HoNOL
Con

Iha Pho Tho BcNinh Ngné An
hüa hiénHué Kon lum HouGang lyen Oung di phó hop hén ihai xdy dung mdi trudngvonhodTrongdnh:80tmudngNguydn VonHing vd dodn ctng tóc kuénto cóng tóc xdydrg moi hubngvnhod totnPhú tho (gdy293 202 Aon: Trán Huán

Nam 2023 se lànåm
dánh dáu vi�c "bien tu duy
thanh hành d�ng"

lop nhan dán có thé hi�n thuc nguoi dan déu có thé dóng góp cúa quyén van hoa da duoe
hôa vai trò c�a minh trong su vào su phát trién chung cùa
nghiêp này là m�t trong nh�ng
nhiem vu quan trong hång dáu giá tri và phát huy hieu quá các
cùa ngành ván hóa. Tu viêc

tham gia vào quá trinh sáng tao

cho toi vi�c tiép can và huong

kháng dinh trong Hien pháp.
Tinh vuc van hóa, giûp nang cao Viee phát huy quyén ván hóa và

thúe dáy phát trién ván hóa nhu

mot su nghiep cûa toàn dân se

giup tang cuong quá trinh da

Nam 2023, nám bán 1é thuc

hien Nghi quyét Dai hoi dai

biéu toàn quóc lán thú XIlI c�a

Dáng, Ké hoach phát trién kinh

té-xa h�i5nam giai doan 2021

2025 sê là nám dánh dáu vi�c

bién
tu duy thành hanh dong"

hua hen sê có nhiéu trién von8

nguón luc hiên có. Nhang dong

gOp va vai trò cùa ngutoi dân dói
voi viéc phát trién van hôa duge dang hoa cáe gia tri và biéu dat

thu các sán phám van hóa, môi théché bôa nhu m�t n�i dung van ha,tü dó phát huy tót hon

phát
trién

manh
mê

cùa Ngành.
Mot trong nhung nhiem vu

trong thm da dugc Bo Ván hóa,

Thé thao và Du lich
xáe dinh

và trién khai tich cuc chinh là HANOITOURIS
xáy dung mói truòng van hóa.
Nam 2023, nhiem vu

nay
se

tiép tue duoe dáy manh và lan

tóa rong räi ó kháp các cáp,

các ving/mién
va

các
nhóm

d6i tuong. Viêc xay dung moi

truong van hóa duge quan tám

mot cách thue chát và có chieu

sâu hon voi mue tiéu sé tao ra

dien
mao

moi
cho doi sóng van

hoa co so,kién
tao

các quan
he

hop tác lành manh, phát huy

nang lyc sáng tao và náng cao

múc
huong thu van hóa cúa

nguoi dán.

Gán bó chat ché voi muc
tieu xay dung moi truong van

ba lành manh chính là viec

dieu chinh mói quan hé gida

các chú thé có liên quan trong
các moi truong này. Phát trién

van héa 0viet Nam ván luón

duoe kháng dinh là su nghitp vecmdco hodn todndu lch do 5322gn a enn oovnhoaatuhu dtng aio ahan ga cianguo aon hong utecûa toàn dan. Chinh vi vay, d rdch aic Con eLgt iron no2 15olUTardh a giochdn toaga 4 arn nrg caeviee tao dieu kien cho moi táng rug heu adk ga torg drn Ho cre Du inadeveham morg
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GHE SÍTHÚYNGA
Doan CaillwngHai Phong

Phát trién van hóa theoquan diém mà Dång ta dà dé ro luon hudng tdi sy toón di�n và hái hoa.trong dó nhan t6con nguoinám gið vi tri then ch�t, doi ngü von nghésgiù vai trò quan thong.

Trong dnh Uy vién B� Chinh tri, Inudngban Kinh té U Trán
luán Anh:Uy

vén TU Bang. B� tróng Nguyén Vôn Hung froo biêu trung vo t�ng hoa cho cOC nghestiéu biéu
toi chudng trinh Gop

mot. vinh danh cóc ngh� stiêu bléu mh vuc nghé� thu�t biéu di�n n�m 2022 (Hà Nam ngoy 7.1.2022)
Anh: Trän Huán

khå nång dóng góp vé kinh té

và xâ h�i c�a van hóa. Day là xu

huong chung trên thé giði và dá

duoc thé ché hóa thông qua các

cong udc quóc té nmà Vi�t Nam

dâ phê chuán.

Cuoi cùng, m�t lán nüa kháng

dinh lai ràng, phát trién vån hóa

Khoi thong các nguön luc cho phát trién v�n hóa

"Rat nhiéu nõ lue cán
phái duçc thuc hi�n

��
khoí thông các nguón luc cho phát

triën
vän hóa, trong dó, giái pháp hàng dáu chính là tiêp t�c cái thi�n khung khô

the' che, chíinh sách
hi�n hành,

bao góm: Trinh Quoc h�i ban hành Chuiong trinh

m�c tiêu quôc gia vê phát trién v�n hoá dên nam 2030, sua doi Lu�t Dau tu, Lu�t

PPP theo huong bõ sung inh vuc vän hoá vào nhóm ngành nghê uu dãi dâu tu, vào

nhóm inh v�c dugc áp dung dãu tu theo phuong thúc PPP; sua dôi, b� sung m�t so

dieu cua Lu�t Thuê Thu nh�p doanh nghi�p theo huóng bô sung các khoàn chi tài

trg cho vän hóa, th� thao duigc tr� khi xác dinh thu nhâp chju thu�; có chính sách

phù hgp tai Lu�t Quán lý, sú dung tài s�n công, nham phát huy, s� dung có hi�u

qua tài s�n kêt câu h� tang, thiêt chêv�n hóa, tài san dac thù c�a vän hóa. Näm

2023 cüng là nám
Ban

Bí thu së tóng kêt
10 nám thyc hi�n

quy dinh vé
tiêu

chuân,
cochelya chon, b�

trí
cán b� länh dao quan yinh vuc vän

hoá, vän h�c, ngh�

thu�t d� ban hành chù truong mói dây là co so quan trong giüp Ngành xây dung

doi ng� cán b� vän hoá ngày càng v�ng m�nh".

theo quan diém mà Dång ta dã

dé ra luôn huóng t�i su toàn di�n

và hài hoa, trong dó nhân tó con

nguoi nám giû vj trí then chót,

doi ngù vân ngh� si giu vai trò

quan trong. Vân hóa giû vai trò

diéu tiét xå h�i bàng he thóng

giá tri, chuán muc van hóa c�a

cong dóng, van hóa giû vai trò

djnh huóng su phát trién c�a xá

h�i bång m�c dich nhân vân cua

minh và c�t móc vàn hóa trong

tâm trí con nguôi luôn là c�t móc

vung chác nh�t. V�i hàm nghia

này, phát trién ván hóa chính là

phát trién con nguði, m�t quá

trinh phát trién lau dài và huóng

tøi tuonglai. Tuy nhièn,
tâm quan

trong cua phát trién vân hóa lai

doi hoi su dáu tu tuong xúng cùa ngành nghé utu dâi dáu tu, vào

nhà nudc và su dông góp tfch

cuc cua các thành phán xâ h�i.

Trong bói cành hi�n nay, dây là

mot trong nhüng nhi�m vu quan

trong và
dáy thách

th�c cua Vieét

Nam. Rát nhiéu no luc cán phái

dugc thuc hi�n dé khoi thông

cac nguon luc cho phat triên van

hoa, trong do, giái pháp hàng

dáu chinh là tiép tuc cái thi�n

khung khó thé ché, chinh sách

hi�n hành, bao góm: Trinh Quóc

hoi ban hành Chuong trinh myc

tieu quoc gia ve phát triên van

nam thuc hi�n quy dinh vé tièu tiép tuc kiên dinh trên
con duong

tháo go khó khân, diém nghên

doi vói su phát trién Ngành,

tan dung co hoi, tim kiém giái

nhóm linh vuc duge áp dung dáu ban hành chù truong mói -dáy pháp tâp trung nguón luc dáu tu
là co só quan trong giúp Ngành chuyên sâu và có trong diém cho

van hóa. Vi trên hét, dáu tu

cho van hóa chính là �áu tu

hoá dén nam 2030, s�a dói Luát

Dau tu, Luat PPP theo huóng bó

sung linh
vuc

van hoá vào nhóm

chuán, co ché lua chon, bó trí

cán bo lanh d�o quán lý linh
vuc

van hoá, van h�e, nghe thu�t dé

tu theo phuong thuc PPP; sua

dói, bó sung m�t só diéu c�a Lugt

Thué Thu nhâp doanh nghi�p ngày càng vùng manh.

theo huóng bô sung cac
khoán

chi tài tro cho vån hóa, th� thao

duge tri
khi xác dinh thu nhâp

ehiu thué; có chinh sách phù hop

tai Luat Quan lý, su dung tài sán

công, nhâm phát huy, su dung có

hieu quå tài sán két cáu ha táng, da dat duge, v�i
niém hy vong

thiét ché van hóa, tài sán dac thù

cúa van hóa. Nam 2023 cüng là

nam Ban Bi thu se tóng két 1o yéu kém eúa Ngành, chúng ta sê hung van hóa dân t�c.0

xây dung d�i ngû cán b� van hoá

Chào dón mùa xuân moi
2023,

cho suphát trién,
�úu tu

cho
trong boi cành cá nuóc dang tó

chúc nhiéu hoat dong ký niem bén v�ng hon c�a �át nuóc

80 nam Dé cuong Van hoá Viet và �ó cûng chính là nén tång

Nam cùa Dáng, vói niém tin

vang vàng tù nhung thành quá

tuong
lai

h�i nh�p mang tính

tiên quyét góp phán hinh

thành m�t h� sinh thái có

khá nång t�o d�ng luc
khøi

day khát vong c�ng lhién cùa
toàn dân cho sunghi�p chún

mói, cùng v�i su câu th� dé khác

phuc, sua ch�a nhúng h�n ché,
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KY NIEM 80NÄM
DÉ CUONGV�N HÓA VI�T NAM

BAN DECUONG1943-2023

dat nén móng xáy dung vå phat trién

nén vän hóa c�a dân tôcC
DË CUONG
V�N HODA
VI�T NAM

1943

ronh cuo
lo

Mnh lrong

B6 Lenh luán

PGS.TS BÙI HOÅISON

Sau80näm,nhung giá tr� c�a

bånDecuongväncòn nguyên
giá tri,thé hi�n súc sóng truòng
ton trong xä h�i �uong dqi.

Nhung nguyênlý phát triên ván
hóanhu Dân t�c hóa-Khoa
hoc hóa-Dgichúng hóa

�ang
duocbosungn�i dungmói de
làm phongphú thêm nh�ng giá

tri van hóa, t�o �iéu ki�n phát
trién b�n v�ng dát nuóc.Dé

cuong
ra doi trong boi

canh dát nuóc chua giành

duge d�c lâp, chinh vi

vay, m�t trong nh�ng

m�c ieu can ban cua vi�c
ban hành �é cuong la dùng vån hóa dë

tro
thành

súc manh cho dân toc. Trên

thuc
té,

van hóa dâ tao nén súc manh

thue su cho dan t�c ta khi chúng ta su

dung van hóa dé
t�o

nên su thóng nhát

trong nhân thuc vé lòng yêu nuóc. �ât

nuoc ta trái qua nhiéu cu�c chién tranh.

Két quà, chung ta déu chi�n tháng

moi kê thù xam lugc. Va khi lón nhát

cùa chúng
ta

không phái
là khí tàiquân

su hien dai mà chinh là lòng yêu nuóc.

Moi nguoi déu thuoc long nh�ng câu ca

dao, tuc ngù vé lòng8 yèu nuóc, nhung
câu chuyên gån bó

con nguoi vói dát

nuóc qua câu chuyên vé Hùng Vuong,
Hai Ba Trung, Ngó Quyén, Trán Hung

Dao, Quang Trung..

Không phái ngâu nhién, nám 1954. quyén c�a dát
nuóc.

truoc khi vé Thù do, Bác Hó dén thám

Dén Hùng và dé lai câu nói truyén

Dong chTrutng
Chinh troo dá vdi cón b� Bóo Nhán Dán o

Vi�t B6c
nh Tuliêu

bao xue dong trong lông nhán dán khác, nguoi ta khó dùng khoa hoc
dé soi sáng nh�ng ván dé c�a van

thán quan trong cho su nghiep
xáy

hóa.Décuong van hóa Viet Nam ra

doi dã dua ánh sáng mói trong vi�c

xu lý nhung ván dé c�a ván hóa, dó
la huóng nguoi dân dén v�i múc do
phát trién c�a ván ha: VAN MINH

Chùng
ta cán phái dat Dé cuong

tiét
c�a su phát trién

xå hoi
là nhung trong

hoàn cánh lich sù c�a nó dé
hiéu hon nguyên tac khoa

h�c hóa.

Khi dát nuóc ta dang chim dám trong

dêm truong phong kién và th�c dân,

phát trién nén van hóa Vi�t Nam dân nhiéu phong tuc t�p quán lac hau,

không phù høp dâ kéo lui su phát
trién cua lich sù dân t�c. Nhung te

trong nh�ng nguyên nan xå h�i duoc chi ra trong các tác
tác quan trong dói phâm cuaNam Cao,Vû Trong Ph�ng,

Ngo Tát T... cho tháy, chi bàng cách

thay dói nhung h� tuc lac hâu,không
phù hop cùa vân hóa thì m�i giúp dát

nuóc phát trién. Tu tuong cân bán
cua Dé cuong là mong muón thay dói

phong hóa cua dân t�c: Tu vi�c thay
dói nh�n thuc, thói quen, l�i sóng se

tao ra nguón luc giài phóng dân t�c,
phát trién dát nuóc. Rô ràng, tù tu

tuong khoa h�c hóa, ké tü khi giành
duge d�c lâp, vån hóa c�a dát nuóc

nhin chung dâ huóng dén nhúng giá

tri

van minh, tùng buóc loai bó yéu
t� lac h�u trong van hóa, góp phân
hinh thành m�t nén van hóa mói xá

h�i chù nghia.

cà
nuóc. Dáy chinh là súc manh tinh

dung và giái phóng dát nuóc vé sau

này dé ván hóa tró thành cót móc chù

Dai chúng hóa trong8

phát trién van hóa có

le là m�t trong nh�ng8
diém nhân quan

Van hóa là nén tång tinh thán, via

là muc tiêu vùa là dông luc,là h� diéu

cam hung va niém tin cho toàn dân

toc: "Các Vua Hùng dã có công dung

nuóc.
Bác cháu ta phái cùng nhau giu

quan diém co bån cho su phát trién

ván hóa ngày nay da bát nguón tù

láy nuóc. Nhüng bai hát ca ngoi quê nhung tu tuong dáu tiên cúa Dáng vé

huong, dát nuóc, ca ngoi lânh tu chính

là m�t kêt quá tát yeêuc�a tu tuðng dan

toc hóa. Nh�ng bâi hát v�i lði ca nhu

duong ra trån mua này dep lám", "ta

tu hào di leên oi Vi�t Nam", "�áng
dã

cho ta cå mùa xuân cua cu�c �oi. Dång

truyén cho ta mot niém tin d tuong

lai.. da là niém cám hung cho bao the

trong. Dai chúng o

dây dugc hiéu là ván hóa duoc hinh
thành boi da só nhán dán, dânh cho
da só nhân dán, vi loi ich c�a da só

nhân dân. Thuc ra, nguyên tåc này

không mi trong dong chày ljch sú tu

tuong phát trién c�a dát nuóc, khác

chang là nguyên tác này duge nhán

manh, cô gon dé trð thành m�t kieu

triêt
lý phát trién. Ong cha ta da tùng

nói: Viec
nhân nghia cót ó yên dân,

hay "Chèo thuyén là dân, l�t thuyén

cùng là dan". Bác Hó cûng dièn ��t
rát dè hiéu vétù DÅN CHU, nghia là
NGUOI DÅN LAM CHU. Tât cå de

t�c, khoa h�c, dai chúng này.

Khoa hoc hóa là m�t

voi su phát trién ván

hóa. Nguyên tác này

chju ånh huóng cua Chu nghla Mác

he thanh niên tinh nguyên xung phong Lenin voi tu tuong duy v�t bi�n

Ván hóa, � m�t phuong di�n nào

dó,chính là thói quen c�a
con nguoi,

tu dó binh thành nên phong tuc tâap

quán, truyén thóng c�a m�t dân t�c.

là nguón có va, ��ng viên moi nguoi vé V thé,
van hóa khó có

thé xem xét

tám guong dao d�c, luón dem lai biét duói gócedo khoa h�c, hay nói cách

ra tran. Nhung bai hát vé ch� tich Hó chung và duy v�t lich sù.

Chí Minh nhu Hó Chí Minh dep nhát

ten nguoi, �át nuóc nghiêng minh,

Doi doi nhó on, Ten Ngudi sóng mái

vdi
non sóng Viet Nam... dén nay ván

nói vétính chù thé và khách thé c�a

nhân dân trong xây dung ván hóa.

B6i canh ra doi c�a �é cuong cho

chung ta tháy, Dång ta da tháy vai
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Ant:Tu
lieu

Bong chi TrudngChinh tai H�i nghl chi dgo bién sopnb� söchHö Chi Minhtoàntöp nám 1978

trò quan trong cua nhán dán trong

vi�c thuc hi�n tháng lgi cách mang.

Dé có thé doàn két, t�o ra súc manh

tù nhân dán, ván hóa là yéu tó
then

chót. Khi chúng ta xây dung duge

van hóa yéu nuóc cho nhân dân,

d�c lâp dan t�c tro thành m�t diéu

tátyéu. Chính vi thé, chúng ta có
théé

hiéu Doi Viet Nam tuyên truyén giài

phóng quân là h� quá tât yéu cua su

dung van hóa dé t�o ra súc manh cho

nhân dân.Ván hóa yêu nuóc dugc tao
ra boi quán chúng nhân dán, nuôi

duong boi quán chúng nhân dân! Và

nhu vay, châm sóc, xáy d�ng vån hóa

cho nhán dán trò thành nhi�m vu

ly;dúc tinh cán cù, sáng t�o trong lao

dóng: su tinh té trong úng xu, tinh

gián d� trong l6i sóng... Bán sác vån

hóa dán toc con dam nét cå trong các
hinh thuc biéu hi�n mang tinh dân

toc d�c dáo. Báo ve bán sác dân t�c

phài gán két v�i mo r�ng giao luu

quóc té, tiép thu có chon loc nh�ng

cái hay,cái tién b� trong ván hóa
các

dân toc khác. Giü gin bán sác dán t�c

phai di lién v�i chóng lachâu, 1oi thoi

trong phong tuc, tâp quán,
lé thói c�.

Nhu vay, nguyên tåc dân t�c dugc

bó sung nhûng giá tri cúa thé gioi dé

tro
thành

nén ván hóa
tiên

tiên,
dâm

dà bán sác dân toc. Báo tón và phát

huy nhung di sán van hóa tót dep cùa vói nhân
dân giü vai trò quan trong

dân toc; sáng tao nên nh�ng giá
tri

van hóa mói, xå h�i chù nghia,
làm

cho nhüng giá tri áy thám sâu vào

cuoc sóng toàn xa h�i và môi con

nguoi, tro thành tâm lý và tap quán

dán do Dáng lánh dao, trong dó d�i

ngu trithúc giù vai trò quan trong
mot lán nta thé hi�n nguyèn tác �ai

chung hóa trong phát trién vän hóa

c�a Dång. Nghi quyét Trung uong

V, khóa VIII
nêu rô: "Moi nguoi

Viet Nam phán dáu vi
dán giàu,

nuoc manh, xå h�i công bång, ván

minh déu tham gia su nghiêp xây

dung và phát trién nén ván hóa nuðc

nhà. Cong nhân, nông dân, trí thúc

là nén tàng kh�i dai doàn két toàn

dan, cung là nén
táng

cùa
su nghiêp

xay dung và phát trién ván hóa duði

su lanh dao c�a Dång, quán lyý c�a

Nhà nuóc. DOi ngù tri thúc gán bó

Tu 3nguyên tác Dan

toc hóa-Khoahoc hó0a

Dai chúng hóa, hien nay,

van hóa tr� thành n�n

táng tinh than cúa x��

hoi, via là myc tiêu, via
la

dong luC, và là h� di�u

tiet cho su phát trien

kinh te x� h�i. Diéu

dó chúng to súc sông

lau ben cua "D� cuong
ván hóa Viet Nam" nam
1943 voi su phát trién

dat nuoc trong quá khú,

hien t�i và c� tuong lai

xuyên suót c�a cách mang Vi�t Nam.

Chúng ta së hiéu hon vé ván dé

này khi trong nhung nám tiép theo,

các co so dào t�o vé v�n hóa, xây

dung doi sóng van hóa phát trién

råt manh. Các trtðng van hóa, ngh�

thuat dugc hinh
thành

de
dao

taora
các cán b� huóng dán vän hóa cho

nguoi dán, tim hiéu, khai thác vón

van hóa trong nhân dân, phát trién

nghe thuát quán chúng; các thiét ch�

van hóa � co só nhu nhà van hóa, thu

vien...phát trién r�ng kháp, tr� thành

mang luói ó các dja phuong nhu m�t

hinh thúc dé phó bién vân hóa, t�o

diêu ki�n náng cao hiéu biét vé vân

hóa cho nguði dân. Tát nhiên, diéu

gi cùng có hai mât c�a nó, nhung rô

rång, nguyèn tåc �ai chúng hóa da

tao diéu ki�n cho phát trién vån hóa,

dinh hinh su phát trién van hóa ti�

nám 1943 dén t�n ngày nay.

trong su nghi�p xây dung và phát

trién van hóa".

Nghi quyét H�i nghj lán thu 9, khóa

XI m�t lán nüa
phát

trién
nguyén tác

Dai chúng hóa
bàng quan

diém
phátXay dung nén van hóa Vi�t Nam

tiên tién, dam dà bán sác dán toc tién bo, ván minh la mot quá
trinh

trién van
hóa dé

xáy dung con nguoi,

chính là su ké th�a gán güi nhat
cua Dé cuong khi mà tiên tién thé

hien nguyên tác khoa hoc, dam da cu�c dó, "xáy"di doi vói "chóng",láy
bån sác dan t�c bó sung giá tri cho

nguyen tac dán t�c trong �é cuong.

Tien tién là yêu nuôc và tién b� mà

n�i dung cót l�i là lý tuong d�c lâp

dân t�c và ch� nghia x� h�i theo Chù

nghia Mác - Lênin, Tu tuong Hó Chí

Minh, nhàm muc tiêu tát
cà

vi
con

nguði, vi hanh phúc và su phát trién

phong phú, tu do, toàn diên c�a con

nguði trong mõi quan he hâi hôa gi�a

cá nhan và cong dóng, gita xâ h�i

và tu nhiên. Tiên tién không chi véé

n�i dung
tu tuóng mà cå trong hinh

thúc biéu hi�n, trong các
phuong

tiên chuyén tái n�i dung. Bán
sac

dân t�c bao góm nhüng giá tri bén

vung, nhng tinh hoa cua cong dong

các dân t�c Vi�t Nam dugc vun dâp

nén qua ljch su hàng ngàn nåm dâu

tranh dung muoc và giu nuoc.
Dó

quóc té,cua kinh té tri thúc
và xá

h�i

là lông yêu nuóc nóng nàn, ý chí tu

cuong dân t�c, tinh thán doàn két,ý

thúc cong dóng gân
kétcá nhân -

gia

dinh làng xa Tó quóc; lòng nhan

cách mang dáy khó khán, ph�c tap,

doi hoi nhiéu thôi gian. Trong công

phát trién con nguoi dé xay dung van

hóa: "Phát trién vån hóa vi su hoàn

thien nhán cách con nguði và xây

"xay làm chính. Cùng v�i vi�c giû gin dung con nguoi �é phát trién van

và phát trién nhüng di
sán ván

hóa

quý báu c�a dân t�c, tiép thu nhûng tám là châm lo xay dung con nguði

tinh hoa van hóa thé giói, sáng tao, có nhan cách, 16i sóng
tót

dep,vói các
vun dáp nên nh�ng giá tri m�i, phái

tién hành ken tri cuoc dáu tranh
båi nghia tinh,

trung
thuc, doàn két, cán

trù các hu tuc, các thói hu tat xáu,

náng cao tinh chién dáu, chóng moi
muu toan loi d�ng van hóa dé thuc

hi�n "dién bién hôa binh".

BO sung, phát trién nguyèn tåc

khoa hoc hóa, huóng các ho�t d�ng

van hóa, giáo duc, khoa hoc vào vi�e Dai chung hóa déu gid vai
trò quan

xay dung con nguoi có
thé

giói quan

khoa hoc, huông tóichân- thi�n -mý;

nang cao tri luc, bói duong tri thúc nguyên tác
Dân t�c hóa

- Khoa hoc

cho
con

nguoi Viet Nam dáp úng yeu
cáu cua nén kinh té th� truðng dinh

huóng xa h�i chù nghia và h�i nh�p

hoa. Trong xay dung vån hóa, trong

dac tinh co bán: Yèu nuóc,
nhân ái,

cu, sáng tao.

Ben canh dó, không chi trong các

nghi quyêt cua Dang ma con trong

các van kiên, chién lugoc, van bán

khác c�a Nhà nuóc, nhtng nguyen

tác Dan toc hóa, Khoa hoc hóa và

Dáng ta dá hoàn

thi�n, cu thé hóa 3
nguyén tdc phát triéén

van hóa Viet Nam

cua Dé cuong. Tiép

theo Dé cuong vån hóa Vi�t Nam

nám 1943, Nghi quyét H�i ngh� lán

thú V (Ban cháp hành Trung uong

Khóa VII) và Ngh� quyét H�i nghi

lán thú X (Ban cháp hành Trung

uong Khóa XI) duge xem là nhüng

van ki�n quan trong cua �ång vé

3 trong trong xây dung
và

phát trién
van hóa, con nguði Vi�t Nam. Tù 3

hóa Dai chúng hóa, hi�n nay, van

hóa tro thành nén tång tinh thán c�a

xa hoi, vua là muc tiêu, vüa là d�ng

luc, và là hé diéu tiét cho su phát

trién kinh té - xå h�i. Diéu dó chunghoc tap trò thành nhi�m vu xuyèn

suót qua các Nghi quyét cúa Dang vé to súc sóng lau bén cùa Décuong vdn

hóa Viet Nam nám 1943 vOi su phát

trién dát nuóc trong quá khú,hi�n tai

và ca tuong lai.O

ván hóa.

Quan dieém xây dng và phát

trién vdn hóa là su nghi�p cùa toàn
ái,khoan dung, trong nghia tinb, d�o

phát trién ván hóa Viét Nam.
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KY NIEM 80NÅM
DE CUONG VAN HOA VI�T NAM

1943-2023

Tu Decuongvän hóa 1943

den vän hoa, vän nghe
thoi ký doi mói và h�i nhâp

ECUONO

Thoi ký chóng M cúu nuóc cúng da có
bi�t bao ván nghê sl xung phong ra tien

tuyén và ngå xuóng trèn chién truong Va
bon thé, chính tu trong cuoc chién dáu
sinh tù áy, da sinh ra nhiéu van nghe s
tên tuói. Ho truóc tiên là nguoi linh, va

chính tircu�c sóng gian khô cua cub
chien tranh da khoi nguón sáng tao dé ho

tao nen các tác phám nghê thuat có giá

tri, ghi dam dáu án c�a thoi dai
Van hóa nói

chung,
ván hoc nghe thuat

noi riêng luôn láy cuoc sóng và con nguoi
là nhan v�t trung tâm. Nhüng nhà van

va nghe
si chán

chinh
luôn láy do làm

thuoc do các tác phám cùa minh. Các tác

phám van chuong cua thoi ky chông Phap
và chóng Mg minh chúng cho búc tranh

hiên thuc sinh d�ng áy.
Khi T6 Hdu vi�t vé cu�c sóng cia ngudi

linh Diên Biên trong chién dich lich sù
Nam muoi sáu ngdy dêm khoét mui, ngu
háam,muadám, com vát/Máu tron bün

non/Gan không núng/Chi khong mòn!
cûng la lúc ông cùng voi nguði linh ra tran

Cang phái là nguði linh tung träi,gán
bo máu thitvôi nhân dân, nhà tho Quang

Nhà van DÔ KIM CUÓNG

Trong cao trào "�ánh Pháp
duoi Nhot, duói su länh �ao
cùa Dang Congsan Vi�t
Nam,nam 1943,"Décuong
van hóa Vi�t Nam" do �óng
chi Truòng Chinh khöi th�o
da ra doi.

DÈ CUONG VE

VAN HOA
VIET NAM

ecuong van

hoa 1943
duoc xem nhu

ngon duóc soi

duong cùng
vOi cuóc dáu tranh chính

tri, dáu
tranh vù trang tao thé vüng chác dua
cách mang Vi�t Nam tién lên gida
nhung ngày bão táp trong cu�c chién
dáu chóng lai ách cai tri c�a thyc dán

Pháp và phát xít Nhat Trong hói

úc cùa các nhà van lão thânh nhu:

Bdn Dé cuong Van hdo verNon'do lóngBrtu Tndng Chm soan thdondn I943

dua ra nhiéu chinh sách khác nghi�t
nhu bát dán phá lúa trông day, cung
cáp nguoi và c�a cái ph�c vu chién

tranh. Dóng thoi, chúng tiép tay
cho Pháp và chính quyén than Nhat

chóng phá luc lugng cach man8
Duoi su lánh d�o cua Dång. Mat

tran Vi�t Minh ra dôi tâp hop nh�ng

mot nuóc Vi�t Nam d�c lâp, nguði
dân

duoe làm chù cu�c doi minh...
Tinh thán cùa bán �é cuang van hod

Nguyén Dinh Thi, To Hoài, Kim

Lan, Nguyên Hóng, Nam
Cao..

ké

lai nhung ngày hogt d�ng bi mat di

tuyên truyén vân d�ng các ván nghe
si, tri thúc vé duong 16i van hóa van

nghe cua Dång thông qua bán Dé

cuong
lich

sù này. Các
ong

vi nhu "di

gila dém dong nhin tháy ngon duóc
soi duðng dé dén v�i cách

mang8
Nhung nam tháng cùa dêm truóc

cách mang áy có
thé

xem là thoi ky
khó khán c�a cách mang Vi�t Nam.

Duoi ách cai tri c�a th�c dán
Pháp va

phong kién, và khi cu�c chién tranh

the giói Ján thú hai nó ra, phát
xit Nhat vào Dông Duong

tro thành n�i lue, tao nên súc manh
cho nguoi dân m�t lôngdi theo Dång,
tham giavào nh�ng cu�c chién tranh

ve quóc i dai c�a dán toc. Trong D�ng da cho chúng ta nhüng câu tho con
nhang cu�c chién dáu áy, dá có hàng mái voi thoi gian. Tay Tién dodn binh
ngan tri thúc, van nghê si da ra tran

trong tu thé m�t nguði linh Nhà
van Nam Cao cam súng vào v�ng

Dguoi yêu nuöc tham gia công tác

cách mang Dé cuong Van hod Vier
Nam voi phuang châm chién luge
Dân t�c- Khoa hoc -Dai ch�ng da dich h�u, ông hy sinh trên chinhque
tap hop dugc dông dáo trí thúc, van

nghe si có tinh thán yêu nuoc. Khi

Cách mang Thâng Tam nam 1945
nó ra, �ông dáo van ngh� sil, tri thúc

cùng voi nhán dân tham gia vào su

kiên ljch sù và trong dai này. Bân

nh�c c�a c6 nhac si Van Cao duoc
Bác Hó lua chon làm Qubc ca cho

huong minh; nhà ván Nguyèn Dinh
Thi nhâp ngû ra chién truong; nhà
tho Quang Dang theo chân nguoi
linh Tay Tién. Haàng nghin nhüng
van nghé si, tri thúc khác di theo
tiéng goi cúa Ch� tich H6Chi Minh
tham gia cách mang, via là nguoi
linh xung tran, vita sáng täc tr�n

mat trán ván hóa,tu tuóng,

không moc tóc/Qudn xunh màu lá d� oai

hum/Mát tring gui mong qua biên giðiDem mo Hà Noi dang kiêu thom
Khi cuoc kháng chién chóng Mg lan rong

ra ca nuóc, mot lán nda cá dan toe ta lai lên

duong Trong doi quan trùng diep áy. do
ng� van ngh� si, nhà báo laí co mat trong doi
hinh. Tugia ring già cùa Tay nguryên hüng
M, nhá tho Thu Bón viét xong bán trubng
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ca dai Bdi ca chim Chd rao. Nguyên Ngoc

hoàn thành �át muóc dúmg len.Tu dóng

bàng songCinu Long, nhà van Anh Dúc viét

Hon Dát. Toi da có dip vé Kien Giang dé

vieng monguði anh hùng Phan Th� Ràng.
nhan vatda làm nen tên tuói Chi Sú. O dáy,

moi con lach,dong kenh, vuon dua déu ghi

dáu nhung su tich anh bùng cua mành dát

Thanh dóng. M�t tácphám
van h�c nghe

thuat không nuói sóng nói ai, nhung nó

lai

la ch�t dung moi tao nén súc manh n�i

sinh,vugt qun cå dói
khát,titbenh

dé
giu

con ngifoitrong cu�c sóng dáy thu thách

khác nghiet. Muði bón tháng ngói tù trong

nhà lao cùa'Tuong Gioi Th�ch, com
khong

dù no, ghe lò tatbénh,ké thù gidi Bác Hó
di kháp các nhà laodé làm nhut ý chí cách

mang cua Bác. Nhát ky trong tiù vói 114 bài

tho cùa Nguoi không chi "gidikhuáy" nhu

Bác noi.Nó phoi bày hien thutccua xa h�i

Trung Quóc duói su cai
tri

cua Tuðng Giói

Thach và ché do cám quyén..

Nhin lai mot chang duong c�a lich

su Viet Nam t� khi có Dáng länh dao,

ta khong khôi tu hào bôi bao ký tích da

có trong thoi d�i Hó Chí Minh. Nhüng
chien công lich su áy tiép nói truyén Voinguyen tdc '�ai ching hóa' Bdng ta dà thuC hén thánh cóng phong trdo Binh

dán hoc u chóng goc dót, xóa ngn mù chul

thong lich sr
c�a

dân t�e trong suót ong coo 0an m phat heén m�t nén ván hóa ngh� thu�t hutdng to qudng do quán chúng

dam dài cúa dat nuðc. Bån "Dé cuong

van ho 1943"cua Dáng là cót loi,can

co dé chung ta, các thé he di
sau tiép

tuc phát trién nên các nghi quyét vé van

hóa, van nghê trong thoi ký dói mói dát

nuóc hôm nay. Nam 1998, Nghi quyét

Trung udng 5 khoá VIII ra doi "Xây

dung và phát trién van hoá Viet Nam

dam da ban sác dân t�c" va 10 nám sau

là Nghi quyét 23-NQ/TW
nam

2008
cua Bo Chinh tri vé "Xay dung và phát

trién van hóa, con nguoi Vi�t Nam
dáp

ung voi yêu c�u h�i nhâp và phát trién

cua dát nuóc" là
cå m�t quá trinh

làu

dai, kiên tri và bén bi mà �ång ta dày

công xây dung và vun dâp.

Ngày nay dát nuóc ta da thóng nhát,

hòa binh, mði nguði dan da ám no, hanh

phúc song các
thé luc thù dich, hân thù

voi cách mang van không t� bó dâ tâm

choc phá, làm lån l�n giûa nguoi t�t, k�

xáu, kich d�ng chia rë khói dai doàn ket

toàn dân t�c mà Dång và nhân dân ta

dày cong vun x�i. Thú doan "Dién bién

hoà binh c�a các thé luc xáu dién ra v�i

nhiéu hinh thúc tinh vi, thú doan nhâm

ha tháp vai trò länh d�o c�a Dáng,

nhung có gang nô luc cua chính phù và

nhan dan ta. Cuoc dáu tranh giúa "xáy"

và "chóng" luôn dien ra quy�t li�t trên

các mat tr�n kinh té, chính tri và van

S9
Anh:Tu

lieu

M duong va dan dao
"nhimg phuong phúp ci cách dé ra

báy gið chi là don duong cho cuoc cách

mang tri�t démai sau"
Trong boi cánh lich st thoi ký �ó, viêc

dé cao nguyên
tác "Dai chúng hóa" là vo

cùng cán thiétvà xácdáng. Nho dó,chúng

ta thuc hien thành công phong trào Binh

dan hoc vu, chóng giac dót, xóa nan mù

chú, náng cao dán
tri, phát trién m�t nén

van hóa, nghe thu�t huóng toiquáng dai

quán chúng. Tuy nhien dén nay, Dáng

ta cüng chú trong xáy dung ván h�a tinh

hoa, van hóa bác h�c, van hóa dinh cao

GS.TS TUTHJ LOAN

Cách day 80 nam, b�n

De cuong ve vän hóa

Viet Nam" do Tong Bi thu

Truong Chinh khoi thão

da dugc thong qua tai Hoi

nghi Ban Thuong vy Trung

uong Võng La, Dông

Anh, Phúc Yên vào tháng
2 nam 1943. Ban "De

cuong" da dáp úng
nhu

cau cap thiet cua cách

mang Viet Nam khi dó, dat

nén móng vé lý luân va

thyc tien, dinh huong
lau

dai cho su phát triën cuia

vän hóa dân t�c.

Nhung dinh huóng lón cua

cuoc vên ��ng v�n hóa
Vi�t

Nam dugc Dêcuong �úc két

trong ba nguyêntäc chinh:

Dán tochóa, Khoa hoc hóavà

Dgi chúng hóa.

án toc hóa" là

chóng

moi ánh huong
no dich và thu�e

dia, khién cho

nham

van hóa Viet Nam phát trién d�c lap.

Dây ro ràng là m�t nguyèn t�c ti�n bo,

quan trong dé vän hóa Vi�t Nam tro nên

tu chù, d�c lâp truóc su dóng hóa c�a

van hóa Trung Hoa, su "khai hóa van

minh cua thuc dan Pháp và "chính sách

Dai Dong A" cua phát xít Nhât.

"Dai chúng hóa"la nhàm chóng moi

hú truong, hành
dong làm cho

van

hóa phan lai dông dão quán chúng

oac xa roi quán chúng. Day cüng la giói tri
thúc, nhân

si
yeu nuoec Chinh vi

mot chú truong tién
bo,

nhân
vån,

có
ính buðc ngoat dói v�i vân hóa Viet

Nam. Nén giáo duc phong kién Nho

h�c truóc dó và sau này là Tây h�c dá

khi�n van hóa Vi�t Nam mang tinh

láng cáp rô rêt,chi dành cho thiéu só

có d�c quyén, dac loi trong xå hói, con

dai da só nông dan, tho thuyén là mù
chu, khong duoc hoc hành.

"Khoa hoc hóa"là nhàm chóng lai tátcá và phát trién
van

hóa Vi�t Nam.Tuy
nhung gi làm cho ván hóa trái khoa hoc,

phán tién bo. Tai thoidiém dó,chù tniong Dáng ta cung luôn
có su dieu chinh,

này là vo cùng dung dán và cán kíp dé

náng cao dán
tri,

loai bó nhúng biéu hi�n

có hu, lach�u trong vin hóa dân toc.

O thoi diém nhúng nám 40 cua thé

ký truóc, vao "dem truóc" cua cuoc cách

mang cam go, nh�ng lugn diém c�a De

cuong th�t kip thði và sáng suót, dáp úng

khát khao c�a trieu tri�u quán chúng

dé taodung m�t nén h�c thuât,
tu tuóng

van chuong,ngh� thuât unu tú,dat toi mat

bàng chung cua nhán loai.

Hien tai, bên canh vi�c dáy manh

"Khoa hoc hóa", chóng lai nhng gl trái

khoa hoe, phån tién b�,sång loc nh�ng
"dói phong bai tuc" có hú, lac hau, chúng

ta cùng "gan duc khoi trong", phát huy

nhúng thuán phong mý tuc, tim vé có
h�c tinh hoa, khai thác nh�ng giá tri

tótdep c�a ván hóa tàm linh,khác phyc

nhüng biéu hi�n thái quá trong chóng
metin di doan, phá bó dinh chùa, ton

trong tu do tòn giáo, tin nguông,..

Bán
Dé

cudng cúng con m�t só luán

diém khác da duge �ång ta nhìn nhan

lai dé khác phuc nhung gi khóng con

phù hop, tiép tuc làm mói, phát trién

trong các chú trtang, Nghi quyét vé van

hóa sau này nhu: Cách phán ký lich sù

van hóa Viet Nam; Pham vi cùa ván dé

van hóa;Ván dé cách mang ván
hóa.

Dén hôm nay, không ai có thé phu

nhan giá tri lich s� lón lao c�a b�n �é

cuong cúng nhu vai trò mó duong, dat

nén móng vé lý lu�n và th�c tiên cho

su phát trién c�a van hóa dân t�c. Tinh

thán chung nhát c�a bàn �é cudng vàn

là "soi chi do' xuyên suót các van ki�n

sau
nay cùa Dång vé vän hóa, vän nghe,

góp phán dinh huóng và dán d�o nén

van
hóa Vi�t Nam phát trién lên mot

tám cao mói.O

dang rên xiét trong cuoc sóng bán hàn

và dói nghèo c�a giai cáp cán lao,hoac

vo nghia và nghet tho vi thiéu tu do c�a

hoa, van ngh�...Trên mât trân vân hoá

càng phúc tap hon khi dát nuóc ta dang

mo r�ng giao thuong VOI
ca the gidi.

Nhung vôi tinh thán yêu nuóc, coi

trong các giá tri van hóa truyén thóng

va cách mang nh�ng ám muu xáu d�c

áy se bi cuoc sóng và nhân dân dão

thái, tieu di�t. Hon ai hét, mói nguði

Viet Nam yêu nuóc hiéu ró
hanh phuc,

hoà binh mà chúng ta dang nám git, da

dánh dói bâng máu xuong c�a bao thé

he.
Boi vay, xây dung và phát trién vån

hoa la xay dung con nguði. Hinh anh

con nguoi mà chúng ta mong muón là

con nguoi Vi�t Nam yèu chuóng hôa

binh, hét lông vi su nghi�p
cách

mang
va lgi fch c�a nhân dân dé hoàn thành

Các muc tieu må �ai h�i Dáng toan quðc

1án thú XIII �a dat ra dé xây dung va

phát trién dát nuóc bén viing, thyc hi�n

cho dugc Di chúc thieng liêng c�a Bác

la "Xay dung m�t nuóe Vi�t Nam dân

giau, nuóe manh, dan chú, công bâng,

vån minh".O

vay, cu�c cách mang giáiphóng dân t�c

da thành cong ruc rô, khai sinh ra nuóc

Viet Nam Dan chù Cong hoa, m�t nhà

nuóc that su tién b� so voi nh�ng nhà

nudc truóc dó trong lijch su Viet Nam.

Trong bói cánh hi�n nay, nhiéu n�i

dung, luan diém c�a bán �é cuong ván

gid nguyèn giá tri, dugc tiép tuc ké hi�a

và van dung trong công cu�c xay dung

nhiên, trong suót 8o nám trién khai,

mo rong, phát trién
bán �é

cuong
mot

cách sáng tao, phù hop v�i thue tien và

buóc di cúa thoi dai. Bán than bán Dé

cudng cùng không có tham vong làm

mot thú "bào boi" b�t di bát dich, thé

hien qua các dièn d�t nhu: "Ba nguyên

tác ván dong trong giai doan này, hai

uic thuyét" vé tiên dó van hóa V��t Nam,
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CoThù tuóng Vö Vän Kiêt:

Nguoi khai sinh và thêm

hai chu Dulich"
cho Làng Vän hóa - Du lich

các dân t�c Vi�t NamNGUYEN THANH SON

Nhan ký ni�m 100näm ngày
sinh cóTh�tuóng Vô Van

Ki�t (23.1l1922-23.11.2022)
vùa qua, Dång.Nhà nuóc ta,

quê huong Vüng Liêm, Vinh

Longvà dóngbào cà nuóc �ã
to chúcnh�ng chuong trinh,
viec làm có ý nghia, thi�t thuc
ngoicanhà länh �go xuát sác
cuaDang: nguoi có tám nhin

chien lugc �oi
vói

nh�ng ván
dé hê trong cua �át nuóc:

nguoi luôn láng nghe. gán
dân, sát dân, lo cho dân, tát

cà vi dân, v�i tên thuònggoi
là Sáu Dân; kién trúc su c�a

nhiéu côngtrinh mang tám
thé ký cua�at nuóc. Dén nay,

motsó công trinh,dy án dang
tiép tuchoàn thi�n ván mang
bóng dángvà dáu án c�a có

Thù tuóngVö Vän Ki�t.

CO Thi turong Vö Vän

Kiet: Nhà l�nh �ao có tám
nhin sâu r�ng vé v�n h�a

Theo GS.TS Ta Ngoc Tan,

nguyên Giám doc Hoc vi
Chinh tri-Hành chính

qu�c giaH Chi Minh, không
chi

quan

tâm phát triën vé kinh të, co
Thi tuong Vo Vän Ki�t còn

là nhà
länh dao có tám nhin

sau rong vé van húa. Dai hoc

Quoc gia, Làng Vän hóa - Du
lich các dan t�c Vigt Nam, Bão
tang Dan t�c hoc Viet Nam
dupc xay dng là nhiing minh

chúng cho tâm
huyêt cia c�

Thi tuong trong tö chúc thue

hien các chü trubng cia D�ng
vé gido duc và dào tao; vé xây

dung nén van hóa Vie Nam
tiên tien, dam à bän sác dân

toc. Bên canh dó, ông con

nguoi phán däu không m�t möl

v khoi dal doan kêt toan din

t�c trong thôf ký dôì móL.

hi nudng Vo Van Kt vd cdc Phóhú tudrg Phan Van 1d Nguydn khdnh Indn Duc Luang hop bnve quy hooch chung chuá d8 ni Méu Mön - Xudn Ma-Hoa Loc-San Tox frong do có dy án LongVon hda- Du jch cóc adn toc WerNam nom 1995 Arn: Tu
lieu

ro vé cách dây 30 nám

truoc, khi dó nhang

nguoi dân cùa tinh Hà

Tay, vùng dát
Ba V1, Son

Tay khong thé hinh dung
dugc sê có mot dai 10 noi tháng tu

trung tâm Hà Noi vé dé mo mang
thúc day mot vùng dát có, giàu

vé chinh minh, dé giói thiêu voi du
khách gán xa vé van hóa Vi�t Nam.

Vé quá trinh xáy dung và phát

trién Lang Van hóa Du lich các

dân toc Viet Nam, có GS.TS.KTS

Hoàng Dao Cung. nguyên Truong
ban chuán bi dáu tu xây d�ng Làng
Van hóa tung tâm su: "Voi Dàng, voi

dát nuóc, bác Ki�t là m�t nhà lánh

dao kiêt xuát; rièng dói voi Làng
Van hóa - Du lich các dán toc Vi�t

ké cong trinh van hóa phác tháo so

bo và dé xuát d�a diém trên duong
vao phù Tay Hó voi quy mo khoáng
máy hécta, nhåm vào dip ký niêm
100 nam ngày sinh cùa Ch� tich Hó
Chi Minh

Y tuóng dó trinh lên Thù tuong Vo
Ván Kiet. Là nguoi di nhiéu, có nhán

quan rong, Thú tuông da chí dao
phái lam cho xúng tám voi ván hóa
các dan toe Vi�t Nam.
Den gida nám 1993. Chinh phú bó

Nam, bác Ki�t la "chadé,vi Bác da

khai sinh và cám tay dán dát du án tri cho BO Van hóa Thông tin (nay
truyén thng van hóa phía Tay Thù tù nhüng ngày dáu tiên". la Bo Ván hóa, Thé thao và Du lich)

kinh phí chuán bi dáu tu; BO thành
lap Ban Chuán bi dáu tu xay dung
Làng Vân hóa. M�t só dia diém duoe
Ban Chuán bi dáu tu can nhác nhu

do, dé dén ngày nay goi là Dai lo

Tháng Long voi dông xe nguoc xuôi

nhu mác cùi.Cong có thé 20-3o nám

nüa, khi HàNoi da �o th� hóa m�nh
mé vói thành ph� trung tâm và dó th�

ve tinh, nhà
cao táng san sát, duong

giao thông táng tháp, táng cao
th

nhang khoàng cáy xanh, sóng hó tro

nen quý giá. Lúc dó, vùng núi Ba V
và duoi dó la

khoáng hon 1.500 ha

mat nuóc, cáy xanh c�a Làng Ván

hóa-Du lich các dán toc Viet Nam át

hán se là
lá phói xanh, là noinguoi

dan tim vé moi cuóí tuán dé tan

Nguge theo dong thoi gian, cau

chuyen tù thúa khai sinh c�a ngoi

Làng này hi�n
len nhu nh�ng thuoc

phim sóng dông
vé m�t con ngu0i

luôn dau dáu voi ván hóa dân t�e, có PhúThugng, dám Vân Tri và
tám nhin và nh@ng quyét doán mang dé xuát dia diém quanh hó

tám chién luoc trong thoi diém kinh

té con khó khán, buôc dáu mo cua

hoi nhap quóc té, rát nhiéu viêc hói

thúe truoc mát,mà nghi vé van hôa,
dành cho ván hóa dén nhu thé.

Dong Quang. Sóc Saon
débáo cáo voi B� Van
hóa Thông tin va

UBND TP HaNoi
Tháng 9.1993.
Chinh phù tó

chüc cu�e hop
ve dia dién xáy
dung Lang Van

Khoáng nhûng nám 1988-1989,

bát dáu hinh thành ý tuong xáy dung
mot khu vân hóa các dan toc 0 Hà

Noi, voi
hinh dung khoáng vai chuc

nhà sàn kiéu dân t�c, có ca mûa

nhac,ám thuc dân toc.. Voi quy mo
nhuvay, lúc dáu Làng dinh làm

vuon Bách Tháo, sau dó Viên Thiét

huong su tinh lang, trong lành c�a

tu nhiên, dé tråi nghi�m nét ván hóa

truyén thóng c�a 54 dán t�c anh em

nhu tim vé voi bán sác van hóa, tum

14



QuY HOACH CHUNG

hóa, chi dao có nhi�u lý do không HO Chí Minh, Hà Tay.,vOi hàng
làm Làng Van hóa o Sóc Son và

nghiên c�u vé phía Ba Vi, tinh Hà

Tay,
do

day
la
khu vuc duge dinh

huong phát trién du lich.

Trong vong m�t tháng sau dó,

Ban Chuán bj dáu tu khdo sát

LANG VAN HÓA DU LICH

CÁC DAN TOC VI�T NAM

so D� oNH HUONO

tram bán thiét ké, mó hinh, thu

hut dugc su quan tâm, góp y cua

cúc nhà khoa h�c, chuyên gia lich

sù, van hóa và dông dão nguoi
dan. Day cûng là m�t trong nhüng
cuoc trién lam láy ý kién lón dáu

tien vé quy hoach, ki�n trúc thoi

ký dáu dói m�i.

Sau hon 2 nam xây dung quy

hogch, ti�p thu cáe ý ki�n dé
hoàn

thien, B� Van hóa- Thông tin phói

hop voi UBND tinh Hà Tay trinh

Thú tuong Chính phu dó
án quy

hoach tóng thé. Dáu móc trong

quá trinh này là ngày 21.8.1997

Thù tuóng Chính phú Vo Vân Kiet

ký phê duyêt Quy hoach tông the

Làng Vân hóa - Du lich các dan

t�c Vi�t Nam tai Quyét dinh só

667/QD-TTg. Tu lúc hoàn thiên

hó so dó án quy hoach Làng dén
lúc phe duyêt có nhiéu thay dói,

diéu chinh, bó sung.- nhung mnot

trong nhung
su thay dói mang tinh

can cót dó tên Làng. Theo chúng

tôi dugc biét, chính Thù tuong Vo

Van Kiet da bó sung hai ch "Du

lich vào tên goi Làng Van hóa,

dé nêu rò ý tuðng là m�t khu
van

hóa voi phuong thuc
hoat dong

du lich. Day không don thuán làa

PHAT TRIEN KHÖNG QIAN

nhiéu dia
diém ô tinh Hà Tay và

dé xuát vùng dôi gò phía Nam
ho Dóng Mo. Các dóng chí lânh

dao Bo Ván hóa -
Thông tin cùng

th�ng nhát và moi Phó Thù tuóng

Nguyèn Khánh lên xem xét dia

diém. Tai day, sau khi dúng trên

dói cao quan sát, Phó Thú tuóng
khen dja thé dep và xung dáng dé

làm Làng Van hóa.

Khi bát tay vào chuán bi, ngoài

dja diém thi bài toán dat ra là quy
monhu thé nào, duong giao thông
ra sao khi ta lán dáu tiên dáu tu

mot ngoi làng dac biet nhu vay.

Nhò su hó tro cùa m�t só chuyên

gia Malaysia và Singapore, các

báo
cáo phân tich dánh giá, d6

xuát quy no dugc Ban Chuán bi

dáu tu phác h�a råt khán trudng

trong vòng8 mot tháng Nhung
khó khan vé ha táng, chú yéu là

tiép can giao thông cùa dia diém

néu tù Quóc l� 6 qua Xuân Mai

hay Quóc 1o 32 qua Son Tay déu

không thuân ti�n, duge Thù
tuón8

tháo go,
chi d�o sê nmð m�t duðng

cao tóc moi di tháng tù Láng len

Hoa Lac, chính là Dai lo Thâng

tên goi må dâ xoay chuyen cå n�i

dung hinh thuc hoat dong
cùa

Làng. Ngay cá cum t� "Vân hóa-

Du
ljch cùng dugc dùng dáu gach

ngang dé phân cách, khôngg

phai bång dáu pháy.dé tháy

moi lièn hé gån bo, cong sinbh giua

van hóa vói du ljch. Dinh huóng

này hoàn toàn dúng dán và ngày

nay, mói quan he gida van hóa voi

du lich cùa các dân t�c Vi�t Nam

dá tiép tuc duoc kháng dinh.

Khong chi dung lai o quy hoach,

su quan tam c�a Thu tuóng Vôo
Vân

Kiet rát sát sao dé các quy ho�ch,
du án lón khi trién khai có su két

nói dóng b�, báo dåm dat muc tiêu,

yêu cáu, thé hi�n t�i các cuoc kiém

tra, làm vicc tháo go khó khán
ban

dáu cho du án. �ién hinh là cu�c

kiém tra, làm vi�c cua Thù tuông

cùng tát cá các Phó Thú tuóng:

Phan Van Khái, Nguyèn Khánh,

Trån Duc Luong và nhieu BO

truong tai hi�n truðng 3 du án lôn

trong cum phía Tây Thú do là Làng

Van hóa -Du lich các dân t�c Vi�t

Nam, Dai hoc Quóc gia Hà Noi và

Khu công nghê cao Hoa Lac.

Long ngày nay.
Trên co sò hoàn thi�n các

Quy hooch chung láng Van hóo -Du jch cóc dán toc Vier Nam nám 1997

diéu ki�n co so, xac dinh, ngay

15-3.1995,
Thù tuóng Chinh phú

có Quyét dinh só 156/QD-TTg

dóng ý dja diém xây dung Lan8
Ván hóa tai phía Nam hó Dóng

Mo, Ngai Son, Son Tay, Hà
Tay.

Các công vi�c tiép theo dugc tién

hành nhu xây dung dé
cuong mó

hinh, quy hoach Làng Vân hóa.

Ván dé gap phai lüc này là quy

hoach sao cho hai hòa gi�a vân

hóa và các diéu ki�n tu nhiên

cua dja diém, tái hiên duoc cánh

quan, van hoa dac trung cua

dát nuóc, 54 dan t�c Vi�t Nam.

Dugc su chi dao c�a Thú tuóng

Chinh phú, lánh d�o BO Ván
hóa

Thông tin, Ban Chuán bj dáu tu

da tó chúc cuoc thi trung cdu

y turong quy hogch triên

lám tai Hà Noi, TP

Xay duhg Làng Vän hóa Du lich các dân t�c Vi�t Nam thành

mot trung tâm ho�t d�ng v�n hóa mang tinh quõc gia, tap trung

tái hi�n, gin gi�, phát huy và khai thác các di sán v�n hóa truyén

thong cua 54 dân t�c anh em, gióí thi�u vóí nhân dân trong nuoc

và khách quöc të; dáp úng các nhu cáu vui choí giai trí lành manh,

hoat dong thë thao, duong sinh, v�n ngh�. Thông qua các ho�t

dong v�n hóa, ngh� thu�t có n�i dung, hinh thúc phong phú, n�ng

dong, da dang, hap dán và d�m dà bàn såc dân t�c, tiên hành viec

giáo duc tinh yêu thiên nhieên, dät nuöc,
con nguol,nång cao dän

trí và hoàn thi�n con nguof theo huóng chân, thi�n, mý; döng thos,

dem
lai ngu�n thu,de ti�n tói thu h�i m�t phán von, duy tu và phát

triên Làng Vän hóa - Du lich".

CTrich Quyét dinh só
667/1997/QD-TTg ngày 21.8.1997

do Thù tuóng Vô Van Ki�t ký phê duy¢t quy hogch tóng the

Làng Van hóa
-
Du ljch các dán t�e Vi�t Nam)

bo van tiép tuc diéu chinh, hoàn

thien, nhung ý nghla, mue tieu

xay dung và hoat
d�ng cùa Làng

dung Làng Van hóa Du lich vn còn nguyèn gid tri. Nhûng
khoi dáu cua ngoi Làng này da và

se mai gán vói tên tuói nhà länh

dao xuát sác c�a Dáng, nhà nuoc

ta-Thù tuóng Vo Van Ki�t. O

Có mot thoi gian, do nhüng

khó khan c�a chù quan, khách

quan, viec dáu tu, xây du án
xáy

các dan toc Vi�t Nam côn

cham tién do, vi�c

hoat dong cuc

Long Von hóa-Du jch códcdon tocVrNam
nnin fuhén coo Anh:Nam Nguyén
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Chuyen hói huong

anváng
Hoäng dé chi baoNGAN ANH

Dàm phánthành công viec hoi

huongánvàng"Hoàngdechi

bao" là m�t trong 10 suki�n
Van

hóa, Thethao vàDu
lich

tiêu bieu näm 2022.Quyéttâm
hoi huongánvàngkhôngchide
hoànthi�n các suru top có v�t,
bão vat, di sån vänhóab� thát
lac,"cháy máu' ra nuóc

ngoåi,mà còn
khäng �inh vi thé,támánh

huongcua dânt�c; khäng

dinh su�úng �än, tiênquyêt
cua Dáng. Nhànuóc vé quan
diêm bàoton. gin gi� vàphát
huy giá tridi sán vän hóa.

Viec dàm phán thành công dã

cho thay su vào cu�c rât tich

cuc cua các B�, ngành có liên

quan, Dai s� quán Vi�t Nam tai

Pháp, trong dó B� VHTTDL dóng
vai trò quan trong trong vi�c

chù dong và
kip

thoí xây dung

phuong án "höi huong"; xin

y kien các B�, ngành và trinh

Thu tuong Chính phú cho phép

trien khai th�c hi�n. �oàn công

tác liên ngành do Thútruong

Bo VHTTDLHoàng Dao Cuong
dan dau dã rät nõ luc de cuôi

cung i den kêt quà là phía Pháp

dong ý chuy�n giao bão v�t này
cho phía Vi�t Nam sau khi hoàn

thành các thù tuc. Viec Häng
dau

giá Millon ho�n lán m�t, l�n

hai de cuôi
cung chúng ta có the

truc tiep trao doi,dàm phán sóm

hoi huong co vat c�ng có the nói

là chua ting có tien le".

(TSNGUYÉN VÄN DOÀN)

EDang sau hành trinh áy la

biét bao nó luc;có nhûng
hoi hop và cà nhüng cám
xúc vo oa khi tiép cân và

xác thuc chiéc án truóc
mát chinh là án vàng "Hoàng dé chi báo".

Tu hoi hop den vui mimg

thé hien dac bi�t hon. Vi du, néu nét
chu trên hai án "Såc mênh chi b�o" và

"Hoang dé tôn thân chi báo là nét dan,
thi trên án "Hoàng dé chi bào" nét chü

lai là nét kép. Dáu trang tri hinh higng

róng hay các hoa vån, chi tiét trên án

TS Nguyen Van Doan, Giám dóc
Bao tàng Lich su quÖC gia, mot tronghai chuyèn gia dugc giao trách nhi�m
nghiên cuu,dánh giá hi�n trang và tinh
xác thuc c�a án vàng "Hoàng dé chi

båo" luu gd tai Vân phòng Hâng dáu

giá Millon, chia sé voi Van Hóa, ông
vian con nguyèn nhung cám xuc d�c
bi�t cua hành trinh dáng nhó áy. TS trang tri trên hi�n vot "Vi thé, khi tiép
Nguyèn Ván Doàn cùng chuyên gia,TS
Pham Quóc Quân duge giao trong trách chóng hoàn thành nhieêm vu, nhán di�n
giám dinh hi�n váL. "Truoc khi tiep xúc
voi hien våt, chúng tôi rát hói hop. Boi

dáy khóng chi là lán dugc tiép xúc hi�n

vat lich s� nói tiéng truc tiép, mà ó dó,
chúng tôi con dám nhán trách nhi�m dàm phán d�c bi�t này có nhiéu buóe,
cua nhüng chuyên gia. Thông qua
phuong pháp giám dinh,thám dinh, dói song song vOi chuán bj hó so khoa hoc là

chiéu, so sánh, chúng toi dá kháng dinh
tinh chan xác cua hi�n vat Truóc mát

An vong "Hodngdé chi boo Anh:Cyc Di sán vän hóa

thán chi báo" déu duc nâm 1827. Chúng
toi nghiên cuu ký luong và dén khi duge
tiép xuc true tiép voi án "Hoàng dé chi

báo thì cùng nhanh chóng xác thue. Tát cùng tinh xáo hon. TS Nguy�èn Van
nhien, cá tôi và TS Pham Quóc Quan déu Doàn cho biét, hai chuyên gia dá quanrát th�n trong
Mac dù á 3chiéc án déu duoc dúc

duói thoi Minh Mênh, déu có giá tri dac
bi�t quan trong dói v�i triéu nhà

Nguyènlúc báy giò,nhung khi dúc thì moi chiéc
án này déu là

nhüng hi�n v�t d�c bán.
Chinh vi vày, cá 3 vua có nhüng dac
trung chung, nhung khi di vào chi ti�t
thimoi hiên v�t lai có nét riêng måtrong
quá trinh nghiên ciúu,dói sánh chúng tôi
da nhan ra, TS Nguyén Vân Doàn chia
sé.Theo dó,án vàng Hoàng dé chi bào
thé hi�n ro vjtri là m�t chiéc án dac bi�t
quan trong, quá trinh dúc án ky luong

va cong phu, voi
nh�ng h�a tiét

Hoang cung triéu Nguy�n. Ong Doàn
cho biét,trong quá trinh nghién cinu,dói

sánh, hai chuyén giadå nåm dugC nhng
dác diem nhan dién, dác trung tu hinh

dáng. hinh khói dén hoa
tiét,

hoa van

sát rát ký và nhân tháy nh�ng nét dac

sác, kháng dinh giá tri và ý nghía cùa án

vàng "Hoàng dé chi b�o" d�i voi triéu

dinh nhà Nguyèn.
Trong m�t buói chiéu, hai chúng

toi nghiên cúu hiên vat voi tu cách hai

chuyèn gia d�c lap, không trao dói và

sau dó cùng dua ra nh�ng dánh gia
Khi hop cå doàn lai thìnhân xétcua toi

va Ts Pham Quóc Quán déu rát tudng

dóng...", ông Doàn nhó
lai.

Cùng các bi�n pháp nghiên ciu, dói
sánh v�i situ tàp hi�n vât mà Bao tàng
Lich sù quóc gia dang luru giû,chúng toi

cùng phái chuán b� ký vi�c tim hieu
quacac su li�u thành van và dac bi�t nhít la

viec dugc tiép xúc truc tiép voi hiên vat.

Trong nghiên cúu goidây là phuong phap

xuc vói hi�n vát thuc, chúng tôi da nhanh

và kháng dinh dây chinh là án vàng
Hoàang dé chibáo..,ong noi.

Tat nhiên là phái nghiên cúu th�t ký
Juong Cong vi�c chuán bj cho chuyén di

và mot trong nhüng viec quan trong.

chung
toi khi áy dang hi�n di�n chiéc

án vàng Hoàng dé chi båo" dúng nhu
su sách dá ghi chép và nh�ng thông tin

hien biét",ong Doàn ké.

Trong kho báu nhung hiên vat vo giá

mà Bao tàng Lich sù Vi�t Nam dang

luu gi, báo quán,có nh�ng hi�n våt

dong dai trong bo suu tâp Báo våt

chúng toi, v�i vai trò các chuyèn ga, phâi
kiém tra lai tátcá nh�ng tài li�u, hi�n vat

dang luu giü t�i Báo tàng Lich sù qu�c

gia. Dac bi�t là hai hi�n vat có tinh sát

thuc, gán gùi và có nhiéu diém
tuong

dóng nhát la án "Sác mênh
chi bào"và án "Hoàng dé tôn trang tri minh

van, thong
in luu, khác

déu duoc
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giam dinh chuyên gla.Tát nhiên, dáy du hon

nda thi elhúng ta cân dén nhng xét nghiçm

phan tich thành phán, tý le hop kim vang,

nghien cúu thêm vé thu pháp, cáu
trúc,

thânh

phán cùa son duoc st dung trên tri�n án trong

quá trinh tón
tal. Hi�n nay chúng toi chua

thuc hiên duge các
bi�n phâp nay, nhung co

thé nói,qua dánh gid phan tich,tiép xúe truc

tiép,

các chuyen gla da xáe dinh rô tinh chân

xhc cia hiên vat. Cam xic thue su
t� hói hop

dén vui mung",TS Nguyén Van Doan bày tó. An

Hoongdé
chi

bóo"Tiende quan trong

cho cong tác hoi huong có vat

Co nhang cdu chuyên se mai là nhtng ký

niêm dep cùa cuoc hanh
trinh

dua án vàng

vo gid hoi huong. TS Nguyên Van Doàn nhó

lai,truóc khi lên duðng, nhin hi�n v�t qua

hinh ánh và doi chiéu qua sú liçu, bán than

ong da rát tin tuong day thuc su la án
vàng

Hoàng de
chi bão", nhung cam xüc

vân rát

hói hop. "Dén khi dugc truc tiép tiép xúc và

xác dinh tinh chân xác c�a kim án chúng toi

moi an tâm, vi nhi�m vu dugc giao rát nang

né da dugc hoàn thành, không có tón nghi

Ca dát nuóc, thé giói nhin vào, d6 là trong

trách c�a chúng toi., Giám dóc Báo tàng

Lich sù quóc gia b�c b�ch.

TS Nguyén Van Doan c�ng chia sé, vi�c

dam phán thành công da cho tháy su vào

cu�c rát tich cuc cúa các BO, ngành có lien

quan, Dai sú quán Viet Nam tai Pháp, trong

dó BO VHTTDILdóng vai tròquan trong trong

vi¢c chù dong và kip thôi xây dung phuong

án "hóihuong"; xin y kién các BO, ngành và

trinh Thú tuóng Chinh phú cho phép trién

khai thuc hien. Doàn cóng tác lien
ngành

do

Thú truong Bo VHTTDL Hoàng Dao Cuong

dan dáu da rátnó lucdé cu�i cùng di dén két

quá là phía Pháp dóng y chuyén giao báo vât

này cho phía Vi�t Nam sau khi hoàn thành

các thú tuc. Vi¢c Hâng dáu giá Millon hoán

lán m�t, lán hai dé cuói cùng chúng ta
có thé

truc tiép trao dói, dàm phán sóm hoi huong

có vat cûng có thé nói là chua t�ng có tién

le. Thông tin dam phán thành công nhanh

chóng tyo hieu úng tích cue, duoc dông dão

các co quan báo chí trong nuóc dua tin,nguoi

dán vui mung và chó doi báu vat trð vé.

Truóc dây, con duong hi huong các có vat

thuong thong qua kênh ngoai giao, do các

nha suu tap tu nhân mua truc tiép
ti� các sån

dáu giá nuóc ngoai dua vé.Nhung lán này thi

khác, chúng ta dâm phán dé kim án "Hoàng

dé chi báo không duge dua lên sàn dáu giá

må bàng cách trao di truc tiép dé dua hi�n

vat vé.Theo TS Nguy�n Ván Doàn, dáy là tiên

dé rát quan trong cho công tác hói huang có

v�t sau này. Hien nay nhiéu di sán, có v�t c�a

Viet Nam qua các thói ký lich s� con dugc

luu gil trong rát nhiéu suu tap � nuóe ngoài

Dàm phán thành cong án vàng "Hoàng dé

chi báo" da kháng dinh và tôn vinh giá tri c�a

di sán van hóa Viet Nam, duge thé giói nhin

nhan và dánh giá cao; dóng thói t�o tién de

dé tiép tuc có nhang hiêen vat, suu tap hien

vat khác sóm duçe hói huang.Trên co só dó6,

kháng dinh và ton vinh hon n�a giá tri lich su

láu doi cúa nén van hóa Vi�t Nam tiên tién,

dam dà bán såc dân t�c.

NHUNG CHILECAN VANG

VO GL
7S NGUYÉN VÂN DoÀN
(Gidm doc Bdo tàng Lich sil quóe gia)

Bão tàng Lich sú quoc gia

hiên dang luru giü,
bào qu�n

99 chiéc án, trong dó, suu
top Kim NgocBao Ty cua

Hoang dé và Vuong h�u
triéu Nguy�n có 85 chiéc

háu nhu là ��c bán.

hang chiéc án dac

biet co nghla vée

mat co ngoan, hon

thé, kháng dinh giá

tri

van vat, van hién

cúa mot dát nuóc cûng nhu vi thé

cùa Viet Nam so vOi các
nuóc trong

khu vuc thoi báy gio.An khóng chi
la biéu thi cho quyén luc t6i cao c�a

hoàng dé må côn gán lién vôi nhüng

su kien trong dai c�a dát nuóc duói

N Hoong d6
ton hon chi bóo

Trong s6 99 chiéc

gia) luu giü và phát huy.
Suu tap Kim Ngoc Báo Ty cúa

hoàng dé và vuong h�u
triéu Nguyén

luu gid tai Báo tàng Lich
s�

quóc gia

háu nhu là doc bán. Chúng rát có

nghla vé mât có ngoan, han thé,
kháng dinh giá tri van vát, ván hi�n
cúa mot dát nuoc, cüng nhu vi thé

c�a Vi�t Nam so voi các
nuóc trong

khu vuc thoi báy giò. Án khong chi

là biéu th�cho quyén luc tóicao cúa

án hien nay dang duge luu

gia tai Báo tàng Lich sù quóc gia,có
29 chiéc dugc dúc bdng vàng nhiéu

tuói.Trong dó, án có quai hinh róng

dúng (dáu huóng vé phia truóc ho0c

ngoái lai phía sau)
có �en 27 chiéc,

duy chi có 2chiéc án "Sác mênh chi

báo" va "Hoàng dé ton than chi báo

là
có quai hình róng cuón,

gióng
voi

án "Hoàng dé chi báo mà chúng ta

dang chuán bi hói huong

thoi Nguyèn.

Suu tap vo giá

Theo các nguón tu li�u, trong 143

nam tón tai voi 13 doi vua, trièu

Nguyén da cho ché tác và dua vào

su dung khoáng hon 100 Báo Ty

(án) bång vàng, bac và ngoc. Dó

là chua ké só án tin riêng duge tán

phong cúa các vuong công cùng các

Tu chuong hay Nhàn chuang. Hi�n

Bao tàng Lich sù quóc gia dang luu

gia, báo quán 99 chiéc án, trong do,

suu tap Kim Ngoc Báo Ty cùa Hoàng

dé và Vuong hôu triéu Nguyèn có 85

chiéc. Day là suu tap án nàm trong

suu tap Báo
vat hoàng cung triéu

Nguyèn, dugc triéu dinh nhà Nguyén

giao lai cho chính quyén cách mang

nam 1945 Liên khu IV
luu gid, sa

dó bàn giao cho Bo Tài chinh, Bo Tai

chinh giao cho BO VHTT (nay la Bo

VHTTDL), và Báo tàng Lich sú V��t

Nam là don vi tiép nh�n nám 1959.

Nam 1961-1962, suu tap dugc
gui

luu gid tai Ngan hàng Nhà nuóc Vi�t

Nam, và dén nám 2007 dugc bàn

hoang de mácon gán lién voi nhüng

su kiên trong daí c�a dát
nuóc

duói

thoi Nguyèn. Chính vi thé, mói loai

an déu cô m�t cách sú dung riêng và

dùng cho m�t loai van thu dugc o

dinh. Vi du nhu án "Hoàng dé
chi

báo (hiên ch�ng ta dang chuán
bi báova "Hoàng détôn thán chi båo

hói huang) chi su dung trong mot só là nhüng chiéc án vàng có giá tri rát

truong hop dac biêt, thé hi�n quyén

luc cùa hoàng dé, nhu khánh tiét

ban on, dai xá
thiên ha,c�ùng

cáo du Nguyen. Cá 3án
deu

là
sån phám

do

các than huan di tuán thú dé xem xét

các dja phuong và ban sác, thu cho

ngoai quóc. Cang là
sú dung quyén

luc c�a hoàng dé nhung truong hop nam Minh Mênh thú 4- 1823) cao

án "Sác mênh chi båo duoc dùng 10,4cm, dây 2.5cm, mat án rong
khi ban cáp các sác mênh cho quan

van, quan vo và tang cho bách thán,

cho nguo1. Hay nhang van bán liên

quan den dông t�c nhà vua thl dùng
án "Hoang dé ton than chi báo 14cm, nang 83kg:An "Hoàng de

Các án déu có cáu trúc và kiéu dáng8

góm 2 phán: Thân
án và

quai
án.

Biéu
tuong

chù
yéu

trên
quai

án la
rong 13.77cm,

su 13.77em, nang

con róng chân có nám mông

Báu vat cúa Vi�t Nam

Khi nghien cuu và xem xét truc

tiép, chúng toi nhân tháy 3chiéc án

"Hoang dé chi báo", Sác mênh chi

dac biet trong suu tap Kim Ngoc Báo

Ty cùa Hoàng dé và Vuong h�u triéu

NgU xuong
cúa triéu Nguyèn ché tác

duói trieu vua Minh Menh (1820
1840). An "Hoàng dé chi báo (dúc

Giám dóc Báo tàng Lich sú quóc gia bày to,

trong nhung khuyén cáo c�a UNESCO vé báo

tón và phát huy giá tri di sán luon chú trong

tinh toàn ven c�a di sán. "Trongquá trinh báo

tón, luu
gi

và phát huy giá tri Báo vat hoàng

Cung
triéu Nguyén tai Báo tàng Lich sú quóc

ga, duge b� sung thêm nhng hi�n vat quy,

dac biét giá tri nhu kim án "Hoàng dé chi

báo la diéu mong mói c�a chúng toi, nh�ng

chuyên gia trong linh vuc di sán, báo tàng. Tát

cá chúng ta déu mong muón hi�n v�t sau khi

hói huong Sé dude lu giû,báo quán và phát

huy giá tri tai Báo tàng Lich sú quóc gia.Dó là

diéu thuc sy tuy�t voi.ong nóiLO

13.8cm, sau 13.7cm, náng 10,78 kg:
An "Sác mênh chi

báo (dúc nam

Minh Menh thú 8- 1827) cao 11cm,

dày 2.5em, mât án rong 14cm, såu

tôn than chi båo (dúc nám 1827)
cao 11,1Cm, dày 2,08cm, mat án

giao trò lai cho Báo tàng Lich su Viet

Nam (nay là Báo tàng Lich s� quóc 8.983kg
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Bia ma nhai Ngü Hành Son
duoc UNESCO ghi danh Di

sån tu lieu thu�c chuong
trinh Ký úc thê giói khu vyc

chau A-Thái Binh Duong
và �ay c�ng lá m�t trong
10 su ki�n Vän hóa, The
thao và Du lich tiêu bi�éu

nam 2022.

An S6c mênh

chi boo

Ngày 26.11.2022, tai

ký hop thú 9dièn ra
o thành ph� Adong
(Hàn Quõc), Uy ban

chuong trinh Ký úc

thé giói khu vuc chàu A -Thái Binh

Duong cua UNESCOdâ thóng qua
hó so "Biama nhai tai danh tháng
Ngü Hành Son, �à Náng" là Di

sån tu li�u khu vuc châu A - Thái
Binh Duong. �ây là di sån ván hóa

mang tám quóc té dâu tiên cua

Bachiéc án này là nhng án

chuong dinh cao cua loai hinh ân

chuong thöi Nguyèn, là nguón sù
lieu quan trong ghi lai dáu án lich

su gán lién v�i vuong triéu Nguyên- triêu d�i phong kiên cuói cùng
Vi�t Nam. Cå 3 an déu dugc dúc

bang vàng 10 tuói, ché tác theo

thành ph� �å Nång.
Dé có dugc vinh du lón lao này,

Dà Nång dä bén bi phói hop vói các

co quan, to chüc lién quan nghiên
cúu, chuán bi hó so m�t cách dáy
du, công phu và ký luðng. Con nhó,

nåm 2017,Só Ván hóa vá Thé thao

Dà N�ng tién hành kh�o sát dé

làm hó so dé ngh� xép hang Di tich

Cung mot måu thúc v�i mat án
hinh vuông, lung gi�t 2cåp, quai
hinh rong uon klhúc, trán rông
khác ch� Vuong, chân rông ró 5

móng. Kích thuóe và trong luong
cua 3an tuong duong nhau, trong
dó "Hoàng dé chi båo" nâng nhát.

Dang thuc ån này chua t�ng Xuát

hien o các triéu dai truóc hay o các

quóc gia trong khu vyc cúng nhu

trén thé giói.

Chúng ta biét rång, trong thoi

gian tri vi,vua Minh M�nh (1820-

1840) dä tién hành công cu�c cai SMguvén Van Doàn (oio tr)v I5 Pham Qu�c Audn góm drh ón Hodngdé ch bóocách hành chính quy mo và �óng
b� tù Trung udng dèn dja phuong,
bai bo chéd� phán quyèn,xây dung
ché d� Trung uong tâp quyén, de

cao pháp tri và d�c tôn Nho giao.
Nhà vua cho dói các trán làm tinh,

dinh lai quan ché, dat múc luong
bóng c�a các quan tùy theo ngach

trat, thóng nhát vi�c do
luong và y

phue cua dân chúng; khuyén khích

khai hoang, lâp áp, sua sang he

thóng giao thông, lâp nhà duông
té o các tinh dé giup nhung nguöi vay, khi tuyên bó thoái

vi,

vua Báo
nghèo kh�, tàn

tât, già cá không ndi

nudng tua...Vua cung
chú trong déé

cao Nho hoc, khuyén khích nhân

tài ra giúp nuoc. Ngài cho lâp lai

Quóc Tu Giám, mð thêm khoa thi

Hoi và thi Dinh. Lanh thó quõc gia

dugc mo rông nhát trong lich sù và

nudc
ta thuc

su
tró thành m�t quóc

gia hùng manh.
Nám 1838, nhà

vua cho d�i tên nuóc là �ai Nam.

Có thé nói, vua Minh M�nh

là vi hoàng dé tieu biéu c�a nhà

Nguyen, nhüng cong lao cua óng
va thành

quá dat dude trong suót
va chính

su quan trong cúa dát nuóc
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nam tri
vi da dugc lich sú ghi trong suót mot giai doan lich su; là

nhan, các vi vua ké tiép noi theo và

thi hành.

quoc gia dac bi�t cho danh tháng

Ngû Hành Søn. Quá trinh này, anh

chi em trong doàn kh�o sát tháy
trên rát nhiéu vách �á có khác ch�

Hán, ch Nôm. Mãc dâu chua ro

hét noi dung và ý nghia, nhung

chúng tôi ván c�m nh�n rång, nó
có mot giá tri nào �ó. Và chúng toi

có lien tuong dén "Tho van trên

kien trúc cung dinh Hué" duge
UNESCO ghi danh là di sán tu

li�êu

thuoc chuong trinh Ký úc thé giói
khu vuc cháu A - Thái Bình Dudng
vào nåm 2016.

Bào Ty cua vuong triéu.Dóng thöi,

trong giai doan nay, nhà vua dã

dat ra nh�ng quy dinh vé vi�c che
tác và su dung án chudng các

lo0ai tri di sån ván hóa, dáp úng nhu cáu vé
nham dáp úng công cu�c cái cách vån hóa ngày càng cao c�a nhân dân,
hành chinh dóng b� ò moi linh vuc dóng gÓP vào kho tàng di sán van hóa
trên pham vi cà nudc.Trong só dó,
án "Hoàng dé chi bào" là m�t trong ýnghia, dám báo tính toàn ven,tinh
nhung chiéc án có ý nghia dac bi�t

quan trong dói vøi các Hoàng dé và

triêu dinh nhà Nguyên. Chính boi

toc; khång dinh su dúng dán, tiên

quyêt cua Dáng và Nhà nuóc Viêt
Nam vé vi�c bão v� và phát huy giá Tinh co, chúng tôi dugc biét

Trung tâm Ván hóa Phât giáo Li�eu

Quán o Hué �ang nghiên c�u di sán

Phat giáo O Ngü Hành Søn, b�i ndithé giói.�ây cúng là vi�c làm rát có
day tung la m�t trong nhung trung
tâm Phât giáo lón � �àng Trong
cung nhu c� nuóc. Tai H�i th�o do

xác thuc cua di sán - m�t n�i dung
quan trong mà UNESCO rát chú
trong trong b�o tón di sån ván hóa.
Hoi huong án vàng "Hoàng

dé chi båo" là vi�c làm thiét thuc
cho chính sách hói huong có vat,

Dai dã chon án vàang "Hoàng dé chi

bao cùng thanh báo kiém mà phu

vuong cua ông là vua Khái Dinh chóng thát thoát nh�ng tài sån/
(1916-1925) trao lai cho ông, dé
ban giao cho Chinh phú lâm thoi

Viet Nam Dân chu Cong hoa.
Ba chiec án "Hoàng dé chi

báo'
"Sác menh chi båo" và "Hoàng dé

tôn thân chi b�o" là nhüng báu vát

cua Viet Nam, là tài sán vó giá, có

giá tri lichsú,chinh
tri,

kinh té,ván

hóa, nghe thuát; là
tu lieu hi�n vât

phan ánh các hoat d�ng công quyén

di sån cua cha óng, góp phán bào
tón và phát huy nh�ng di sån v�n
hóa quý báu c�a dán t�c. Vi�c hói

huong án vàng "Hoàng dé chi båo"
se tao co sd xáy dung quy trinh
chuán, v�i sit �óng hành công- tu,
Có thé ápP dung cho vi�c stu tám
hoi huong có vat Vi�t Nam b� thát
thoát ra nuóc

ngoai do chién tranh,
tr�m cap và buôn bán trái phép.
Dóng thoi, vi�c hói huong án vàng
"Hoàng dé chi b�o" së là co h�i dé
bo sung, hoàn thi�n hon cho bo
suu tap "Båo vat Hoàng cung triéu
Nguyén" hi�n dang duge luu giü và
phát huy giá tr� tai Bào tàng Lich
sù quóc gia.

Trung
tam Ván hóa Phât giáo nay

phoi hop v�i chùa Quán Thé Am
tó chúc vào tháng 5.2018, ma nhal

dugc nhiéu nhà nghiên c�hu dë cap.

Ngay sau dó, m�t só nhà nghién

c�u Hán Nôm và nghien cuu licn

su, v�n hóa Phât giáo t� Huë vào

kh�o sát rát ký luöng ma nhai ndi

dáy suót nhiéu tháng lién.

Theo Dai dúc Thich Không
Nhiên: "Van bän ma nhai hi�n

lutu tai 5hang d�ng Huyén Không,
Tàng Chon, Vân Thông, Linh

mot phán không thé thi�u trong
tién trinh lich s� Vi�t Nam. Vi vây,

Khi
len

ngoi,
vua

Minh Menh �a
vi�e suu tám, hói huong án "Hoàng

cho dúc m�t s� Báo Ty bång vàang 10

tuói, tiép tuc hoàn thi�n hê th�ng

dé chi båo" tro vé "dát Me" kháng
dinh vi th, tám ánh huðng c�a dân
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M hongs0wn bánma nha tol ShongdingNg) HbnhSan UNESCOgh dorhBo mo nhol D'sdn
tuu khu we chduA Thd Bnh Dung

Nham, Am Phù và m�t só vi trí khác

tai ngon Thuý Son; buóc dáu thóng

ke có khodng 90 van bán. Trong d6,

dong Huyén Không chiém só lugng áp
dão voi 6o van bån; d�ng Tàng Chon van ma nhai Ngú Hành Son. C6 thé

20; dong Linh Nham 3, dong Vân ké dén các bài: Tóng quan hê thóng

Thông 3;dông Am Phú 3 và các vi
tri

con lai 3vän bån. Tuy nhién, da phán

các van ban không con nguyên ven, boi

só lón b� phong hóa theo thoi gian, mo
hét chu, m�t s� bj bôi láp boi søn và xi

mang. Dáng tiéc nh�t là trong 8bia ký
thoi Chúa Nguyén, có dén 5tám dab
duc hét n�i dung chu khác.." Vói th�e

trang nhu vây, tai H�i th�o, nhà nghiên

cuu Phan Dang cho biét, dâ gap may
khi

tim duge m�t quyén
sách chép

tay bang ch� Hán tón tai trên 100

nam, chua dugc in án lân nào, bên

trong có nhiéu n�i dung
bó fch cho

viee nghiên cuu ma nhai Ngú Hành

Son. Theo ông, su tón
tai

cho dén nay
cua quyén sách chép tay này là m�t

diéu ký di�u. Dólà quyén Ngú Hành

Son luc do tú tài Hó Tháng Doanh,

nguoi làng Hóa Khe (Ng�
Hanh Son)

biên soan vào dáu triéu Khái Dinh,
1916. Noi dung cuón sách dé câp d�n

nhieu chù dé, trong dó có ghi chép,

djch nghia, giäi thích m�t só
tho vån

ma nhai Ngü Hành Son, nhò vay mà

no giup chúng ta biét duge n�i dung
các van bia dá bj xuóng cáp, hu hóng.

Két quà nghiên cú�u ban dáu qua
cuoc kháo sát dâ dugc dâng trong
Dac san Liéu Quán

- Xuán Ký Hoi

2019 voi chú dé Ngu ché thi và tho

kho tàng di sán tu li�u quý giá bâng
chû Hán và chû Nôm v�i s� lugng

lón, noi dung da dang, hinh thúc thé

hi�n d�c dáo v�i nhiéu thé lo�i nhu

ngu bút, bia ký, tho ván, dé tu, dé

danh, câu doi, hát nói.. c�a các vua Báo tàng �à Näng �â miêt mài in dap
và d�i thán, các bâc danh tång, van

quan Ngü Hành Son quyét dinh báo

cáo länh dao thành phó, xin chu

truong lap hô so trinh lên UNESCO
dé nghi ghi danh di sán tu li�u quý

giá này. Các cán b� chuyên môn c�a

háu hét các van bán ma nhai rôi sóma nhai Ngu Hành Son c�a Thich

Không Nhiên; Tho Ngu ché Hoàng

deMinh Mang vé danh tháng Ngu

Hành Son c�a Vô Vinh Quang; Vé hai

vdn bán ma nhai thoi �óng Khánh

tai dong Huyén Không
c�a

Thich
Nhu Tinh; Tho dé cua các dai thán

nhân thi
si tùng diung chân cåm tác,

khác ghi trên vách �á trong các hang

d�ng Ngû Hanh Son t� dâu thé ký
XVII dén giüa thé ký XX.

Theo
tác giá Thích

Không Nhiên,

két quå nghien c�u ban dáu c�ng da

cho tháy: "Ma nhai Ngú Hanh
Son

là nguón tu lieu quý, luu giû nbiéu

thong tincó giá tri
liên

quan
dén lich hóa

Phat giáo Lieu Quán Hué
su hinh thành, phát trien cua m�t

vùng dát dánh dáu su cong cu hài

hoa, sinh dong gida nguoi Vi�t
di
cu

cam
tháy

"thuach� kém em" trên linh

và nguði Châmpa tiên tru, phån anh

xu thé tiép bién, dung hòa và nuôi

duong
các

hê giá tri c�a nhiéu truyén �ong manh mê voi hai di tich quóc
thóng van hóa tâm linh khác nhau

mà
mánh dát này d� nang lông cuu

mang,
vó

vé trong dâm dai ljch sú"
Dói

chiéu
vói nhüng tiêu chí c�a

UNESCO vé xem xétdé ghi danh loai Hai
Van Quan, nay là di sán Ma nhai

hinh Di sán Tu li�u thu�c Chuong
trinh Ký úc thé giói nhu tinh xác

thuc, tính nguyên bån, tính dai di�n,

giá tri n�i dung, khá náng båo tón,

gioi thieu c�a dja phuong, Só Van

hoa và The thao ph�i hgp vói UBND

hóa kèm theo hó so. Quá trinh lâp

hó so, ngành Van hóa thành phó và

quan Ngù Hành
Son dâ nh�n duoe

su ho tro nhi�t tinh, tân tâm cua Cuc

Di sán van hóa thuoc BO VHTTDL
Uy ban Quóc gia chuong

trinh Ký úc

the gioi khu vuc châu A - Thái Binh

Duong Viet Nam và Trung tâm Van

doi Thành
Thái

trên ma
nhai Ngü

Hành Son c�a Phan Dang; Khdo sát

van bàn ma nhai th�i Duy Tân tai

dong Huyén Khóng c�a Pham Dúc

Thành Düng: Vé các båi thodé vinh

Ngù Hành
Son

thoi
Khdi

�jnh v
Báo Dai c�a Trán �ai Vinh..

Trên co sð két quá nghiên cúu rát

chuyên sáu nói trên, Só Van hóa và

The thao Dà Náng da chi d�o Báo

tàng Lich sú thành phó phói hop voi

Trung tam Ván hóa Ph�t giáo Lieu

Quán tó chúc Hoi tháo khoa h�c Thu

tich có và ván khác Hán Nôm Ngú
Hành Son vào tháng 3.2019 vói su
tham gia cúa nhiéu nhà khoa h�c và

nghien cúu dén tù Th�a Thiên Hue

và Quáng Nam, Dà Náng. Qua H�i
tháo này, có thé xác djnh, tho van ma

nhai taidanh tháng Ngú Hành Søn là

Nam
trên

con duong di sán mién

Trung, nhung t�ng có lúc, �à Náng

vuc di sán van hóa. Nh�ng nám
gán

dáy, linh vuc này có nhiéu chuyén

gia dac bi�t duge xép h�ng (Thành
Dien Hai và Danh tháng Ngû Hành

Son),voi su phói hop cùng tinh Tha
Thiên Hué trùng tu di tích quóc gia

duoe UNEScO ghi danh. Ván dé bây
giò là thành phó Dà Nång nói

chung,
quan Ngú Hành Son nói riêng, cán

có chuong
trinh hành ��ng cu thé dé

báo tón và phát huy giá tri các di sån

råtquan trong này.D
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O

Ban ch�o

V Diom
Bai, dnh:CAOCHU

Ngu don vgn Tuyét Diém.xó Binh Ihuán (nh Son)om 6 rudcthán
Ngu ddn

van iayét Dlém ro Enh hucn (Ernh Sen)hdtBà
troo tal

éhäi Côungu

Diem nam 1813 có 113 måu ta

ruong dát, nghia là có nhiéu nguoi

sóng bâng nghé nông. Nguði Tuyét
Diêm xua cûng có nguði sóng bång
nghé "chay cho", làm "nâu roi"

gánh cá di bán ó các làng qu�, dùng
ghe chèo ngugc sông Trà Bóng
lên cho Hóm, cho Châu Ó, cho
Thach An dé bán cá, mám, muói,
rói mua vé lúa gao, than c�i, tráu
cau. Nhung dáu án dâm nhát c�a
dân Tuyét Diêm là nghé buôn ghe
báu và dánh cá. Buôn ghe báu ra
Bác vào Nam bang duong bién rát

thinh xua kia, nhát là khi tr�c Quóc
l0 1 chua xáy dung, dáy trác trò và
duong sát cúng chua có.

làng Tuyét Diêm thuó áy có
nhiéu nguði thuê th� vé dóng ghe
báu dé truc tiêp láighe di buôn, nhu
ong Tào, 6ng Quy. Nguoi buón ghe
báu thuðng bán muói c�a Tuyét
Diêm, duong c�a Binh Son, róimua
vé lúa & Nam B�, lá d�m, dây mây
Cà Ná (délàm buóm, làm dây chàng
ghe). Nghé cá thu hüt nhiéu

nguoi

Trong Le
h�i

Cáu ngu cúa

vgnTuyet Diêm (x� Binh

Thuan,huy�n Binh Son,
Qudng Ngai)

vàoRäm tháng

Hai, le Te xuân luôn có Chèo
bå trao. Nói �ên Tuyêt Diêm
nhieu nguoi nhó d�n câu
ca:

Tieng
�on ban nhgcBau

Bèo/Ban gurom My Hue.

ban chèo Tuyét Diêm.

nhát. Tùy diéu ki�n màdánh cá,

có thé trong l�ng hoac ngoài khoi.

Trong l�ng di vé trong ngày; di khoi

thuong ó huóng dông dáo Lý Son

chung 40-50 hái ly và xa hon nua,
dén khu vuc quán dáo Hoàng Sa, ð

ngoài bién dài ngày. Nhüng nguði

có chi phiéu luu còn di vào vung
bién Phan Thiét, Cà Ná làm luói cao

dé dánh
bát. Ngu dan các tinh Binh

Dinh, Phú Yén cüng thuong vao

bién Phan Thiét dánh bát cá, nhung

moi dia phuong
có uu thé �ánh

bat khác nhau, cùng góp cho vung
mám, cá Phan Thiét trò nên phón
thinh, ngu dán cûng có thu nh�pP
cao hon so v�i � qu�

Song gio Tuyet Diem

Tuyét Diem nàm ó vùng "sung"
cua huyên Binh Son nhô ra bién, là

cho nhon nhát cúa cái "sung", kièn

gan che chán
sóng gió ó bo �ông

vinh Dung Quát. Làng chài hinh

thành
nám,

sáu träm nám truóc,

xua vón có tên Hoa Diêm. Nám vua

Thi�u Tri
lén

ngôi (1841), ch� Hoa
bi pham húy, phài dói thành ch

Tuyét. Hoa
Diêm cúng nhu Tuyét

Diem déu có nghia là muôi trång

tinh khiét (nhu hoa, nhu tuyét), vi

thuc té noi
dây có dóng muói, bán

dó ch� Hán
�óng

Khánh dja du chí

có ghi "TuyétDièm sån diem" (làng

Tuyét Diêm sån xuát muói). Muói

duge nguoi Tuyét Diem lam nghé
sinh sóng t�

nhiéu �ôi, cho d�n

thap niên cuói thé kýXX thi chám

dut. Ghi dáu vào d�a danh, nhung

nghé làm mu�i không phài duy nhát

trong cu�c muu sinh dài lâu c�a

nguoi Tuyét Diêm.

Dia
ba

ghinhân, làng Tuyét

Theo các cu cao niên, thi vào thoi

các cu có khoàng 20 dôi ghe nan

(ghe3buóm 6chèo) hång nåm vao

vùng bién Phan Thiét dánh båt,

mói chiéc ghe có 7,8ngu dân. Cá

dáy khoang thìvào bo bán cho nau,

nghi ngoi xong lai ra bién dánh

tiép. Moi nåm, ngu cu�c di kéo dai

dén bón nam tháng mdi quay ve

20 A20223
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nhu trong tung lôi ca di�u múa

thám dâm sóng gió, khát vong

cua Tuyét Diem nhiéu trám nám

truóc. Nguði Tuyét Diêm trong8

Cuoc sóng dáy sóng gió cua minh

khong the thiéu le cúng Cá Ong,

khong thé thi�u Chèo bå tr�o háu

thán. Ban chèo Tuyét Diêm nho
cúng háu thán nghiêm cán, rô nét

bài bán, da khác ghi trong lòng

cac van châi ven bién, tró thanh

mot "thuang hieu" nghe thu�t vo

giá: Ban chèo Tuyét Diêm.

liêen tuc hát múa cháu thán. Nguoí

ta không quèn rái
vàng má, ném

g30 muói trên bién cho các co hón

cát dáng. Tai lang, các bô láo mác

lè phuc dang dón, ban nh�c lé sán

sàng cùng thán.

Ke dén la lê an
vj

và nhap di�n,

moi nguoi tu tâp truóc làng, các

bo lão mâc áo dài le dúng hai bên,

doi chinh nhó khoi tiéng, ké tiép là

doi tróng nhó khôi d�ng, dén khúc

nhac léháu thân, sau dén
tróng

lon, chieng lon ô ngoài san nói len

vang d�ng. Sau khi rót rugu, các

bo lãodén bái lay,doc chúc vån,

moi nguoi trong ngoài cung kinh

cung thán. Sám tói, lè cúng "có

bác" (các vong linh) duge tó chuc

truoc san lang, lè vát góm mótcon
heo, thitchin và thitsóng bày bi�n

trên bàn l�. Các bô lâo lai tiép t�c

rot ruou, khði chiêng tróng, bái lay

các dáng siêu linh, doc van cúng.

Tieng chieng tróng, nhac
le

lai
vang ngân gi�a không khi vé dêm

da trám láng lai. Sáng ngày hôm

sau là chinh lé.Moi nguði trong

van chài tap trung dông dú
vé
láng

van. Le vât góm m�t con heo duge

bày bien trên bàn lé. Các nghi thic

cúng té khoi chinh, rót rugu, doc

chúc van dugc tién hành n

cán. Sau le cúng, voi su ch�ng kién

cua tát cá moi nguði, ô ngoài sân

doi chèo trong trang phuc dien táu

da sánsàng
Doi chèo dung theo hinh chiéc

thuyén, hàng giüa có tóng m�i,

tóng lái,tóng thuong, hai hàng

hai bên là các tay chèo nhu hàng

ngù trên m�t chiéc ghe, huong vào

lang hát múa háu thán. Vói su dán

dát, hát múa c�a các nghê nhân

Nguyèn Ván Thu, Nguyén Van

Thuc (Ngh� nhân Uu tú)và ti�ng

tróng, tiéng nhac,doi chèo Tuyét
Diêm dien các cành dánh bát trên

than que. Man
mùa thl ghe dé

l�i

Phan Thiét nhð nguói trông h�,

ban chai
lên

duong Thiên lý
di xe

ngua ve que, sau khi Quóc l6 1 và

duong sát xay xong (khoáng 1935)

thi di bång xe hoi, tàu hóa. Cu�c

muu sinh khi xua ch�a dáy hiém

hoa.Các cu cao
niên ðTuyét Diêm

déu nhac dén bài ca hái trinh mà

Ho da xay lang van thò Cá Ong
tù láu doi, tho 4 cót Cá Ong.
Thoi kháng chiêen chóng Pháp,
quan Pháp bán phá khién lang

bi hu,
dan dá sua lai;dén kháng

chien chóng Mý, bom Mg dánh

sôp lang, dán ly tán, nhung tín

nguong da an sâu trong doi sóng

tam linh, nên dén sau nâm 1975

các cu goi là "nh�t trinh". Các cu

bdo tác già c�a bài ca là môt nhà

Nho di thi không dô, bèn
sám ghe

bau di buôn vào Nam ra Bác, rói

qua thuc té mà sáng tác bài này
và luu truyén dé nguði di bién sù

dung. Mói
hiém

nguy
trên bién thi

có nhiéu, không ké xiét,nhu khi

di qua doan bién có dá Vong Phu

láng duoe xây dung lai.

Ram tháng Hai là ngày Té xuán,

con goi le Cáu ngu,mo dáu cho

dán van khôi su di dánh
bát trong

nam. Le thu dièn ra vào råm

tháng Tám mân mùa cá. Ngu
dan

o dau cüng phái vé du lë té.

Lang van Tuyét Diêm
có mat

tién phía Tay nhin ra vinh Dung

Doi dieu ban khoan

Xa Binh Thuan nói chung, thôn

Tuyét Diêm
nói riêng nám trong

vùng loi cua Khu kinh té Dung

Quát,có cáng Dung Quát. Nhân vé

du lè h�i Cáu ngu, tôi di m�t vòng

quanh mûi Có Co hiên ngang chán

o bo dong, thiên t�o nên vinh Dung

Quát. Tu müi dát tu nhiên áy,ngày
nay, mot bo chân sóng thâng tap

duge dáp ra.Quanh bo vinh nói lên

các cán cáu. Trong vinh các con tàu

lón dang neo d�u, ben canh các tàu

áy,thuyén cá c�a ngu dân trông

moi nho nhoi làm sao, dù là thuyén

có cong suát lón. Cong nghi�p phát

trién,nhung làm sao dé
không

va
cham" voi ngu nghiêp v�n có

o noi
day tù nhiéu tråm nâm truóc, hán

da khién nh�ng nguði trong cu�c

phai dau dáu. Lai còn ph�i làm sao

báo tón các di tich và di sán phi vat

thé nhu lè Cáu ngu?

Toi ngói hàn huyên d sán lang

van chài Tuyét Diêm 2cùng các

lão ngu và nghê nhân, bong th�y

thuong cam vói niém bån khoán

c�a ngu dan. Các lão ngu bào, xua

kia, sau Le thu Ràm tháng Tám,

ngu dan khóng thé ra khoi �ánh

bát vi sóng to gió lon, thi cú dánh

bát trong vinh Dung Quát cho dén

exuan, ngót nghét 5, 6 tháng.

Hói dó
cá trong vinh rát

nhiéu,
nhu cá liêt, cá com, cá tè be, có thé

giúp ngu dân muu sinh suót mùa

mua gió. Nay do tác dong cua cong

nghiep, cá tôm trong vinh không
còn. Viec mô r�ng các không gian

cong nghi�p cûng khién co só thò

tu, các giá tri di sån có
truyén quý

báu hinh thành tù nhiéu tråm nâm

iêm

L6 cúng thdn

Quát rong, phía Dông là bién

cá, cái "cóco Tuyét Diêm long

gió bién khoi. Nhung nay nhip

sóng, báu không khí dã khác
xua

rat nhiéu. Tháng Hai troi bién

trong xanh. Doc bo vinh vuon

len nhieu cán cáu, các tàu lón

neo dâu, duong dán dén cángxe
tai cho hàng chay rám rap suót

ngày dem. Noi lang van ván
là góc

khuát thiêng liêng. Mac không

khí hoi há ngoài kia, trong này có

phán yên áng, dán van
k�

don bàn
tho, nguoi lo lé vat, phu nú lo náu

nuong.
Ba gið chiéu, lé Nghinh

Ong bát dáu. Khám thð dugc ruóc

ên dat ó mui chiéc thuyén lé nàm

trong vinh, các bô lão lo vi�c t�

tu c�a van m�c áo dài
l�, d�i bå

trao cûng dá lên thuyén. Thuyén

chay huóng vêé c�a vinh, di hai

ben cháu háu là hai chiéc thuyén

dua nhó, dài voi các tay chèo dang

chèo tay. Ra dén c�a vinh, chu,

lé cúng vái ruóc thán len kieu vé

tho Cá Ong phû tro cho dan chài lang. Trên �uong ruóc, d�i bá trao

(Phù Cát, Binh Dinh), các tay chèo

phai vai bà Vong Phu:

Lay Bà, Bà nói gió dóng,
Déghe toiqua truðc, ghe chóng

Bà qua sau!

Con khi qua m�i �ây, m�i Dinh

(Phú Yên, Ninh Thu�n) hao tón

nhiéu súc:

Müi Dinh chín b� còn ba,

Müi Day báy bj khóng tha bj ndo.

Bi là bao gao. Co khi gao an hét
ma không qua dugc quäng bién dáy

sóng gió,ghe phái táp vào bo tim

chó nghi doi ba ngày, doi khi
bién

em moi chèo qua. Mói hiém hoa

chuc cho trên bién luôn là
lý

do dé

ngu dan Tuyét Diêm, cùng nbu ngu

dán nhiéu noi khác, tin vào thán

thánh và cu thán thánh phù tro.

bién khoi, cáu thán
phù

ho vugt

qua sóng da
và cu�c sóng

an
lành,

tôm cá dáy khoang.Dé háu thán và

phuc vu bà con ngu dân, v�n cón

tó chúc hoi dua thuyén ô
quáng

nuóc truóc lang, trong vinh Dung

Quát. Các chiéc thuyên dua dài tù

lang tho dugc ha thùy, các tay dua

voi b� y phuc dua
thuyèn

thi nhau

boi dua,trong tiéng tróng giuc và
bà con dung trong bô có6 v�. Két

thúc lè Cáu ngu, tát cå moi nguOI

cùng du ti�c cúng, an uóng vui vé

va
tam su vói

nhau
vé nh�ng suy

nghI trong cu�c sóng.

Le hoi Cáu ngu ô lang van Tuyét
Diêm da hinh thành nhiéu trám

truoc, 1é Cáu ngu, Chèo bå tr�o sê

tiép dién ra sao? Duoi tác d�ng
cua cong ngh� mói và công nghi�p,

mot só nguoi trè tuói Tuyét Diêm

khóng
khói bj phân tám, thiéu chu

y hoc hoi, tham gia vào hoat �ong
van hóa có truyén c�a bón van, vdy
di sán sê trao truyén thé nào? Nói

tóm lai,các di sán van hóa quý bâu

noi day cang dang dúng truóc nguy

co mai m�t, cán su quan tâm hon

nua cua chfnh quyén, tinh thán

trách nhiêm c�a
các doanh nghiêp

cüng nhu su nó luc tu thân cúa

toàn thé ngu dan trong làng van.O

nam truoc, là m�t le h�i tiêu biéu

cho các le h�i tuong tuo các làng

van khác vìng bién, dièn ra bài

bán, nghiem cán và doc dáo. Toi

da nghe anh Thu, anh Thuc dièn

nhiéu lán, nhung lán này, trong

khong khi
thieng lièng 6lang van,

cám xúc bông lang lang, toi nghe

Lang van, le Cau ngu,

Cheo bá trao

Cüng nhu nhieu làng van khác,

van Tuyét Diêm có tín nguöng
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De co nhing tác phám vän hoc, nghe thuát

Song mai
VOi thoi gian"

"Quan chung dang cho doi..."

Day là nhûng su ki�n hét súc có ý nghla

trong vi�c dinh huóng su phát trién ván

hoe, nghethuat trong thoi
gian sâp tói,

cüng nhu cu thé hóa tinh thán Két luan

c�a Tóng Bí thu Nguyèn Phú Trong trong

Hoi nghi vân hóa toàn quóc nâm 2021,

dé linh vuc dac bi�t tinh té này trò thành

nguón luc cho su phát trién dát nuóc.
Cách dây dúng 60 nam, ngày 1.12.1962,

tai Dai h�i van nghê toàn quóc lán th
ba, Chù tich Hó Chi Minh da phát biéu:

BUI HOÀISON

Toi 18.12.2022, t�i Nhà hát

thànhpho Hài Phòng. B�

VHTTDL phát ��ng sáng tác

tácpham vän h�c, ngh� thu�t

"Sôngmai vói thòi gian" giai

dogn 2022-2025. Tiep �ó, ngày
19.12.2022, H�i dong Lý luan

van hoc, nghe thu�t trung uong
to chúc h�i thào khoa hoc toàn

quocde nhin lai 15 nám thyc

hi�n Nghi quyét 23-Na/TW c�a

Bo Chinh
tri�

(KhóaX)"véti�p tuc

xay dung và phát trién vänh�c
nghe thut trong thôi ký mói".

"Quán chúng dang cho doi nhüng tác

phám van nghê xung dáng vói thoi dai vé
vang c�a chúng ta". Gið dây, nhin nh�n
m�t cách tháng thán, chúng ta ván chua
thuc su thuc hi�n thât tót loi cân dan cùa
Bác,chiua dáp úng dugc v�i ký vong cua

nhung nguði yéu mén vân h�c, ngh�
thuât, cûng nhu khát khao khai thác

giá tri van hoá cho su phát trién
bén v�ng. Nhüng tác phám vann

h�c, ngh� thu�t c�a Vi�t

22VAN HOA222Xuan Qug Mlo



Nam có thé chinh phuc khún giä

the gidi con chua nhiéu. Tên tuói,

thuong hiêu cua các van ngh� si,

nhà sáng tao Viét Nam chua thuc

su dugc dinh hinh rô ràng trong

khu vuc và trên th� giói. Nhiéu sán

pham ngh� thuât xuát hi�n nhung

chua tao thành trào luu, sóm nð toi

này. Trong 12 ngành, BO VHTTDL

chi quan lyý 5nganh gom di�n ánh,

nghe thuat biéu diên, mý thuat,

nhiép ánh và trién lâm, quang

cáo, du lich van hoá. Chúng ta

déu biét, phát trién các ngành

công nghi�p van
hoû có sU gàn

bó või nhau délàm nên súc

tàn, các s ki�n không duge tó chúc

thuong xuyén, khóng gian sáng tao
xuat hien nhiéu nhung cung bién

mát nhanh... Không nhung thé, các

tác phám van hoc, nghe thuât
nfóc

ngoai, trong dó có råt nhiéu sån

phám lech chuán, không phù hop,

dang chi phói tâm
trí, thói quen

cua nguoi Vi�t Nam, dán dên nguy

cO xám lang van hóa, mà "vân bóa

con, dán t�c con", mát van hóa là

manh tóng hop cho không

chf cáe ngành nay, ma côn ca

voi nén kinh té c�a dát nuóc.

Di�n ánh thi có thé tao ra

su háp dan cho du ljch,
van

hoá, tao diéu ki�n phát trién
thoi trang, ám thuc. Du lich

van hoá lai giúp phát trién

các linh vuc khác trong xa
hoi. Vi thé, vi�c thiéu dáu

mói du tám và phói hop giua

các ngành vói nhau khién viec

phát trién công nghiêp van hoá

gap nhiéu khó khân.

Bên canh dó, su phói hop cóng
-tu cüng chju nhiéu cán tro, trong

dó có cå vi�c thiéu niém tin lån

mát nuoc!

Dé huong t�i vi�c có nhung tác

phám xung túm thoi dai cho ký

ni�m 100 nâm thành lap Dang Cong8

sanViêt Nam (1930- 2030) và 10o

nam thành lâp nudc Vi�t Nam Dan

chu Cong hòa (nay là Nuóc Cong

hoa XHCN Viet Nam),
theo

toi
cán

có nhieu giáipháp, dac biet, cán có

cách tiép can mói dé hinh thành

nên nhung giái pháp mdi.

Chung ta dang � trong b�i canh

moi, chua có tiên le trong lich su,

o dó có nhung kinh nghi�m quá

khú dé gidi quyét ván dé hien tai.

Dé khoi thông súc
sáng tao cho van

hoc, nghé thu�t trong bói cánh nén

kinh té thi truong, h�i nhâp quóc té

siu r�ng, và dac bi�t là su phát trién

nhu vü bâo cua cu�c cách mang8

nhau và su hò tro chinh sách.

Nhung mô hinh dâu tu, hoat dong

trong linh v�c sáng tao da phán là

tu phát, dén tù niêm dam mê cua

các cá nhân yéu thich sáng tao,

mong muón tim ra diéu mõi mé

cho cuoe sóng và công vi�c kinh

doanh. Nhung báu nhi�t huyét c�a

ho sè gap khó khân khi thiéu di

su bò tro tu chinh quyén hay c�a

chinh các doanh nghi�p tuong tu

trong mang luói sáng tao. Thu ba

là giáo duc sáng t�o và ký náng
kinh doanh là diém nghén tiép

theo. He thóng giáo duc c�a ta có

mot só diém chua tuong thich doi

vOi hoat dóng dói
moi sáng tao.

Dù có nhiéu cái tién, thay dói theo

huong ho tro cho h�c sinh, sinh

vien thuc hành sáng tao nhung vi

nhiéu ly do, dac bi�t là khói luong

kién thuc cán hoc quá lon, khi�n
cho các môn h�c liên quan dén

sáng tao, ngh� thuât chua dugc coi

trong dúng múc. Trong khi dó, các

mon hoc vé ngh� thuât cháng han,

giup hoc sinh, sinh viên rát nhiéu

cong nghi�p van

hoá nhu dija vi pháp

ly cho các doanh
nghiep

sång
tao,s� dung dát, thué, lu�t

vé báo trø và hién tâng cüng
là nhüng rao cin khác

khién các

ngành cóng nghi�p van hoá Vi�t

Nam, trong dó có van hoc, nghe

thuat, chua thé cát cánh duoe!

xå h�i. Rát nhiéu khi, rào càn, khó

khan doi vói van hoc, ngh� thuat lai

không dén tù chinh
van hoc, nghe

thuat mà dén t� kinh
té,

chính
tri,

khoa hoc, công nghé, giáo duc.. V
thé, chung ta cán có nhüng tháo g
tù các linh vuc khác dó. Nhu vay,

hinh thành các không gian sáng tao

Ié lan tóa thông diêp sáng
tao, hinh

thanh công chúng cho th� truðng

nghê thuat, có chinh sách mièn

giàm thué cho các khoàn dóng gop

cho giái thuong,hoat d�ng van hoc,

nghe thuat, uu dai dát dai, hinh

thành các quý van h0c, ngh� thu�t,

bio ve bán quyén tác già và quyén
lièn

quan.. sê giúp van hoc, nghe

thuat cua dát nuóc cát cánh.

Cuói cung, tôi xin trích lai phát

biéu cùa Tóng Bi thu Nguyén Phú

Trong trong Hoi nghi
Van hóa

toan
quóc: Toi

tinrång,
vói mót dát

nudc, mot dán t�c trong ván hi�n,

trong hién tài,giàu truyén thóng

yeu nudc và cách mang; nhan dân

doàn két, cán cù,sáng tao; doi ngü
tri thuc, van nghe sí tám huyét, tài

nang, có trách
nhi�m

cao
vói

nhán

dán, vdi Dáng, voi Tóquóc và

tuong laicua dán
toc; cung

voi su
vdo cuoc quyét liet, dóng b� cùa cd

he thóng chinh
tri,

nhát dinh chúng

ta se khde phuc duge moi khó khan,

vugt qua moi thách thúc déchán

hung và xáy dumg thdnh công mot

nén vdn hóa Vi�t Nam tiên tién,

dam dà bdn s�c dán t�c, tiép tuc

làm vé vang thêm cho dân toc,cho

gióng noi, tao thành suc manh vo

song déxáy dung Tó quóc ta ngày

cung cuòng thjnh, nhn dan ta

ngay càng hanh phúc, dát miuðc taa

ngày càng phón vinh, xing dáng

vitruyén thóng ngàn nám vdn

hién và anh hùng c�a mot dân t�c

anh hung, sánh vai voi các cuòng

quóc nam cháu trén thé giói".O

cong nghi�p lán thú tu, c�a m�t xa

hoi so, nén kinh té só,vân hóa só

và công dán só, thi viec tiép côn van

hoe, nghê thu�t duôi góc d� cua

công nghièp van hóa nhát djnh phái

dugc xem xét, cán nhác.

Giai pháp nao?

Tát nhiên, dé giái quyét tháu dáo

nhüng diém nghen này, chüng ta

phái thuc hiên rát nhiéu hành d�ng.

theo toi,dó là:

Thú nhát, nâng cao nhan thúc c�a

toàn xa h�i, dac bi�t là cùa các nhàVan hoc, nghe thuat vån con rut re

trong vi�c kháng djnh giá tri hàng

hoá cua minh

Dánh giá vé mói quan hê giûa

phát trién van h�c, ngh� thu�t và

công nghiep ván hóa, chung ta nh�n trong vi�c hoàn thiên nhân cách,

tháy rång: Trong khi nén kinh té thi

tniong dà thám sâu vào rát nhiéu

linh vuc c�a doi sóng xa hoi, thi vân

hoc, ngh� thuât vàn côn khá rut re

trong viêc kháng d�nh giá tri hàng

hoá cua minh. Chúng ta cán kháng

dinh sán phám vån hoc, ngh� thuât

cùng là sán phám hàng hoá, tuy

nhien có logic dac biét. Khi kháng

dinh tinh chát hàng hoá cua sán

phám van hoc, nghê thuát, chúng ta

mói chú ý nhiéu hon dén th� truong,

phát trién khán giá, bån quyén,k
náng kinh doanh, xáy dung thuong

hieu... Khi chúng ta xác dinh logic

d�c biet c�a sán phäm van hoc,

nghe thuât, chung ta mói thây ro

hon tám quan trong cua vi�c phát

trién van hoá vi su phát trien ben

vung, tgo nén niém tu hào dân t�c

và giup khoi dáy khát vong phát

trién dát nuóc phón vinh. Thú hai

là thiéu su phói hop trong phát

trién cong nghiêp van hoá. Dén thoi

diém này, su phát trién các ngành

cong nghi�p van hoá còn gap kh6

khán vi chua thuc su có dáu mói dú

manh dé dinh huóng su phát trién

quan ly,o dó
cán coi

ván hoc,ngh�
thu�t là nguón luccho phát trién

bén vüng dát nuóc; cán cán bång
chuc nang kinh té - chinh tri- xa

hoi -van hóa c�a van hoc,ngh�

thuat, không dat quá nhiéu gánh

nang dao dúc, chinh tri cho ván

hoc, nghe thu�t nbung cûng không

quá cuc doan chuc nang giäi tri c�a

vån h�c, ngh� thuát

Thu hdi, hoàn thien he thóng

luat pháp é van hoc, ngh� thuat

nhu xay dung Luat Ngh� thuat biéu

dièn, Ngh� dinh, tién tøi Luat Van

hoe.. theo huóng t�o môi
truong8

pháp lý thuán loi cho phát trién van

hoc, nghe thuât và lan tóa tích cuc

sang các linh vuc kinh té- chính tri

xa hoi khác.

Thu ba, hinh thành he thóng giài

thuong,su kien ton vinh
các loai

hinh van hoc, ngh� thuát dé tao nên

moi truong nuói duong, khuyén
khich

su
da

dang cúa van hoc, nghe

thuat; dong thoi khuyén khich van

nghê si tham gia vào các su kiên,

giái thuong van hoc, nghe
thuát o

nuoc ngoài dé xáy d�ng thuong hi�u

cho các van ngh� si
và tác phám van

hoc, nghe thuat cúa dát nuóc.

Thú tu, van hoc, nghé thuat là

mot linh vuc chiu ánh huóng cùa

các linh vuc khác trong doi sóng

các ký náng mém, và nhát là tinh

thán sáng tao. Thiéu
di tinh thán

sáng tao ây o các cáp h�c, ngay tu

nho, viec hinh thanh nhung cóng

dan sáng tao, nhung khách häng

tuong lai c�a th� truong ngh¢ thuat

sê gap khó khân. Không nhüng8

thé, viêc gidng day ó
các truong

nghé thu�t cûng náy sinh nhüng8

bát cåp trong vi�c cáp nhát vói nén

kinh té thi truðng. Tài nang nghe
thuat moi chi là yéu tô cán và phài

cán den kién thúc, hiéu biét vé ky

nang kinh doanh dë t�o nên su

thành cong cua m�t ngh� si. Vi�c

hoc ve có thé rát quan trong nhung

viec xay dung thuong hi�u cho bán

thân, tác phám h�i hoa và giao tiép

tót v�i khách hàng mua tranh cûng

quan trong không kém. Dó chính

là
lý

do tai sao các môn h�c vé

marketing ngh� thuat, ký nang kinh

doanh, quan he cong chung la1 nen

dugc xem là nhung môn h�c chinh

o các truong nghe thuat (mà hiên

nay chung ta dang rát yéu). Ngoài

ra, nhung diém nghên vé chính

sách ho tro phát trién các ngành
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Phat trien
Dau näm 2023, di�n ånh Viêt

Nam sê buócvào thdi ký hogt �ông
vói hành

lang pháp lý có nhiêu diêm

mói. Nói cu th� hon, Lut �i�n ành
(sura �oi) n�m 2022có

hi�u luc t�

ngay 11.2023 së dem ��n co h�i

mói cho suy phát trien công nghi�ep

diên ánh Vi�t Nam.

cong nghi�p diên ánh

V1et Nam nhu thé nåo?
TS NGO PHUONG LAN

ách dây gán chuc

nám, thuát ngu "Công

nghi�p dien ánh"

chua thong d�ng d

Vi�t Nam. Nguði ta

hay dùng các cum tù "Nén di�n

ånh Viêt Nam", hay "Ngành di�n
ånh Vi�t Nam". Khi nói vé m�t

tåcnày néu dugc thuc hi�n m�t cách gán lién vói phát trién th� truôngXuyén suót
thì së có co h�i huy ��ng dien ånh dé tái sàn xuát phim, taocác nguôn nhân lue,vât luc c�a xä

h�i dé phát trién di�n ånh.
Vé chinh sách c�a Nhà nuóc, �iéu

Nét moi trong Luat

Di�n ánh sua doi

ra các sán phám di�n ånh -
hàng

hóa dac bi�t - v�a có giá tr� tu tuóng,

thám mý, dáp úng nhu cáu giái tri

Ngày 15.6.2022, tai Ký hop th�

III,Quóc h�i Khóa XII d� thông

qua Luat Di�n ánh s�a dói v�i hon

90% só phiéu tán thành (449/467

phiéu). �iém mói cót lõi nhát là

Luât coi phát trién di�n ånh chinh la
dau tu, kinh doanh lành manh, phátxáy dung và phát triên ngành cóng

nghiep di�n ánh. Bên canh �ó là các

diém
mói

vé nguyên tác,chính sách

sån xuåt, phát hành - phô bién phim
và

quàng bá di�n ånh. Cu thé:

Vé nguyên tác hoat d�ng di�n ánh, hoi và h�i nh�p quóc t�". Dây là lán

5 quy dinh: "Nhà nuóc có chinh sách lành manh, v�a có hi�u quá kinh
te-huy ��ng các nguôn luc,thuc hi�n

i�n pháp b�o dåm môi
truong

xä h�i. Theo dó,nói phát trién Công

nghi�p di�n anh Vi�t, trong dó cac
các

bo phim, nguoi ta c�ng thuong
dùng thu�t ngü là "tác phám diên

anh" chú không máy khi xem dó

là m�t sån phám c�a công nghi�p

dièn ánh, càng khóng coi nó la

trién th�truðngdi�n ånh,tao diéu
ki�n thuân loi cho các to chúc, cá
nhân tham giahoat d�ng di�n ånhde

xay dung ngành công nghi�p dien công nghi�p di�n ånh.Nhung khauành gån v�i
pháttrién kinh të- xå

kau quan trong nhát là sáng tao và

san xuát phim; phát hành, phó bién

phim và phát trién
thij truöng di�n

anh; quáng bá,xúc tién phát triên
mot thú hàng hóa dac bi�t. Lu�t
Diên ånh 2006 xây d�ng ch� yéu
trên co so quan ni�m "�i�n ånh la trong Dieu

4
Co cac khoan quy dinh: dau tiên môi truong �áu tu. lkinh

ngành nghe thuát". Thuc té,di�n
anh vita là ngành ngh� thuât tóng cong bang cua

to chuc, ca nnan tham quan tam c�a Lu�t, thâm chí duochop, v�a là ngành công nghi�p.

Cong nghièp di�n ánh là xu thé

phát trién tátyéu � các nuóc, là b� công nghi�p di�n ánh phù hop quy
phan quan trong c�a công nghi�p
ván hóa. Boi vây, thât mùng khi

Luât �i�n ånh 2022 dã dua khái

ni�m "Công nghi�p di�n ánh" vào

phán
quan trong

là
giái thích

tü

ngu, dóng
thoi có

nhiéu
diém mói

dé �at duge muc tiêu cót loi là

phát triên công nghiép dien ánh.

này déu duge quy dinh bång nhung
diem mói trong Luat �i�n ánh.

Trong khâu sáng tác và sån xuat

phim, có su binh �áng gi�a các to

chúcvà cá nhân, không phân bi�t

häng phim Nhà nuóc và tu nhân.Cac

hang phim déu dugc tham gia san

xuát phim ��t hàng khi ho xây dumg8

kjch bàn và du án làm phim dung

"Báo �ám su binh dång, canh tranh doanh,th� trntðng di�n ånh �uoc su
gia hoat d�ng di�n ånh và phat trien Luat hôa rô ràng- "Nhà nuóc së cócong nghi�p di�n ånh"; "Phát trién

luat th� truðng và diéu uóc qu�c té
mà nuóc Cong hòa xå h�i ch� nghia

Vi�t Nam là thành viên'".Nhu váy,
Luat quy djnh các tó chúc, cá nhân

cûng có quyén góp phán phát trién

cong nghi�p di�n ånh m�t cách

binh dáng nhu các co quan, nghia
là không có su phân bi�t gi�a co só
cua Nhà nuóc và tu nhân. Nguyên

chính sách dé
huy ��ng các nguónluc"- dé xåy d�ng công nghi�p di�nành.Tuy nhiên, dé hi�n th�c hóacác

chính sách này, chác chán së còn chù �é, tiêu chí quy dinh trong
phái mát m�t thöi

gian,mà lâu haynhanh phu thu�c vào vi�c có triénkhai tíchcte và khoa hoc hay khôngtù phía các co quan có trách
nhiêmtrong vi�c soan tháo các vàn bånduói luat róidua nó vào cu�c sóng.Phát trién công nghiep di�n ành

và kich bån dugc H�i �óng thám

dinh kjch bån c�a ch� dáu tu
phe

duyét (thông dung nhát là H�i dong
do B� VHTTDL thành lap và Cuc
Dien ánh làm thuong tryuc, cùng H
dong cùa co quan thu�c Chính phu,
Bo và co quan ngang B�, các tó chuc24VAN HOA 2022XuanQuý Mão



Ve chinh sách c�a Nhà nuoc, Diêu 5 quy dinh: "Nhà nuóc có chính

sách huy d�ng các nguôn lyc, thyc hi�n các
bien pháp bão dám môi

truong dau tu, kinh doanh lành manh, phát triên th� truong di�n ánh,

t�o dieu ki�n thu�n loi cho các tô chúc, cá nhân tham gia hoat d�ng

dien ánh de xây dung ngành công nghi�p di�n ánh gän
vái phát triên

kinh
te -x� h�i và h�i nh�p qu�c te". Day là lân dâu tiên môi truong

dâu tu, kinh doanh, thi truong di�n ánh dugc su quan tâm cúa Luat,

tham chí duoc luat hóa rõ ràng
- "Nhà nuóc së có chính sách de

huy dong các nguón lue"- �e xây dyng công

nghi�p di�n ánh".

chinh
tri

- xå h�i, chính
tri -xã

hoi
-
nghé nghi�p, UBND cap

tinh).

Ben canh phim sán xuát trong

nuóc, vi�c hop tác sån xuát phim

và cung cáp dich vu sán xuát phim

cho nuóc ngoài cùng có su doi mói

dáng ké. Các hâng phim nuóc ngoai

vào quay phim tai Vi�t Nam chi n�p

tóm tåt kjch bán và phán chi tiétkjch

ban quay tai Vi�t Nam thay vì n�p toàn

bo kjch b�n nhu quy dinh
cü.

Vê chinh sách uu dâi cho phim nuóc

ngoài quay tai Vi�t Nam, Diéu 41 Luât

quy dinh: "Tó chúc nuóc ngoài sån xuåt

phim su d�ng bôi cánh quay tai Vi�t

Nam, các dich vu sån xuât phim do to

chuc cua Vi�t Nam cung cap duge tu

dai vé thué theo quy dinh c�a pháp luât

vé thue". Uu däi dói v�i các doàn làm

phim
rát phó bién trên thé giói. Háu

hêt các nuóc déu quy dinh múc uu däi

cho các doàn làm phim kho�ng 20-

35%, (nghia là tién hoàn lai cho doàn

làm phim chi phí tai dja phuong): Nhât

la 20%, Australia 30%, New Zealand

tù 20% và lên dén 40% dói vói phim

dóng sån xuát, Anh 25%, Duc 25%,

Phap 30-40%, Tây Ban Nha 30%, Hy

Lap 40%... Các bang � Mý có múc uu

dai 20-25%, cá bi�t dén 30% (nhu

Kentucky, Ilinois, Washington, Ohio),

hoac 35% (Oklahoma, Columbia), thâm

chi có thé len dén 40% (Pueto Rico,

New York, Louisiana). Các nuóC và

vùng lanh thó khác trên thé giói, trong

dó có cå các nuóc �ông Nam A, déu có

uu
dai it nhát 15%. Cùng là Dông Nam

A, bôi c�nh Vi�t Nam cón co
phan nap

dán hon nhung nho có uu däi hoàn
tién

mat và các loai phí mà Thái Lan hàng

nam dón hàng tråm doàn vào quay phim,

con chúng ta trong dám nåm nay, tu sau

phim Kông
- Dao dáu làu không có duge

du án phim nuóc ngoài nào dáng ke.

phát trién công nghi�p dien ånh, dó

là: Co quan nhà nuóc � Trung uong,

tó chúc chinh tri, tó chúc chính tr� xã

hoi- nghé nghi�p, Uy ban nhân dân

cap tinh và các co quan, tó chúc khác

dáp úng
các diéu ki�n theo quy dinh

cua Chinh phú duge tó chúc liên hoan

phim, liên hoan phim chuyên ngành,
chuyên dé, giái thuðng phim,cu�c

thi phim, chuong trinh phim và tuän

phim tai Viet Nam. Nhuvây, mó
r�ong

cac
co

quan,
don vi ngoài B� VHTTDL

dugc tó chúc các su ki�n di�n ánh

quoc tê vá
trong

nuóC) chính là d�ng

luc phát trién thuong hi�u di�n ánh,

dac bi�t
là �a

khuyén khích duge
các

nguon luC ngoài Nhà nu�c chung tay

xay dung thuong hi�u di�n ánh Vi�t,

chù dong h�i nh�p quóc të såu
róng

vi chúng ta dem tinh hoa di�n ånh th�

giói den vói công chúng Vi�t Nam và

gioi thi�u nhung tácphám di�n ành

xuát sác, gióithi�u bån sác ván hóa, dát

nuóc, con nguði Vi�t Nam tói thé giói.

Cách day 27 nám, Lien hoan phim

Busan 1995 lán dáu tiên dugc t� chúc

rátkhiêm tón tai m�t thành ph�

không mây nói ti�ng à Hàn Quóc, khi

diên ánh Hàn Quóc
mói

bát �áu
trào

luu mói. Nhung su ki�n �ó �â dóng

hành vói su lón manh c�a
di�n

ånh

Hàn Quoc, vo s� phim xuát såc cùa
xú sð Kim chi và các nén di�n ành

trên thé giói quy tu vé �ây. Thành ph�

Busan gið dâ dugc ca thê giói biêt �én,

thu hút du lich nhát nhl Hàn Quóc.

Liên hoan phim Busan tró
thành m�t

trong nhitng su ki�n diên ánh hàng8
dáu cua châu A; công nghi�p di�n

ánh Hàn Quóc phát trién nói bât nhát

chauA và thu�e top �áu th� giói cå ð

su thành công cua các tác phám di�n

anh dinh cao lån
su táng truðng th�

phán. Su phát triên cùa cóng nghi�p

dien ånh Hàn Quócvà cua Liên
hoan

phim Busan có thé xem là bài hoc kinh

nghiem gán gùi cho Vi�t Nam.

Xuân Quý Mão dén cùng la lüc Luát

Diên anh sua dói có hi�u lue.Hy vong

Luat mói sê sóm �ugc trién khai vào

cuoc sóng,
dem lai nhüng tin

hi�u
vui

và niém tin
vào su thuân loi,thông

thoáng dé phát trién công nghi�p di�n

ånh Vi�t Nam.

LuotDiên dnh
(sdo dó) dudc Qu�c h�l thóngqua (ngóy 156 2022)too cO sò pháp ý vng chác

cho su phat frien cong ngniepdlenam

ó các nuóc khác thi Vi�t Nam våán

ehi là "vùng dát tiém náng khóng

biétdén bao gið..
Vé phát hành, phó bién phim, lán

dáu tiên Lut quy dinh ché �� "tién

iém" kêt hop "h�u kiém thay vì

chi "tién kiém" nhu trong Lu�t hi�n

hành. Bên canh vi�c ván thám dinh

và cáp phép phân loai,phó bién phim

dói vói các tác
phám chi�u ó rap và

trên truyén hinh (tién kiém) thì E�iéu

21 quy dinh: "Chú théduge phép phó

bién phim trên không gian m�ng la

doanh nghi�p, don vj su nghi�p, tó

chúc thuc hi�n ho�t d�ng phó bi�n

phim theo quy dinh c�a Luát này

phim là ngoài B� VHTTDL, �i�u 27

quy dinh: "UBNDcáp tinh duoc cap

Giáy phép phân loai phim khi �áp

úng các diéu ki�n theo quy dinh
cua

B� truong B� VHTTDL". Nhu váy

UBND cáp tinh duoe phép thành lâp

H�i dông thám dinh, phân loai va

cáp phép các lo�i hinh phim, thay vi

quy dinh hien hành là tinh chi
dugc

cáp phép các loai hinh tài li�u, khoa

hoc và hoat hinh.
�iém m�i

này
tao

su chú dong vé thdi
gian và dia lý

cho các nhà sán xuát và phát hành,

dóng thoi tránh su quá tài cho H�i

dóng Trung uong thám dinh phim

truyên cua B� VHTTDL
Luat Di�n ånh 2022 có m�t

Can cu the hóa các chính sách

Ro ràng, cung cáp dich vu và hgp

tác sán xuát phim v�i nuóc ngoai giu

va quy dinh khác cua pháp luatcó
v tri quan trong dé phát triên cong

nghiep di�n ánh. Diéu này tháy rð khi

có rát nhiéu phim duge sán
xuát t� s

hop tác,
trð thành sån phám dién anh

da quoc gia; rát nhiéu nuóc thu loi lón

tu các ngành djch vu và du ljch khi

don cac phim "bom tán quay tai nude

minh, dóng th�i phát huy nång luc doi

moi, sáng tao và náng cao ky nang va

liên
quan. Nhu váy có nghia là các

tó chúc, doanh nghi�p dugc phép

tu thám dinh, phân loai
dé phó bi�n

trên mang theo quy dinh. �iéu này

hù hop vói xu thê phát triénchung

c�a di�n ánh, dóng thoi quy d�nh

trách nhiem c�a các tó chúc, doanh

ghi�p khi phó bién phim phái tuáan

thú nghiêm túc Diéu 9 trong Luat vé

nhung n�i dung và hành vi bj cám

trong hoat d�ng di�n ánh.

Mot diém mói tao diéu ki�n thông

thoáng cho phát hành, phó bién

chuong mi (Chuong VI) vé quáng

bá và xúc tién phát trién �i�n ánh.

Diéu 37 Chuong này quy dinh: "Xay

dung, quáng
bá thuong hi�u di�n

ánh quóc gia,vùng, dja phuong,

doanh nghi�p; nghiên ci�u, phát

trién th� truong �i�n ånh trong nuódc
và nuóc ngoài". Thuong hieu và thi

truong thuc su là
nhüng yéu tô

cán
thiet �é phát trién công nghi�p di�n
anh mà Luat hi�n hành chua �é cap

dén.Tiép theo, quy dinh trong �iéu

38 tro thành chát xúc tác cho su

tay nghe, nguón nhân luc di�n ánh tinh

thông. Tuy nhiên, néu chúng ta khóng

cu thé hóa duge nhüng chính sách
va

nièm yét" ró ràng tý l� uu däi d�i v�i

cac du án phim hop tác và djch vu nhu
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NoanXuan
laiphainoi chuy�n

khong vul..
thán" cua minh b� s� dung
mà khóng có bát cú su cho

phép nào tù phía chú s� hüu.

Don cu nhu truðng hop cu théé

cuaTSVü Duong Thúy Ngà,

nguyên Vu truong Vu Thu vi�n

(Bo VHTTDL): "Khi phát hi�n

nhung tác phám cua minh b�
vi pham bån quyén, tôi rát

buón. Múc d� vi pham cung
o nhiéu cáp d� khác nhau. Có

nhung truðng hop láy bài c�a

tôi,thêm thát m�t chút dé bién

thành bài c�a h�. Nhung cùng8
cÓ khi lây nguyên vån.Truðng
hop khác thì xuát bn tác phám
c�a tôi mà không hé höi ý kién

hay không hé thong báo.Tôi
coi dây là su xúc pham vói tác

gia'. Cüng theo TS Vû Duong
Thúy Ngà, sách hi�n

nay cùng
bj vi ph�m bán quyén rátnhiéu
và tinh vi.Nhiéu lán bà cüng

phó bien. Nhiéu vu vi�c con dó

nhung tranh cái chua có hói két

Dáng lo hon c�, có vu vi�c vi

pham tráng tron dén múc không
xin phép mà vån s� dung, huðng8
loi bát hop pháp tác phám cua
có tác giá mà chua duge su dông
y c�a gia dinh h�. Vi pham bán
quyen không chi là ván dé vé

pháp luat mà còn là ván dé �ao
dúc. "�ôi khi trong ván h�c, mot

"Cung vi che tài xr ly,

chúng ta cán täng cuOng

tuyên truyên, giáo d�c
các quy dinh v� Luât

Sohiu trí tu�, sáp t�í

có the së là Nghj dinh
ve hoat dong vän h�c.

Tuyên truyén
d� ho hieu,

cung lan toá nh�ng tác

pham VHNT mang giá

tri tot dep trên tinh thân

tuân thu pháp luat ve
ban quyén".

(PGS.TS NGUYÉN THÉ KY)

DINHTOÁN

Thuc thi
nghiêm b�o

vêtác quyên trong linh

vycv�n hoc, ngh� thu�t
(VHNT)không nh�ng9
giúp phát trien kinh t�

datnuóc mà còn tgo

ong lyc sángtgo trong

gioiván ngh� si,nhât là

khi
chúng ta �ang nó luc

tao dungmot th� truóng

VHNTIành mgnh, tiên �e
�e phát trien cácngành
công nghi�p

vän hóa. Tuy

tác phám dugcenhà ván, nhà tho
cho ra doi không vì muc dích tài

chinh mà dé lan tôa nhung gia
tri tót dep, huóng con nguði dén
chán - thi�n -mý. Chinh tác giá

khong dem tác phám c�a minh
ra kinh doanh nhung nh�ng ké

xáu lai ngang nhiên su dung tác

phám dó dé thu
lgi. Dó là hành

vi không thé
cháp nhân.Toi rát

mong các ché tài xú ly cán dugc
th�c hi�n nghiêm dé nh�ng k�

truc loi bát chính trên súc lao

dong cúa nguði khác không còn
l�ng hành nua", nhà tho �oàn
Van Mát thé hi�n su búc xúc.

Dóng quan diém, nhà tho Le

Thiéu Nhon, Uy viên BCH H�i
Nhà van TP.HCM, Uy viên H�i
dong Tho, H�i Nhà ván Vi�t
Nam cho rång, vi ph�m bán

quyên trong vàn h�c xua nay
vån råtnan giái. Néu tiép t�c dé
lâu dài së gày ra nhiéu h� luy:
Toi láy vi du hi�n nay, nhiéu
tác giá lya chon báo chí là kênh
phát hành các tác

phám c�a
minh. Ngoài báo giáy, nhiéu co
quan báo chí déu có báo dien
t� phát hành cùng lúc. Vi thé,
da phán các sáng tác van h�c �

nhien..

Loay hoay...

Mac dù Vi�t Nam da tham gia
2 Hiêp uóc c�a Tó chúc Sò h�u
tri tuê thégiói (WIPO) vé quyén
tác gia, quyén liênquan trên

moi truong mang là Hi�p uóc
vé quyén tác già (WCT) và Hi�p
uóe vé cu�c biéu dién và bán

ghi am (WPPT); "bát tay" vói

các onglón mang xå h�i nhu

Facebook, You'Tube... nhung
vièe ngan ch�n hành vi vi pham
ban quyén tai nuóc ta chua thât
su triètd�.

báo giáy thé nào thi khi lên báo
diên tú sè gióng hêt nhú váy.
Dây chính là månh dát màu m0
cho nhung ai có ý dinh ån cap
bán quyén. An cáp ý tuong thi
khó phát hi�n hon

nhung an cápy nguyèn thicúng không thi�u.
Các trang web, dièn dàn sau dó
duge vô tu lâp ra,chinh s�a,tam sao thát bán" truyén di
kháp noi. Nhiéu nhà van rát nán
chí khi tháy tác phám c�a minh
bi xåm pham. Dé giái quyét ván
nan này, ngo�i công Cu pháp
luat, tôi nghi ph� thu�ce nhiéuvào hiéu biét và

luong tám".
Ngoài su búc xúc, nhiéu tác

giá khác còn thé hi�n su bát
luc khi phát hi�n "dúa con tinh

nhung dóng nghi�p không
khói giât minh vi néu nhin qua

khóng thé phân bi�t nói sách

góc và sách vi ph�m.
Thuc té tinh trang vi pham

ban quyèn còn "muôn hinh, van

trang và dién ra khá thuðng
xuyên. Tró trêu nhu truðng hop
cua nhac si Giáng Son b� báo
cão vi ph�m ban quyén trên môi

truong só khi dang tài chinh täc

phám c�a minh. Sao chép tranh

trái phép cùng dang là ván dé
khién nhiéu h�a si dau dâu.

Theo
nhà

tho
�oàn Van Mát,

Truong ban Tho (Tap chi Van

nghe Quán d�i), trong ván h�c,
Vi pham bån quyén dién ra khá

Các nganh cong nghi�p vän hoa
khó phát trién néu...

Chia sé vói Van Hóa vé ván
nan xâm pham bán quyén
các tác phám VHNT,PGS.TS
Nguyen Thé Ký, Ch� tich H�i

dong Lý luân,phê binhVHNT
Irung uong nhân dinh, Vi�t

Vu franh chóp bán quyén vo dién

conngoyuoren goi khóc
InudouBod)cua d0odén Viet
TU vo voihhoa Boc BO cua Cong

tyCPuon Chdu
do

khién cóc nghé

gaye othontrongvéc
boo ve

Quyén sd huu tf fu6

Anh TC
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ho sé phi tim them ké sinh nhai,

không tâp trung cho linh vuc tài

nang c�a minh. Bào ve b�n quyén

con giúp chúng ta hinh thành m�t

th� truong VHNT lành manh, t�o

diéu ki�n thuan loi cho
các tài nång

sáng t�o, các sån phám ngh� thu�t

duoc bào v� và phát huy giá tri.

Ngoài ra, PGS.TS Bùi Hoài Son

dé xuát, cán chú trong phát trién,

mo r�ng hon n�a quy mo, hoat

d�ng c�a
các

co quan, tó
chuc

båo

ve ban quyen: "Chúng ta cán có

m�t vài vu xú ph�t mang tinh làm

guong. Tu do, có tac d�ng tuyen

Nam là m�t trong nhüng quóc gia

chua thuc hi�n nghiêm ván dé bån

quyén, dãc bi�t là trong linh vuc

VHNT. Chinh hành
vi

vi pham

pháp luat vé bån quyén c�a nh�ng
ké xáu dang gây thi�t h�i nang né

cho kinh té dát nuóc, làm thui ch�t

Suc sâng t�o cua vån nghê si. "Có

nhung ke vi pham là có tinh, vi loi

fch cá nhân mà sån sàng vi pham

pháp luat. Nhung cùng có
nh�ng8

nguoi vi pham vi vo ý, chua hiéu

biét ro. Dù o cáp d� nào, chúng

ta vån cán có nh�ng giai pháp xu

1y hop tinh, høp lý dé làm guong
Néu không làm nghiem, nh�ng ké truyén, giáo d�e, rån de. Båo v�

bån quyén không phái vi�c c�a chi
chuyen xam pham bån quyèn vân

nhon nho ngoài vòng pháp lu�t, loi

dung chát xám c�a nguoi khác dé

thu loi bát chinh", PGS.TS Nguyèn

The Ký nói.

PGS.TS Nguyén Thé
Ký cùng nêu

ro dù xù phat là cán thiêt nhung

cung không nen lam dung, coi dâyy

là 'don roi" dé "sát phat" nhung
nguoi vi pham: "Cùng v�i chê tài

xu
lý, chúng ta cán täng cuðng

tuyên truyén, giáo d�c các quy
dinh vé Luat Sô h�u trí tu�, såp toi

có thé së là Ngh� d�nh vé hoat d�ng

van hoc. Thuc té, nhung nguði vi

pham ban quyén déu có trong tay

nhung công cu giup dua tác phåm

VHNT dén voi công chúng. Nhung

cách ho dùng công cu dó dang sai

khien minh tr� thành nh�ng nguði

rieng co quan quan ly nha nude

hay các tó chúc lién quan mà can

su chung tay c�a cà xá h�i. Nghe

si có the là nh�ng nguði diung ra

tiên phong. Hon thé n�a, tôi nghi

chung ta cán có thêm các trung

tâm
báo v� quyén tác giå dù manh,

có nhiéu công cu pháp lý, su ho

tro cùa các co quan chuc nång, các

hiep h�i. Câu chuy�n b�o v� bán

quyén cua chúng ta cûng vi thé

dugc thuc hi�n tóthon", PGS.Ts

Bai Hoài
Søn nói.

Dé quyén tác già duçec tôn trong,

theo kinh nghi�m ca các chuyên

gia trên thé giói néu ra,cán dáy

manh truyén thông, nang cao

nhan thúc nguoi dân trong viec

thuc thi Luât Sð h�u trí tu�. O m�t

só nuóc trên thé giói,ván dé vé

bán quyén duoe dua vào h� thóng

truong hoc ti� cáp tiéu h�c tró lên.

Con d nuÓC ta, theo TS Vû Duong

Thúy Ngà, dé h�n ché tinh trang

vi pham bán quyèn cân th�c hi�én

dú các giài pháp hoàn thi�n véthé

che, he thóng pháp lu�t, có co ché

giám sát hi�u quá và th�c hi�n

cong tác tuyèn truyén r�ng râi t
gia dinh, trtðng h�c va toan xa

hoi. TS Vû Dudng Thúy Ngà cùng

cho ràng, su chú ��ng c�a chinh

các tác giå cúng là m�t yéu tó v0

Thoi qian
DANG THIÊN SON

Em báo chiéu kia em sang sóng9

Ai ngð em sang sóng that

Toi vé vuon xua m� khóc

Thuong toi hoa cái tr� vàng

Me toi gio thành nám dát

Toi thành dá táng dáu thón
Em thi thành sông thành bé

Viuon xua hoa cái lai ngóng.

vi pham pháp lu�t. Vi�c cua chúng

ta là tuyen truyén dé ho hiéu, cùng

lan toa nh�ng tác phám VHNT
mang giá tri tôt dep trên tinh thán

tuan thù pháp luât vé bán quyén".

Neu len tám quan trong cua

thuc thi bán quyén trong linh vuc

VHNT, PGS.TS Bùi Hoài Son, Uy

vien Thuðng tr�c Uy ban Van hóa,

Giáo duc c�a Quóc h�i kháng dinh:

"Ban quyén råt quan trong
dôi vOi

su phát triên VHNT cua dát nuóc.

Các ngành công nghi�p van hóa

khó có thé di lên néu công tác báo

ve ban quy�n không dugc thuc thi

nghiêm ngát. Néu bån quyén duge

bao vé, van ngh� si së có thêm

co h�i désóng tót bàng chính tài

náng, cóng hiên, tám huyèt cua

minh doi v�i nh�ng sán phäm

nghe thuât c�a ho. Bång không8

Cho Viêng
DO VAN XUÂN

Em oi vé lai cho Viéng

Cán chi rung rinh.. chút tién lé thôi

Cu già tóc cuóc da mói

Dép ngo, báp nuóng thom liung khói baycung quan trong: "Các tác giá có

thé báo vê bån quyén c�a minh,

quan ly quyên
só h�u tài sån trí tu�

cua minh báng cách dang ký báo

ho bån quyén së han ché dugc tinh

trang vi pbam bàn quyén". O

Cám ngô so chi lòng tay

San chai tho gop them ngay am no

Cá cày bát via
so do

Dó dom tiéng cu�c bén do vuong mang

Hinh tim ró lá tráu vàng

Thudng chùm cau lé bén hàng rau dla

Cho Viéng9 trói
luc ua trua

Dao cùn liée dá mài mua goi chiéu

Em ding bán hét mý miéu

Dành phién ta dói ít nhiéu ban mai.
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Chuuondong
Dan hoc

nhin tù vän hoa
BUI

VICT THÁNG xem xét trong m�t không gian

thoi gian dãc bi�t, dugc coi là

"Nam v�n hóa Vi�t Nam", khi

UNESCO, t� tháng 11.2021,
Trong bài phát bi�u chi �ao
Hoi nghi Vän hóatoàn quôc
nam

2021, Tong Bi thu

NguyenPhú Trong nhân

mgnh:Vän hóa còn dânt�c
còn. Dòn bay chinh sách

van hóa chinh là hi�n thyc

hóaduong loi "Vänhóa soi

�uong cho quõc dándi"

cua BácHo.

Huongg eudbh ba eAs rg de bt irt

vinh danh hai nhà tho lón
A rog enda tang org

or
Nguyen Dinh Chiéu,HO Xuân

Huong là Danh nhân
ván hóa

thé giói. Tinh B�n Tre và Nghe
An da tó chúc trong thé lé �ón

nhan bang Danh
nhân van

hoa thé giói cua hai "nghe si

ngon tù lón" c�a dân t�c trong

mot chuoi su ki�n vån hóa có

ý nghia.
Sú mênh hòa giai,höa hop

dan t�c cua ván h�c là m�t
"diém nhán",hay là *"diém d�c

sáng"duge cå xá h�i quan tam

hien nay. Hi�n tuong dac såc

nhát trên phuong di�n này là su
xuát hi�n tiéu thuyét Huong cua

nhà van Nguyèn Thuy Kha, do
NXBChinh tri quóc gia Su that

án hành (quý III,nám 2022), vóoi

só luong lán in thú nhát 2.500
ban (trong dó 1.000 bán dành u
tien chuyén tõibà con Vi�t kiéu dang
dinh cu tai nhieu quóc giava vung
länh th� trên thé giói).Dây có thé

coi là su tiép nói lièn mach tinh thán

"Nhà vån v�i sú m�nh dai doàn kët

dân toc"- m�t su ki�n vän h�c quan
trong do H�i Nhà vån Vi�t Nam tó

chucnåm 2017,v�i su tham gia cua

gan30 nhà vån tù nuóc ngoài vë Vi�t
Nam tham du.Cu�c gåp gô "vò tién

khoáng hâu" này thé hi�n tinh nghia
dóng bào, con Róng cháu Tien cua
dân t�c Viêt, thé hi�n chù nghia nhân
van cao cà "khép lai quá khú, huóng
toi tuong lai",vi nén van h�c Viêt
Nam thóng nhát trong m�t nén vàn

hóa thông nhát có truyén thóng hang
ngan

tu tlauit

Chuyen dong vän h�c

Van hoc, ngh� thu�t duge xác

dinh là b� phân tinh tê nhât c�a
van hóa, phù hop vói truyén thóng

dan toc: "Nhu nuóe Dai V�et ta

thttrudc/ Vón xung nén van hién

da
lau Nguyen Trai - Binh ngó

dai cáo). Tinh d�n nâm 2020,
Hoi Nhà vàn Vi�t Nam có 1.623

NJuyén.LtazyIaha

SNA XUAT BAN CHNH TRI OUOC OLA SU THAT

Tiéu

thuyét Huang auonho von NguyénThuy Kho vétvéfoh yeu
tinh

nguei

ochien rudng 6uong In nOm xua dupc em iohien ugngvon hoc trong nám 2022hoi viên, trong dó có gån 200 nha

van nu,hon 300 nhà vån -nhà giáo,

hon 400 nhà
van m�c áo lính. Dó

là nhung con só biét nói. Nhung
hi�n

tuong giàhóa (gán 70% h�i

viên tuói trên 60) dang dat ra yeu

cáu cap thiét phái tréhóa d�i ngü.
Vi thé, chién luge c�a H�i Nhà van

Viet Nam trong tudng lai (gan va xa)

là cán boi dáp, kién tao nên m�t luc

luong mói tré và khóe.

Van tré phát trién theo quy luat

tát yéu "tre già máng moc". BCH
Hoi Nhà van Vi�t Nam nhi�m ký X

(2020-2025) dâ tap trung cho dé án

"Van
tré" nhu m�t duông huóng phát

trién van h�c trong thoi ký lich súu

moi. H�i nghi nh�ng nguði
viétvån

tré toàn quóc lán thúX (tó chúc tai

Anh: NXB Chinh
tr

Qu�c
gia Sy

th�t

TP Dà Náng, tháng 6.2022, có gàn
120 dai biéu chính thúc tham du),
vói kháu hi�u "Visao chúng ta viét?,

dugc hiéu dóng thoi c�ng là câu tr

loi có tám nhin xa trong lao dong
sáng tao. Các cu�c thi tiéu thuyét c�úa

H�i Nhà van Vi�t Nam
(tir 1998-

2019)
tam

ngung
dé thay thé bàng

Giài thuong thuong nién Van hoc tre

duoe BCH H�i Nhà van Vi�t Nam

khán truong khác phuc hâu quà.
Ván hoc thiéu nhi, tuong lai c�a

dát nuóc,duge quan täm sâu sác
hon (H�i Nhà ván Vi�t Nam dá
thành lâp H�i dông Ván h�e thiéu
nhi thay cho Ban chuyen mon truoc
dó). "Quý ván hoc thiéu nhi" duoc
dé xuát thành lâp, d� hua hen nhüng
tiénde lacquan cho m�t khu vuc
sáng tác lâu nay nang vê hình thuc.
Giäi thuong D� Mèn d� kich thich
tinh thán sång táccua nhà vån v�i
tâm niem cong hién tát cå nh�ng
tác phám tótdep nhát cho lóp mång
non cua

dát nuóc.
Doi sông vån h�c nåm 2022 duoe

phát dong và
thu duçe nhûng thành

tich dáng có vù. Tuy nhièn, trong

buóc di ban dáu không tránh khôi

nhung sai sót,nhung trên tinh thán
cáu

thi,

BCH H�i Nhà vån Vi�t Nam
da dùng càm nhin tháng vào su thât,

nåm.

HON2C2 ngni nhng
on thd X fol PR nre� todn qucon

thd X
fol TPBO Náng m�t

trong nhangdémnháncuodo söng vonhoc
toYunQuýnhAnn Xuon &uynh



Chan hung van hóa doc là m�t

nhi�m vu k�p c�a phát trién bén ving

van hoc. Nam 2022, nhiéusuki�n có

hàm luong van hóa
duge

tó
chúc,

kích

thích van hoc phát trién.Tiép sau cu0C

thi Viet vé cuón sách yêu thích cua em

do báo Phu nu Thù dò tó chúc (lán thú

X, 2020), chù yêu dành cho dói tuong

h�c sinh ph� thông, cu�c thi Viet vé

cuon sách yéu thich
cia

ban mðr�ng
dói tugng o moi li�a tuói, trong pham vi

cå nuóe và cå � nuóc ngoài, tò báo c�a

"phái dep" dugc cu dân,
nhât la

ph�
nu

Hà thanh yeu quý, tiép tuc
m�t ho�t

d�ng chân hung vån hóa d�e.

Gidi sách Quóc gia 2022 danh cho2
tácphám van h�c Cô bé nhin mua (hói

ký) c�a PGS.NGUT Dang Th� Hanh

(DHQG Hà Noi) và Nâm Ngat may
tráng (tieu thuyét) cua nbà v�n, cu

chién binh Nguyen Hùng Son da kháng

dinh vi thé
cùa vån

h�c trong nhiem
vu xay dáp các giá tri tinh thán "chân -

thiên
- mý.Nhiéu cá nhân và tó ch�c

gán dây dâ xây dung Tu såch cong

dóng", dac bi�t uu tiên vùng såu, ving

xa nhu m�t cách thuc chán hung van

hóa doc cua nguði Vi�t Nam trong thoi

dai van hóa nghe nhin và công nghi�èp

giài
tri lên ngôi, bành truóng. �ây là

dáu hi�u dáng phán khoi, tin tuðng khi

sách (giay) truyén thóng dugc tôn vinh.

Vo 'Bdotom uan
cuo Bodn óng
Doo Tn

Trài qua hon70n�m hinh

thành và
phát

trién, vói bi�t

baothäng trám,
các thêe

hê nghe si, diên viên,nhgc

công, nhân viên Doàn Tuong

Liên
khu 5

(sau này là Doàn

tuong Dào Tan). m�t trong

nhungtien thân cùa Nhà hát

Nghethuat truyén thong

tinh Binh Dinh �a mi�êt mài

gop phán giü gin
và phát

huy gid tridi sán nghê thu�t

truyên thong Tuong..

Tt Boan
Tuóng Lièn

khu 5

ngay ay
Niem hy vong thieng lieng

Dé án "Dào tao tài náng sáng tác

van hoc" do BO VHTTDL x�y dung

t� nåm 2017 dà
duge

hi�n thuc hóa

(nhiem vu cu thé dugc giao cho khoa

Viét van - Báo chí,Truòng �ai h�c Ván

hóa Hà N�i). Sinh viên h�c � dáy da

dugc thu huðng chính sách van hóa

mói tù niên h�c 2020-2021. Tát nhiên,

täi nång ván hoc do nhiéu yéu t� cáu

thành (thiên bám, lòng kiên nh�n),

nhung hoc tâp (suot doi) là m�t cách

thu nh�n (nap nång luong) vån hôa.

Noi "Hién tài là nguyên khí quóc gia,

không có nghia là ngói doi mà phái

phát hiên, bói duðng, phái tao "không

gian van hóa nhân vàn" dé nhüng hat

gióng tót nåy no trên m�t thung thó

tichcifc,giau co.

Giác mo Nobel ván hoc" dang kích

thich su hung phán sáng tác v�i moi

thê h� cám bút (không biét lóp nh

ván tré có thuc su hào h�ng quan tam

hay không?). Vân hoc Vi�t Nam quá

thuc con rát khiêm t�n trên bán dó

van hoc thé
giói. Không itnguði nai

ra lý do vi "Tiéng Vi�t có don" (1?).

Nhung, ván dé then chót là chúng ta

con thieu nh�ng tài náng trên nhieu

linh vuc, trong dó có ngh� thuat ngôn

tu.Hi�n chúng ta dang ð trong tinh

trang "nhap siêu" vån h�c the gioi.

Nhung sê dén m�t ngày tinh trang

này dugc cåi thi�n. Néu th�c su quyét

tâm, "Giácmo Nobel ván hoc" không

phai là m�t cái
gì quá xa vôi hay viên

Vông. Ai trong só các nhà van Viêt

Nam sé là nguði mang vinh quang v�

cho dát nuóc nhu GS Ngô Báo Châu

voi Giai Fields (dugc coi nhu Nobel

Toán hoc). Có thé, chúng ta sê phái

cho
dgi nhüng cong dân

Vi�t Nam
hom nay còn dang ngói trên ghé nhà

truông (ho4c chua ra doi), nhung nhu

nguoi
ta

nói, �oi khi chò doi cúng gay

men niém vui, hung phán và có thé la

hanh phúc trong hôi hop vói diéu tót

dep sê dén trong tuong lai. O

PHAN HIÉU

dung nên m�t co ngoi mói,
tao

nén tên tuói c�a Doàn Tuóng Lieèn
khu 5 trong suót hon 21 nám dóng

hành cùng cu�c kháng chién chóng

Mý truðng ký c�a dân t�c.

Sau ngày mién Nam hoàn toàn

gidi phóng (1975),
Doàn Tuóng

Liên khu 5 vê
lai

noi sinh thành,

dung chân tai Quy Nhon - Binh

Dinh. Hon m�t nua ngh� si, cán

bo chú chót cua Doàn trò
vé két

hop v�i các ngh� si tù chi�n khu

xuóng và D�i Tuóng Dóng Au doo

nghe nhan Tu Cá dào t�o tai chó

cùng lop trung cáp Tuóng dugc

dào tao o mién Bác
vào thuc tâp,

lap nen Doàn Tuóng Nghia Binh.
Nam 1978, Doàn Tuóng Nghia

Binh dugc nâng cáp thành Nhà

hát Tuóng Nghia Bình �é m� r�ng

tám hoat dong ngh� thuât, dáp úng

rong råi nhu cáu thuong thúc cua

vùng dát có rát �ông khán già mén
mo ngh� thu�t Tuóng. Sau 3lán

dien ra H�i ngh� khoa hocv ngh�

thuat Tuóng �ào Tán, nam 1988,

UBND tinh Nghia Binh quyét dinh
�ói tên Nhà hát Tuóng Nghia Binh

thành Nhà hát Tuóng Dào Tán.

M�t thoi trong chien tranh gian

khó nhung dáy niém tu hào và ký

úc dep,NSND Nguyèn Th� Hoa

Binh, nguyên Giám dóc Nhà hát
v nhan dân dung lên kháng chién Tuóng Dào Tán nhó

lai:

Theo tiéng

goi cua Tó quóc, các
nghê

si,

chién
si cùa Doàn �â hâng hâi

vuot dây

Truòng Son vào ph�c vu chién

truong mién Nam. Có lúc Doàn

dang trên duðng công tác thi b�

djch bát, tù dày, m�t só ngh� si da

hy sinh nhung các diên viên, nh�c

công van kiên trung bát khuát, tim

cách dièn Tuóng phuc vu b� d�i,

thanh nien xung phong duói mua
bom bão dan vói ý chí "Tiénghát át

tiéng bom" và hoàn thành t�t moi

nhi�m vu duge giao.

Cuói nam 2019, Nhà hát Tuóng
Dào Tán và �oàn Ca kich Bài choi

Binh Dinh hop nhát
theo quyét

dinh c�a UBND tinh Binh �inh

và Nhà hát Tuóng Dào Tán trò

thành mot phán cua Nhà hát ngh�
thuat truyén thóng tinh Binh �inh,

chinh th�c di vào hoat dong ké tù

ngay 1.4.2020 dén nay.

Ong Van Bá Dûng, Giám �oc

Nhà hát Ngh� thuat truyén thóng

tinh Binh Djnh
cho biét:Ké thua

truyén thóng xây dung và phát

trién cua Doàn Tuóng truóe dây,

dù tråi qua biét bao bién có thâng
trám, diéu dáng tu hào là các thé

he cán bo, nghê si �â luon doàn

au khi có Chi thi
c�a

Trung uong Dång ve
ván dé phuc hói vón có

dan toc, tháng 4.1952,

Thuong vu Khu ùy Khu

Vquyét dinh thành lap Doàn Tuóng

Liên khu 5 làm don vi dién hinh,

nhàm phuc hói, phát trién ngành

nghe thuat Tuông truyén thóng cua

dân t�c.

Hai tháng sau, Doàn då ra måt

dêm dièn dáu tiên tai Hà �ông

(mot dia phuong thu�c huyen

Hoài An, Binh �inh) vói vó tuóng

Tam nu d� vudng, dugc khán giá

hoan nghênh, nhi�t li�t huðng úng.

Tu két quá này, các ngh� si tron8

Doàn càng phán khði lên duðng

phuc vu, mð r�ng dja bàn hoat

dong. Dóng thoi tâp høp thêm luc

lugng cho Doàn vói nhieu ngh�e si

danh tieng cua các tinh
khu 5nhu:

Nguyén Nho Túy, Nguyèn Lai,

Ngo Thi Lièu, Van Phudc Khôi,

Tóng Phuóc Phó, Pham Chuong,

Truong Thj Minh �úc, �inh Quá..

va nhiéu ngh� si tên tuói khác,

quy tu vé Doàn, cháp nhân gian

khó hy sinh, vugt qua nhung quan

niêm cua xå h�i cû vé thân phân

'xuóng ca vó loài" dé
cùng chung

tay xáy dung �oàn, góp phán xây

dung cuoc sóng mói, dông thöi có

ket, sång t�o, vugt khó, v�ng buóc

di lên qua hai cu�c kháng chién
cua dán toc, tao dung nén nhiéu

hinh tugng c�a chù nghia anh

hùng cách mang trên sán kh�u

truyén thóng, xúng dáng là nguði
chién si tiên phong trên mat tran

van hóa - tu tuong. Phát huy

"thuong hieu"
c�a m�t don vi ngh�

thuat có tâm trong ngành kjch

hát truyén thóng c�a
dân t�c, các

nghê si cùng nhau tiép nói, dung

xay b� môn ngh� thu�t sân kháu

Tuóng �óng hành cùng dân t�c và

que huong Binh Dinh trên nh�ng

chang duong lich
s� vè

vang,
hoàn

thành xuát sác nhi�m vu duoe

Dang và Nhân dân giao phó.O

chóng thuc dân Pháp xâm luge.

Nam 1954, thuc thi n�i dung

Hiep dinh Geneve, tát cá nh�ng

chién si,nghê si c�a m�t thôi hào

hùng áy da xuóng tàu tåp két ra

Bác, dung chân t�i Khu Vân công

Mai Dich (Hà NOi) và dán gây
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NSUT ThanhTú
Anh Toàn Vu

Sankhau

san kháu "dóngh�p
PGS.TS NGUYÉN TH� MINH THÁI

oi

xin
dua ra dinh nghia,

nhàm "giói thuyét" ván

dé cho ban doc tiên theo

doi. Theo toi,"sân kháu

tuoi sóng" là thuât ngú
tôi dùng dé chi mach dâp liên tuc

cua
kjch truong vo dien hàng dem

(van có thé dien cå sáng, chiéu, néu

ngutoi
xem

có nhu
cáu, vào cuói tuán

Näm 2022khép lgi vói

rat nhiéu nh�ng cu�c
liên hoan, cu�c thi cua

nghe thuêt sân kh�u nhu:

Liên
hoan Chèo toàn

quoc 2022, Liênhoan

San kháu Cài luong toàn

quoc2022, Liên hoan
San kháuThú �ô 2022.
vàcà nhung liên hoan

quoc tê tgi Vi�t Nam nhu
Liên hoanSân kháu thù

nghiêm quóc têlán thú5
Liên hoan Xiec qu�c t� lán

thú5...Tu các cu�c liên

hoan này �a goi m� nhiêu

dieu dáng suy ngám vé sy
tón tgi vapháttrién kich

truong bi�u diên cúa sán

khau Viet hôm nay.

có hai su ki�n k�ch c�a cap dôi Hà
N�i - Häi

Phòng dã chán d�ng cà
giói sân kháu lån nguii xem cua cá
hai thành phó náo nhi�t nhát nuóc
vé trinh dien k�ch, bòi su hi�n diên
mot bi kich có dién c�a Schiller, kich
tác gia nguði Duc nói tiéng, voAm
muu và tinh yéu. Gán nhu cùng lúc,Doàn kich Hà Noi và �oàn kich Hái
Phong khoi dung Am muu và tinh
yeu,và déu moi duoe hai dao diën
danh giá: Nguyén �inh Nghi dungcho Doàn kich Hà N�i; Nguyèn DúcDoc dung cho �oàn kich Häi

Phòng.Tóng biên tâp Tap chí Sân kháu thi
si Luu Trong Lu và Thu ký tòa soan,nhà van, nhà viét kich Xuân Trinhdéu rátchú ý hi�n tuong kich trùnghop này,dá giao cho tôi m�t côngvi�c chuyên trách: Chay di

chay laigiua Hà Noi và Hái
Phòng, xem dàn

dung, xem vó diên Am muuvà tinh
yéu (mói v� vài lugt), sau dó, phái sosánh và

viét binh lu�n trên Tap chíSân kháu vé
ngh� thu�t dàn dungcua hai dao dién và sáng tao nhânvat c�a hai dàn dièn viên sáng giáthoi báy giò: Thanh Tú, Trán Vân,Dam Ka...cua Kjch Hà N�i; Ngoc

Hien, Anh �ào, Ngoc Thuý... cua

Kjch Hái Phòng. �ugc các v� d�o
dién giao nhung vai kich dinh

dám,
cá hai dàn dien viên sáng giá này da

khuáy d�ng sôi suc sàn dien "tuoi

sóng" c�a cå Hà N�i l�n Häi Phòng

trong suótmùa dien cuói nåm 1978.

Cung dung vo trên kich ban kinh

dien Ammu và tinh yêu c�a Schiller,
hai dao dièn dâ mâc nhien mang hai

phong cách d�c dáo và khác
bi�ét.

Nguyén Dinh Nghi nghieng vé ngón

ngu uóc le, tàý - tà thán, chåt loc tu
tinh

hoa sân kháu Chèo, Tuóng co

truyén Vi�t; thi�t ké không gian my

thuat cua ông Nghi tói gi�n, gán nhu
de

tróng, háu nhu tri�t tiêu khung
canh và dao cu,quyét không tao con

Co cho nhung nhân vât quý t�c "dua
dám" déd� bé thé hi�n cái ón ào ben

ngoai, thiéu hån chiéu sâu c�a trang

thái khóc liêtvà dói thoai sinh tuve am muu và tinh ái,vón nam sau

trong chu nghia kich bån van hoc
Cua Schiller.

hoac ngày l� Tét).

San kháu Häi Phong

thoi huy hoàng cuoi the ky XX

Con nhó, dáu nam 2001, dao dien,

NSND Nguyèn �inh Nghi, con trai

cå c�a dao dién, NSND Thé Lu, dã

kháng khái tiên tri: "Tuong lai sån

kháu Vi�t thé ký XXI thu�c vé thé

loai KJCH". Và ngay t� nh�ng nåm

30cua thé ký truóc, Thé Lü �á tiên

doán vé su khói nguyèn sô phân thé

loai kjch Tây � Vi�t Nam:
"Kich Tây

tón
tai và phát trién ó sán kháu Viet

Nam là do nguði Vi�t biét cách ké

chuyén kich
theo lói Vi�t Nam!"

Và, "Vi�t Nam hóa" kjch Tây dich

thuc là m�t quá trinh van hóa!
Toi nhó vào kho�ng nâm 1978,

Diên viên Thanh Tú, hói dó tuoi

ngoài 30, nói tiéng trên sân kháu
va phim ånh Viêt voi l6i dièn hón

nhien, thien phú, dugc ông Nghin30VANHOA 2922Xakn Qay Mko



Vo kchDen bobén kiocia doan

Kch noiHo Phong HcvV Lién hoan Sán

kthau thu nghiémqudc f8
làn fhu 5

Sau này, duoc hoc thêm nghé

dao dién o Truong DH Sân kháu

Diên anh Hà N�i, Thanh Tú dà

tiép tuc th� nghiêm thành công

cå hai vai: �ao dièn và dién viên

trong vo Giác. Chinh trong vo

dien m�t minh mà �ói dén máy
vai kjch này, Thanh Tú dã doat

HCV cua Liên hoan Sân kháu thù

nghiem quoc té lán 5tó chúc tai

HàNoi và Häi Phòng vào tháng
11.2022 vita qua. Và néu có vai

dièn doat giäi ngh� si kich cao tuói

thành công nhát, duong nhiên,

giài áy sethu�c véThanh Tú!

Viec thu nghi�m "la hóa" vai

kich và vo dièn, ��i vói Thanh Tú

da thành vi�c c�a m�t doi diên

kich và m�t dði �ao dién, không

ngùng nghi!

Trên tinh thán thù nghi�m vo

Am muu và tinh yêu, vai kich nói

bat nhát cùa Doàn kjch Hai Phòng

tuong hon cách xu ly "tinh cám"

uot át c�a Ngoc Hién - cüng

sám vai Minpho trên sân kháu

Hai Phòng. Trong doan kich "b�

khuóc tù" này, Minpho c�a Ngoc

Hién da tuyêt vong dén choáng

váng và ngå xuóng cây dàn

duong cám, làm bât lên m�t hoa
dáng và tinh té cái tâm trang roi

xuóng dáy thát vong cua
Minpho.

Tung co ban nång trÖi cho såm

vai kich hón nhiên và có kha khá

vai kich, phim thành
cong

boi l�i

dien "nhinhien", thiên vé só truðng

này, nên khi vào vai Minpho kinh

dien và mói la,Thanh Tú dã có lúc

voi va và nhám lân, khi ném ngay

nhan vat cúa minh vào su cuóng

no, ào ào gian du, khi�n Minpho

chi là mot màu don di�u trên

sân kháu. Sau nhiéu suy ngåm,

Thanh Tú tu tháy cách dien áy dâ

lam nhan vât trò nên mong det,

thiéu góc canh và ngh� si �â thu

nghi�m m�t cách dièn khác. Lán

dièn này, nghe Fecdinan cà gan cu

tuyêt yéu, Thanh Túcho Minpho

khe giat minh nhe, mát bi�n sác,

ngung
bát

thán m�t khoång láng,
roi nhu chap chüng di quanh chiec

ghe- ngai và buót mi�ng nói tiép,

giong lac hân. Xu lý noi dau c�a

mot bà hoàng b� tù chôi lði yêu,

theo cách dién có v� cân nhác

àm the tham..

Toi cótinh van höi Thanh Tú,

nghi sao mà dám th� nghi�m vai

Minpho khác la nhu thé, Thanh

Tú trá loi tháng bäng: Minpho là

mot bà hoàng, không thé có tu

thét�i nghi�p c�a noi dau thuong

tinh, mà phai giáu kin vào tan dáy

lòng. Trong im láng. Trong kiêu

sang. Dù rát dau dón khi b� khuóc

t�! Nhung khi Fecdinan bát ngò

hoi lai: Bà có gan nhân mot cái

xác khong tinh yeu? Thi Thanh

Tu- Minpho bông bùng bung

gian du, dong máu vuong già suc

soi thù hán, lâp túc dói
giong

rán

danh, lanh lùng tuyên bó së trå

thù nghi�t ngà dôi tinh
nhàn

dám

chóng lai minh... Song, cuói cùng
thi Minpho ván phài chiu thát bai

cay dáng, tráng tay truoc su trong
tréo quyét li�t báo v� tinh yêu cua

Louise và Fecdinan. Minpho phái

hoi hân bö xú mà di dé làm lai

cuoc doi.

Vay, cái dáng xem nhát c�a

Thanh Tú trong vai kich này là

su manh bao thù nghi�m cái m�i

và cái la trong m�t vai kich kinh

dién, hoàn toàn nguge v�i s�

truong cua chính minh, von sán

tó chát thièn bám, nén máp mé lói

dien "tu nhiên ch� nghia". C�ng

nho vào su úng h� thù nghi�m,

dáp úng dugc phong cách udc
l�e

dén tói giän cua dao dièn Nguy�n

Dinh Nghi mà Thanh Tú dà kién

tao dugc vai dièn Minpho dé doi.

vào vai bà hoàng Minpho, m�t

vai kich kinh diên mang thong8

diêp cót lõi cua v� dien: Y�u là

phai chiém doat nguoi tinh bàng

âm muu, và chi cán yêu m�t phia,

boi duge quyén áp dáo. Nhân vát

chinh, bà hoàng Minpho, dien

cuóng yéu don phuong chàng trai

quý toc Fecdinan, náy sinh khát

vong chiém doat bát cháp chàng

dang say dám yêu Louise, m�t

thieu nú con nhà binh dân. Cänh

chot c�a vó diên là Minpho buoc

Fedinan dén phông khách hoàng

gia cua minh dé tó tinh, trên the

thugng phong, cuong
búc

Fedinan

phái cáu hôn, néu không cha c�a

Louise sé phái ch�t, và Louise se

bi buoc phái viét lá thu tuyêt tinh

voi Fecdinan.

sau lói dien thiên vé tinh c�m cua

Minpho cua Thanh Tú xuát hi�n

giua san kháu tróng. quay lung vé

khán gia, cánh dao cu duy nhát là

chiéc ghé có ngai. Minpho
- Thanh

Tu có nhi�m vu diên tá mânh liet

cuoc tó tinh v�i Fecdinan trên tu

thé kiêu hanh c�a m�t bà hoàng,

vói thán hinh cuc chuán trong

tám váy dó long lày và ti�ng nói

san khâu cao sang, chuän giong

Hà Noi góc. Không ngo, Fecdinan

tù chói tháng th�ng vi�c cáu hôn

Minpho và thó l� dá yêu Louise.

Day là bién d�ng bát ngô, ngoài

Ngoc Hién vai Minpho, vón duge

cong chúng Häi Phòng ua chu�ng,

lai chinh là cách dién dâm màu
"dão thuong" c�a Anh Dào vói vai

Louise. Vai này c�a Anh �ào �ã

to ra sáng giá hon hån cách dien

(cung vai này) thiên vé biéu hiên

cua Dam Ka, �oàn kich Hà N�i.

Day cüng là su khác biêt giüa hai

phong cách dao dien cua Nguyen
Dinh Nghi và Nguyèn Dúc Doc,

khi
cùng dung kich bán Am muu

va tinh yêu, v�i hai dàn dien vièn

chuyên nghi�p và dang là nhung

ngoi sao sân kháu láp lánh, nhât

là dang tôa sáng trong 3vai chinh

cua ca hai vo dièn, trên cùng

mot kich bån: Minpho
- Thanh

Tú, Fecdinan - Trán Vân, Louise
- Dam Ka (Doàn kjch Hà Noi);

Minpho
-
Ngoc Hién, Fecdinan

-
NgocThuý, Louise- Anh Dào

(Doàn kjch Hai Phông)

"duy ly"c�a Thanh Tú, hóa ra, lai

là mot thu nghi�m trúng và rát

dep, khác hân mây dèm truóc tôi

dã xem Thanh Tú dién Minpho.

Chi tiétdién xuát áy bông làm

dáy và thâng hoa màu såc
n�i tám

cua Minpho
-

trong sâu thám vån

mang trái tim da cam, yeu duó1,

giáu ký sau vé ngoài chát ngát kieu

sa c�a m�t bà hoàng, diéu khién

trieu dinh nuóc Dúc de dàng nhu

muon c�a Minpho. Doan kjch

cang tháng này dá dòi Thanh Tú

phái tim cho dugc cách xú lý dich

mot dôi que dan.

Toi bong tháy vai Minpho c�a
Thanh Tú dep bát ngo và gây án
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Coc buói biéudién

cua các dodn ngh� thuot
Ha Phong luandugc lánh dao
djo phuang quan fám chuc mung.

dong viên cóc nghé si

muu và tinh yêu cua Schiller.

Song, tôi thién nghi, dién nhu

Anh Dào, khi phú cho nhân vât

Louise m�t vé dep mong manh
dé vo, ngay t� �áu v� Am muu
và tinh yëêu dâ khien nguði xem

kich phái lo so pháp phóng suót

vo dien cho dén khi dugc tho

Phòng... dã duge dàn dung và minh chúng dugc nhân dinh �ó.
Tát cá nh�ng thành công vé

sân kháu c�a Hái Phòng, chi

rieng trong nám 2022, cúng
dã chúng minh rång, cå hai

giai pháp: Tó chúc sân kháu
dóng h�p" báng vò dién trên

sóng truyén hình và su tràn
ra cùa các v� diên "tudi sóng,
tham gia các ký Liên hoan quan
trong, dé tù dó, láy 1lai duoc
khán già, truóc hét cho TP c�a
bién Hài Phòng dang phát trién
sôi dong, và sau �ó là góp phán
lón trong vi�c láy lai khán gi
cua màn ánh nhó cá nuóc déu
dâ mang lai hi�u quà.

Chinh nho su th� nghi�m riêng

d�c �áo màAnh �ào �a "lên sao"

t� vai Louise. Trong khi Louise

cua �am Ka Hà N�i mang sác

vóc rátTây và cách dién hoi ci�ng,
thiAnh �ão �a dien vai Louise

biéu dièn trên sân kháu c�a �ài

Truyén hinh Hái Phòng, cho
công chúng � nhà ngói xem qua
màn ánh nhó, thât là mân nhán.
Day là sáng kién dùng sóng
truyen hinh dé "giai cúu" sân
kháu khi không thé dièn "tuoi

sóng"� rap hát, nhà hát
hàng

dem, nhu thoi hoàng kim c�a
thé ký truóoc

San kháu Hai Phòng �a và

dang là noi duy nhát trong 63
tinh, thành cå nuóc vån sáng tao
dugc nhung v� dién sân kháu,
thông qua �ài truyén hình d�a
phuong, nhu m�t th� "dó h�p"
ngon lành cho công chúng "ân
do khi dói lòng', nhát là trong
thoi gian 2nåm dich b�nh c�ng
tháng, "lóc dao"..

Sân khau truyén hinh Häi
Phong thuc sf dá tim ra m�t giái
pháp hútu hi�u dé cúu sån kháu

th�t mém mai trong su thanh

khiét và mânh
li�t �é b�o v� tinh

yèu v�i Fecdinan.

Ngay gio phút �áu, khi tám

màn nhung vi�a mo, nhân vat

Louise c�a Anh �ào �ã bát ngò

báng ra sån kháu, t�o dáng
thanh månh, mong manh trong

phao nh� nhóm bdi ket thuc co

h�u. Louise trong sáng và tù tâm
cua Anh �ào dâ thuyèt phuc

Minpho
-
Ngoc Hién buông bó

am muu và thù hân, rü bô triéu

dinh nuóc �úc và ngôi vi bà

hoàng, báng lòng ra di dé làm lai

cu�c doi..

màuváy áo tráng tinh khôi,

nhu "mót tia náng �áu buói

binh minh" (loi kich Schiller).

Néu chú dé vò kich duoc thiét
Bi quyet dé san kháu

Hai Phong sáng den hàng dém

ké trên su tuuong phán gay gåt

giua hai thái cuc den - trång,

giua ánh sáng và bóng tói,giüa

su trinh bach ngây tho và muu
toan den tói,hiém d�c, thi Anh

Dào dá quyét dung nhân vat c�a

minh
tràn ngâp ánh sáng, thuán

khiét,
ngây tho, trinh

bach, tao

su tuong phàn khóc liêtv�i vai

cua Ngoc Hién. Chi tiéc rång, su
tuong phán này, có le, chi khóc

lietkhi duong dáu vói Minpho
c�a Thanh Tú chú không phåi

Minpho c�a Ngoc Hién.
Thé mói Chèo, doàn Múa rói,doàn Cài

tháy, vai kjch dien ra dúng vói

tin ni�m riêng vé th� nghi�m
cua Anh Dào lai không tuong

úng vói vai kjch Minpho cua

Ngoc Hién trong phong cách dao 3cua Chudng trinh Sân kháu
dien cúa Nguyéen Dúc Doc, mà

lai tuong úng vói vai Mipho c�a

Thanh Tú trong phong cách uóc

le cua dao di�n Nguy�n �inh

Nghi, trên cùng kjch bán Am

Khong th� không nói dén vai
trò to chúc song song cå hai loai
san kháu này cho Hài Phòng cua
dao dien, TS Trán Th� Hoàng
Mai vói

cuong vi Phó Giám dóc,
à gán 2nám nay là Giám dóc So
VHTT Hái Phòng.
Có thé dáy sê là giài pháp

chién lugc mang tính hi�u quà
cho su phát trién sån kháu Hái
Phòng, itnhát là

trong thap nièn
thú 3 cua thé ký XXI.
Hy vong "sân kháu tuoi

sóngHäi Phòng së áp dào sân khu
"dóng h�p" dé làm sóng d�ngtro lai mach dap kich truðng"tuoi

sóng" c�a cå nuóc. Cun8
v�i su trò lai thuông thúc cùng8
tuoi

sóng cua nguði xem, khi
duoc dích thân dén rap hát và
nhà hát

hàng dêm dé thuðng
thúc tan mát, nghe t�n tai

Bang qua vài thâp ký, sân

kháu Hài Phòng då cung
sang

den
hàng

dém cho các loai hinh
và thé loaisân kháu, t� Chèo,
den Roi, Cái luong và nhât làsn trong lúc "trái gió gið giði" c�a
kháu Kich.. Trong dó, nói tiéng

nhát là Doàn kjch Hái Phòng.
Khi các tinh, thành khác �a phài

sáp nhâp các doàn d�c lâp vào

trung tám nghë thuát chung,
thì riêng d Hái Phông, các doàn

thoi Covid và su khùng hoáng
khán giá dâ kéo dài ngay cá
truóe dich b�nh.

Chi nguyèn tháng lgi c�a 3v�
mà Hai Phòng tham du các cu�c
lien hoan tám quóc gia và

quóc
té gán dây:LH Sân kháu Chèo
toàn quóc 2022 (V� Vang bóng

luong, doàn Kjch... vån giu

nguyen su d�c lâp c�a hoat d�ng m�t thði c�a doàn Chèo Hài
nghe thuat dãc thù.

Nam 2022 v�a qua là nám thú
Phong, doat HCV); Lièn hoan
Sân kháu Cái luong toàn quóc
2022 (vo Dát lién và bién cá
cua doàn Cái luong Hái Phòng,
doat giai Xuát sác); Liên hoan
San kháu thù

nghi�m quóc të lán
nhüng dói thoai sâu såc cüa5 (vo Dén bò bên kia c�a doàn

Kich Hài Phòng, doat HCV) da

truyen hinh Hái Phòng, v�i

trung binh
mói

tháng tù
1-2 vo

Chèo, Cái luong, Kich nói, Rôi

hoac chuong trinh vé các ngh�
si nói tiéngnhuVan Cao Hái nhung vð diên hay...

Hyvong lám thay! OD32VAN HOA 2022Xuan Quf MAo



Thieng lieng
hát giüa Truong Sa

Bai,ánh: TRÁN MANH TUÁN

Vói nhung nghe si, �ugc

den vói Truong Sa.giüta

bien troi bao la và thiêng moc mac
hôa

vào gió bién,

liêng. �uoc hát cho

nhung chien s�
Håi quân

�ang ngày �êm cám
choctay súngcanh giür

chù quyên bien ��o c�a
To quoc là niêm vinh dy
và ty hào lón lao.

Khong âm thanh, không

sân kháu, chi có tiéng hát

ngám vào tân tàm can. Và

do cüng chính là hoi ám dát
lien mà Khánh Hôa muôn

au hon nua gið v�t

l�n v�i cái nång chay

da cháy th�t gita d�i

duong bao
la, xuóng

cQcua tàu Hái quân

dua chúng tôi �én �åo
Sinh Tón

Dong-hòn dåo nhò
nám trong

"vùng xoáy ngude" và dugc coi

là m�t trong nhung noi có khí

h�u khác nghi�t nhát trong

Quán dáo Truðng Sa.

Xuóng cáp bo dáo, các n� vån

cong hái quân
"thoát" chân lên

truoc dé chuán b� ��o cu biéu

dien. Tôi"tách" doàn, theo chân

dem toi cho các chi�n si."Båy

lán di Truong Sa là
ngán áy

lán em hát bên Cot móc chù

quyén. Dén dáo chìm nào em

cûng hát m�c nhu thé. �ôi

nghe si không gì hanh phúc

bang duge hát gi�a Truöng
Sa!", Khánh Hôa xúc d�ng.
Con vói NSND Ta Minh

Tam: "Doi ngh� si
duge

hát o Truong Sa là niém

thièng liêng vó
b�o

bén. Tiéng hát
giita

Truong Sa là tiéng

hát mang hón Tó

quóc, mang thông

diêp hòa binh".

Nhu dá thành

thông le,mói lán ra

thåm quán dân Truðng

Sa, ngoài nhüng món
thiét yéu nhu gao,thjt,

rau, qua...côn có món

quà dac bi�t, �ó là "vån

cong biéu dièn" mà b� ��i

Trudng Sa ván thuðng goi là

"món åan tinh thán".

nú ca si Khánh Hoa men the0

trién san ho dé dén vói m�t

chién si tré dang dung nghiêmn

trang gác C�t móc chu quyén,

tay bóng sung, måt dâm dâm

nhin vé phía bién giua cái nóng

hám hâp d�i xuóng ti� trán �ào.

"Chào �óng chí chién si �áo

Sinh Tón Dông nhé!, ca si

Khánh Hoa chào
và

�é
nghj:

"Hôm nay em sè hát
t�i �ây,

ngay cot móc chù quyén này cho xem,
mà còn khúc quân ca

anh nghe nhé". Nói rôi, có cát

cao giong hát ngot ngào: "Tu

ngon sóng Truóng Sa, em gaP

anh o dão. Biêt nói sao cho voi,

van bên anh noi �åo Sinh Tón.

Vuot trùng sóng Truong Sa, noi

tién tieu
là

dáo. Süng chac
tron8

tay anh, ván
kièn trung giû �áo

Sinh Tón. �åo di phái vi cách

trð trùng khoi, phái vi máu ��

em di,nên �áo thuong �ão vån

Sinh Tón, gåp anh".

Hát xong, Khánh Hoa quay

sang toi: "Em muón hát � �ây,

ngay cot móc chú quyén này.

Moi lán có doàn vân cong ra

dáo, các chién si canh gác Cot

moc chú quyén không duge

Tau roi cáng cüng là lúc các

��i van ngh� khöi ��ng tàp
hát, tap múa. Nhúng tác phám

nghe thuât "cây nhà lá vuon"

ra �oi ngay trên boong tàu,

khong chi
biéu dien cho nhau

noi dai tinh yêu bién �ào

chua bao gið voi
can.

Nó
cüng mang thông diep

"Ta

hát giüa bién troi c�a ta,

ta hát khúc quân ca gid dáo

Truðng Sa".

Lán dáu tiên �én �åo

Truðng Sa, lán �áu tieên cám

micro hát trên boong tàu, phía

truoc là Truong Sa, xung quanh
là dóng doi, ông Dang Dinh
Cong- Giám �óc Trung tâm

Cong nghe thông tin liên lac

Vietsovpetro rung rung: "Voi

tôi,chuyén di này không th�

nào quên. Truðng Sa là m�t

phán máu thit c�a Tô quóc.

Truông Sa �a t�ng có nhûng

ngày tháng �ó máu �au thuong.

Thé h� chúng ta phái có trách

nhi�m giügin, båo v� Truong

NSND To MinhTam vdi bol T6 quóc gol tên
minh

phuc wodn to chién
si dio

Tnutng So B6ng

quoc vi�t Nam ta".

Giüa bién dem, tiéng hát

Sa. Dó là súc manh cua cà dân

toc". Nói rói ông cát tiéng hát:

"Ngày qua ngày, �em qua �em,

chúng toi
dén dây gin giü quê

huong. Bién này là c�a ta,dão
này là cua ta,Truðng Sa, dù

phong ba,
dù bão tó,dù gian

khó ta vån vugt qua... Dem
chi trai gid vüng chú quyén Tó Truong Sa dil!O

vang day cå m�t vùng bién
trôi.

Gifa bién dém, hàng träm cánh

tay dua len
cùng quyét tâm giû

vüng chu
quyén

c�a T� quóc.
on roi nuóc mát, nghen ngào

trào dáng, thân thuong lám
xem. Em muôn "hát vo" choo

các anh nghe khi dang làm

nhi�m vu
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Hal tolnóng tre

nghé thu�t Cheo tinh ThdlBinhNhac si NGUYÈN QUANG LONG

Dan ca là nh�ng câu hát

thu�c vê moi nguòi dân,là

nhung loi ca dê nhó, khó
quên,cho nên không it thi

nhieu, ai c�ng thu�cm�t
vài bài dân ca phù hop v�i

minh. Khi �� "bénduyên"
vói dân ca mói thay �ó là

mot the giói vô cung thú

vi vé ý tu cüngnhu thông

diep gui gåm.The nhung.
di vào dân ca c�ng phái

biet loi thi mói không bi

nhám duong

Mot báy tang tinh con sit máy
l�i sóng, ô may di tim

em
nhó

thuong ai... Dôi con mát lim dim,

mot báy tang tinh con nh�n giang

to, giang to ó máy di tim. Em nhó

thutong ai,duyên ng khách tang

bóng..
Thuc ra,dáy là mot bài

hát mang tâm trang buón chu

không phái vui nhu nhiéu nguði

nghi và thé hi�n.

Lai nhó, có lán tôi nhán loi

moi làm giám kháo cho h�i diên

van nghé cua
m�t truðng dai hoc

trên dia bàn Hà N�i, tuong dâu

chi toàn nhung ca khúc nh�c tré

sôi d�ng dang nhu m�t con loc

"cuón trôi" trái tim giói tré vào

trong dó, vây mà nhiéu ban sinh

viên dã chon dân ca làm tietmuC
du thi.Có m�t tiétmuc khién

nguoi viét bai án tuong, dó la

lien khuc gôm 4 làn di�u dân ca

quen thu�c: Ngói ta song dào,

Ngói tua man thuyen,

Ba quan, Moi

tráu. Xét vé

bài này có théliên két thành m�t
câu chuy�n. Mó dáu cô gái ngói

trong nhà và nh� nhung vé chàng
trai;tiép theo chàng trai ngôi ó
trên thuyèn trên sông trong mot
dém trâng sáng nghi vé bóng
hinh co gái; tiêp den nua la mua
tráy hoi, gái ngoan, trai tài di

tim chóng tim vo, và cuói cùng là
moi tráu dé khång dinh mói tinh

khang khít, thùy chung.
venghe thuât thì Ngói tua song

dào và Ngói ta man thuyén là

m�t cap bài dói dáp Quan h� ráát
hay. Trong khi Ba quan và Moi
tráu là hai làn di�u dân ca Dóng
bang Bác B� thuðng dugc các

nghe nhán hát ghép vào nhau
thành m�t tiétm�c. Vê màusåc
àm nhac,co bån cå 4 bài déu
có nét tuong dóng. Duy nhat có
mot diéu các em nhám lán dó là

ddo,hói ráng nón dédáu?".Cau
trá loi là: "Ch� ràng hai o ó o, chi
có a hai vé nói doi voi anh hai

rång, di choi có a ngoài này là

nón di a dánh roi". Duong nhu nói
doi cháng yên lòng, thé nên moi
có them lôi ca lién sau dó: "Chi

ráng hai oóo, chjcóa hai vé nói

that voi anh hai ráng, nón dédi a
làm tin, nón déói a làm duyên".
Nhung "tró hát" tiép theo lán luot
là chi ba thi"yêu nhau tháo nhân
longtay' và chj tu thl "yéu nhau
coi áo trao nhau", dén khi vê nhà
thi nói dói v�i anh ba,anh tu rång
di qua cáu dánh roivà gió bay, rói
lai nói thât lý do nhu ch� hai rang

nhung thú dó dã gúi lai vùa dé låm
tin,vùa dé làm duy�n..
Thoang nghe nh�ng loi ca nhu

thé, hán se khòng ít nguði có cam
giác sóc và thót

Cu manh dan mó loi

Nét nói bát trong nhüng bài dan

ca
vùng Dóng bâng Bác B� là tinh

tr� tinh, mièu tå vé dep cua nguði

con gái hoac tinh cåm yêu duong
nam nú nhung không duge ò gán

nhau; nhiéu trong só dó là su nhó

nhung, nên nó vua là nhung loi

tuf su, giai bày tám tu tinh cám,
via là nhung ban tinh ca dep vé

khát vong tinh yeu doi lúa. Lac

trong nhung bài ca nhu vay lai có

m�t nét
giai dieu duong nhu khác

biet.
Nó rát

r�n ràng, tiù cáu
hát

dáu tiên da hién hi�n ngay tiéttáu

nhay mua trong dáu ngudi nghe,
dó la bài dân ca Tróng com: "Tinh

bang có cái trông com, khen ai

khéo vo ó máy bông nên bông..

goi chung ca 4 tietmuc là dân ca
Quan ho Bác Ninh. Dáu thé, diéu

dó cûng không ånh huðng
den két quá chung cu�e, boi
các em con tré, yèu dân ca,
tim den dân ca dá là diéu

i dung
thi nhung

cán khuyén khích.

Trong dán ca Quan ho
Bác Ninh có bài Yeu nhau

ngd nón ra
ngói vói loi ca

rång: "Yéu nhau ngd nón
ra ngói, ve nhà anh hai
có hoi song song déói
a song tinh. Tinh

ráng
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lên trong dáu: Troi oi! Sao Quan

ho mà lai táo b�o dén vây, liéu

linh và
lång lo,da tinh dén vây?

Cái nón dë �oi dáu sao lai ngà ra

�é ngói? Cái nhån là nhån cuói, là

tai
san

cua mecha dé lai ho�c là

nhán cuói c�a hai vo chóng, lién

chi sao lai tháo ra trao cho m�t ai

khác? O cái thöi buói "nam n� thu

thu bát thán", sao lién ch� lai dám

coi cà áo ra �é trao cho nguuöi khác

giói không phái chóng minh? Sao

con gái mà lai nói dói d� các ly do,
rói lý do th�t lai dé làm tin vói làm

duyên, nhu vây thì chuán muc c�a

nguoi con gái thé nào?

Nhung dung... hiéu nham!

Thuc té thì cái nón dé ��i trên

dáu, cái áo dé khoác lên nguði, cái

nhán vùa
là trang súc lâm

dep vi�a
là c�a hói môn ho�c thú dë kháng

dinh hanh phúc gia
dinh. Nhu the

thi
cá ba thú

dó déu phái là nh�ng
vat bát ly thân v�i nguði con gái.

Vay nhung, vÓi
lién chi Quan ho,

thông qua "Yêu nhau ngà nón ra

ngoi, nhung thú quan trong nhu

the cang sán
sàng trao cho lién

anh Quan ho, sån sàng �é có thé

ngôi chung, deo chung và mang vé

treo trong nhà nhu có su hi�n hûu

cua
nhau tùng giây, tung phút.

Thuc té thi dây là m�t cách "nói

quá, nham
nhán m�nh rång, có

thé trao
tát cá nhüng thú thieng

lieng nhát, gán bó nhât cua minh

cho nguoi ban tâm tinh. �iéu dó

nhu loi kháng dinh vé tinh càm,

tinh yêu, su thuy chung tron nghia

ven tinh, su dóng di�u trong tám

hon gui gåm qua nhung câu hát

cua lién anh và lién ch� Quan ho.

Nhung duong nhu vân còn m�t

chi tiétkhó cháp nh�n dói vói

tinh yêu và doi sóng gia dinh. Vi

khi dayêu nhau, nguði ta trao

cho nhau tát cå nh�ng gi có thé,

nhung trong ldi ca c�a "Yêu nhau

nga nón ra ngói không phài vé

nhà nói vói m� cha, mà nói vói anh

NhacsNguy�n Quang Long(Gido)vo nhóm Xám Hô îhành

kháp làng trên xóm
duôi

mð h�i

vui, gái trai nó núc di tråy h�i. Thé

nhung, trong nhüng co gái tré áy,

có m�t cô mang tam trang buón vi

ngóng trông nguoi con trai nông

dán binh di có thé vi cu�c sóng khó

khán nên ngày h�i vui vån phái di
làm viec. Co cung dang o cái thé

khó vi trái tim dành cho m�t noi

xa,nhung bån thân lai dang b� büa

vây boi nhung nguoi dàn ông khác

trong làng. Trong dó, chàng trai

hóa thán thành con chim
sit,

mot

loài chim thuong mi�êt mài nh�t

nhanh nhüng hat thóc con sót lai

ngoai dong sau vu gåt;
côn nh�ng

nguoi dàn ông kia hóa thân thành

mot báy con nhen dôi mát lim dim.

Thành ra co gái mói ð tám trang

"duyên ng khách tang bóng"
Có thé nói, moi câu hát dân ca

vièn là nhám vé van hóa. �iéuychung nhân dáu gói tay áp hàng

ngày. Thuc ra, néu chúý thi chi
tiétchi hai, chi ba, ch� tu chinh
là su goi mð vé không gian

dé

gii gám nhüng
ca ti� �áy táo bao,

duyen dáng ay không chi có riêng8

hai nguoi. Và trong vån hóa Quan

ho, có tuc két b�n hát, nh�ng "bon

nay
råtde måc phài, nhát là nguoi

thé hiên là nh�ng ngh� si không

chuyén
sâu, boi lê màu såc âm

nhac gán nhu có nét tuong dóng8

trong khi dé dàng tim tháy trén

mang nhung ngh� si Quan ho hát

nhung bài dân ca Dóng bàng Bác

Bo. Cách dë dàng nhát dé nhân

biét dugc su dúng sai là nhð các

chuyên gia vé âm nhac và vän hóa

"giai ma". Bèn canh dó, chính bàn

than mói nguði cùng có thétu "giäi

ma', nhung ph�i dành thoi gian

và déý ký nhung chi tiét nhó nhu

tung
loi

ca. Cháng han, trong Quan
ho không bao gið có t� anh cå, chi

cá trong loi ca.Cüng cách xung hô,

nguoi Quan ho
chi

dùng
tir

chi hai,
chi ba chú không có t� thay thé

kiéu nhu chi thành cô,"co cå, co

hai nhu trong ca tiu bai Ba quan.

Cung dé hiéu và thông cam cho

su nhám lán vé tinh chát ám nhac
và cách thé hi�n tù m�t bài dáy

tam tu thành bài rát r�n ràng vui

Quan ho nam" két ban vói "bon

Quan ho nu" khi tâm hón, di�u

hát, loi ca và tinh càm ho hop vói

nhau, có thé quy�n vói nhau. Và

da két ban hát là su thùy chung

tron nghia, nhu m�t thú tinh c�m

sè di song song cùng cu�c doi thuc

cua moi lién anh lién ch� trong

suót cu�e doi.

Trong Quan ho thuong it bon

(tuco chi m�t tóp) Quan ho nam
voi nú trong cùng m�t làng két

ban hát vói nhau, mà ho sê két

ban o mot làng khác, cho nén, ít

khi giua hai bon Quan ho có m�t

lien anh và m�t lién ch� là m�t cap

vo chóng. Trong khi, có thé cà hai

vo chóng déu di hát Quan ho và

có nhung ban hát c�a riéng mình.

Hon nua, hát Quan ho dü loi lë

có táo bao �én �âu thi quy dinh

bát bién là hát �oi, hát tóp là lién

anh và lién ch� ngôi dôi di�n nhau

hát. Tuyêt nhiên khóng có chuyên

cham vào hau.
Cái nhám d tiét muc vóji 4 làn

dieu dân ca kia c�a các em sinh

hai, anh ba, anh tu.Túc
là,

nói v�i

vang lén th�t su gån güi, nhung
an chua trong dó là cå m�t bê dày

nghin
nám truyén th�ng van hóa

dân t�c. Cho nên, dù don giän,

tudi trong Tróng com. Bài này thuc

té la tâm trang buón trong ngay
h�i xuan dông vui c�a làng, cho

nhung
nó luôn tón tai trong tâm

hon moi chúng ta và luôn chua bao

gið khai thác hêt duoc cac tångy

nghia voi nhung
án ý mà cha ông

nen
rát

khó
thé hi�n. Theo ván hóa tagiui gám. Cang mo lói vão, càng

làng xa dac trung cua vùng dóng

bang Bác B�, hång nåm, cú dip

nong nhan,
khi lúa da gat xong,

cong vi�c cáy cáy dông áng cüng da

nhàn roi, lai gap tiétxuan mát m�,

di lau
thi së

càng tháy nhung diéu

thú vi trong dân ca. Dócüng là yéu
tó minh ch�ng cho su truðng tôn

c�a dân ca trong lòng môi nguði
con dát Vi�t. O

Nghe si ThúyNgo (nát lõy
Kiéu),

Khánh Chung

(thóp lyc). Pham Trang (dàn bõu)
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Memento mort:Nudc" cuo dpo dién

Marcus Mgnh Cudng Vülòm�t trong

các phim tham gia Cho dy dn

LHP quoc 16Busan nám 2021

Anh: Facebook Marcus Manh Cuong Vü

A PM
n ProjectMarketeoctober 2021

MEMENTO MORI: WATER
a film by Marcus Manh Cuong Vu

DAODIEN TRE
khat von làm phim

NAM ANH các dao dien trè phài tu xoay xo
o xú nguði nhung không ph�i ai

cung làm duge. M�t hó so c�a �ao
dièn Vi�t Nam phái canh tranh

vói cá trám b� h� so khác �én t�

nhièu quôc gia trên thé giói. Phim
tót,hó so chuyèn nghi�p thôi

chua du, mà con cán dén cå su
may mân n�a", dao dién Lê Bình

Giang bày tò.

nuóc ngoài, các ban h�y có gång
lien két duge v�i nhà làm phim
cua chinh nuóc dang dinh xin

tài tro. Hon ai hét, ho là nh�n8

nguoi hiéu tâm lý nhà dáu tu c�a

quoc gia dó'.

Tu ván cho các �ao dieên dang
mong muón có thêm kinh phi làm

du án, bà Seri Park, Phu trách

Cho du án cua LHP qu�c té Busan
cho

ráng, bát ký nén di�n ánh não
muón phát trién m�nh thi không
nên chi dua vào nguón vón Nhà
nuóc mà cán biét linh hoat ve

benh,viec ra nuóc ngoài "kéo"

vón lai càng khó khån dán dén

Viec thu hút võn �� làm

phim luôn là ván d� nan

gidi không chi vói �i�ên ành

Viet
Nammà vói

nhiêu

nen dien ành trên thegiói.
Boi lë, "chgm"�ugc vào

dông tiên c�a nhà d�u tu

không phdi chuy�n �on

gidn, nhat là
khi giói kinh

doanh dang nô luc vyc
lgi khà näng tài chinh sau

quang thoi gian dài chju

anh huong,thiet hgi n�ng
netù �gi dich Covid-19.

thoi gian thuc hi�n du án b� kéo

dài. Chua ké, di nhu vây rát vát vå

cho dao dièn, trong khi Vi�t Nam
hoàn toàn có thé tao ra "sân choi"

dé các nhà �áu tu,dao dièn phim
có co hoi thuong thão v�i nhau.

Dao dièn nguoi Hàn Quóc
Ji

Un Choi thi cho rång, dén dugc

LHP, tiép can duoe v�i quý h�

tro phát trién di�n
ånh quóc té,

nhung
xin

dugc vón hay không

lai là
cau

chuyen
khác. "Nhüng

nhà làm phim d�c lâp, dao dien

tre thuong gap nhiéu khó khán

trong viec thu hút vón dáu tu cho

phim, nhát
là

v�i nh�ng dy án
có tinh thé nghi�m, ngh� thu�t

cao, vi nhung phim này rát khó

phat hanh r�ng rái t�i các cum

rap. Nhà dáu tu nhin tháy r�i

ro thi hiém ai man mà "xuóng
tién". Ben canh dó, xin hô tro tù

Hay thay dói di!

Theo bà Ngô Th� Bich Hanh,
Tóng Giám �óc BHD, vi�c huy
d�ng vón làm phim hi�n nay dãá

quen thu�c vói các háng phim
tu nhân.Tuy nhiên, ho thu hút
nguón tién chù yéu dé làm phim
giai trí v�i m�c dích bán vé �é
g0 gac lai sótién �á bò ra

dáu tu.Nhüng d�o dièn
huóng

dén dòng phim ngh� thuât, thé

nghiêm sê khó tiép can vói dông
tien hon, vì nh�ng du án này
không dédékinh doanh, thu hói
von. Vi le dó,bà Ngô Th� Bích
Hanh nhân dinh: "�ao dièn trè
muón phim ngh� thuât c�a minh
hút dugc kinh phí hô tro thì phái
có dugc kjch bån chát luong dé
háp dan nhà dáu tu. Chúng tôi
rát �óng cám v�i nh�ng khó
khân cùa các b�n khi phài mang
phim di "lkéo" vón ð nuóc ngoài.
Thuc té, nhiéu d� án phim nghe
thuat do d�o dien tr� Vi�t Nam
áp ú có chát luong tót,do dó, �é
tang co h�i giup các du án dugc
thuc hi�n,

ngoài kênh cho du án
o các LHP quóc té, tôi mong gióilàm phim tu nhân trong nuóc
hay manh d�n nghiên cúu, tao
diéu ki�n hó tro cho ho. Néu
trong nuóc không duoe, khi ra

tâi chính cûng nhu khá nång tu
tim kiém co h�i. "�é làm m�t b�
phim không chi cán kinh phí sån
xuát mà con cán dén tién quáng8
bá. Tôi biét m�t s� truong hop
phim dugc Nhà nuóc tài

tro
san

xuát nhung lai không có nói m�t

dóng
dé di

quáng bá, nên rót cu�c
hi�u quà không duoc nhu mong
muón. Nói vây không có nghia
vôn ngân sách Nhà nuóc không
chát luong, mà tôi hy vong cac

d�o dièn h�y linh hoat høn trong

tim kiém co h�i, tim thêm các
d�i tác �ang có nhu cáu quàng ba

bang nghe thu�t di�n ánh".

Ngoài ra, Phu trách Cho du
án LHPquóc t� Busan cho hay,

khóng chi các cá nhân
là dao

dién hay hâng phim tu nhân m�i
phái tim tài tro, màngay cå cac

hång phim Nhà nuóc cûng nên
th�c hi�n diéu �ó. Nguón vón tu

ngan sách Nhà nuóc có han vàà

8ap nhiéu khó khân, nhát là sau

quang thoi gian chju ånh huong
boi ��i djch Covid-19. Viec sàn

xuat phim
có thé huy d�ng vòntu nhiéu kênh khác nhau, mién là

mang lai hi�u quà và nh�ng gia
tri tót dep.

Dem phim di..

"dánh xu
nguoi

Diên ánh Vi�t xua nay làm

phim tù ba nguón v�n chinh, dó

là von Nhà nuóc,vón tu nhân và

tài tro nuóc ngoài (tù các tó chúc,

quy phát trién di�n ánh...).Trên

thuc té, không dê huy d�ng vón

tù Nhà nuóc bði mát khá nhiéu

quy dáu tu cùng không phái don

gidn;
doi

khi
có truong hop quy

có khoán h� tro tri giá 50.000

USD nhung thuc téchi xin

dugc... mot nua. Chua ké, thóa

man tát cá diéu ki�n xin dugc

von làm phim, m�t dao dien có

thé mát dén 5-7 nám, thâm chí là

å ch�c nåm deo duói".

thoi gian, dao dien tré phái tim

dén phuong án khác nhu nguón
von tu nhân và nh�t là vón �áu tu

nuóc
ngoài

ó các
chg du án LHP,

quý hô tro phát trién di�n ånh

quóc té.. Thé nhung, dáy cüng

khóng phái hành trinh døn giàn.
Chia sé vói Ván Hóa, ��o dién tré

D Quoc Trung, Giai BGK Cho du

án LHP quóc té Hà Ni lán thú VT

cho biét: "Làm phim � Viet Nam

khong dé. Dé táng co hoi thu hút

von dáu tu thì nhà làm phim ph�i

dem phim di.."dánh xú nguoi".

Thoi gian qua,do ánh huóng djch

Tuong tu,dao dièn Le Binh
Giang nhan dinh, d�o dien trè

dang rát khát vón dé làm nh�ng
bo

phim mang lai
giá tri van hóa

-xå h�i, ngh� thuat. "Toi "thám"

cm gidc phái mang phim Viêt

ra nudc ngoài dé xin vôn dáu tu.

ù LHP Busan, Locarno, cháu

A -Thái Binh Duong...không
noi dâu thiéu dáu chân dao diên

trécùa Vi�t Nam. Dén
vói các su

ki�n lón c�a dien ánh dé hút vón,
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Trên

Quyên phép
cua thdi qian

mánh vuon

tho au

DOAN VAN MAT

NGUYÊN QUANG THIÉU
Nhung hat mám tit dát dai bat day

áo xanh mua miên man chân mua
trong xa váng, xuún này con vé lai

vuon nhà ta cày hát khúc giao thùua

vuon nhà ta cành dào vùa mó n�

Mó ra bàng hoi lanh cua nuóe, trói nhu m�t khói kim loai
Gió rit dài hai trién sông kich d�ng nhung dám may tháng Chap
Nhung quá dôi xa, con duðng co d�c, mot xe ngua hi�n lên
Giácmo vémåt troi thúc day trong mù suong
Nguoi dánh xe, áo quán giá lanh, chi còn hoi tho
làm ám dôi mói. Va tiëng nguyén rua thoi tiëtquân trong hong sau
Nguóc nhin máy xám dang boc kin trái dát
Và bên duói, nghién náng nh�ng bánh xe, con duong vô tân
Nhung bao hat gióng chát trên thùng xe tóa hoi ám
Doi lúc gic ngù ngán nhu m�t cái chóp mát
Luót qua mn�t cánh dóng r�n vang ti�ng trâu bò
Hoa tiéng nguði cuði nói

trong mua màng
Va gið dáy trong bóng toicua tháng Chap dông cúng nhu m�t chiéc hàm thiéc
Toa riùng ruc hoi nóng nhung bao hat giong

trong tieng nghién kiên tri khung khiép c�a bánh xe
di den cánh dóng dang chò quyén phép c�a tháng Gieng ban táng

doi sác
hóng run ráy dón

sudng
mai

ngon lua ám cát tiù gian bép nhó

nuoi giãc mo suót bao tháng nám dài

con bóng tháy cha vé t� ngày cu

trén mánh vtðn tho áu dá hói sinh

nhung hoa lú reo cuoi nhu tré nhó

cung mua xuán dang lang lë uom cành.

Thu vê ngõ c�
LÊ THIÉU NHON

Nghe tháng Chap luidán con ph� váng
Noi quê nhà chim hét vào mát ai

Nguoi namn cù còn thuong tuong rêu c�
Di muôn dâm gió vé m�t bóng máy

Vietchocon
Toi dúng dây vói

ngày
chua can náng

Toi diúng dáy tho áu cùng nhat nhóa

Toi dúng day cát dài bàn chân moi

Toi diung day sóng vó tói ngán xaa

TRÁN NHÁT MINH

Con di bàng doi chân

Cia cha ngày tho áu

�at nhung buóc ngai ngán
Len tháng nám yêu dáu

Thi thành loay hoay nhiéu mùa xuán lám

Ké tha phuong khát ng cu�c trung phùng
Xin em goi thát gán con mua bui
Che mò düm khuôn mát nhó mién Trung9.

Con nhin bàng �ôi mát
Cua cha tuói hón nhien

Khóng m�t ánh buón phién

Trong veo và thánh thi�n Charme
Con

hát bàng doi môi

Cua cha thoi bé
dai

Nhung mong mo cát lòi

Trên vòm troi hoa trái

DANG THIÉN SON

Nhung bài tho vi�t vé Cha bao gið cung khó
Boi ngon tit không d� �é ngoi ca

Vay nên tho thuong iói vói M�
Medat dào nhu bién lón bao la

Cha nhan nhung Cành khó

Cho con xanh Büp lá

Cha nhan phia �êm mò

Dành Ngay con hái qud
Nhung cu�c chuyén vói Cha bao gið c�ng ng�n
Là dan óng v�i nhau không nói quá nhiéu loi

Nhung vdi M� thi tháu dêm suót sáng
Melà cánh dóng ta cú thé hát ca

Cha gan giot phù sa

Cho
con ra bién cd..

Ta hanh phúc vi có Cha cóMe
MeCha ta khöng so sánh nào

bång
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Uonca.titi
tren thành phó

mang tên Bác

Dn ca tot
ming Bong mingc
NhomD PHO

hóa cong dóng, có vai trò quan trong
trong tién trinh lich sú c�a dân toc.

Dông thôi, ch�ng minh TP.HCM luon
tich cue phát huy tinh thán trách

nhiem cao dói voi di sán �on ca tai

tú khi tó chúc lap hó so dé nghi Nhà
nuóe phong tang danh hi�u cao quý
"Nghê nhân Nhân dân", "Nghê nhân
Uu tú dot 3nám 2021 cho m�t só

nghe nhân tiêu biéu 0Thành phó
mang tên Bác (Ch� tich nuoc da ký
Quyét dinh phong táng ngày 9.9.2022
voi vi�c tôn vinh phong tang3Nghe
nhân Nhán dan và 12 Nghê nhàn Uu
to). Ngoài ra,nh�ng nam qua, ngành
Van hóa TP.HCM thuc hiên nhiéu
án phám hay vé Don ca tai tiù Nam
BO: Sách và bo dia CD 20 bài bán

T6, Vong có nhip 16, nhip 32,quy tu
nhiéu giong ca hay. ngon don dièu

luyên tham gia thue hiên. Dáng ch�.
ngay 58.2022 vilaqua, TP.HCM da
ban hanh Ké boachBåo tón và phát
huy giá tri di sán van bóa phi vat thé

Nghe thuat Don ca tait� Nam BO trên
dia bàn TP.HCM dEn nam 2025s voi
nhieu boat dong thiét thue, ý nghla.
Trong kbong khí r�n rång cùa dit

troi vão Xuin, nhüng län dieu ngot

ngao cúa Don ca täi t� se lam cbo tim
bon con nguði thêm vui tuoi, phán
kboi. Voi niem vui hån boan dón chlo

Trài qua bao tháng trám lich

su, TP.HCM van là �ia phuong
có nhung �óng góp quan trong

cho vi�c hinh thành và phát
trién di

sån vän hóaphi v�t thé

dgi diên c�a nhân logi
-Dòn ca

tai t� Nam B�.

PHAM THÁI BÌNH

Bo; tó chúc thuc hiên nhiéu chuong
trinh giói thi�u và trinh dien Nghe
thuat Don ca tài tù có chát

lugng, phuc
vu cong chúng và sinh viên, hoc sinh

trên dia bàn; tó chúc nhiéu buói toa

dàm, h�i tháo khoa h�e, nói chuy�n

tiêu biéu Nam BO trong khuón khó

Ngày Sách và Ván hóa doc Viêt Nam
lán thú I trên dia bàn TP.HCM nám
2022; Ngiy h�i TP.HCM ký níêm 46
nám TP Såi Gon - Gia Dinh chính

CM cúng là m�t
trong8

nhung dia phuong dân

dáu vé phong tråo Don ca
tài tú, voi nhiéu dang thúc

sinh hoat phong phú, da

dang, nhiéu ngón don tài hoa, nhiêu

giong ca dieu luyên mang dáu án

riêng (tungduge nh�c giói và nguôi

chuyên dé vé Don ca tài tù Nam Bo
vdi su tham gia c�a nh�ng nhà nghien
cúu, nhà su pham âm nhac dân t�e,

nghe nhân, nghê si, soan giá tiêu biéu

co nhtng dóng góp dáng ké cho hoat

dong Don ca tài tù oNam Bo nói

chung va TP.HCM nói riêng; thue hiên
nhieu chuong trinh co nh�c trèn các

phuong tiên truyén thông dai chúng:

t chúc nhiéu cu�e liênhoan, h�i thi

Don ca tài tù t� cáp huyên dén cáp
thành phó,thu hút nhiéu �ói tuong
thành phán trong xá h�i tham gia.

Chi
tinh riêng nam 2022,di sán

van hóa phi våt thé Don ca tài tu duoe
xuát hiên trong các su ki�n van hóa
lon c�a thành phó nhu: Cho Hoa xuan

Trên bén duoi thuyén Tét Nguy�n dán
Nhâm Dán nam 2022; biéu dién nhán

dip múng Dång, m�ng Xuán Nhâm
Dán nam 2022; Không gian van hóa

thúc vinh dy mang tên Chú tich Hó
Chi Minh (27.1976-2.7.2022) và
các hoat dong tôn vinh vai trò cúa gia
dinh trong doi sóng xá h�i; Tuán Van
hóa du lich

TP.HCM Dac biet,tai
Liên boan Don ca tài tú Quóe gia lán
thu 3-Cán Tho (dièn ra tü ngày 6.4

-

114.2012), TP.HCM vính du và tu
hào khi doat HCV o cá hai hình thúc
thi dièn: Chuong trinh nghe thuat và

Khong gian Don ca tàí t�.

Nhüng hoat dong nay chúng to su

quyét tàm cúa TP trong công tác báo
tón và phát huy Nghé thuat Don ca
tài tu Nam

Bo trong doi sóng hiên

dai, góp phán giü gin nh�ng giátri
doc dáo c�a dòng nhac có truyén
cùa vüng dát phuong Nam. Qua do,
gop tam súc cùng các tinh, thành
tu Ninh Thuan dén Ca Mau, minh

m� di�u suy tôn).

Dó khóng chi là nh�ng soan giá,
danh cám, danh ca xuát sác nhu

Nguyén Quang �ai, Chfn Tam, Muoi
Phú, Muoi Dön, Sáu Thoàng, Bach
Hu�, Tán Dat, Công Thành, Nguyèn
Tán Nhi..vang danh kháp vùngNam
Bo mà ho con tao nén nét riêng bi�t

so vói các tinh, thânh khác. Nh�ng

sáng tao
cúa các thé hê nghe nhán trên

nhiéu phuong di�n, ti sáng tác,trinh

dien dén truyén day dá tao cho Don ca

tài tú TP.HCM có m�t vj thé xúng dáng
trong lichsú van hóa c�a dán t�c, góp

phán tao nên di�n mao van hóa dac

trung cho mót do thi náng d�ng, dang

phát trién manh mê vé moi mát.

Xita nay,phong trào Don ca tài tú

TP.HCM luón phát trién manh m� la

i noi day khong chi só hüu nhiéu the

hê nghê nhán giói chuyen mon, má

chung nghe thuât Don ca tái tù Nam
BO luon láng sâu trong tàm thdc van nám moi, cùng voi nhüng thånh qul

da dat duoc,tin rång Xuin Quy Mao
nám 2023. trên Thânh phó Bác Ho
kinh yêu sé ngáp trån tiéng ahac, hii ca
va Don ca tai tü lodn ngot ngão buaang
sdc, måi La "món an tinh thin Ahong
the thieu cùa ngadi dan noi day.Dxn
ca tài tu TP.HCM se két ndi dae "tinh
tri ky-tri âm vot qy bun tai tl khipoi noi, dé Nghe thudt Dn ea tai b
TP.HCM xmgdáng là viên ngoe q
trong dong cháy chung ela ám hue
co truyén Nam Bo. O

quan trong hon là nhan duge su quan

tám sáu sát c�a chinh quyén thanh

ph6 trong viéc tó chúc thuc hien các

hogt dong phong tråo van hôa- van

nghe.TPhuong xuyèn mô các lóp táp

huán truyen day vé Don ca tái td Nan
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Co gái 9X và uoc m0
dua åm nhac truyén thóng

PHUONGANH
Anh: NVCC

TuXam dên Xoan, nh�ng giai

dieu cua
ám nhac di sån, th�t la

ky lgi "seduyên" vóidòngnhgc
hien dgi, trong

s
kêt h�p nhuân

nhuyên cuaco gái tr� 9X có

nghe
danhHà Myo.Phép c�ng

Xam,Xoan vói Rap và EDM

tgo nên mau nhac hiêm có cho

cóc logi hinh di sán vôn tôn tgi

"khuôn vàng thuóc ngoc" lâu

nay.Thê nhung,
diêu ��c bi�t là

su phá cách ayhoàntoàn không
dánh matcái hôn cüa ám nhgc
truyen thông. nguoclgi,còn nhu
làn

gió
mói

�ua nh�ng giai di�u

cuon hút dikhäpmuôn noi.

bien troi thiêng liêng c�a Tó quóc. Khi
cát len nh�ng giaidi�u bån nh�c hit c�a

minh giua không gian bao la và thiêng

lieng dó,tôidâ roinuóc måt, bói cám
xúc tu hào và böi tinh yêu sâu nang vói
TO quóc minh.

Cau chuyên vé hành trinh "khoác
áo mói" cho âm nhac di sån màHà
Myo lua chon và dám duói có không

phúc,Xám bón mùa hoa Hà Noi..

Co gái ngày càng tu tin hon v�i con

duong két høp truy�n thóng vói hi�n

dai trong du án ám nhac di sån. Nu
ca

si

cüng mó r�ng khai pháð nh�ng
chat lieu am nh�c truyen thong khac

nhu dân ca dân t�c Muong v�i Dáp

nàng Khot, dân ca Nam Trung B� v�i

ca khúc Ký su Truðng Sa..

Gán dây, Hà Myo liên tuc duge nhåc

dén voi MV Trò choi.. a.. Troi cho,

con nguoi, phong cánh mà có m�t nen

ván hóa ngh� thuât vô cùng dâc sác!"

Moi truong làm vi�c tai Nhà hát Ca

múa nhac Vi�t Nam tao nhiéu
co h�i

dé các nghe si tré nhu Hà có thé dua
ám nhac di sån dén v�i các sân kháu

chuyên nghi�p. Nhung hon thé, co
gái

tre boc bach niém ao uóc sê có nhiéu

su úng h�, nhiéu ké hoach hon dé ám

nhac dân gian dugc quáng bá sáu r�ng

hon vói thé giói. "Các nén táng mang

xâ h�i vé chia sé video và âm nhac

cung dang rát phát trién.Toi hy vong
am nhac dan gian Vi�t

Nam vói nh�ng

giá tri d�c såc, nhiéu sáng tao mÓi m�
së dugce lan tóa trén th� truðng quóc té.

Mot sán phám thành cong không don

it gian truán. "Thoidiem mói ra måt,
nhiêu nguói còn cho rng tôi quá liéu

linh, liéu dén múc danh cå só tiên tiét San pham tiep theo két hop giúa hát

Xoan vói Rap,EDM dugc hai vo chóng

cùng thuc hien. Khá thú vi khi MV hát

Xoan duoC ra mát �úng dip ký ni�m

Ngày Di snVi�t Nam 23.11 và nhanh

chóng cán các móc ký luc nguôi xem.

Nuca si hào húng: "Tròchoi i..a..
Troi

cho dã dat móc 1 tri�u view sau 3 tuán

ra mát. Diéu tuyêt voi hon hét là MV
nhan duge vô cùng nhiéu binh luan tich

cuc cua các ban tré thé h� GenZ..."

Dieu d� tháy o co gái tré chinh là

náng luong và
nhi�t huy�t

tràn
dáy.

Hà Myo chia sé:"Rátit nguoi hói tiéc

khi
làm sai

diéu gi,màphán lón
chúng

ta hoi tiéckhi dä không làm, bdi the,

ki�m mua nhà dé làm MV Xám thi

chåc cháng ai bång. Két hop âm nhac

truyén thóng v�i hi�n dai không phåi
mói, nhung khi tôi chon loai hinh kén

nguði nghe là Xám thì rát nhiéu nguoi
dâ ngac nhiên", Hà Myo tâm su.

Cho den khi Xám Hà N�i tro thàanh

thuong hi�u gán
v�i tên tuói Hà Myo

thi cô gái tré vån không thé quèn quyêt

dinh buóc ngoåt trong su nghi�p c�a

minh.Ytuong táo b�o xuát phát khi

cô tham gia cu�c thiGiong hát hay Ha

g1an la hay, dep, viralmå hon hét là

81a try mang den cho nguði nghe..."

Boi thé, moi tácphám cúa Hà déu

luón mang thóng diép rö ràng, khóong
chi dé giai trí mà dé hiéu, détháu,dé

cam nhan và yêu hon quê huong minh.

NNND Nguy�n Thi Lich, "bà trùm"

phuong Xoan AnThái, m�t trong 4

phuong xoan có o Phú Tho, nguoi da

hét long giúp do Hà Myo hoàn thành

MV Trò chdi.. f a... Tròi cho, xuc ��ng
cho biét:"Otuói 74,lân �áu tiên tôi

chúng kién và duçe sóng trong mót

khóng khí mói
la dén thé cia Xoan,

di

sån trên vùng dát Tó. Hón cot c�a Xoan

van dude giù gin nguyèn v�n, cung voi

dólà am nhac hi�n dai
và

nhûng
hinh

ånh dep,
dugc th�c hi�n rátký công. Do

là cách mà ca si tr� Hà Myo dã làm dé

tôn vinh di sån và �ua ngh� thuat hát

Xoan dén gán hon vói công chúng, dãc

bi�t là khán giä tr�".

Chang duong phia truÓC cua cô nàng

9X nhiéu khát khao là tiép tuc chinh

Xám ra Truong Sa, Xám ra the gioi

Khán già tr� không còn la v�i cái tèn

Hà Myo, ten thât là Nguy�n Th� Ngoc
Hà, nú ca

si
dån t�c Muöng dâ ghi dâu

ánvói nhiéu giáithuông và nhüng màn

biéu dien án tuong vé Xám, vé Xoan két

hop cung Rap tren nen nhac dli�n tu.

Lán dáu gap cô gáidóó Cung Van

hóa quóc giaLào,tôidugc chúng kién

Ha Myo
và Xám Hà N�i "döt cháy" sán

kháu giua Thú do Vièng Chan. Khán giá

dã dành tang cô gái Vi�t Nam nh�ng

trang phão tay kéo dài khóng ngót. Hà

ké, chi trong m�t thoi gian ngån, côo

da cùngXám Ha N�i chu du kháp noi.

Nhung trên nhung sân kháu dâc bi�t

nhu hát ð nuóc ngoài, hát ngoài �ão

xa..., co
luón có càm xúc vó cùng dac

bi�t. "An tugng sâu såc nhát dói vói tôi

là lán biéu dien Xám HàN�i tai Truong

Sa,phuc vu các
chién

si dang canh gác

Noi vào nam
2020.

"Nhung ca nuong
hát Xám thuong ngói m�t ch� �é hát

vói dàn nhi, trong khi dó thé manh
c�a toi

là
biéu dien. Chinh vi vây, tôi

dã quyét dinh két hop Xám vói nhac

EDM (dien tù)và Rap.Thât may khi

m�t
láncháy

thi
hây cháy

cho tron".

Dó chinh là d�ng luc
dé cô gái Hà Noi

xinh
dep theo duói dòng nh�c dac bi�t

này. Mát gán 10 nåm �é có thétim

dugemuc dich, lý tuðng
cho minh là

dufa
ám nh�c truyén th�ng dén gán hon

vói khán giá tr�, khán giá trong nuóc và

quóc té, Hà chia sé:"Dén gið có thé nói

ráng toi sán sàng di �áu, có thé chông

gai và
nhiéu

khó khän nhung së làm

duoc diéuý nghia là dua tinh y�u ngh�
thuat truyén thóng dén v�i nhiéu nguoi

hon", cô gái Muðng cuoi tuoi.

Khao khát hi�n thuc hóa uócmo dua

âm nhac di sån ra thé giói,Hà Myo
trám

giong,
bên canh vi�c báo tón thi

viec phát huy ngh� thu�t truyén thóng
m�t cách phù hop vói xu huóng nghe
nhac hi�n dai rát cán dugc ùng h�.

Ngoai Xám, kho tàng di sån vån hóa,

nghe thuat truyén thóng c�a Vi�t Nam
còn rát nhiéu loaihình dang cán duge
lan tóa."Tôi dang có gång dé có thé

tôi duge nhac
si
Nguy�n Quang Long

và ong xã - nhà sån xuát âm nh�c Thé

Phuong VBK hó tro dé thuc hi�n y

tuong này, Hà ké.

Soi d�ng trên sân kháu nhung it

ai biét duge thám sâu trong tam hon

co gái 9X lä khát khao dua di sán am

nhac di kháp muôn noi. "Luyén tiécvi

có nhung loai hinh âm nhac dân gian

dac sác mà khán giá khóng biét dén,

nhung nét vän hóa dep màchùng
ta

vo tinh lang quên, và vi nhüng "dác

sán"dó le ra phái duge "tunghoành

kháp nam châu thi
lai chi

thu
minh

mot cách có d�c.., tôi chi muón nh�ng
diéu tuyêt voi dó duge toa sáng",

giong ca Xám Hà N�i b�c bach.

phuc nhing
th�

thách
mói.Hà boc bach,

Cang di nhiéu noi, tiépxúc v�i nhiéu nén
van minh càng tháy su khác bi�t c�ua

chúng ta chinh là van hóa. Vi vây,cò së

co gang nhieu hon nua dé lan tóa nång
lugng tich cuc dén thé h� trë,cùng nhau

dua âm nhac di sán Vi�t bay dén kháp
muón noi.O

Uoc mo chinh ph�c thú thách

SauXám Hà Noi,Hà Myo
lan toa nang lugng sáng tao

v�i Xám xuán xanh,

mang nhung
mánh

ghép tuyêt voi dó
dien trên nhung sân kháu lón � trong

2TNAM

ETNAM

và ngoài nuóc, déban b� quóc tétháy

duge m�t Vi�t Nam không chi dep véXam xuán chuc

HaMyo
Inthénsruong Sa
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Nam 2022,sau khi �oi dich

Covid-19 dugc khongché, thi

hon20 cu�c thi hoa h�u �ä noi

nhautochúckhátungbùng.
Them chi,có ngàynguroi Vi�t
Nam chúng kién �én hai

nàng

hu lên ngôi, nhu �êm 2210 da

trao vuong mi�n cho Hoa h�u
Bien dão Vi�t Nam và Hoa h�u
Hoan cau Vi�t Nam. Büngno
hoa h�u cóich gicho �òi sóng
vän hóa nuóc ta thöi h�i nhap?

San choi "lang" mà mang

hai chu... "quoc te"

Sau
khi nguoi dep Nguyén Thúc

Thùy Tien dáng quang Hoa h�u Hoa
binh quóc té 2021, lai dén nguði dep Lê

Nguyen Báo Ngoc dáng quang Hoa háu

Lièn
luc dia 2022

khién nhiéu nguði

ngo rång nhan sác Vi�t Nam da có
vij

tri

dáng kétrên ban dóthégiói.Thuc chát,

hang loat cu�c thituyén chon nguoi

dep da phoi bày không it chuyén gay
du luân tráichiéu. Su ki�n nóng nhát là

chung két cu�c thiHoa h�u Hoa binh

quóc té 2022 vùa dién ra
tai

Thái Lan

dém 25.10. Thi sinh Doàn Thiên An, dai

dien Vi�t Nam dùng chân o top 20, dá

gay nhiéu tranh câi.Nguði hâm m� Vi�t

Nam có ve� không kiém ché dugc búc xúc
dã ó at hüy theo dõi trang Instagram và

Facebook c�a sån choi nhan sác này.
Dám dong quá khich không làm cho
hinh ånh nguði Vi�t Nam tro nén dep
hon. Thé nhung, cách phan ung cua
nhán v�t cám cân nåy muc cu�c thi Hoa
hau Hoa binh quóc té 2022 cùng th�t

dáng thát
vong.

Su that bê bàng tù cu�c thi Hoa hâu
Hoa binh quóc té 2022 cüng là bài h�c
dé khán giá Vi�t Nam b�t ký vong vào

nhngsån choi mang hai chù "quóc
te".Boi lë,ngay tai Vi�t Nam, cùng rát

nhieu cu�c thi nhan sác khoa truong
quóc tenhung chát luong thì phái
xem lai.Tù m�ot cu�c thiduy nhát mang
tên Hoa hâu Vi�t Nam, dén hôm nay dã
có hàng chuc cu�c thihoa hâu các kiéu,
có cách thúc tó chúc na ná nhau, nên

canh tranh rát quyêt li�t và t�o ra không
ft he luy tró trêu. Có nguði dep mói bi
loai khoi cu�c thi no dã quay sang chién

tháng o cu�c thi kia, giúp th�trung hoa
hau hinh thành khái ni�m "cú kiên

tri di

O K

thi åt có ngày dâng quang
So voi truóc dây, vi�c t� chúc m�t

cuoc thi hoa h�u dâ côi mòhon. Nghi
dinh 144/2020/ND-CP cua Chinh phù
tao diéu kien thông thoáng, thay vi

phái xin cáp phép cùa Cuc Ngh� thu�t
biéu diên, thì chi cán thông qua UBND
cáp tinh, thành ph�. Vây là nhiéu công
ty giaitrí"nhày b�" vào th� truong dáy
tiem nång tù nhung gót ngà buóc ngoc
cua các mý nhân. Tính dén nay,có thé

lietkê m�t danh sách dài các cu�c thi

nhan sác da duge ch� �áu tu dang ký
bán quyén, góm: Hoa h�u Vi�t Nam,
Hoa hau �ai Duong, Hoa hau Bién

dão, Hoa hâu Aodài, Hoa hau Du lich,
Hoa h�u Du lich Bién Viet Nam, Hoa
h�u �ai sú du lichVi�t Nam, Hoa h�u
Du lich Viet Nam toàn cáu, Hoa h�u
các dân t�e Vi�t Nam, Hoa hau chuyen
gióiVi�t Nam, Hoa hau Môi truong
Viet Nam, Hoa hau Thé thao Viet Nam,
Hoa hau Hoàn vù Viet Nam, Hoa hau
Thé giói Vi�t Nam, Hoa hau Hòa binh

V.Tuan73
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Nhan s�c dua chen

TUY HÒA

nhieu nguði dä làm duge gi.Chúng ta

nên dat ra càu hói, các có áy sau khi là

hoa hau dä làm dugcgi cho dán, cho

nuóc? Tu dó nén có quy dinh nhing

vi�c làm, hành d�ng cu thé cho h�

trong quá trinh duong nhi�m, d� ho

làm tron trách nhi�m c�a minh.

Trong mot d�ng thái kip thôi và cán

thiét,B� truong B� VHTTDLd� ban

hành Chi thi� só 274/CT-BVHTTDL vé

tàng cutðng quan lý nhà nuðc dói vói

mot só hoat d�ng van hóa ngh� thuât,

le h�i, båo vé và phát huy giá tri di

sán van hóa, phuc hi và phát trién du

lich; trong dó, chi d�o Cuc Nghe thuát

Vi�t Nam, Hoa h�u Doanh nhân

Hoan vú, Hoa h�u D0anh nhân toàn

cáu, Hoa hâu Quý bà Liên Høp Quôc

Hoa hau nuóc ta dang son phán ruc

ro dao gót chân ngà ngoc phiêu lâng

noi nào? Khi không song hành vói cái

thi�n, thì cái dep së b�c l� su bo vo,

su ich ký và su lanh lùng!

Trong mot d�ng thái kip thos

và cân thiet, B� truong B�

VHTTDL dã ban hành ChiViet Nam..

Khi giói m� di�u không thé nhó hét

tên các cu�c thi hoa hâu, thì thái d� bi

bai cûng lap túc nôilen. Tren cae te Nhng chuy�n
dàn, khán giá bát dáu hoài nghi giá tri

thuc su cua vi�c tuyén chon nguði dep

ón ào và ð
at.

Th�c te,dung mao và

tài nång là hai th� do Thugng dé r�ng

luong ban t�ng cho mot vài ngutði,

mà dung mao trong moi hoàn cånh

thuðng dé duge phát hi�n và de dugc

cong nhan hon tài nång. Tuy nhien,

su dung vuu vât ày nhu thé nào, lai

là mot chuyên không hé don gián.

Só tien thuong cho cô gái doat danh

hieu Hoa hâu len dén hàng ti dóng,

khien khong ít nguoi ngac nhiên
xen

lan nguông m�. Ph�i châng nhan sác

dang giup chung ta tu hào vé vón quý

quóc gia? Môi cu�c thi m�t vé, hoa

cát tuong có dáng hoa cát
tuðng mà

hoa cám chuóng có duyén hoa cám

chuóng, khóng ai khóa láp ai dugc.

Trong ánh mát khát khe c�a dám

dong cùng vày, không nguði nào cân

Cu vao quy mô cu�e thi có truyén hinh

truc tiep trên ti vi hay không, hoåác

dien ra o khu nghi duong cao cáp nào,

dédánh giá dáng cáp
hoa

hau.

Chi can quan sát, không khó kháån

gi dé tháy, so v�i các hoa h�u trên

thé giói,thi hoa h�u Vi�t Nam có súc

anh huong khá khiêm ton. Th� phân

tich thuc trang sê nh�n ra không it

nghich lý tró trêu. Có thé các hoa h�u

Co quá nhiéu muu cáu cá nhân, mà

cung có thé các tó chúc xå h�i chua

Co hanh d�ng cu thé ùng h� h0a hau

tham gia vào döi sóng xâ h�i. O dáy,

ro ràng kho có thé trách ai
duoc. Lý

do don gian nhát là chúng ta
moi

dung o khái ni�m hoa hau c�a sån

dièn, hoa hâu c�a ti�c tùng, hoa hâu
Cua hoan ho, hoa hâu c�a chào dón,

hoa hau cua quáng cáo. Tu hai phia,

VGi trách nhiem và luong tri ó mót dat

nuóc khao khát vuon lên, thi hoa hau

nhan m�t phán lôi vé hoa hâu, các tó

chuc
xà h�i nhân m�t phán lôi vé các

tó chúc xä hôi, vi chúng ta chua kip

hinh thành khái ni�m úng x�
c�a hoa

nau. Nghia là, song song v�i m�t hoa

hau dugc vinh danh phäi có m�t hoa

nau dugc cóng hién! Nguöi Viet Nam

không thé u d�t mái trong cånh bôn

chón, moi khi xem ti vi tháy Hoa h�u

nuóc Mývan d�ng quyên góp giup
do

benh nhân nhiem HIV hay Hoa hâu

nudc Pháp nói chuyên vói sinh viêen

ve cóng tác báo vê môi truðng, rOi bat

giác tho dai tu hoi không biét gið này

thi sô 274/CT-BVHTTDL

ve täng cuong quán lý nhà

nuóc doi vóí m�t sô hoat

d�ng vän hóa, ngh� thu�t, lë

h�i, b�o v� và phát huy giá

tri
di sán

vän hóa, ph�c hõi

và phát triën du lich; trong

dó, chi dao Cuc Nghê thu�t

bieu dien kiëm tra, theo döi

vi�c to chúc các cu�c thi

nguoí dep; quán ý ch�t chë

s� luong, chât luong các

cu�c
thi nguoi dep, nguoi

mâu trên dja bàn; kiën quyêt

diung cu�c thi nguoi d�p,

nguoi mâu, chi d�o vi�c thu

hôi danh hi�u, giäi thuong,

huy kêt quä cu�c thi trong

truong hop có vi pham pháp

luat... duoc du lu�n döng tinh

và dánh giá cao.

"do khóc, do cuoi

Có nhieu diéu do khóc do cuoi xung

quanh
các cu�c thi hoa h�u. Vi vi�c

cáp giáy phép dâ giao
cho dia

phuong.
nên nhüng nhà tó chúc càng tó ra

khòn khéo hon. Không thê diéu vo

giuong oai ð dô th� lón nhu Hà N�i hay

TP.HCM thi h� gom thí sinh vé các

tinh và vn treo bång "quöc té" khá

hoành tráng. Có không ít cu�c thi hoa

hau mà nguði d�i vuong mi�n chinh

là nhà tài trg.Và oái oâm hon, Ban

giám kháo cüng không cán trinh d�

hay chuyéên môn gi. Ai bó tièn ra ung

h� nhiéu hay it thi së duge làm Truóng

ban giám kh�o hay Phó ban giám

khão. Hâu quá là nh�ng tin dón thói

vé viéc mua bán danh hi�u ci� n� r�

bieu dien kiém tra,theo dõi vi�c tó

chúc các cu�c thi nguði dep; quàn lý

chat che só luong, chát
lugng các cuoc

thi nguði dep, nguôi mâu trén dia bàn;

tang cuong công tác phói hop quán lý

doi voi cuoc thi
ngutoi dep, nguoi mau

có quy mô lón, có yéu tó nuóe ngoài,

liên quan dén công tác dân t�c, binh

dáng gioi, tr� em, dugc tó chúc nhiéu

vong � nhiéu dja phuong. Dóng thoi,

thám dinh chát chè hó so (trong dó

rà soát ký Dé án bào dám tinh thóng

nhát, phù hop thuán phong,mý tuc

cua dân tC, ván hóa truyén thóng,

phu hop vói li�a tuói, giói tinh và diéu

ki�n thuc tien c�a �ia phuong) truóc

khi tham muu chap thu�n hoác không

cháp thuan to ch�c các cu�c thi nguði

dep, nguôi máu. Ngoài ra, phäi t�ng

cuong kiêm tra, theo doi sau khi cáp
ván bán cháp thuán, kien quyét ditng

cuoc thi nguði dep, nguði m�u, chi dao

vi�c thu hói danh hi�u, giái thuong.

huy két quà cu�c thi trong truong hop

có vi pham pháp luât...dugc du lu�n

dông tinh và dánh giácao.

nhu nám sau mua.

Khi thi hoa hâu dugC xem nhu m�t

phi vu làm an, thi các chiêu trò dugc

dip trien khai giua nhung nhàtó chúc

và nhung nhà tài trg. M�t cu�c thi

nhan sác vua két thúc dã dién ra trân

cái vå ón ào giua Truóng ban tó chuc

và nhà tài tro Kim cuong. Nhiéu cu�c

thi,vuong mi�n dugc tuyên b� tri giá 2

ti dóng hoãc 3 ti dóng, mà néu rach ròi

ra thi tién vat tu chi chiém m�t phán

muoi só tién, chin phán còn lai dugc

tinh vào công... ché tác.Thé nhung,

éo le hon, nha tai tro Kim cuong kia

hau mói nguói ngoai, nhung m�t nguði

có kinh nghi�m trang bi ký thu�t cho

các nguoi dep ung thí nhu Hi�u truong

Truong Jonh Robert Power- Vo Thi

Xuân Trang thi tó ra hoài nghi: "Toi

dào tao rát nhiéu nguoi dep di thi hoa

hau, nhung có lúc phái nghe nhung
câu

hoi: Hoa hâu làm dugcgi mà tó chúc

các cu�c thi hoa hâu nhiéu nhu váy?

Thât su bån thân tôi cúng khóng biét
lai

mua vuong mi�n ngoai cho troi dé

"làm phúc" cho các nguði dep. Chua

het, nha tai tro Kim cuong cón dua ra

mot cái vó
sòoquý

hiém nång 10okg dé

bán dáu giá tù thi�n và dôi chia 50%

loi nhuán khi biét cái vó sò dugc mua

vói giá 15o tri�u dông. Truóng ban

tó chúc dieên tiétnên "ngúa bai" rång

cái vò sò chi có giá1o tri�u dông dugc

bán dáy � Phú Quöc, và yéu cáu nhà

tài tro Kim cuong thanh toán chi phí

van chuyén câi vó sò tu TP.HCM ra

dja diém tó chúc tai mién Trung la 20

tri�u dóng. Nhung nguði theo döi màn

dáu kháu giáng co giua Truóng ban tó

chúc và nhà tài tro Kim cuong cháng

bi�t nên cuði hay nén méu!

Mac dù có nhiéu cu�c thi nhan sác

có tên mang ý nghia rên vang tuong tu

nhau, nhufng nh�ng nhà tó chúc ván

an ui dám dông rång, khóng nén quá lo

láng vi có nhiéu sán choi
hoa h�u, vi các

cuoc thi së tu dào thái lán nhau. Chà ro

dén khi nào thi con khát danh hi�u hoa
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WhangUoinUMg
lan xa

Proudly preentedto KIÉU BÍCH HAU
Nguyen
Dinh Tam Nhà tho NguyenDinh Tâm thoi

gian gán �ay nôi lên ó ��t

Cang Hài Phòng, sau hi�n tuçngMaiVän Phan, � �� phù
sóng tho minhtrên các báo, top chi, và các nhà xuat b�n
nuocngoài. ��c b
Dinh Tâm dogt m�t gidi thu�ng quoc t�, in ba cuôn sácho
nuóc

ngoài, và nhiêu tácphâm tho khác c�a
ông

�rgc dangliên tyctrên báo chi,

cácnentäng v�n

hoc the giói.

r Aulury
d the Seo

Poet

.
trong nam 2022.nhà tho Nguy�n

f theTeur

Nho tho Nguyén Binh l�n

Ukyreto Purbllshir

xuát ban trong nhiéu hop tuyén tho
nhiéu hon. Và trong nhung nám v�a quóc té v�i các chù dé da dang nhu

môi truðng, tinh yêu, hòa binh. D�c
biét,trong nám 2022,tap tho Mua
thu và bién cá c�a tác giàNguyèn
Dinh Tam, v�i b�n tieng Anh Au-
tunn and the Sea da duge Nhà xuát
bán Ukiyoto c�a Canada án hành.
Sau dó,

táâp

tho c�a ông duge phát

hanh trèn toàn câu qua kênh c�a nhà
xuát bån Ukiyoto và kênh Amazon.
Qua két quá phát hành và dánh giá
Cua ban doc, bien tap viên, nhà phe
binh quóc té,Nhà xuát bán Ukiyoto
dá trao cho nhà tho Nguyen �inh
Tam cup và

giái thuðng "Nhà tho cua
nam

2022.Ong vinh d� là nhàtho
Viet Nam dáu tiên dugc trao t�ng giái

nhà tho

có the qua
Hàn Quóc nhiêu

lán hon,ó lai thoi gian dài

hon. Y chí và ngh� luc c�a ông vugt

qua cá bien có, vugt qua cá thôi gian,
tuói tác.Ong hài huóc nói: "Cú moi
lán bj tai nan làtoi

lai duge m�t giai

ái dâu bac tráng
nhu muói, nhung
nu cuoi c�a ông

duong nhu không
tuói.

Hiem có
nguoi nàoð tuói 78 nhu ông lai bát

dáu di hoe m�t ngoai ngü (tiêng
Hàn), trong khi vón tiéng Anh cua

ông cùng dú dé giao tiépmúc don

gian, dù dé két nói v�i ban vàn the

giói. Nhà tho Nguy�n �inh Tåm

hoc tieng Hàn khi tuói da gán 8o là

boi, óng có con rê nguði Hån Quoc,

qua, khi m�t sð bài thd c�a ông ngáu
nhien dugc con gái dich, xuát bán

trên tap chí c�a Hàn Quóc, thi lâp
tuc ong duge gióivån chuong nuóc

ban chú ý.Ho moi ông sang Han

Quoc, tón vinh ông và tho ông, rói tó

chúc vån h�c Nanum c�a Hàn Quóc
moi ông tham gia nhüng su ki�n
cua ho,doc tho òng cho nguði Hàn

thuong thúc. Và ông dugc H�i này
trao giäi thuong Ván hoc Nanum

nam 2018. Bát dáu tù co duyên dó,

nhà tho Nguyén �inh Tåm dã xác

dinh viec dua tácphám c�a minh ra

nuóc ngoài là m�t muc tiêu,m�t su

dóng góp chung cho vi�c quáng bá
täm hôn, tinh cám, nét dep ván hóa

và truyén thóng ngui Vi�t v�ï ban
cté.

M
thuong vån h�c!". Quá vày, óng tung
bi tai n�n giao thông 3lán trong doi,
và sau môi lán dó ông dèu duge m�t
giái thuðng vän hoc.Quá là chuy�n

la! Nám 2022 này cùng vây, sau khi

bi tai nan, thi Nhà xuát bàn Ukiyoto

cua Canada thông báo v�i nhà th0:

Ong duge giái thuông "Nhà tho c�ua

sau
nay,

có vón ti�ng Hân, ông côn
trò chuyên v�i cháu ngoai và hdn

thé nua, ông có môi quan h� rat

khäng khít v�i m�t só b�n ván Hàr

Quoc, nhu Giáo su -
djch giä Ahn

Kuong Hwan, Nhà thd -ký giáJang
Geon seob, Nhà tho -

Chù tich váan

bút PEN Jeju Hàn Quôc Bangyong

Kang.Ong còn là Chù tich H�i van

hoc
Nanum (Hàn Quóc)- chi nhánh

Vi�t Nam.

Sau khi dã in 7táp tho trong nuóc

và doat giaái Nhát trong cu�c thi

sáng tácvän h�c do H�i Nhà van

và Bo Giao thông Van tdi tó chüc

voi truong ca Thúc voi bién, nhûng
van tho man môi vi bién c�a ông da

duoc d�c giá trong

nuóc chúý

nåm 2022".

Và nåm 2022 cüng là m�t nâm
that dep vói nhà tho Nguyen Dinh
Tam. Nho su két nôi c�a Giáo su,

dich gid Ahn Kuong Hwan, óng
làm quen vói n� thi si Hàn Quóc
Bangyong Kang.Hoemail qua lai

và sóm tam dáu ý hgp trong sáng
tác.Và dé ký ni�m m�i quan h� dep
vua náy nð,cûng là nhân ký ni�m
30 nam quan he ngoai giao Vi�t
Nam-Hàn Quóc, h� quyét dinh in

chung tâp tho vói nhan dé Nhung
dóa hoa ký úc và khát vong xanh
thám.Nuthi si Bangyong Kang äm

thuong này.

Không chi két nøi v�i phía Hàn

Quóc,mà thông qua Nhóm Nû djch

giå Hà N�i (HFT),ông dá lién
h�e

dugc vóiban v�n các nuóc M9, Italia,

Ba Lan, Bangladesh, An D�, Roma-

nia,Nepal, Nga,... dé xuát bán tho

c�a ông. Cái tài c�a nhà tho la chi

cán Nhóm HFT két nói vóiban ván

mot lán, là sau dó ông có th� tu thân

giao tiép vói ban vän thé giói.Tiù dó,

ho moi óng gii tácphám tham gia

Nam 2022, thât không may, nhà
tho bi tai nan trên duðng và ch�n

thuong o dáu. Lúc tinh dây, ông nho
nho quên quên.Sau dó,ph�c hói

dugc,nhung không hiéu sao, nhung
gi xáy ra gán dây thi ông quén hét,
chi nho duge nhung chuyên xa xua.

Dáng tiéclà vón ti�ng Hàn ông hoc

dugc kha khá, cùng bi quén háu hét.

Khong nån, nhà tho tiéptuc di hoc
tiêng Han. R�i sau �ó, ông sang Hàan

Quóc,dang ký báng duge m�t th� cu
trú tai Hàn dù rátmát cong súc. Hy
vong rång rõidây vón tiéng Hàn cua

Ong së khá lên nhiéu khi

su:Toi rát vinh d� duge cùng nhà
tho Nguyèn DinhTäm xuát bån tâp
tho này. Nhüng ván tho c�a anh th�t
hay và manh më, chúng lay ��ng trái

tim chúng ta,và nói lên

tåm hôn Vi�t Nam.

Nhin chung, các

bài tho cùa
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hai chúng tói trong tâp tho có diém

chung la dam net tru tinh. Tâp

tho cua chúng tôi dugc in báng ba

ngón ngu: Vi�t-Hân-Anh
nên ban

doc hai nude deu
co the doc dugc

Toi hy vong cuôn sách này có thé

giúp
ích cho vi�c xáy dung tinh ban

gila nguoi Han QuoC va nguoi Vi�t

Nam". Côn nhà tho Nguyén Dinh

Tam thi chia sé: "Thât thú v� b�i

tinh co hai chung tôi c0 3 nét tuong

dóng; m�t là: Cùng là nhung nhà

giáo:
Toi giáng day tai Truong Dai

hoc Hàng hái VN, Giáo su
Bangy

oung Kang giáng dayd truðng Dai

hoc Halla; hai là: Cùng yéu tho
vàà

làm tho; ba là: Cùng tuói Thân cách

nhau mot giáp, m�t nguði ó dát

lien vøi nhung ky tc dep c�a nh�ng

bóng hoa, m�t nguði ó bién khoi vói

khát vong xanh thám".

Và dúng vay, t� chiec cáu noi

bang tho ký vi áy, 12 nhà tho Hàn

Quóc và nhiéu nhà tho, nhà van

Viet Nam dâ có m�t buói gáp go

tuyêtvoi tai H�i Nhà vån Vi�t Nam

ngày 5.12.2022 dé giao luu trong lé

ra mát tâp tho Nhiung dóa hoa ký

ic và khát vong xanlh thám. Thêm

nhieu nhà tho Hàn Quóc và Vi�t

Nam kétban v�i nhau, biêt dugc tác

phám cua nhau. Cüng t�i Hàn Quóc

vào dáu tháng 12.2022, các ban vän

tho Hàn Quóc dä dành cho nhà tho

Nguyén Dinh Tâm m�t niém vui

th�t båt ngö và hanh phúc. Biét

ong sang thám Gwangju nên vào

Sang ngay 2.12.2022, có 4 to chufc

Ong dó
tre

Xuánhanh

gin giù
van hóa Viet

là muc bút máy, giáy tâp vó,co mau my
thuat,cú thé nh�ng nét bút thô so dáu

tiêndugc Thành dó lai theo nét chu trên 10 cu�c thi Täi nång sinh viên TP.HCM

nuoc; vinh du có tác phám trung bày tai

Van Miéu-Quóc TuGiám; ti�ng lot topBài, ánh: HÖNG HANH

Nhacden thu pháp, nhi�u

nguoi thuàngngh�
�ên

nh�rng

"ông do già" ngôi choch�
môi

dip Têt den, Xuán vê nhu

trong tác phám Ong �oc�a

nhà tho V �inh Liên. Nhung
ngay nay. thu pháp �a và

dangdugc
nhieu bgn tre

yêu thich, ty mày mò h�c hói

de tgo nh�ng búc tranh thu

pháp án tugng, sông ��ng.

Chàng trai Vö Tuán Xuân

Thành (24tuoi, TP.HCM)là

mot trong
sô �o.

yeu van hoc t�i dây dâ làng lë hop

tác tó chúc m�t cu�c trién lâm tho,

tranh tho vói nhan dé Em
xoa

tóc

mua thu. Day là tên m�t t�p tho

b�n tiéng Hàn cua nhà tho Nguy�n

Dinh Tam. Ban tó chúc
d�

moi nha

thovà Dài phát thanh tiéng nuøc

ngoài GFN tói du trién läm. Nhà

tho Nguyèn �inh Tâm b�c b�ch:

"Các ban làm tôi xúc d�ng quá, các

ban con moi tôi doc tho, rói các

ban doc và ngâm tho tôi báng tiéng

Hàn. Tap tho Em xoa tóc mùa thu

cua toi duge Nhà xuát bán Ván h�c

Na-num-mun-hak tai tro, Xuát bán

vão tháng 9.2022 tai Hàn Quðc,

huóng tói ký ni�m 30 nám thiét
låpP

quan he ngoai giao gi�a hai nuóC

Han- Vi�t. Xin cám on các ban tho

Han, cam on GS Ahn Kyong Hwan

da kêt nói,giúp cho nhung cong

dán, nhüng nhà tho c�a Hàn Quóc

dá dành nh�ng tinh
c�m quý bau,

tinh yeu cho tâm hón Vi�t duge lan

tóa,hòa nhâp voi tâm hón Hàn".

VOi 3tap thd in � nuóc ngoàl, 2

su ki�n quóc t� và 1 giai thuöng
van

hoc quoc të trong nåm 2022,
thi

nhà tho Nguy�n Dinh Tâm có the

tu hào. Ong là hi�n tugng van h�e

dang chú ý trong nuóc và cà ð nuóc

ngoài trong nám qua. Binh tinh

Vugt qua moi tai nan trong cu�e

sóng, luôn hào h�ng dón nh�n
tho

ca
và tinh càm ban tho nhu diém

phúc
lón lao nhát, tâm hón tho cua

ong không
chi dugc �óng cám

trong

nuóc,
mà còn dugc ban h�u

quoc
te chào dón và dánh giá cao. Dô

la

nhing giá tri
van hóa màông tich

lüy lai cho doi. O

nhung cuon lich cu d nha. Khóng phäi

là con "nhà noi" nhung niêm dam me

thu pháp trong Thành ngày càng lón.
Thành thú nh�n minh "gia truóc tuói,

mê nghë thuât truyèn thóng t� nhó và

tu cám tháy minh khác bi�t vé sð thích

v�i b�n bè dóng lúa."Thu pháp là m�t

trong nhung b� món doi hôi su kién

nh�n, không ph�i ban trènào c�ng có

thé yeu thich.Thu pháp vé co bàn là

hinh thúc ch� viét tráng den,nhung

voi em, dieu này lai thât �ac bi�t và em

luon bi cuón hút böi nh�ng duong nét

áy, Thành say sua kë lai.

Sau nhung tháng ngày mày mò h�c

hoi và tham gia các hoat d�ng thu pháp
o truong hoc, doàn, h�i, d�i.., nåmn

2014, khi 15 tuói,Thành
da chính thúc

tro thành m�t "ôngdó nhí" bày m�c tàu,

giáy do o phó Ong dó ruóc su hoài nghi

chen lån thich thú c�a nhiéu nguôi. "Tu

trnuóctoi nay, só dongvån mac
dinh thu

pháp chidành riêng cho th� hê trung

niên, läo nién có vôn sóng va am tuóng

van chuong, chú nghia. Gi�a m�t ông
dó già và m�t ông dó tr�,moi ngudi se

có xu huóng chon ông dó gia,dó
la ly do

em gap dói chút tró ngai khi dén vói b�

môn thu pháp", Thành nhó
lai nh�ng8

ngày dáu manh dan ngôi ð phô Ong dó

v�i các "b�c tien bôi".Thé nhung,báng

niém dam mê bát tan, 1hành d� chúng

nám 2018; Nghê si trë truyén cám húng

Bloomer
Award

2018.. Ngoai ra,Thành

con là có ván CLB Thu hoa Truðng DH

My thuat TP.HCM và là nguoi sángkap
có ván CLB Mý thu�t TruongTHPTVO

Th� Sáu...

Khi duoc hoi vé nhüng khó
khân

trong hanh trinh xuyèn suót 16 nåm

theo duói b� môn nghe thu�t d�c dáo

này, ánh mát chàng traitré trònên xa

xäm. "Khó khán nhiéu thât dáy, nhung
sau ngán åy nåm, có lèdiéu mà Thành

luon tran trð là câu hói: "Sú mênh cua
m�t nguoi gin giü ngh� thu�t truyén

thong là gi?". Néu nhu minh chi viét

chu, chi sáng tác tác phám, sau dó c�t

giu khu khu cho b�n thân thi li�u tác

phám ay
có "sóng'" dugc hay khôn8?

Hay néu nhu minh cú chay theo th�

truong, chi sáng tác tranh dé làm

thuong mai thì vó hinh
trung

së khiên

tác phám c�a minh trð thành m�t s�n

phám phuc vu nhu cáu th� chúung.
Dó

cung
là

lý
do mà Thành

luôn
cô gáng

dé moi näm có duoc m�t trién läm cá

nhan, dé mang thu pháp dén gán vói

công chúng nhát. Va dây cùng là cách

dé minh cân bång dugc các tác phám

nghê thuat cùng tác phám thuong

mai, mà khóng dánh mát
di giá tri

hi�n h�u cua t�ng tác phám", Xuân

Thành chia sé.

am 2007, cau bé Xuân

N Thành lúc áy mói lên8
tuói,duge gia dinh dán

di tham quan, vui choi

o Nhà Van hóa Thanh

niên TP.HCM. Chuyèn di dã dé
lai

nhiéu án tugng sâu sác trong tâm tri

cau hoc trò lóp 3. Khi mà ban bè �óng

lua luon chon nh�ng b� mon nang

khiéu mói m�, sôi d�ng thi Thành lai

bi hút hón b�i ngh� thu�t thu pháp có

phán quá súc và già tru�c tuói. "Em

dén voi thu
pháp

nhu m�t mói duyên

tién dinh vây. O thði diém dó, tháy các

anh chi måc áo dài,khán dóng rôi vi�t

thu pháp dê ph�c vu khách tham quan,

em thich låm. Dó cûng là lân dâu em

thay chu quóc ngû cua minh có thé

bay lugn nhu róng bay phuong mua",

Thành tâm su.

Tu phó Ong dó trô vé,Thành bát �áu

tap tành vói nh�ng nét thu pháp dáu

tiên. Không có tháy huóng dán, cúng

khong
có tién dê mua bút lông,muc tàu

loai tót, nhung Thành quyét khóng
t�

bo dam mê, em tu tâp viétbáng nh�ng

vat dung có sán. "B� d nghé"dáu tiên

"Xa hon,có le là mong thu pháp Viet

he chu quóc ng� sësóm dugc cong

nhan là mot phân môn ngh� thu�t

chinh thóng, có
lý

lu�n,
có

tó
ch�c

nghiem túc, có truong h�c hoac trung

tam
dão tao chính quy dành riêng cho

bo môn này. Côn vói cá nhân, minh

mong muon sê ván luôn ban linh, giu

vung
cá tinh ngh� thu�t riêng dédugc

cóng hién nhiéu hon nua cho nén thu

pháp Viet", Xuân Thành bày tö vé

nh�ng uóc muón trong tuong lai. O

minh dugc khá nâng
c�a minh.Va

minh
ch�ng dâm nét

nhát
là viec Xuán Thành

dã miêt mài o phó Ong dó xuyën suót 9

nam qua. Khóng diùng
lai

ó dó,dén nay

Thành dä tó chúc thành công 7 trién

lam cá nhân, và mói dáy nhát là trién

lâm Minh
tâm nghiép thành trmg bày

100 tácphám thu pháp tai H�i My thuat

TP.HCM, thu hút dông dão công chùng

dén tham
quan, thuóng lâm. Ben canh

dó,Xuân Thành cùng duge mdi tham

gia nhiéu trién läm lón, nhó kháp cå
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Sang tac cua nguoi Viet/goe Viet ú nuÓcngoai:

NH�NG NGUOI
DUOC GOI TËN

dé djch và gióithi�u, giáng day tai My:
"Các tácphám áy phái cho tháy su van

dong phát trién trong ván hóa Vi�t khi

hoi nhâp vói thê giói nhu thé nào. Quá
trinh thay doi vé tu tuóng ra sao, t� dó

thé hi�n qua phong cách ván chuong
Cua

nguoi viét".
Tiéu thuyét Vietnamees in Parijs

cua
Viet Thanh Nguyen có co h�i

tiép cân
thêm d�c giá ó Bi, Ha

Lan

khi duge NXB Marmer lua chon và

Quy Van hoc Hà Lan hó tro. Khi Paul

Bruijn
và

Molly Van
Gelder dich tiéu

thuyèt có tên gôc The comitted này

sang tieng Hà Lan, ho d� bám th�

truong sát sàn sat bång cách dói tua

sách thành Vietnamees in Parijs

tam djch Nguði Vi�t ð Paris. Tua này
khién d�c giá bån xú chú ý hon, nguði

Vi�t vón da goi, ð Paris lai càng gán!
Và nêu lât trang sau cùa cuón tiéu

thuyêt dày khoáng400 trang này, sê

tháy ghi
ró
dong

chu "Bàn dich duge
thuc hi�n v�i su tài tro c�a du án thuoc

Nederlands Letterfonds". Nederlands

KIÉU BiCHHUONG

N-RHè n�m ngoái, tôi �ua tin lên

dien dàn Tù sách Vi�t � Bi

ráng tieu thuyêt Nh�ng ngon
núi ngan vang

cùa Nguyen
Phan Quê Maidä dich ra tiêng
Hà Lan vói tên goi Debergen

zingen, lptúc nhan huong
úng: "Bán� hi�u sách chua
de

úng h� nhà vän Vi�t nào?"

"Tyhào quá. Mua làm quà
tang bôm� chông dip näm
mói rát ý nghia".. Conbay
gio,ngay

lõi
váo góc

c�a tiéu

thuyet, ngu
o

vitri trang trong
và dê thaynhât trong thu
vien thi trân Rotselaar (B)
là "Vietnameesin

Parijs"c�a
Viet Thanh Nguyen.

VIETNAMEES
PARUS

VFI

WANGH

NGUYEN

Téu thuyétVietnamees In Parjscio Viet ThanhNguyen trong thu
vi�n

Rolseloar6 Bl

tiep duge, hiéu duoe, rung d�ng dugc.

Ra thé giói là chuyên trong tám tay.Ho
tro thành nhüng nguði duge goi tên.

Nhà van Vi�t sáng tác truc tiép dugc

bang tiéng Anh cung d� tiépcan ��c

gia ó nuóc ngoài hon, nhu triöng

hop Nhitng ngon nungán vang
cua

Nguy�n Phan Que Mai. Cuón tiéu

thuyét này
nhanh chóng dua Nguyèn

Phan Qué Mai trò thành tiéng nói có
anh huong trên thé gióib�i nhiéu yéu

tó.Nhung truóc tien phäi ké dén n�i

dung Nhumg ngon núi ngân vang thóa

man su tò mò c�a d�c giá Mý. Tién si

van hoc Vo Huong Qujýnh, giång day
vé Van hoc châu A và Van h�c châu A

di dân tai American University (My)
nhan ý: "NguôiMý luôn

muón
biét

h�u chien nguoi Vi�t nghi gi vé h�.
Tác phám cua Nguyén Phan Qué Mai

cho ho tháy góc
nhin dó cung nh�ng

he luy c�a
chién

tranh. Só di
ván hoc

dich kém hán so vói van hoc viét truc

tiép bång tieng nuóc ngoài bõi qua tay

dich già, giong van
có

thé không duge
nhu mong doi, tám ånh huong vé mat

chính
tri

hdi bj thi�t thoi hon so v�i

van hoc. Chi chia sè nhanh vói tôi truoc

gio bay qua Uzbekistan: "Tôi sê có tour

ra måt sách
tai 13 thành ph� c�a My

và Canada, cùng nhiéu su ki�n ra måt

sách vào tháng 4 và tháng 5 � Anh,
New Zealand, Australia. Nhung su ki�n

này déu do các nhà xuát bån tó chúc".

Letterfonds- QuýVán hocHa
Lan la

m�t trong sáu quý ván hóa do Chính

phù tài tro,mong muón dóng góp cho

m�t xa h�i có nén tång doc thông minh

Moi nguoi mot vé

Dong chay sáng tácvan h�c và nhip

doc cùa nguoi Vi�t/gôc Vi�t ðnuóc

ngoài trông im ång thé thôi,có ai xói

len mot cái là sôi ��ng ngay. Chi cán lien

quan góc rè Viet dã �ù gay chú ý, huóng
chimång vån h�c. Viét dudc,in duoc,

lai con dich dugc ra ngôn ngü khóng

phóthông
lám nhu tiéng Hà Lan, càng

quý. Ngám mà
xem, mót có dâu Vi�êt

nhap gia dinh chóng
ó Bi hoac Hà

Lan.

Hàng tuán báo cô nâu món Vi�t thét dai

bo me chóng, quá d�. Nhung ti�c mung

nam moi màbày dugc món sách c�a

nhà van Vi�t/góc Vi�t in bàng tiéng Hà

Lan lên måm thidúng ti�c nhà hàng ba

sao Michelin rói còn
gi.

Ománg sáng tác vån h�c c�a nguoi

goc Vi�t, Viet
Thanh Nguyen, Ocean

Vuong, Do0an Bui dang råt dugc lòng

gioidoc già trí thúc o My, châu Áu.

Nhung chi dya vào vån phong và
cót

truyen, chua hán các nhà v�n da tim

ngay dugc m�t cho trên th� truông sách,

trong thu vi�n và dugc nhà xuát bán thé

gidi cung nhu h�i dóng xét gidi goi
tên.

Khác voi thé hê 1.0 ra di khida truðng

thanh, Viet Thanh
Nguyen hay

Ocean

Vuong duge goi là thé h� 1,5 hoac 2.0,

ho roi khói dát nuóc khi còn nhó tuói

hoac sinh ra tai Mý. Sáng
tác cùa

ho
la

van hoc Mý cua tác giá góc Vi�t, ngám

tu tuong và phông van hóa Mýsâu roi.

Tác phám c�a ho (không phái bång

tiéng Viet) khién ��c giá Mý doc true

Nhung dong cháy khác va sang tao, trong dó vai trò c�a van

hoc, cùa các nhà vån và dich giá duge
Nhung chi trông chð mång vän hoc

My, Pháp, Anh... cua nhà vân
gôc Viet,

thé giói doc hán sê thiéu di nhiéu màu
sác. Khách quan,van h�c Vi�t Nam
van phái dua vào nguOi lái do là các

dich già giup dua tác phám ra thé giói.

Vièc cua nguði sáng tác bâng tiêng

Vi�t là ph�i viét cho hay dä, mang
dugc tính quóc tê càng tót.Vi�c còn lai

là cho dich giá goi tên, ho�c nên chù

dong goi tên dich già.
Gán day có 22 nhà van nú cúa Vi�t

Nam duoe goi tên khi 22 truyên ngán
duong dai c�a h� nhu Nõi niém gói

tráng (Da Ngân), Chói non (Nguyen
Phan Qué Mai), Chon chóng (Kiéu Bích

H�u), Tráng muon (Nguyen Th� Châu

Giang), Téng dàn moi sau bò rào dá

ghi nhan và
dánh giá cao.

Phái nói rång nhð có nhung hó tro
t� Chính phú nhu thénày, mói có
them m�t chô cho vån h�c cua nguoi

Viet/gôc Vi�t thâm nhap thé giói c�a

nguoi doc tieng Hà Lan nói rièng. Và
neu các nhà ván Vi�t c�ng may mån co

mot quý c�a Nhà nuóc hô tr� djch tác

pham ra tiéng nuóe ngoài, chác chân

sé có thém �áu sách van h�c Vi�t xuát

hi�n trong hi�u sách nuóc ngoâi, tren
các trang bán sách quóc té truc tuyén
và d thu vi�n nhiéu nuóc. Thuc té, các

thu vi�n ó nuóe ngoài ván có nhu cáu
vé mång sách van h�c Viet. Gán dây,
toi và nhóm ban � Bi da giói thi�u
thành công cho thu vi�n thành phó
Sint -Niklaas dat mua hai tác phám
Behind the redmist, Apocalypse Hotel

cua nhà vàn HóAnh Thái dua vé ph�c
vu doe giá dja phuong. Tu dây cùng
ngám ngoi thêm m�t diéu, môi d�c

gid Vi�t ó nuóc ngoài là m�t sú già.

Bang cách vào thu vi�n dja phuong hoi

vé m�t tácphám van h�c Vi�t minh

yéu thich (dâduge dich ra ti�ng nuóe

ngoài), c�ng là cách mð duðng ch0

van h�c Vi�t Nam nói chung và vån

hoc cua ngtði góc Vi�t nói riêng có

them m�t chò trong the giói này.0

viêttruc tiép bàng tiêng Anh. Só lugng

doc già vi thé cúng giói han hon, nguði (DO Bich Thúy),Dào (Nguyen Ngoc
ta hoi bj khung lai và thuong có chút

hoai nghi vé dich gid".

Sau Nhung ngon núi ngán vang,
nhà

van Nguyèn
Phan Qué Mai cho

biét,tiéu thuyét th� hai Dust Child c�a

chi cùng viétbàng tiéng Anh se dugc

Tu).. duge NXB �ai hoc Texas Tech
(My) phe duyêt và du kién sê xuát b�n

thanh tuyén tàp vào hè 2024.Tuyén
tap này do giáo su Hà Manh Quan
cùng tien si Vô Huong Quynh ch�n và

dich Anh ngu. Tién s� Vó Hudng Quýnh
chính là

ngutöidich truyên ngán Nám
tháng chién tranh c�a Viet Thanh

Nguyen dé in trên báo Vân
ngh� c�a

Hoi Nhà van Vi�t Nam. Có chia sè quan
diém chon tácphám cùa nhà van Vi�t

Xuat ban vaao tháng 3.2023 tai M,
tháng 4.2023 tai Anh. M�t nhà vàn

Viet
khi sáng tác dugc bång thú ti�ng

phó thóng vói thê giói con tim
duge

chô d�ng sâu r�ng hon trong döi sóng
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Van hoc dân gian

THOL.
COVID
PGS.TS TRÄN TH� TRÄM

Nhó lqidáu näm 2020, �ai dich Covid
tràn dén.lop tuc van hoc

dán gian (tam goi là vän h�c dân gian
thòi Covid) ào gt xuât hi�n.

So
vói nhng giai �ogn truóc �ó, vän h�c dân gian

thòi Covid có

nhung nét rát khác bi�t.

dich và d�ng viên toàn dân lac

quan, tin tuong vào ngày chién

tháng, dán gian có truy�n: Hành
khách nào thoát dugc tù thán hóm

Bung no voi nhung

dac diém rât rieng

Mang tinh thoi su cao, v�i ch� âm

là

cam hung kháng dinh ngoi ca,

duong nhu chúng chi tâp trung vào

ván dé chóng dich
-

m�t giai doan
lich sit dac biet v�i nh�ng bi�n d�ng

rát bât ngo:

Bao nguoi dang sông yên lành

Bóng dung m�t cai hóa thanh ep

không (Fo).

Ngay xua so nhât sám to,

Bay gio so nhát nguoi ho canh minh.

-

Nguoi dau gap go làm chi,

Nguoi mà duong tinh cúch
ly

cà phutonmg.

hinh và sâu sác:

và bác hoc) dé t�o ra nhung tác phám

rát thoi su, nhung vån rát tri tu�:

Khdp noi con
cháu ba ky,

Dita thi Fi,dúa thi Fo.

Tram ndm Kiéu ván là Kiéu,

Då mác Covid ding liéu vé qu�.

Chúng ta dé dàng nhân tháy, truyên

cuoi Mua ngau tháng tám
duge goiý

t� truyén dân gian Ngnu Lang Chuc
Nu. Truyên Tám Cám thoi máe dich

Thú hai,van h�c dán gian thoi

Covid góp phán tuyén truyén,
phan anh kip thöi nhiéu chu

truong, duong lói cua Dáng,

Nhà nióc; chuyén tái nhng
kjch b�n, kinh nghi�m, bi�n

pháp phòng chóng djch 5K dáy

hi�u quá cua ngành Yté tói moi

táng lóp nhán dán:

Yeu Tó quóc yéu dóng bào,

Dang d chó nào ngói nguyên chó dó.

Hoi quóc dán hoidóng bào!

Yêu nuðe xin chó di vào di ra.

"Giua mùa dich Covid, trên bién có

m�t con tàu ch� hành khách nhiéu

nuóc, trong dó có nhiéu nguði dang

bi Covid. Trong lúc nguy co, hành

khách hoång sø kêu cúu. Thán Bién

hien lén và nói:

"Néu kè nào ném vát
gi

dó xuóng

bién mà ta không thé tim tháy thi ké

dó së dugc sóng
Hành khách nguoi Y ném chiéc

kim xuóng bién. Thán nhanh chóng

tim tháy.

Hành khách nguoi Mýném xuóng
bién soi tóc.Thán cng tim tháy ngay.

Hành khách
nguoi Trung Quóc

ném tay khóng. Thán Bién phát hi�n

pham luat.

Hành khách nguoi Viet binh tinh

(Ca dao)

có nguón góc t� truyên dán gian cùng

tên. Kén ré thöi Covid láy ý tuðng t
truyén Son Tinh - Thiy Tinh.

Phát xitnhu con Covid

Khóng deo kháu trang oi lang táy chay
CThanh ngu, tuc ng)

Yéu nudc xinhayðnhd,

Kháu trang sátkhuán nhác ta nhdc minh.

- Hai tuán chóng dich cách
ly,

Khöng vi�c khán cúp khong di ra dong. ném m�t vat khá to hinh
trón

xuõng
Dói thay nhip sóng ngay thuöng,

Dietdich- diçtgiác,chién trutongmoi
ni

Thù tuóng hiçu tri�u vla rói,

Toàn dan chóng djch ngudi nguoi

Nhung truyen cuoi nhu: Corona

gióng gi,Hành khách nào dugc ciu

thoát, Nhám vg, Nói sau lng, T

tháy, Kén chóng thoi Covid, Gidy

thong hành, Nhu�m tóc,Mua Ngàu

tháng Tám, Tam Cám thöi d�i djch,

Test Covid 19.. Nhung bài vè, nhung

bien táu cùa các thé loai (nhai) nhu

nhai Hich (Hich toàn quóc kháng

dich Covid-19), nhai Lý lich (Lý ljch

trich ngang cua Em Vy), nhai dân ca
Quan ho (Còn duyén), nh�i thán chu,

nhai bài khân trong nghi lé thð c�ng,

nhai he chèo... déu chi phán ánh công

cu�c chóng dich:

Loa,loa, loa loa...

Chiéng làng chiéng cha

Thuong ha Tày Dong

Phu nu dàn óng

Dóng góp tich c�c va hi�u quá

cua van h�c dan gian thoi Covid

nuóc. Thán Bien lân xuông mò mái,

mò mâi vån không tháy, bèn hòi:

Mày viùaném gi vây?

Toi ném viên C sui.

Có the nói,van h�c dán gian chinh là

mot kénh truyén thông thiétth�uc,háp

dán vói nhung dóng góp d�c dáo và hi�u

quá cho công cu�c chóng djch Covid.

Thu nhát, áp sát cu�C sóng, nhung

tác phám vån h�c dân gian dâ phan

ánh mot cách vo cung sinh d�ng

buc tranh toàn cánh xá h�i, phan

ánh nhung khó khán, tâm trang buón

vui c�a con nguoi
Vi�t Nam thoi Covid:

- Nghe tiéng ho lo hon nghe tiéng sng.
-

Cháng mong sung sóng cao sang,

Chimong cu�c sóng binh an moi ngày.

-

Ngày xua mong udc dù diéu,

Báy gið chi uóc hai liéu vác
xin.

Dugc goi di tiêm là mot niém

hanh phuc..

Dóng thoi,vån h�c dân gian c�ng

cho thày su nhanh nhay, tài ung phó,

cách tu duy, bán linh, kinh nghiém úng

xu c�a m�t dân t�c luón phái dói di�n

v�i chién tranh và thiên
tai,

djch b�nh:

- Tieng hát át tiêng ho.

- Chóng giac thi phái xông pha,

Chóng dich thì phdi ngói nhà

nhó khóng?

- Sieu quá! Tao chju mày!

The là nhu dà húa, hành khách
tuan theo.

Thu ba, van h�c dan gian kêu

goi toan dan doàn kêt chung tay

chong dich kip thöi
ngoi

ca, có

vu, d�ng viên nhitng tam gong

khong quan hy sinh hét lông vi

dan phuce vu:

nguoi Vi�t duge cúu thoát".

Thú tu, bàng hinh thúe vui nh�n,

hài
huóc, van hoc dan gian dáa

tháng thán phê phán, chi
ra

nhng mnat han ché, thiéu sóót

cua các cá nhân và tap thé trong quá

trinh chong dich (các truyén cuoi

Kén réthoi Covid, Giáy thông hành,

Nhuom tóc.., Nhung cùng có khi

phe phán theo kiéu khoi hài, t�u táo,

-Thuong Chinh phù thuong ngành Y!

Thuong nguoi linh chóng Covid

dêm ngày.

Chung ta có gáng chung tay,

Cho quên phòng dich ô ngay trong nh.
-
Hoan hó nghe

si Quyén Linh!

Tuyén dáu chóng dich hy sinh ngai gi.

-Hoan hó chién
si Quán y

Len duong chién dáu nguyén vi

Dóng lòng chóng dich..

So
di van hoc dân gian thoi Covid

phát trién manh më
nguyèn

nhán
sau

xa là vi nguoi Vi�t Nam vón nång dong

Sáng tao, cái khó ló cái khôn.

Dai djch Covid dén bát ngò v�i súc

tàn phá kinh hoàng da làm cu�c sóng

thay dói rát lón, dóng thòi cung lam
nay sinh nhiéu dé tài mói la. Suot

vui vé:

- Diua nào muón trón cách ly,

Bà chomot phát hét di, hét bò.

Da xáu laixa/�å Corona laicòn

tinh truón9.nhan dán.

Dé toàn dân tháy duoc su nguy
hiém c�a djch bénh Covid, không

duoe chu quan, dân gian có truyên

cuoi Tám Cám thoi dai dich.

Dé biéu duong thành tích chón

Mang
tinh

giäi
trí

cao, nhung tiéng

cuoi dáy càm thông nhiéu khi �ã trò

thành mot li�u pháp tinh thán, giup

con nguoi giám stress, giàm bót áp

luc,tao su cân báng cho cu�e sóng:
Fo là ai?

Fo là ta

nhieu tháng, toàn dân tri�t dé thuc

hien gian cách xå h�i, moi nguði o
nhà, rånh roi và búc xúc,ai cúng

có

nhu cáu giao luu, chia sé, nhát là giói

tri thúc. Vi th� h� �ã tích cuc tham

g1a san choi vân hóa dân gian rát dan

chú,
tóiuu, tói giàn, ti�n ích, hinh

thúc ngán gon, hai huóc, n�i dung

gán gúi, thiét thuc. Nhð luc luong
tri thúc hùng hâu này, v�n h�c dán

8lan dâ có co h�i phát trién d�t bien

cd vé só luong và chát luong, chát tri

tue,chát hài, ch�t thôi su dugc táng

Cudng. Gioi vé công ngh� hi�n dai
ho

giúp van hoc dân gian phát tán rát

nhanh. Khong nh�ng thé, ho còn
biêt

cai biên nh�ng tác phám trong kho
tang ván hóa truyén thóng (dân gian

Hát hoi máy cái ta là Fo.

May ta da duge tiêm phòng,
Vacxin bón müi nên không viéc gi.

Phàn ánh nh�ng van dé xáy ra

trong hai nam dich benh, van hoc dân

gian thoi Covid mang nh�ng nét dac

såc, d�c
dáo rát riêng. Ghi

lai hi�n

thue Viet Nam trong m�t thôi ký

lich sú dãc bi�t m�t di khòng tr� lai,

AN MOT aUA KE
TRA DCH KU TRANG
MAY TUI BA 6ANG.

MANG THEO M� DYNGI

nhung tác phám quy báu áy da và së

góp phán giúp cho kho tàng van h�c
dân gian cua dân t�c chung ta ngày

càng phong phú, da dang và thém

phán háp dán.O

Truvén có tich 'Coy khé° thdi Covid
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1010tUD,
mé van miët måi

may goi cung ainh

M eTri Hu�, tên

dáy du là Công
Tôn Nu Tri Hu�,
là cháu n�i c�a

Hoàng tú Miên
Lâm (mot trong nhùng ngufði con
c�a vua Minh Mang). Chinh vi thé,
tù nhó m� da dugc giáo d�c và rèn

luyen nh�ng ký náng vé may vá,

triéu Nguyên xta, hay còn goi là

goi tua.

Goi
trái

dta cung dinh góm
nhiéu nép gáp, có thé gap m� tùy

Y, dung de gói dâu, dua lung, tua
cánh tay trong lúc ngói doc sách...

Bát dáu câu chuyên vé nghé ��c
dáo này, m� Tri Hu� nhó lai, sau

khi triéu Nguyén cáo chung,m� vé

làng Huong Cán sinh sóng. Lúc dó,

lòng m�, nhung sån phám này lúc
dó chi ch� yéu phuc vu cho vi�c tho

cúng, không duge máy ai biét dén.
Cu tuong không có co duy�n

v�i nghé làm gói trái d�a cung
dinh nua, nhung dén

khoáng nám
2002, nhà nghiên cúu Trinh Bách
lúc dó nghien cúu ph�c dung trang
phuc triêu Nguyèn xua, dâ tim dén

tan nhà tui dé tim hiéu vé cách làm

goi rói dat tui làm 2 cap gói. Nhò
su d�ng viên c�a ông ay, tui da

may lai g�i. Gói trái d�a c�ng buóc
dáu duoe giói thi�u dén c�ng �óngtró thành d�ng luc dé tui tr� lai vói

nghé", m� Tri Hu� ké
lai.

Du dã 101 tuói nhung mõi ngày

Bài,ánh: SON THÜY

Buróc qua tuôi 101,m� Tri Hue
vanmiet mài vóit�ng �uòng
kim, müi chi �� gi� nghé may gôi
trái dura cung �inh. Cáu

chuyêncuameduoc lan tòa, nhiêu ban
trè �ach� ��ngkêt nôi �� ho
tro tiêu thy sán phám thú cong
��c �áo này.

thèu thua.

mevua lam nong vua may va them
dé hó tro gia dinh. Cú nhu

theë,

dén
nåm 1955, m� Hu� mói có dip gåp
Dúc Tu Cung (túc Hoàng Thái h�u
Tu

Cung) và duge nh�n vào làm vi�c,
sua ch�a, thêu may quán áo,may lai
các chiéc gói tráid�a dâ hu hai, cù
ký trong các khu thð läng tám Vua
triéu

Nguyén.Niém dam mélàm
goi trái dua cung dinh trôi dây trong

Mi�t mài voi nghe
Con duong nhó lõm chom dát

dá c�a xóm 8, thôn Giáp Dông,
làng Huong Cán (thu�e xå Huong
Toàn, thi xå Huong Trà)dâ tr�

thành lói di quen thu�c c�a
nhiéu huóng dân viéên lân

khách du ljch, dâc bi�t là các

ban tréyêu nghé truyén

thóng. Dó là con duòng
dan den ngôi nhà cúa

me Tri Hu�, nguði

duy nhát hi�n còn

meTri Hu� vàn cân mån või cac

công doan làm goi trái d�a, tù cåt

vái, läm ru�t gôi, may

giu bi kip" may

gói tráidua

cung dinh

Dù dà 101 tuó,mê Tri Hu�
ván mi�t mdi tung�uöng kim,
mui chi dê may g�i
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Ban tay
cua thoi gian

NGUYEN QUANG THIÉUu

Nang
ra di nhu ngon xuán cu�i

cung
khuát sau hàng cáy giáng nhúng tó chim dáy trúng

Giong nói hôm qua còn tuyét vong truóc búc tuong im láng
và mot nguoi im lang hon diúng cuói con duong

Buóc chán nh� dán và nàng tró lai

ngày thanh xuan lán thú nhát cúa nàng
Hoa tuong vi trén tuong nd ró

Bàn toy doy vët
thdi giancúa m� Tri Hue

knong ngung nghí või nghé

vo gôi...M�t sån phám gói trái dua

gom 5 lá gói hinh chú nhât, dugc gáp
chóng lên nhau và ni lién nhau báng
lóp vái vói hoa ván tinh té.Diéu khó
nhát khi làm gói trái dua là các lá gói

phäi cúng, không bi xiu khi t�a tay
lên; các lá gói phâi tao thành mot
khoi thang dúng, chóng khít nhau,
không m�t chút xê dich. Chinh vi thé,
doi hói nguði làm gói phäi ti mi tùng
cong doan, nhát là kháu nhói ép bông
làm ru�t gói, cho dén khi khâu vién

quanh gói.

Vái boc gõi thuöng là vái gám vói

nhiéu màusác �é lua chon, nhung

me hoc nghé. Lúc dó, gia dinh làm

nong nghi�p nén cú tranh thù nhung
thoi diem rånh rôi mua mång ho�c

nhung dem vé, tôi lai nhò m� chi bày
dé làm gói. Phài dén nám 2010, ban

than toi mói có thé hoàn thi�n duoc

cac cong doan cho ra dugc m�t chiéc

goi
trái

dua",bà Lé Th� Lién ké.

Dé hoàn thi�n m�t sån
phám gói,

3nguoi trong gia dinh bà Lién phái

cùng nhau làm trong suót 3ngày.

Mot con son ca r� say trong tiéng hót chính minh

Dáy là ngày cây sinh ha tát cá nhùng chiéc lá

và dong hoa tiù ru�t gó tuón cháy ra khóng ngiung

Dáy là ngày l� tré thón quê láy nh�ng vién sói tráng

Bay mot trò choi xua d giia hai nguði
Và thoi gian dó vé con l� khóng ló ánh sáng

Nhung chiéc tóung léên trôi ngàn van cánh chim

M�t ban tay vo hinh xoay khë thoigian làamhai nguoi biénmt
Trên cánh dóng láp lánh nudc và hoa

San pham trung binh có gia khoang

1,8 tri�u dóng, tùy theo nhu cáu du

khách chon loai väiboc gói cao cáp
thi múc giá sè cao hdn. Làm gói trái

dude ua chuóng va båt måt nhát van

là màu vàng có h�a tiétrõng, phung,
chu tho...Khi m�i quay trð lai v�i

Da thogln�ng
dua

phái ti mi, mát
nhiéu thói gian

nen gan nhu nguón thu nhâp c�a gia
dinh là láy công làm läi.

Sau ba Lién, con gái và con dâu (tuc

là cháu gái và cháu dâu c�a m� Trí

Hue) cùng theo h�c, vua giú nghé vi�a

có vièc dé kiém thêm thu nhâp cho

gia dinh. Ngoài ra, con gái c�a m� là

bà Bui Thi Ngoc �iém cúng dugc m�

nghé, gán
nhu các cóng doan vé may

vá déu dugc m� Tri Hu� cán thân làm
LU MAI

báng tay. Riéng công doan kháu may

lóp vai boc gói, vài
nåm tró lai dây da

dugc thay thè bång máy may.
it ai biét, m� Tri Huê án chay

Huyén tich có làm ta khuáy khóa

Dêm mùa xuún láng dém hoa
raoi

Tung con mong trugt xuóng mién thám thám

Van tho vàng rung rúc mê toi.

truong suót 60 nám qua (ké t� nåm

1963), cung lói sóng gian d� nên duy

tri dugc súc khóe. Dáu nám 2022, m�

truyén nghé và dang tung
buóc xày

dung thuong hi�u "Gói tuta m� Tri

Hue".Me ké cho chúng tôi nghe vé

câu chuyên giù nghé và truyén nghé
cho con, cháu trong niém hanh phúc.
Cách day 3 nám, vói mong muón

và cùng là
di nguy�n

c�a m�, bà Bui

Th� Ngoc �iém dâ chia sé "búc tâm

thu" vé viee m� muón trao truyén

nghe làm gói trái
dua

cho
nh�ng

nguoi quan tâm, muón h�c nghé.Tuy
nhiên, không có nguoi nào tim dén

me Tri Hu� dé h�c nghé. Lam gôi trái

dua hi�n ván duge luu truyén trong

gia dinh cua m�.

San phám gói trái dua hi�n nay chu

yéu dé s� dung � các noi thò cúng,
chùa chién., hoac dành

làm quà

tang cho nhung ngu�i có tuói. Bà Lé

Th� Lién cho biét, nhung nám qua,

nhiéu ban huóng d�n vien d� két noi

các
doàn khách, ho�c cùng có nh�ng

du khách trong
nuóc và quóc té tu

tim hiéu róidén tân nhà dé dat mua

goi trái dua vé làm quà. Gán dây, có

them các ban tréð Hué dã qu�ng bá,

két noi v�i các nhóm ban tré �am m�

Gii laim�t tri�n dêm désáng nay biùng tóa

Dem ngay tho dói thoai voi có hoa

Náng nhác chuyén, suong nhòa måt uðt

Nguoi di xa cay mát m�t mái nhà

dá duge Chú tich nuóc Nguy�n Xuân
Phúc gii thi�p mùng th� 100 tuói.

Mê nói ráng, con súc là còn lam gôi

trái dua, còn giù nghé d�c dáo cua

doi xua. Bây gið, con dâu, con gái, các
cháu cúng dá h�c �uge cách làm gói

mà mê Tri Hu� truyén day lai.
Sau

nay, gia dinh sé có nguði tiép buóc

voi nghé và sé tiép tuc gin giú, luu

truyén dén các doi sau.

Nhành hoa nhó vân vi men rugou
Tán bó dé lá váy phiéu dieu
Náng choøt buóc sang chiéu bàng thanh khiét

Gui lai dáu chân van th� mo mång.

Mong muon duge trao truyén

Ké lai
câu chuyên "hoc nghé" tù me

Trí Hu�, bà L� Th� Lién (68 tuói), con

dâu c�a mê nói rång: "Nghe làm gói

tua nguoi khác cú nghi dé lám,

hoc nhanh lâm nhung khi

buóc vào h�c thì m�i biét d�

kho. Khó dáy không phái

8ian nan, vat va gi nhieu

mà bõi su ti mi, kiên nhán.

Nhung ban tré càng khó kiên

nhân ngói suót ngày m�t chó

dé låm các cong doan th�

cong trong làm gói".

Hi�n m� Tri Hu� dá

truyén day lai cách làm gói

cho bà Lién cùng con dâu

và con gái bà. Phái mát rát

nhiéu nám, bà Le Thj Lién

sån phám van hóa
truyén thóng � Hà

Noi và TP.HCM dé hó tro tiêu thu sàn

phám cho mê. Gói trái dua rát kén
chon thi truong, ��c bi�t ó

Hué. Dó
có le cúng là m�t trong nhung lý do

mà nguoi ta khóng muón theo h�c

nghé này.
"Néu có ai muón h�c, muón

tim

hiéu vé gói cung dinh dé giû gin và

phát huy nghé, gia dinh chúng tôi sán

sàng giúp do", con gái m� Trí Hu�

chia sé.

mói có thé thành thao.

"Sau nám 2002, khi có

nhà nghién cúu tim dén

nhà dat gói m� làm, tôi

cúng bát dáu tâp tành theo
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Lécop sác c�a ngu�i Dao
do dol d xä Vi�t Hóng,huyên
Bác Quang. tinh Ha GIang

cuanguoi lao áo dai
Nhà bien kjchTRINHTHANH NHA

NhoTS BànTuan Näng. m�t
nguroiDaochinh hi�u giói thi�u,

chung
toi �ugc biêt

� xä Vi�t

Hông huy�n Båc
Quang, tinh

Hà Giang có m�t bánDao thu�c

nhóm nguroi Dao áo
dài vànguroi

dan
ó
daysëtó

chúc Lëcap såc

cho m�t cou bévùa buróc vào

tuoi l2.Chúngtôiquyêt dinh lên

duongdungay Dông cuói nám
bätdáu �ô mualgnh.

vé nghia vu c�a m�t dan öng truðng
thành vói ông bà, cha m�, anh em...và

sau này là gia dinh nho cua minh. Vây
là trong cà cu�e d�i cua minh sau này,
moi khi duge du Lê cáp såc c�a ai dó

trong ho t�c, nam nhän này lai sëdugc

nghe nhac lai nh�ng bai h�c giáo lý áy,

nhát. Có le láu lám rói,nhung nguði
thành phó nhu chúng toi mói

lai

dugc

huong m�t không khí "không âu lo"

nhu thé.

khóng dugc coi là "dä lón", thám chí

ho tin ràng khi vé v�i tó tiên,thì tó tien

van chi coi nguði chua có thù t�c cåp

sác nhu m�t dúa tr� mà không duge du

vào nhung vi�c nhu phù h� hay trùng

phat h�u du� c�a mình. Nghia là bi

tó tien coi là k� vo dung.Trong chuói

nghi thúc phúc tap và dáy ý nghia dó,
sau khi các tháy moi goi thán, thánh,

tó tiên vé chúng giám.. thi các tháy bát

dáu th�c hi�n m�t th� tuc thoat nhin

nhu "chay dàn" c�a nhà Ph�t. Nh�ng
vù dao låt léoduge các tháy thuc hành

Lán dáu dugc du Lè cáp sác, vói rát

nhiéu thù tuc và chi tiétmà nhung

nguoi la
khó có thé th�u

hiéu ngay

dude. Nhung vói cám xúc vé su binh

yên vui vé,chúng tôi nhanh chóng

nhan
ra

nhúng nét d�c dáo và gáy
c�am

Xuc manh trong cå chuói nghi thúc

phúc tap này.

Truóc hét là su xuát hi�n c�a các ông

va
cauta se thu�e nám lòng, bién thành

mot dé kháng tiu nhiên giüp câu dieu

chinh hành vi c�a chính minh vécon

duong chinh ��o, m�t con duong coi

trong dao lý và tinh yêu thuong
M�t nghi lé th� hai cüng hét súc d�c

dáo c�a Lè cáp sác là vi�c dat cáu bé lën

mot dài cao vàm�t trong các ông thay

se dáy ngå câu ta xuóng. Nghi thuc nay

nhámmô phóng vi�c câu bé phäi sån

sàng doi m�t vói nhung vap nga trong

doi khi không còn dugc náng niu,bao

boc
boi gia dinh và h� t�e nua.

Trude
dó, có m�t thù t�c nhó cung than ring,

Tháy- Tao. Lúc dáu,chúng toi nhám

tuong rång da là tháy thìcó thú
b�ac,

nhung hoá ra không hán thé.Trong só

6 nguoi duge goi
là

các ông tháy, dúng
là có phân chia thú bâc nhu m�t só

dém. Tháy nhát, tháy nhi,ba, tu... moi

nguoi m�t nhi�m vu, và
déu duge coi

là nhung nguoi cha tinh thán c�a dua

tre.Nhung su phán
chia này không

quan trong bâng vi�c chung toi nhan ra

trong
só 6 ông tháy áy, có m�t v� dugc

goi
là Tão, nguoi dai di�n cho nhà Phât.

Só còn lai là các tháy dai di�n cho �ao

giáo, m�t tôn giáo quan trong vói nguði
Dao dén múc ho...không coi dó là tôn

giáo nua, mà
là m�t thé thúc liên thông

vói tó tiên rát tu nhiên, liên quan dén
moi sinh hoat háng ngày c�a ho. Ong

Tào, ngugc lai là m�t nguoi dugc kinh

trong mà khóng phái ai cúng có théé

"tró thành", dai di�n cho m�t dâng siêu

nhiên trong tám thúc cua ho.

Vói nguoi Dao, Lé cáp såc là m�t

nghi lè không thé thiéu d�i v�i cu�c doi

mot
nam

nhân.Cáp
sác là nghi l� �ánh

dáu su truong thành cua ho. Trong doi

néu không tùng dugc thuc hành nghi
lé này, nguði dàn ông cho dén chét vån

mot
cách thuán th�c, uyén chuyén.

Theo m�t quy uóc, b� dè c�a c�u bé së

ngói bên canh con, và cám tayc�u bé

d�t vào tay m�t óng tháy dé óng ta dán

câu áy cung thuc hi�n nh�ng buóc v�

d�o nhip nhàng kia.Chi vài vòng, câu
bé

lai dugc tråvé cho b� nó. Rói theo

m�t hi�u l�nh t� "dàn nh�c" chiêng

tróng, vi�c "giao con" cho óng tháy lai

lap lai. Toi hói nguði bó ràng, th� tuc

ay co y nghia gi,anh ta cuði må nói dó,
là nghi thúc dé câu bé "không b� lac l6i

sau này. D�t nhiên tôi nhân ra rång,
có thé dó chinh là nguyén nhân khién
cå b�n Dao này, dù dàn ông ph�i di

tú phuong sinh nhai thi nh�ng t� nan
xå h�i nhu tr�m cap, nghi�n hút, m�i
dâm... khong bao gið xày ra.Câu bé
dang thu Le cáp såc không chiduge
m�t ông tháy dân d�t, båo v� mà có
toi cà chuc ông bó tinh thán. Câu dtge
goi là "contháy", và së duoe các ông bó
tinh thán áy dõi theo t�ng buóc trên
duong doi. Vi�c này bièu hi�n ngay
trong nghi l�, sau khi các vòng chay lát
léo áy két thúc, thi các óng tháy cùng
ngôi quáy quanh c�u bé,và tátcá cùng
nghe ông Tão rù ri khuyên nhú cau

Nguoi Dao áo dài � Bác

Quang sinh sóng bång

nghé chán nuôi và

tróng chè. Ngày nay,

nhung nguoi dàn ông

truong thành
�éu dâ rôi quê nhà

dé

kiém sóng. Nhung nhung ngày le

trong nhu Lé cáp sác hay ngày gió

chap,Tét có truyén.. nhung nguoi

dàn ông trong ho t�c se quay vé, trong

nhung ngoi nhà thân thu�c dáy åp

tiéng cudi dùa. Khách la có thé ngac

nhiên vi su an
hoà

cua
cong dông cu

dán ó dây. Du dé có m�t Lé cáp sác, gia

chú phai chuán bj t� vài nam truóc boi

lé này khátón kém v�i rát nhiéu thù

tuc phúc tap.Gán tråm tri�u cho m�t

nghi thúc không thé thiéu này trong

doi
mót

nam nhán nguöi Dao là m�t

su co gáng không hé nhe c�a cå dai gia

dinh. Nhung không m�t ai l� v� lo láng

hay cáu bán. Nu cuoi
luôn nó

trên
môi

nhung nguoi ph� nú xinh dep và chám
chi, con nhung nguÖi dàn ông thì tát

bat và vui v� làm moi vi�c màphu nu
không làm dugc,khóng m�t tieng gåt

gong, không m�t lói trách cú dù nhó

trinh lên con daomànguði ta s� dung

dé
chat cáy dung dài cho cáu bé leo

lén

Thâan rùng së chicho nhung nguði dan

ong trong ho t�c bi�t cái cây duge phep

chat. Duong nhu dây cùng là m�t nghi

le mang ý nghia báo v� mói truöng,

khong chat phá rung bua bäi.. t�
trong

tiem thúc c�a nguöi Dao.Voi nghi thuc

dáynga cau bé t� dài cao", thi cole

dáy là nghi thúc chinh c�a buói lé. Moi

buóc chuán b� qua các nghi thúc khac

déu huóng tói vi�c quan trong nay.

Nguoi ta dung cái dâi chung 2
met,

bang 4 caygô nhó mang tu ninge
trên dinh dài này có sàn dé câu bé

co

thé khoanh chân ngói ô tu thé thién.

Truóc
khi cu bé leo lên ngói,nguo

de
sán m�t chùm cành budi có hoa va

la
xanh muót. Khi câu leo lên thi chum

hoa lá duoe bó di.Com canh don
gi
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Treo án ti quan xua,

van hóa tu chuc nay

(chay) dugc chuán bj bày trên hai cái

mam cung nhung ngon
nen. Hoá ra

nghi thúc này luon dién ra vào sau 9 gið

dem, nên viêc dèn nén khá quan trong.

Dù troi mua, nh�ng ngon nén vin duge

giit

cho lien ticchây sáng trong suót

thoigian nghi thúc dièn ra. B� và m� dè

cau bé hét súc hói h�p, dac biêt nguöi

me không rði mát khói con khi câu bé

da ngói trên dâi cao và chiéc thang bu�c

bàng hai than cáy bj cát roi khói chiéc

dai.Nhung moi
lo

lâng là
thifa,

vì các

Ong tháy dä chuán bj m�t tám chiéu

v�i chân len råtêm. Bón nguði bón

góc cang cao lên, dé m�t ông tháy "dáy

nga cau be.Trong tu thé vån khoanh

tron chan nhu toa thi�n, câu bé"nga"

vào tam chan dó và lâp t�c duge "gói"

tron
lai

kin mit nhu m�t dua bé trong

bào thai.Sau dó, chính ông Tào se tu

Lay "xé" vó b�c dô c�u bé ngói thâng

day. Nhu vay, câu bé duge coi nhu

sinh ra lán thú hai,mà nguoi dón câu

là mot ông Tao, dai di�n cao nhât cho

dao ly
và

tinh thuong.
Vä cùng van ông

Tào se bón cho câu bé com và nuóc

nhung miéng an dáu tiensau khi dugc

"sinh ra lánthú hai". Ngay sau dó, m�t

nguoi mang mât na Kadong xuát hi�n,

dén nhom ngó cau bé vói vé tòmòvà

keu len nhung tiêng hân hoan.Nhng
mat na Kadong có v� khién dúa bé so

hai.Và ngay sau dó, nguði mang mat

na làm nhung cù chi vui dùa cùng hai

ong tháy dóng già nguòi cha và ngutoi

me cua cau bé via di rùng vé.Hothân

thien dén nmúc nguði cha và
Kadong

khoác vai nhau di quanh dó, khién cáu

bé bát dáu hét so hâi.

TS NGUYÈN VIÉT CHÚC

Cuoi näm tôi có vê thämquê

và dy tiec làng, nhân lúc
trà

du t�ru hau, câu chuyên vé
treo an tüquanngàyxua và

vi�c tù chúcc�a máy �ông
chi cán b� cap cao

ngày nay

�roc cáccy trao �oi rát sôi

noi. The móibi�t nhân dán ta

quantám công vi�c c�a �ång
nhu the nào.

ó thé nói,hiém có ndi nao

trên thé giói môi truong

chinh tri tich cuc den

nhu
thé.

Có6duge diéu

dó lài ngay t� khi ra

doi và trong suót quá trinh
v�n d�ng,

länh dao cách mang c�a minh, Dång

luôn dat loi fch c�a nhân dân, cúa

quóc gia, dan t�c lên trén hét. "Dång

không có
loi

ích nào khác ngoài loi

ich c�a nhân dân". Bát ký cáp üy nào,

cá nhân nào c�a Dáng làm trái vói

diéu dó cùng dóng nghía v�i vi�c làm

trái vói tón chi,muc dich c�a
��ng

Viec Dáng trién khai công tác phòng,

chóng tham nhüng, tiêu
cue m�t

cách

quyét liêt, không có vùng cám, không

có ngoai lê v�a qua chính là dé xây

dung Dang trong sach, v�ng manh,

xung dáng voi niém tin yêu cua
nhán

dân.
Viec 1Trung uong ra Nghi quyet

tao diéu ki�n dé các �óng chí cán bo

có khuyét diém,không còn dú uy tin

và khá n�ng hoàn
thành nhiem

v tu

chúc cüng là vi�c làm vi
løi

íich cua su

nghiep cách mang, vi loi ich c�a nhân

dán. Vi�c tù chúc c�a m�t só dóng chí

gán dây chua phài là ván hóa tù chúc

dung nghia c�a nó, nhung có thélà

tien dé cho vi�c hinh thành vån hóa

tù chuc thði hi�n dai.Quá thát, vi�c

tù chúc thành van hóa tù chúc
không

phái là chuyên d�, cà trong th�c tién

và lý luân. Nhung truðng hop treo án

tiù quan trong lich sú Vi�t Nam con

luu
truyèn

den ngày nay cùng chi dém

trên dáu ngón tay. Ngudi tháy máu

muc Chu Van An dá tung là
Tháy

c�a

vua Hién Tông,
là Tu nghi�p Quóc

ú Giám và nói tiéng v�i Thát trám

táu luu truyén mâi
trong

dán chúng

dâ treo án t� quan déthành Tiéu Án

noi rùng núi Chí Linh, Häi Duong.

Con nhà tiên tri Nguyén Binh Khiêm

cúng treo án t� quan vé làng day h�c

hi b�n táu h�c t�i 18 vi quan lai tham

nhüng, trong dó có cá ong thông gia

và con ré minh, khóng dugc thuc thi.

Ong nói tiéng vói nh�ng sám truy�én

trong dân gian. Nói vi�c ti� quan c�a

hai bác si phu nói tiéng này
la vánn

hóa tu chúc thoi phong kién ð nuóc

ta e ráng cung chua
hoàn toàn dúng

nghia. Vi�c t� quan cúa hai vj kháng

dinh tiét tháo, phám hanh c�a nhüng

nhân cách lón, nó là
hi�n tugng vån

hóa dugc luu truyén trong dân chúng

vói su nguðng m�, trân trong. Nhung

viec tu quan cua hai y cách nhau hâng

trám nåm, Chu Ván An vào thoi Trán,

con Nguyèn Binh Khiêm vào thði

V.Tuán 73

ronh minh hoa c�o h�a sVü �inh luán

Anh dang chao dáao. Nhung o các nuoc

phuong Tay không it
lán,

ítnoi dã xay

ra hi�n tugng nhu vay. O Brazil,cuu

Tóng thóng Lula da Silva dã tiùng là

tù nhán 10 nám, nhung dä tháng c
dé ró thành Tóng thóng lán thú hai.

Các chính khách phuøng Tay tù
chúc

không phái vi
h�

có khuyét diém ho�c

có toi mà vi nhiéu lý do khác nhau. Va

ho tù chúc không dóng nghia v�i
"thán

bai,danh liet", doi khi còn là co hoi dé

ho vudn xa hon trong chinh truong.

Tuy nhiên, dem vi�c tù chúc ò các nuoc

phuong Tay dé so sánh
vói viéc ti� chúc

ota là
kh�p khiéng. O các

nutóe
phuong

Tây, báu
c� là

"cu�c
chién

quyén ltc

c�a các dáng phái. Vi�c t� chúc cùng
có thé là toan tính chính tri c�a các cá

nhân trong cùng m�t dáng ho�c trong
các dáng phái khác nhau. Cung có thé

vi thé mà du luân xá h�i không quá

Mac. Su hiém hoi dó không tao nên

mot thong le, mot thói quen hành xu

van hóa trong chón quan trtong thoi

phong kién và cùr

quan ni�m binh thuong trong du luán

xa h�i. Boi thé, nói ngày xua � Vi�t

Nam da có van hóa tù chúc e rang

chua hoàn toàn nhu thé!

ve mat na Kadong, thú thuc cho dén

nay, chúng tôi vån chua hét thác mác vé

y nghia c�a nó.TS Bàn Tuán Nang cho
rang, nguði deo måt na xáu xí dó là biéu

tugng cúa nguôi có vé ngoài nhu
quýy

d� nhung ban chát lai là thiên thán nèn
hét súc vui vé, hién hoà. Nhung chính

óng tháy deo m�t na áy lai nói, anh ta

dóng vai nguoi cha thú hai,dùng cung

tên san thú dé nuôi con. Anh ta deo
mat

na dé dói phó vói
nhung cái

xáu,
nhàm

báo ve con. Dùthé nào, chúng tói
ván

tháy ro cau bé dang träi qua nhung
nóoi

so hái,nhu m�t thù thách dáu doi. Và

có lecau dà nhân ra ó �öi së có nhiéu

thú "nhin v�y mà không phái vay.

M�t ngày dêm dugc du vào m�t nghi

létruyén thóng c�a nguoi Dao áo dài,

có rát nhiéu diéu chúng tôi còn
pha

hoc hoi dé hiéu ro ý nghia cua mót

chuoi nghi thuc phúc tap và giàu tinh

nhân van này. Nhung diéu dong
la

chính là niem tin vào nh�ng con nguoi

duge sinh ra và dang truöng thành d

day. Dù ngay ngoài mat duong chính

chi cách noi h� sinh sóng 1okm, bao

nhiéu t� nan xå h�i ván dang hi�n huu

thió cong dóng xä h�i nhó và
có

vë

khép kin này, cái thi�n lành, tinh
yéu

thuong và su thân thi�n giúa nguÖi vói

nguoi ván duge duy tri m�t cách bén bi

và hoàn háo. O

không tao dugc

Cách mang V��t Nam thoi hi�n dai

cüng da có nhüng tám guong lón vé

viec tù chúc. Có Tóng Bi thu Truöng

Chinh tù chúc trong cài cách ru�ng

dát
là m�t ví du.Trong cái cách ruong

dát, Tóng Bí thu
Truðng Chinh không

phái là nguði truc tiép diéu hành,

tuy nhién, VÕi
cUong vi nguði dung

dáu cua �ång, dông chíd� tù chúc.

Co thé nói, viêc tù chúc c�a dóng chí

góp phán cùng có niém tin trong dân

chúng, cánh tinh xu huóng cuc tà

trong van d�ng cách mang. Viêc tù

chúc cúa có Tóng Bi thu Truong Chinh

cung có thé dugc coi là hi�n tuong ván

hóa dac sác c�a Dang. Hiên nay, cûng

có dóng chí tu xin thôi
giù

chúc vu

nhu Bo truóng B� Giao thông Nguyén
Ván Thé ho4c m�t vài dóng chí khác.

Tuy nhiên, không thé láydó làm can

cú nói rång dá có ván hóa tù chúc

trong xá hoi hi�n dai Viet Nam. Dé

hinh thành giá tri ván hóa,thói quen,

tap tuccó ý nghia
van

hóa doi
hói m�t

quá trinh dài lâu hon,phó bién han,

thuong xuyên hon.
Gán day, trong chính truòng các

nuóc phuong Tây, có rát
nhiéu truðng

hop quan chúc tù chúc, dién hinh là

ó Vuong quóc Anh. Só nguoi tù chúc,

roi nhâm chúc trong thði gian ngån

rát nhiéu, dãc bi�t bà LizTruss nhâm

xét
nétvé các

cá nhân ti�
chúc, không

có
nhan dinh quá tiêucyC vé

nguði
ti�

chúc. O ta moi vi�c không gióng nhu

thé. Dé hinh thành vän hóa ti� chúc cán

thoi
gian

và quá trinh th�c hành trong

th�ct

Tét này, thoi gian nghi khá däi. Câu

chuyên vé van hóa t� chúc chác së van

con duge nhác dén ó nhiéu noi, nhiéu

hoàn cánh khác nhau. Truong hop các

dóng chícán b� cao cáp cúa Dång tiù

chúc gán dây, dåu chua thé coi là van

hóa tù chúc, nhung cüng là tin hi�u

dáng mùng trong công cu�c xây dung

Dangtrongs�ch, ving manh, dáp ing

yeu cáu ngày càng cao cua su nghi�p

cách
mang, su nghi�p x�y dung dát

nuóc phát trién có thu nh�p cao vào

nåm 2045, nâng cao doi sóng vat chát

và tinh thán c�a nhân dân,dua Vi¢tchúc Thù tuóng có hon 40 ngày da

phai tiu chúc, nhuong chô cho ông
Rishi Sunak nguði thua cu�c truóc bà

và tháng cu�c trong báu c� sau dó.

Viec tù chúc, nham chúc dac bi�t áy

làm nguoi ta hinh dung chính trtong

Nam
sánh vai cùng

các
cuðng quóc

nam châu nhu mong uóc cua Bác Hó

trutóc
lúc

di xa.Tin hi�u áy cháng dáng

mùng låm sao!

HaNoi, ngày cu�i nàm 2022

2022VAN HOA49



Hpptácx�..
du lich miêt xu

THANHLUONG

Nguroi dân xu Côn Son liên k�t v�i nhau làm du lich theo

mo hinh
"tinh làng nghia xóm". H� nào cüng có vai tró

trong chuôi cung capdich vu, góp phán làm
nên thuong

hi�u du lich Côn Son mói mé và nhiêu triên vong

llop tác xa.. du lich

Co
huóng dån viên Phan Thj Kim

Hien (Ut Hien) dón chúng toi
tai

bén
do Co Bác. Dáng ngutoinhò nhán duge
Ôm gon trong tà áo bà ba duyên dáng,

giong nói mién Tay nhó nhe khién

chúng toi có càm tinh vói Hi�n ngay
t� dáu. T b�n do Cô Bác nhin ra,Cón
Son dugc bao boc böi tú bé sóng nuóc

và nhung rang bân, duóc ngöi xanh
trong nång. "Cón Son là vùng dát nói

gia sóng Hau, dân dia phuong con goi
là cù lao, thu�c quan Bình Th�y, thành

pho Cán Thd. Nguði dân chúng tôi còn

que mùa, nhung các anh ch� së tháy, dó là xú so c�a chôm
chính là diéu háp dån c�a noi này", chi

vé phía Cón Son xa xa, Ut Hi�n chia sé.

Truóc day, xú Côn Søn khó khan

låm, do nåm bi�t lap nên mâi dén nåm

2014 mói dugc dùng di�n luói.Và ti�

khi ay,m�t sõ h� båt dáu manh nha

làm du lich sinh thái mi�t vuðn. Ch� Le

Thj Bé Bay là nguöi d cù lao nhung lam

van hóa trên quán Binh Thuy dâ huóng
dan bà con liên két làm du lich cong

dóng. Mói dáu có chùng hon ch�c gia
dinh cùng làm và thành lâp HTX. Dén

nay,HTXdu lichcua
Con Son da có 32

ho là thành viên chính th�c
và chung

10 h� là c�ng tác viên, cung cáp thêm

các loai rau, tráicây, th�y - hái sàn.. dé

phuc vu du khách.

Chi Bé Bay là nguoi có công dem mô

hinh du lich cua nông dan Cón Son

gidi thieu vói Hiep h�i Du lich và Câu

lacb� L�
hành

Cán
Tho.Tùdó,các

tour, tuyén lu hành vé Cán Tho, doc

sông Mekong có thêm m�t diém dén

vOi nhung sán phám trái nghi�m mói

mang tên Cón Son. Du khách dugc
tham quan cách châm sóc, nuôi cá bè,

mát c�a vuon cây trái xum xué,

giúp
du khách t�n huong nh�ng

phút giay thu gian, hit thð báu

khóng khí mát rugi, không

tieng
coi xe hay khói byi và

ón ào ph� thi... Dát dai

trên cón quanh nám

phù
sa bói dáp nên

râtmàu m0, noi dây

chóm, vú s�a, dâu

Ha Châu, các loai

buði, quyt..

Ut Hi�n chia sé,

den Cón Son vào

khoang tháng 3-5 âm

lich sê là mua có nhieu

trái cáy chín nhát. Cám

giác dugc thuong thúc trái

cay do chính tay minh hái

ngay tai vuon th�t su tuy�t voi,

du khách së cåm nhân dugc dáy du

huong vi thom ngon và an toàn vi

không có hóa chât.

Con dò nhò ch� chúng tôi chay doc
theo nhung con kênh, rach cháng chit,

bang qua nhung
cây cáu

khi v�i c�m

giác...rát mién Tây. Ut Hi�n dua doàn

ghé nhà má Bàn Th� Xiéu dé xem má

làm bánh phu thè.O cái tuói gán 80,

mácon khóe manh và rát vui vé.Má
Xiéu ti mi huóng dán chúng töi làm

bánh và sau dó së thuong thúc huong
vi thom ngon c�a món bánh có cái tên

hét súc dac bi�t này.

Tiép dó, chúng tôi ghé nha Công
Minh.O dây, bác Bày Muón dâ có gån

Du khách thich
thú vdi nhung hinh

ánh dom chátmién T�y

muong bát cá...Sau nhiéu gið

lan ngup, lám lem bùn dát, thành

qua thu dugc là nhüng con cá tuoi

roi rói duge chê bien t�i chó vói

nguyên lieu sån có trong vuon thành
nhung món dóng qu� tuy�t vôi nhu cá

nuóng rom hay b� chuói, óc nuóng,
goi tép bông diên dién...

Khi cái nång båt dáu gay gåt và

nhung buóc chân cüng dã thám m�t,
Ut Hien thong báo dá den gið nghi ngoi
và ån trua. Bua trua � dây së råt dac
biêt,moi h� trong HTX së phu trách
mot món, làm nén th�c don phong
phú c�a m�t b�a com. Tinh c�ng dóngthé hi�n rát rô khi khách duge thuong
thúc nhung món än do nhiéu nhà náu,
nhu món éch xào c�a nhà Chin Nho;
canh- láu cua dóng,cálóc nuóng trui
cua nhà Song Khanh; láu óc,bó câu
nuóe dua c�a nhà Nam

Công; bánh
xèo, bánh khot t� nhà Công Minh..
Moi h� có m�t cách náu nuóng riêng,mot sán v�t rièng và cháng máy chócbàn an dä tuom tät,vói th�t nhiéumåusác, huong v� dân d�, dugm tinh sôngnuóc... Trong b�a ån,Ut Hi�n xäng xáii thi�u t�ng món måkhông itngu�itrong chúng tôi lán

daudugeném. Rôi côP
cát tieng ca

nhung
bai hát "daâm

hát ngân lên bay bóng càng khién cho

du
khách them tham cái tinh chan chúa

Cua con nguði sông nuóc chát pháe,
hon hau må lam say lông du

khach.
Nói vé vi�c phát trién du lich bén

vung, ch� Bé Bày cho bi�t, ngoài vi�c

xay dung mô hinh cu thé, ch� còn kéucho cá an., dac biet,móhinh "cá lóc

bay" khien ai cüng thích thú. Dé phuc
vu du khách, chù vuon phái tón nhiéu

cong súe dé huán luy�n, hinh thành

cho chúng phán xa vói âm thanh,

bang cách chia nhó thúc ân hàng ngày,

mi lan cho ån là dùng kéng gô. Hoat

dong này läp di läp lai nhiéu lán, khien

dan cá hàng nghin con tung minh lên

không trung nhu "bay"dé dóp mói moi

khi nghe tháy ti�ng d�ng.

Cón Son không r�ng, chi ch�ùng 70

nua the ký kinh nghi�m
làm hon 50 loai

bánh dân gian, nôi b�t là món bánh kep
cuon dâ gianh huy chuong b�c tai Lé

hoilàm bánh dân gian Nam B� lán thú

5.2016. Bác Báy bày cho chúng toi cách
dó b�t vào khuôn, trðbánh,láy bánh ra

roi cuon thành óng. Phài thao tác cuon
thât nhanh, néu không,bánh eúng lai
không cuon duge n�a... Du khách có
thé

tham giavào moi công do�n ti

chuán bi nguyên li�u,nhào b�t, tu tay
ché bién ra nhung chiéc bánh thom

ngon,dep måt, dâm chát Nam B�. Sau
khi làm bánh, khách ngói chð it phút

g01 ba
con giú gin vê sinh môi truðng.

canh quan xung quanh nhà và duðng

lang, ngo xóm; giu gin nét dep cua

doi sóng vän hóa dia phuong. Sáp tói,

Cón Son sê huóng tói thuc hi�n du
lieh

khóng túi nilon. Hi�n noi dây dang xay

dng nhung sån phám truyén thóng

dat tieu chí c�a chuong trinhOCO,

trong dó
có vi�c khôi phuc nghé truyën

thong; tó chúc xây dung nhà cong dong

trung bày nhung sån vát dac såc cua

dia
phuong

Vay là trong dòng van hóa sông nu0c

mién Tây, d� tháy có m�t dáng net
valu

hóa Cón Son, rát riêng và dac súc..

ha, nám bi�t lâp giúa sóng nuóc mênh

mang, khóng gian yên tinh và trong

lành, duge phù m�t màu xanh dju

dé háp,lu�c rói thuðng thúc.

Bua com... høp tác xä

Dén voi Cón Son, du khách dugc
hoa minh v�i cu�e sóng thien nhiên

hoang da, tråi nghi�m cu�c sóng cua

ngtdi nông dân qua các hoat d�ng
mo cua, bát óc, tát

Tumot làng qué,Con Son
tro thànhdiém du

ljch

nól
tiéng

chát' mién Tây.
Gi�a trua thinh

không, tieng

2 GtBenu Du Lich CON SON
50 ANHOA?
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Di sån vän hóa phi våt thé

dai diên cua nhán
loai:

HOIGIONG
SuicHUTLAKY

Hang von nguoidón vó du khoch fheo

budc chán cua dol quón xuát tron. doc

theosu�n dé dë �ugc theosou cuOC

truongchinh cúa Thánh Glóng.Chúng

kién Irán thúnhát:Dánh co � �ong Dåm

vO di�u mua co Cuo ong Hieu

TRÁN HUÂN

lai doi lên trong tiéng chiéng, tiéng8Dé tó chúc H�i Gióng � dén Phù

Dóng,nhúng nguði có vinh du duoc

chon dong vaiquan trong nhu cac

Ong Hi�u (Hi�u co, Hi�u tróng, Hi�u két thúc m�t trân dánh, óng Hi�u

chiêng, Hi�u Trung quán, Hi�u Tiéu co v�a bu�e ra khói chiéu là chiéc

có), vai Cô Tuóng hay các phuöng

Ao den, phuong Ao dò...sinh hoat

ë h�i Gióng dén Phù

Dong,
huy�n Gia Lâm

(Hà Noi)là H�i Tran,

tróng, thé hi�n su quyét
i�t c�a tråan

dánh. Két thúc moi man múa co la

dugc vua Lý Công Uán

khói t�o va tö chuc tu
chiéu dugc tung lên, dán chúng ào

vào cuóp láynh�ng mánh chiéu vói

niém tin là së dem dén cho gia dinh

ho diéu may mån trong suót c� nám.

Lé Hoi Gióng hàng nám thu
hút

hàng van nguði dân và du khách

tham gia. Là dip dé quáng bá hinh

anh dát nuóc, con ngu�i, nét v�n hoa

thoi nhà Lý; diên ra tù ngày mùng 7 -

9.4 am lich hång nåm, nh�m tái hi�n

lai

các trán dánh oai hùng c�a Thánh ph�i kiêng c� cå tháng truóe ngày

Gióng-nguði con c�a làng Phù �ông Lë h�i. Ngày chinh H�ivào müng

dánh giac ngoai xåm phudng Bäc.

Le h�i duge nhân dân noi dây báo

ton, trao truyèn co bån nguyên v�n

tu doi này qua doi khác; là m�t kich

truong dân gian, dien ra trong khóng co d Soi Bia. Chién truong là 3chiéc truyén thóng ��c dáo, di sån vän

gian ronglön v�i hang nghin
vai dien chiéu, tren mói chieu có1 chièc bat

chinh là nhân dân;nhàm giáo duc

truyén thóng yêu nuóc, tu hào dân

toc,yeu chuong hoa binh c�a
nguoi

dan dát Vi�t. V�i nhung giá tri to lón

và dac sác áy,nam 2010,H�i Gióng ó quan cua28nu tuóng giac (bieu

dén Phù Dóng, huy�n Gia Lám cùng

voi H�i Gióng dén Sóc, huy�n Sóc

Son da duge UNESCO ghi danh là

"Di sán ván hóa phi våt thé ��i di�n

cua nhan loai.

Dl dóu là phuong Ao dó m�c �o
dai s�c sa, tay com roi may

hai ong Hleu leu co vaphudng AO den.. 9 tháng 4, dien ra trang trong, linh

thiêng và náo nhi�t, nhát là hai trân

dánh: Trân thú nhát là dánh co�

Dóng �àm và trân thú hai là �ánh

to tuong trung cho núi dôi, úp trén

1 tò giáy tráng tuøng trung cho mây

troi. Vây quanh là dai quan cua

Thánh Gióng và phía bên kia là dai

hóa phi vat thé �uge UNESCO cong

nhan. Nhung nghi thúc, trò dién

Xuong dan gian, di�u mua, câu hát,

trang phuc..thé hi�n truyén thóng

hiéu nghia dói v�i tó tiên, nh�ng vi

anh hùng dân t�c và tinh thán khoan

tuong cho yéu tó ám).Sau nghi
l� té dung, nhán

dao cua con
nguoi

Viet

Thánh, ông Hieu co lán lugt tién vào Nam. Voi
hàng ngàn nguði dân tu

ti�ng chiéc chiéu, nháy qua các quå

dói (bát úp) và thuc hiên các ��ng

tác"dánh co".Tiéng hò reo môi lúc

nguyen vå hét lông tham gia t� bao

doi nay dã cho tháy súc sóng truong

ton cua m�t di sån vån hoá Vi�t. O

Ong Hieu"tröng, To tuóng
cua Thánh Glóng.läm lé xuáttuong

Léhoi có 28 Co Tuong vòo val phdn dién,tugng trung

cho 28 doo quan giicXam lugc

Ong Ho'
trong Phuong "Ai Lao' ��l quán tónghp tién vé

khu vyc dién ra tr�n thúha:�ánh cðd Sol Bia

Ong Hi�u chêng,Hüu tuóng cua Thánh Glóng

Dan chung do vdo Cuop láy nhing mánh chiéu mà hotntudng
là së dem dën cho gio dinh ho diéu may mán trongsuötco ndm

Ong Hieu Tiéu có Doi quan Ph� gió ngogi"ruócngua Ihánh Glóng
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Phiên chgchieu
duy nhât QuángNam

chieuco
hon 500 tu01

Phiên cho chiéu Bàn Thach
dá tón

tgicing
vói làng nghé

này suót máy trám nám, duge

nhieu nguoi vf von là phién

cho sóm
nhát Quáng Nam,

chi dien ra ti� khoáng 4-7giò

sáng mói ngày. Cho chí toàn

phu nú,thi thodng có thém

vài nguoi dan óng phu mang

nguyen lieu láckhó dén trao

doi, mua bán. La hon núa,

cá nguloi mua lán nguòdi bán

không hé so do, múc cá, ki kèo

vdi nhau giá cá,không chia

0, phan quáy ra nhtcho
thông thuöng.

Nguoi bán mang chiéu

di chào bán quanh cho moi

nguoi
muaxem chú không

thé ngóì mn�t chó chò nguoi

dén mua. Nguoi di mua chiéu

cüng chay loanh quanh cho dé
tim nguoi bán. Nhimg nguoi

may mánbán diugc chiéu sóm

thi hi hui ph� mang chiéu cua

nhing bà già, ph� ntcó con

mondén chào moi nguoi mua

giuip.Cho tan, ai cing hó hoi.

-130T-

Bdi, dnh: KHÁNH CHI

Làng chieu Bàn Th�ch nàm
� thôn Dông Binh, xä Duy
Vinh, huy�n Duy Xuyên, tinh

Quáng Nam, nhu m�t oc �àoo

thu nho, bao boc boi3dòng
sông vói nh�ng cái tên

goi

thuonggoi nh�: Thu Bon,

Trurong Giang. Ly Ly.

rát nhiêu loai chiéu nhu chi�u tráng,
chiéu hoa, chiéu nói,chi�u bùa, chiéu

tró... Moi
loai có công doan xi lý

nguyên lieu,det, nhu�m màu, tao hoa
van khác nhau. Cüng chính vi thé, môi

chiéc chiéu duge d�t ra tr� thành d�c

dáo, duy nhát. Mà có lë cúng nhò thé,
dù nay doi sóng hi�n dai, nghé d�t

chiéu itnhiéu thu hep,nhung chiec

"Nghe nhe nhàng rúa, chó ai dâ làm

nghé det chiéu cüng xoay vòng quanh

nhung cánh dóng lácquê minh, khó mà
rOi quê, hay bò nghé", bà D� Th� Huê,

nguoi da theo nghé hon 50nåm tâm su.

MOt cánh dóng lácthuong së dugc
thu

ho�ch
tám 3-4 nám rói

mói tróng
lai. Ra Tét, t� tháng Giêng là bát dáu

gieo tróng,
moi nåm thu ho�ch hai vu

vào tháng 4-5 và tháng 7-8 âm lich.

Theo bà Huê, trong các công do�an

chiéu thù công ván hi�n di�n, không
chidé nàm, ngói, dùng dé tråi cho

nguði thuc hi�n nghi thúc cúng kinh,

té lê mà còn có thé
dùng nhu v�t trang

trí dep de, không hé bi�n mát nhu lo so

cùa nhiéu nguði.

Nhung nguoi ph� n�ð làng Bàn

Thach xem nghé dêt chiéu nhu nghé
"tay trái",theo kiéu "chatruyén con
noi". Nghé chính là làm nông, nghe

song nuóc, hay qua phó buôn bán, di

làm cho các nhà hàng, khách san d H�i
An, nhung lúc nông nhàn, rånh

rói
thi

tan dung nguyên li�u c�a làng dé d�t

chiéu, táng thêm thu nhâp.

thi
khâu

nhu�m phám cho sqi lác là

ký công nhát. Truóc hét phái náu nuóc

sôi,hòa phám màu theo
tý l� rói sau dó

ù
quá

trinh dô th�hóa
dien ra manh mê thi

nguôi dân Ban Thach
vån có gång git gin

nhung bai lác(day)
xanh totð b� h�u ngan sông Thu Bón,

không chi là giu l�i vùng nguyèn lieu

cho nghé dét chiêu truyén thông, mà

còn giû lai nh�ng "vành dai xanh", tao

thêm nhüng diém dén tho m�ng cho

du khách thich khám phá.

nhung ting bo lác vào, tr� cho déu, v�t

ra phoi khô thìmàu nhu�m m�i chính

xác, không lem luóc, khó phai.. Muón
màu dam, nhat thìcanh ch�ng nhúng

2-3 lán, xong phoi náng,canh vùa dü,
náng không quá gát làm soi lác gion de
gay, cùng không duge quá dju nh� vi dé
ám, móc. Khi det, tùy môi chiéc chiéu

nguoi det së diéu chinh mác cii don hay
kép, m�t cham nôi åm duong, soi lác

náng lên,chim xuóng,cái hai,c�i ba,..

tùy theo hinh dáng hoa vån dinh d�t..
Nhung "hoa sí nông dân" së phói hop
màu sác m�t cách sáng tao, hop lý dé
cho ra nh�ng chiéc chiéu hoa sác màu
da dang, hài hoa, không rap khuôn.

Làng chiéu hon 500 tuói

Theo sú sách chép lai, trong giai
doan Trinh- Nguy�n phân tranh,

nguoi dan ó các vùng tiù Hà Tinh dén

Thái Nguyên di cu vào Nam, dén

Quang Nam tháy thiên thôi, dja

loi, nhân
hòa

nên
dá dùng lai khai

hoang, lap nghi�p. Trong quá trinh

di cu, nguoi dân dâ mang theo nghé
lam chieu

dé phát
trién tai vùng dát

này. Làng chiéu Bàn Thach cùng có

su ånh huong tù nghé det

chiéu Dong Hà do yeu to

lich sú,xa h�i xua.

Dugc bao boc b�i

3dong sông, thien

danh vói nghé dêt chiéu truyén thóng
cua

xú Quáng ván gi� nguyên nép

nghé, giû dóng lácxanh nhu m�t su

tiep noi, mó r�ng không gian du lich

cho H�i An.

"Có khá nhiéu du khách
ti� H�i An

qua cho chiéu, rói theo chân chúng
tôivé nhàdé xem và thù h�c cách làm

chieu. Nhiéu khách, khi ch�ng kién �ôi

tay thô ráp c�a chúng tôi tho�n thoåt

d�t nên nh�ng chiéc chiéu hoa vån cáu

ky dã không giáu duge tiéng trám tro,
chi Huê khoe.

Khám phá cung duong sác màu
Néu phía bên kia,ngày xua là

thuong cang H�i An nh�n nhip cành
"trên bén duói thuyén", ngày nayy
táp nâp du khách tham quan ph�có,

thi bên này sông,nh�ng ngôi làng nói

Làng chiéu Bàn Thach cùng là m�t

trong nhüng làng nghé dang duoe

Quáng Nam uu tiên dáu tu khôi phuc
và phát trién làng nghé truyén thóng

gan két vói du lich. Só VHTTDLtinh
Quáng Nam da dua phiên cho này

vao trong tour du lich sinh tháikhám

phá sóng nuóc Trà Nhiêu... Dóng thoi

cùng mo lóp tâp huán cho nguôi dan

cách làm du lich cong dóng.Tu ngay
di tham du lóp tâp huán, nguði dân da

ý thúc hon rát nhiéu trong viec gugin
net truyén thóng c�a làng nghé, mý

quan quanh làng và su thân thiên de

dón khách.

Nhuom mdu
sol lóc dé dét

nén nhüng chlécchéu ho0

nhiên uu däi cho

nhung cánh dóng
láco Ban

Thach bat

ngàn, xanh tót,làm

nguyên li�u det nên

nhung chiéc chiéu bén

chác, màu sáctudi tán, måu
må da dang nói danh kháp vùng.

Nho vi trí thuan loi,nàm � hop luu

các con
sóng lón,lai gán thuong cáng

H�iAn sám uát, nguyèn li�u chát lugng
nén nhung chiéc chiéu Ban Thach nói

danh xú Dàng Trong, tùng là cóng

phám cho triéu dinh và
quý t�c.

Diém dac bi�t c�a nghé d�t chiéu

Bàn Th�ch là hoàn toàn thù công. Có

Nguoi dân ò day cùng da linh hoat cdi

tiên mâu må, chát luong sån phám, sing

taonh�ng chiéc chiéu khó nhô, nhieu

hinh ånh,hoa van mói la høn,
ho�cdan nhüng chiéc chiéu kê gôi chån, o

kim chi, dép cói,...débán thêm cho du

khách làm quà luu niem.
Nhang cánh dong lócxanh il làngchiéuBàn Thoch52VANHOA22un QufMao



TayNguyèn:

Làng,pho..
Po Kôo có rát nhiéu bén dò (thôi

chién tranh goi là phà), tói Ia Grai

này dã là phà 10. Ong A Sanh mot

thoi là nguoi tr�c tiép lái thuyén d�c

m�c dua bo d�i và thuong binh qua

sông � doan này.

Nho nó... Ö xa thành phó nên

nguoi Gia Rai ð dây còn giú duoc

nhiéu yéu tó ván hóa truyén thóng,

trong dó có làm, sú dung thuyén d�c

moc và cóng chiéng8

Noi cho cóng bàng, gið cùng chá

con go nguyên cày nhu ngày xua

dé bà con làm thuyén nua, nén da

phán thuyén hi�n có là có tù.. lâu

lám rói.Nên ngay cái cu�c thi boi

huyén d�c m�c mà huy�n la Grai

rua tó chúc kia cüng chi huy d�ng

duge có 6 cái thuyén d�c m�c du

tiêu chuán, van d�ng vièn phái chia

ra nhiéu kip �é thi.

Nhung mà cái cu�c thi dua

thuyén két hop v�i cóng chiêng áy

Bai,ánh:V�N CÔNG H�NG

Tay Nguyêndang phát trien,

tham chi là phát triën... nóng.

pho xá moc lên, ring
lüi dán,

ti�n nghi lên ngôi, c�ng �ông
nghia

là nh�ng gi bån sác s�

mai mot. Nguoi ta có thé �ôt

nhungbep l�a suot ngày
dêm trong

nhà sàn tranh tre

nua
lá, nhung giò nhà xay,

déu áy là không the

hong thé
giu bép trén

nén nhà gach men
bóng loáng, nhà h�p
kin mit, huóng gi bay

gið máy gia dinh con
náu cui, chí ít cùng dã su dung bép
ga, bép dien. Voi nua, rung cúng het

roi,con cui dâu nua ma dam phung
phung suót dêm ngày nhu thé.

Cóng chieng c�ng thé. Da dành

thi làng nào � Tay Nguy�en gið cüng

con chiêng, và chiêng phåi gán v�i

làng. Nhung chieng mói chi là m�ot

thanh to, cái quan trong là không

gian cua chièng, là thú mà ph�i có

nó chièng mói có thé tón tai.
Nó

gom chiêng, nguði choi chiêng và

chinh chieng, nguði xoang (múa),

và cái khong gian làng Tày Nguyèn

doc dáo dé chiêng phoi bày, cái
måà

UNESCOcông nhan la "Không gian
van hóa cng chiêng" chú không chi

là cong nhân chieng

Làng Tay Nguyên da phán ó bi�t

làp nhung lai gán két chát chê v�i

rung, là mot phán cùa rung, có mói

quan he tuong hô
kháng

khít vói

rung. Ban dáu, có thé chièng mang

chuc nång thông tin giua nhà này

vÕi nhà kia,làng này vói làng kia,

nén Truong ca �ám San tá "làng

dài nhu m�t tiéng chiêng" là thé.

M�t ngôi làng Tây Nguyên bao góm

làng, v�i nhà sàn, nhà rông, cu dan

trong làng, giot nuóc, khu nhà mó
va råy, ngoài råy là rung núa dù råy

cùng o trong rùng, nhung là rung

gan, con rung bao la, rung thåm

thám, rung mênh móng, nó thuoc

phán bí án c�a Tay Nguyên nhung

cüng là m�t phân dôi sóng c�a

nguoi Tay Nguyêen.

Chieng tham gia và0 moi hoat

d�ng c�a doi sóng dán làng, t� khi

Chieng la Gral

kháu vuông xanh dô tim vàng, hoãc

dieu hành gi�a phó... nó nhu kiéu

thi rát nhi�u khách t�i xem, du tu
con nguoi sinh ra tói khi mát di, và

sau mát di, túc là tói khi bó må. Cái

l� bò måáy chiêng tham
gia

nhieu

nhát. Nhiéu d�i chiêng, nhiéu ngày..

Nhung la là, chiêng lai không phái

do nguði Tày Nguyên làm ra.Ho di

dói, sau này là mua, tù nguôi Kinh,

mànhieu nhát
là
ó Quáng Nam

và Binh Djnh. Rôi c�a nguði Lào,

nguoi Mâ Lai..

Tom lai là,chiêng gán
vói làng,

làng Tày Nguyên cu thé, nó là m�t

phán c�a làng, c�a doi nguði, c�a

van hóa truyén thóng Tay Nguyéên.

Nhung gio, làng chå khác ph� bao

nhiêu. Thói quen thay dói, phong

tuc loang dán, con nguði v�n minh

hien dai léên, doi sóng cûng gáp

thành phó Pleiku xuóng t�i dáylà

sáu muoi kilômét, khách � xa t�i

nguoi måc bà ba d�i mú luði trai,

chua ké con ban tó chúc, ban giám
kh�o giuong m�c kinh chám các cái.

Mà cái món l� h�i dân gian áy, nó

là cu�c choi chú làm sao mà thi tho

duge, tát cá là ch� thé, tât cå hòa

làm m�t, không kho�ng cách, không

xa la,mói nguði là m�t thé giói.

nên quá là rátkhó cho
nhung nguôi

dugc giao lam nhiêm vu "cám can

náy muc?

Nói là Tay Nguyên gán v�i rung

và nuong ráy nhung thuC
ra

laicó
khá nhiéu sông, chính xác nó là �áu

nguón cua các con sông,
và bà con

ven các con sóng áy biét làm thuyén

d�c moc dé sinh ho�t và kiém sóng

báng nghé sông nu�c. Không tinh

toán khoa h�c, không do d�c chi li,

không bán vë ký thuât, không dung

cu hi�n d�i, chi có riu và rua, bà con

phai nghi t�i Pleiku rói
tiép

tuc

xuóng xä bien giói IaO dédu xem,

khá nhieu khê.

gap. nguoi ta con ban bao thu.

Và phó còn hon thée?

Nhung mang danh phó cao nguyèn

chá lë lai gióng phó dóng báng?

Toi dugc choi v�i mot nhóm các

ban yéu Tây Nguy�n, yêu vån hóa

truyén thóng Tay Nguyèn, nén các

ban áy nghi ra nhiéu cách dé b�o

ve, båo tón món chiéng này trong

nhung diéu ki�n khá di nhát.

Và nhóm các ban này suy nghi
rói

tim cach mang. lang len phó.

Nhung phái th�t tu nhiên, dé nó

không k�ch com, khóng phô phang,

không l�ch chuán. Cháng dâ ti�ng

có nhung "liên hoan", thi th� mang

chieng lên phó dánh. Hoac trên sân

Dáy chinh là nhung nó luc làm

van hóa, du lich c�a nhung nguoi

yêu Tay Nguyên, tâm huyét vói

van hóa Tây Nguyên, và quan

trong là hiéu biét và tôn trong
van

hóa Tay Nguyên.
Phái nói

diéu
này boi rát nhiéu nguoi, nhiéu
co quan, nhiéu tién dá dó vào dé

gid gin, báo tón và phát huy bàn

sác van hóa dân t�c" nhung rói
nó

cú lot thom di
dâu.

Té ra
nhiêu

khi nguoi ta làm
bàngý chí, bàng

quyét tâm chú su hiéu biét thi

có han, váy nên nó thành nhu là

su áp dat, khién nhiéu khi chính

nguoi Táy Nguyên lai rát mo hó

khi duge giói thi�u, dáy là h�.

Khi toi viét båi này thì m�t huy�n
khác c�a tinh Gia Lai,huyên Chu

Pah cüng dang chuán b� tó chúc

Le hoi hoa dâ quý. Cüng m�t cách

dé luu giü van hóa và làm du lich.

Con sóm dé nói vé hi�u quá, nhun8

ro ràng da có m�t ý
thúc dégán

két ván hóa vói du lich,dù có thði,

vào rung chat nguyên cây gô
minh

chon, rói... deo di nhüng cho thua

cho nó
thành

con thuyén. Nó giói ó

chó, thuyén không b� lát,không b�

chim, nhe dé di chuyén rát nhanh

trên nuóc và dé diéu khién.

la Grai là quê ông Trung úy thüy

quán anh hùng Puih San, nguôi

"dugc coi nhu la" A Sanh trong bài

hát nói tiéng c�a nh�c si Cám Phong
và nhà tho Dào Mai Trang: Nguoi
láidò trên sóng Pó Kó. Trên sông

ngtoi ta rát so cái này sê phá cái

kia, chính
vi

thé mà rátcán nguði có

tâm và cá tám dé vän hóa du lich có

thésong hành...

Dua thuyénd�c m�c la Gra
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inhlàng
Tuy ràng miéu�o, Thán Hodng con thiêng"

HOÀNG THUY ANH
Dung de
dinh làng. kêu cúu
Nhieu dinh làng coda bi

xuong cap boí sy dào thái

cua thoi gian, chien tranh,

boi su tho o, vô cám, thi�u

tinh yêu vän hóa dân t�c
cúa con nguoí nhu'truong

hop dinh làng Luong Xá

300 tuoi othôn LuongXá,
xã Liên Bat, huy�n Ung

Hoa, Hà Noi,m�t trong

nhüng kien trúc có giá

tri ngh� thu�t d� b� bê

tông hóa näm 2018; dinh

Du Xá
Thugng � x� Hoa

Nam, huyên Ung Höa, Hà

Noi hon 100 tuoi dã b�

tre hóa" hoàn toàn n�m

2021; dinh Tay Dang

thôn Dông, th� tr�n Tây

Dáng, huy�n Ba Vi, Hà Noi

khoang 500tuõi b� "c�ay"

thêm cong hi�n dai..

Dinh làng có v� tri quan trong.
là m�t trong nh�ng bi�u tuong
vän hóa, tâm linh, tin nguong
cua làng x� Vi�t Nam., vói ba
chúcnäng: Hanh chinh, tôn

giáo và vän hóa.

Vonxua
Dinh làng dugc xem nhu m�t dja

chi, gach nói gån két con nguði vói lich

su, van hóa, nguón c�i, nhung truóc

su phát trién nhu v� bão c�a doi sóng,
các nhà van hóa dang lán luót, phue vu
nhu cáu ngày càng cao c�a con nguði,
dat ra m�t thách thúc, dó là làm sao

dé vua báo tón, gin giü và phát huy
giá tri cua dinh làng trong co ché mói

nhung viùa dàm báo duge nh�ng doi

hói cua dôi sông mói? Boi, xét vé m�t
chúc nang, dinh làng và nhà van hóa
déu ph�c vu vi nguði dân, láy nguoi

dân làm d�i tugng trung tam.

hoi dinh Tro Cd. Qudng Ninh

Nguyèn Khác Truong (dinhlàng Giéng
Chùa), Thoi xa váng cua Le Luu (dinh

lang Ha Vi),Máu Thugng Ngàn cúa

Nguyén Xuân Khánh (dinhlång Có

Dinh), Nguði giù dinh làng e�a Luong
Duy Ngu (dinh làng Phuong),..

Dinh làng hi�n dien t� lau doi (cuoi
thoi Lý-1Trán), là ndi diên ra cac

hoat

dong ván hóa,gidi quyét các ván �é

noi tai cua làng, noi thò Thành hoàng
làng- vi thán báo h� cho nguoi dân.

Háu nhu làng nào cùng có dinh. Bát

ký nguoi
dân nào cùng yêu quý và tu

hào vé dinh làng cúa minh. Niém tu

hào, kiêu
hánh này hoàn toàn phù

hop vói nén ván hóa luôn dat tinh

nghia lên trên hét và tinh thán c6 két

cong dong c�a nguði phuong Dông.
Dinh làng do vaydóng

vai tró
rátquan

và
niém tu hào, tyu ton dán t�c nhu:

trong trong doi sóng cua ngtði dân,là

bång chúng chúa dung bao nhieu ký
úc vui buón, h�nh phúc, khó �au c�a

nguoi dán, là sán phám dac thù phan
ánh rò nét nhât vé nguón góc, doi

sóng tám linh, quá trinh dung nuóc và

giú nuóc c�a dân t�c ta.Nhiéu câu ca

dao dã ghi dáu dði sóng sinh hoat, lé

thói, tin nguông c�a nguði dân nhu:

Hoc trò tho lò müi xanh/ Cám miéng
bánh dúc

chay quanh c�t dinh;Hôm
qua tát nuoc dáu dinh/ Bó quên chiéc

áo trên cành hoa sen; Qua dinh ngá
nón tróng dinh/ Dinh bao nhiêu ngói,

thuong minh báy nhiêu; Chua nát còn

có But vàng/ Tuy rång mi�u dó, Thán

Hoàng
còn thiêng... Chúng

ta còn tháy

rátro giá tri van hóa vat thé và phi

vat thé cua dinh lang trong nhiéu túc

phám van h�c nhu Bén không chóng

cua Duong Huóng (dinh làng Dng),
Mánh dát lám nguoi nhiéu ma c�a

léh�i truyén thóng, còn dua vào các

hoat d�ng mang tính chát quán chúng
nhàm háp dán, thu hút nguði xem.

Mot só dinh làng vån duy tri sinh hoat
van hóa tâm linh, tinnguõng, còn vi�c

hành chinh, vui choi, thu gián c�ng
dóng thi da phán chuyén nhuong cho
nhà van hóa. Thuc té, dinh làng là

noi tho tu, linh thiêng, trang nghiêm
nen khó có thé cháp nhân nh�ng hoat

dong nhu thé d�c thé thao, vui choi

giditri thuán túy, trong khi nhà van
hóa lai là mô hinh da náng, dung nap
duge các hoat d�ng phong trào. Theo
quy luat phát trién,su chuyén nhuong
công náng giua dinh làng và nhà vån
hóa là vi�c không thé khác.

Nhin lai,nhiéu nåm qua, nhà vån
hóa dâ và dang làm t�t vai tròvà chúc
nang cua minh. Su ra doi c�a nhà ván
hóa là tátyéu, phù hop v�i xu thé c�a
thoi dai. Nhà ván hóa là còng trinh hi�n
dai, góp phán thúc dáy su nghi�p công
nghiep hóa,hi�n d�i hóa c�a dát nuóc,dám báo,dáp úng nh�ng tiêu chí cua
16i sóng mói nhu thông tin,phát thanh,
truyén hinh, báo chí,van h�c nghe
thuat, thé thao, vui choi...Vua ké thua,
tiép nói,phát trién giá tri ván hóa cua
dinh làng, nhà van hóa vi�a là dja diém
duy tri các hoat d�ng mang tính tam
linh, tinnguöng, phong tuc tap quán..Su bien dói van hóa truyén thóngluôn dien ra trong su canh tranh giuacái cù và cái mói, tích cuc và tiêu
cuc, truyén thóng và hi�n dai,trongnuóc và nuóc ngoài. Nó doi höi nhiéu
giài pháp thiét th�c båo tôn và phát
huy giá tri dinh làng. BOi, dinh

làng
không chi là

noi th�
cúng mà còn là

linh hón cua moi làng que, là m�t

Dinh lang và du ljch

Trong
bói cánh h�i nhâp kinh té

dièn ra trên quy mô lón, dinh làng
luôn là nguón tàinguyên ván hóa háp
dan dói vói ngành du lijch. Thông qua
hoat dong kinh doanh du

lich, ho�c két

noi vói các døn
vi, ban, ngành trong

nhung dip tham quan, thuc t, các lé

hoi ó dinh làng sê tró thành nh�ng sán

phám du lichdac bi�t, d�c dáo mà du

khách có thé cåm nhan bàng tinh yêu

tàisån ván hóa, lich s� thiêng liéng
vo giá c�a nguði Vi�t. Tù dây, su va

cham, bién dói giüa dinh làng và nhà

ván hóa dat ra hai cách úng xu:
Ung

xú ván hóa dân t�c và úng x� do thi

Hai cách úng xu này là co sò dé nén

vån hóa Vi�t phát huy su dâm da ban

sac truyén thóng nhung ván dáp tng

quá trinh hi�n d�i hóa và toàn cáu

hoa.Dovay, néu két hop theo kiéu 2

trong 1, trong
dinh làng có nhà vän

hóa, thidinh làng sê phát huy duge

g1a tri truyén thóng. tinh cam cong

dông và theo kip cu�c sóng hi�n dal.
Tát nhiên,délàm duoc diéu này, rdt

can su chung tay, dóng bo,không chi

tu phía Dång, Nhà nuóc mà còn ti�

phía moi nguði dân.

Tët dén xuân vé, trong báu khóng

khi
ám áp, vui tuoi, các hoat dong le

hoi, tin nguöng, phong tuc tâp quan
dien

ra
o dinh làng luón là nguón suc

manh, d�ng luc dé moi nguði dan

chong choi
v�i nh�ng xó bó cua cu�

Song, nhác nhò nhau vé truyén thóng

uóngnuóc nhó nguón" và thóa man

Udc mong vé m�t nam moi tót dep.

sung túc, an lanh.O

Cuoc thi"ông Voi"ðlê h�i dinh Trà Có,

Quáng Ninh; léh�i boi chèo Quan Lan

(dinh Quan Lan) ô Vân Dón, Quáng
Ninh dam bán sác van hóa vùng bién;

nhung dieu múa Xòe then � dinh làng
Doc, Trán Yên, Yên Bái mang dac trung

riêng cúa dóng bào dân t�c Tày;lé Cáu

bong, hát B0i ó dinh
Phú Lë, Ba Tri,

Bén Tre; le Dai tu cáu an ó dinh làng
Ha Thuong, Do Linh, Quáng Tri;l� Bau

Coc, le Ha Dién, lë �ai Ký yên ó dinh

làng Le Son, Tuyên Hóa, Quáng Binh..

Vi�c két hogp ván hóa dinh làng v�i du

lichkhóng chi góp phán
thúc dáy su

phát trién kinh t� mà còn giúp nguoi

dân náng cao ý thuc gin giú nép làng

truyèn thóng và hun dúc,truyén cám

húng tinh yêu dinh làng Vi�t, van hóa

Viet doi vói du khách thâp phuong.
Hien nay, m�t só dinh làng dá

có6
su doi thay, linh d�ng trong khâu tó

chúc le h�1, bên canh nh�ng nghi thúc,
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Huyên
UMinh,
tinh Cà Mau

có nhiêu nghe

truyen thông
nhu

nghe dan �át, ngh�
làm tôm khô,nghê muoi

bakhia, nghe gác kèo ong.

Trong
�ó, nghe gác k�o ong

dóngvai trò quan trong trong

doi song cua nguoi dân noi

day, vira tgo ra m�t khôi

lugng lón sán phâm ��c �áo

có giá tri
kinh te, vän hóa - xä

hoi, vira là chiëc cáu nõi gän
ket các thnh viên trong gia

dinh. Nghe gác kèo ongda
duoc B� VHTTDL

�ua vào

danh muc Di
s�n vän hóa phi

vat the quóc gia.

Ong dén
lom fo

xu ring U Minh Ha
TRINH TÁN

KHOA

quyét riêng cua gia
dinh truyén lai. Khi

gác kèo phái tim noi nào có cây sáy sóng,

bong tràm nhiéu, dac bi�t là phái dám

báo náng buói sáng roi vò duoe và
náng

chiéu cùng roi vô toi kèo thi ong mói dên

làm tó. Gia dinh ông Ut Nhi dá có 5 doi

theo nghé gác kèo ong tai ring
UMinh

Havà doi ông là dõi thú 4. Ong cùng cho

biét,sau này óng së truyén hét nghé cia

minh hoc duge
ti� cha òng cho ngudi con

trai. Dugc biét,nguôi con trai
ông cùng8

dã có 25 nám theo óng làm nghé gác kèo

ong tai rung U Minh Ha...

Giá
tri

van hóa c�a nghé gác kèo ong

con dugc thé
hi�n qua su liên két, phói

hop và giúp dô làn nhau trong quá

trinh vào riung gác
kèo ong, tao

nén su
gan bó trong mói quan h� xóm áp vói

nhau, ho quan ni�m rång "bàcon xa

không bång láng giéng gán", chinhvì

thé, dá làm tâng tinh có két công dóng.

Dac biettronggiai doan hi�n nay,

gác kèo ong là m�t trong nhüng nghe
truyén thóng gán v�i phát trién du

lich. U Minh duoc thiên nhiên uu dai

doanh các sán phám duói tán rùng

voi tóng di�n tich dude giao
là
520

ha.

Dien tich rung này duçe chia cho 39

thành viên (trong dó có d�n 31 thành

vien tham gia vào nghé gác kèo ong)

dang di vào hoat d�ng có hi�u quá.

Sán luong mât ong c�a Hop tác
xå

19/5 hi�n nay d�t khoáng 6.20o lit/

nám. Dây cùng là m�t trong nh�ng

nghé muusinh chính cua nguõi dán

vung rùng tai x� Nguyên Phích, sàn

lugng trung binh hång nåm c�a m�t

h� xa viên khoàng 200 - 250 lit/nám

(vói giá thành hi�n tai tù 350.000
-

500.000 dóng/lit m�t).

báy dàn, cung cáp cho các tho rung

m�t sán luong mât ong rát lón. Gác

keo ong coôn giup cho con
ngudi1gan

gùi voi thiên nhiên, yêu mén thiên

nhiên, tù
dó ra súc quán

lý,

bào v�
và

phát trién rùng. Nghé truyén thóng

nay góp phán giáo d�c thé h� tr� bào

ve nguón tài nguyén thien nhiên, tao

diéu ki�n cho các nhà khoa h�c mð ra

Hinh thành tu thoi

khai hoang mo coi

ORüng quóc giaU Minh Ha,tram
là loài thuc vât dâc trung cho vùng dát

cuói tröi cùa Tó quoc.
Khi

cáy
tråm tró

bông cùng là mùa dé cho nh�ng con

ong cán mán di hút nhuy hoa, dua vào

tâp quán c�a loài ong mà nguõi dán ð

noi dây da hinh thành nên nghé gác kèo

ong truyen thóng. Thuât ng� "Gác kèo

ong" là do các b�c cao niên
trong nghe

dat tén t� rát xa xua. EDay là m�t hinh

thúc mô tà quá trinh dung nhà dé dân

du ong vê làm to, tao môi truöng dé con

ong dén sinh sóng. Gác kèo ong duge

biéu hi�n duói hinh
thuc nghe thu

cong

có t� lâu doi dugc truyén tù thé h� này

sang thé h� khác � xú riung U Minh Ha.

Theo các bác cao nièn trong nghë thi

nghé gác kèo ong hinh thành rátsóm,

t� nhüng ngày dáu tiên con nguoi dat

chan dén vùng dát này khai hoangmó
cO1 khoang nua cuói thé ký thú XIX.

Trong cuón sách UMinh chim và ong

Cua tác
giá

Anh D�ng thi cho ráng Tu
thoi Mac C�u (1655-1735) khai módát

Hà Tiên, nghé gác kèo ong hinh thành.

Nhung thinh hành và có tó chúc, ký

luât nhát là nhung thâp niên cuói thé

ky XIX dáu thé ký XX. Tiéng "anong

nguoi ta thuöng dùng cho vùngU Minh khiéu và bí quyét gia truyén, là niém

tif nam song Cái Lón trðxuóng Cà Mau,

ung bác sóng Cái Lón tr� lén Ha Tién

thi goi là "loi ong'".Boi "án ong" là phán

nguoi ta phái gác kèo nhú ong vé dóng

ó,con "loi ong"là theo vèo nhám huöng

tim bátong tu nhiên".

Nghé gác kèo ong không
doi hói

nguón vón quá nhiéu và yêu cáu ký

thuát cao nhu dói v�i các linh vuc sán

xuát khác, mà chù yéu là
tan dung

nguon nguyên lieu và nguón lao d�ng

tai dia phuong và các khu vuc lân

can. Ngoài ra, su phát trién c�a nghé

truyén thóng côn kéo theo nhiéu dich

vu khác phát trién,tao ra cong án vi�c

lam cho nguði dán trên dja ban.

Theo loi ké cua ông Nguyen Van

Vüng (50tuói ô Äp 1, xá
Nguyèn

Phích, huyén U Minh) - Chu tich Hoi

dóng quán tr� kiêm Giám dóc Hop lac
xá 19/5: "Hop tácxâ 19/5 v�i nganh

nghe hoat d�ng là tróng rung va

Cham sóc rung, khai thác gôo
va kinh

Tang tính c� ket cong dong

và phát trién du lich

Nghé gác kèo ong không chi có giá

tri

vé kinh té, là nguón thu nháp nuói

song bao gia dinh bao thé h� mà còn

là nghé mang dâm bån sác van hóa

cua tinh Cà Mau nói chung và huyên

UMinh nói riêng,có súc sóng
bén bi,

gán chat v�i rúng tràm và tón tai hàng

tråm nåm. Dáy là nghé cha truyèn con dé gác kèo ong. Dén nám 17 tuói thì Ông

nói tiép nhau qua các thé h� và gån

bó suót cà dôi nên không phái ai làm

cúng dugc.Tho gác kèo ong gióicán

phai có ký thuât, kinh nghi�m, náng

huóng nghiên c�u trén nhiéu linh vuc.

Ong Trán Vän Nhi, 63
tuói

(thuöng

goi là Ut Nhi, ngu Ap 1, xå Nguyèn

Phích, huy�n UMinh), nguði khá nói

tiéng trong giói "gác kèo ong"
boidâ có

hon 46 nam trong nghé, dên nay ong

ván giù duOc cái hón oót c�a nghëé "án

ong.Ong Ut Nhi ké
lai rång, ong thoi

dó nhiéu vo ké, gác 10 cáy kèo
thi

oó

dén 9 cáy kèo ong dâ vào làm tó và sán

lugng m�t ngày xua cùng nhiéu hon so

vói báy gið.Khi óng con nhó, tháy cha

di gác kèo,ông dã mê v�i nghé nhung

không dugc cha cho di theo, cho dén

nam 15 tuói óng mói duge cha truyén

nghé cho minh và dén nåm 16 tuói thi

ong dugc
di theo

nguõi
anh ré

vào ning
nhieu tiém nång phát trién du ljch boi

nét hoang so
nguyên ven c�a

nó, dông

thoi U Minh nàm trong vùng �óng

bång sông Cuu Long nen có nhiéu

sán phám du lich tuong dóng mang
tinh canh tranh cao.

Cùng
voi nhu

cáu thuc téc�a cu�c sóng, phát trién

du lichsinh thái
gán

voi
nghé gác

kèo

ong là tátyéu và chác chán ngày càng
duoc mo rong tai huyên U Minh dfa

trên tài nguyên thiên
nhiênh� sinh

thái rung ngâp ngot vùng dát U Minh

Ha voi
thám thuc vât phong phú.

Trong dó nói b�t có cây tråm, loài cây

có khá nang bám tru rát tót trên dát

phen chua, ngâp úng
Khi den voi huyên U Minh, du

khách có dip duyc trái nghi�m vói

nhiéu dieu mói la, háp d�n nhu di

b� ho�c dap
xe

dap xuyên ri�ng
tråm

bat ngàn dé tan mát nhin tháy các

loài dong v�t nhu chim, khi, sóc...Du

khách có dip träi nghi�êm th�c té quy

trinh gác kèo ong cùng nhu quá trinh

láy mat ong. Ngoài ra,du khách còn

dugc thuóng thúe mât ong ngay trong

rung voi vi ngot thanh, h�u chua nhe

dac trung huong vj hoa tràm da duge

trién khai tai diém du lich Huong

Tràm thuoc Ap 16 xa Khánh An.

dá tu minh vào ring gác kèo cho dén

hôm
nay.

Theo
thoi gian, óng dugc cha

truyen day tu cách quan sát,chon diém

làm kèo cho dén cách gác kèo.V�i niém

dam mê, chám chút hoc nghé c�a minh

nhung cùng mát kho�ng 10 nåm sau

ong moi dugc xem là nguoi tho "anong"

chuyèn nghi�p. Theo ông Ut Nhi, m�t

nguoi binh thuong không thé tu hoc dé

gioinghé "anong" mà con phái có bí

dam mê vi môi nguði có m�t phuong

thuc gác k�o ong khác nhau, ký thuát

khác nhau nhung cùng huóng dén

muc dich, là khuát phuc duge loai

ong rung von rat hung du, sinh hoat
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Jet&hindoJhá
Bút ký cua nhà vdn SUONG NGUYET MINH

uon lên Phin HóM con voi các em
16, 17 tuói thì toi già

chu con tré cái nói gi?

Chúng ón ào m�t lúc rói kéo nhau
di. Mot lát,tiéng hát, tiéng kèn lá da

vang lên ó con duong mon vàt ngang

suon núi. Lai m�t minh tháy vói

dóng lua. Bèn ngoài suong dâ nang

hat, thinh thoáng roi
lóp b�p.

Tháy Nam ôm cái dài bán d�n áp
vào tai nghe tin túc tù Thú do. Sáp
Giao thua, tháy van to volum nghe
bài hát Happy new year. Rao rue,

xon xang quá. Bät chgt
nhó nhà, nho

bó me khi
còn sóng. Không khóc

mà
nuóc

mát tháy cú úa ra. Tháy lai

nghi dén vo chóng dúa em duói Ta

Phoi.Nam nay không vé ån Tét, có

khi dén móng Nám vo chóng nó lai

ngugc lên thâm
anh. Tháy sê dành

cho vo chóng nó ít thit bò gác bép dé

biet thé nào là huong vi Tét nguoi

Mong & Phin HóThâu.
Giao thua xong m�t lúc, dang dinh

di ngu thi nghe có tiéng luc cuc, khut

khit nhu ieng thú di án dêm. Tháy
Nam cam dèn pin soi qua khe cua.

Suong mù trång bac. M�t cái bóng
den thâm dang oât oeo bèn liép.Troi

oi! M�t con bë.Tháy dáy c�a kéo
con be vào. Oat o�o, rét run láy báy,

Tháubát lu�n
kiéu gi cüng phåi
dén Lào Cai.

M�t dém nåm
tàu du ljch, hoãc ngói ôtô gán
mot

ngày gioi cúng toi thành phó
cua kháu sôi d�ng miën bièn ái

này. Tu Lào Cai, ban di ôtô lên
Tá Phoi, sau dó di xe máy ngugc
dóc lên bàn Pèng, bán Phin Hó,
rói bó xe máy leo b� nua ngày
mói dén Phin Hó Tháu.
Khi thay Hoàng Trung Nam lên

Phin HóTháu thi ó �ó dä có3lóp.

nhung chi có m�t có giáo nên lóp 1,2,

3hoc chung m�t phòng. Có nghia là

lóp 1 viét chính tá thi lóp 2h�c Toán,
lóp 3hoc Tiéng Vi�t ho�c nguoc lai..

Nhà tranh tre,núa lá,bàn h�c dóng
bång luóng và m�t bàn cúng là các

thanh luóng ghép lai. Ong truðng bån

Vang A Páo kêu dân ban mói nguoi

góp m�t ítv�t li�u lâm duoe hai

phòng. M�t phòng làm lóp h�c, m�t

phong cho cô giáo Cúc, nguoi duoi

xuoi lên cám bán. M�t chiéc giuong
cá nhân dóng bâng go sa mu, mót cái

túi du lich dung quán áo,giáy báo cú

dán kín góc giuðng nåm, che bót gió

núi lotqua phên núa.
Bép núc,an

uóng, soan bài, chám diém... tát tán

tat trong cân phòng tre lá
15m áy.

Có vát và nhung suóng nhát là không
bao gio phái... khóa cua.

Sáng Ba muoi Tét, tháy Nam dang
nam co trong chán thi ông Páo dap

cua.
Mát nhám mát mð, nhin mâi moi

tháy ong truong bán lán trong suong
mu. ca lóp hoc,cà núi rùng c�ng chim

trong mù
sudng. Cháng

hiéu ông Páo

do duong th� nào mà dén duoe. Ong

Pao vào nhà, suong
mù ùa vào theo.

Ong dem cho tháy Nam m�t miéng

thitdüi
bò. Trong lúc tháy Nam lúi

húi
chui trong suong ra lu nuóc rua

mat thi
ông truóng bån lói chai ruqu

men
lá d gám giuong ra tu rót uóng.

Thay Nam quay
vào

d� tháy óng
Páo

chum máy doan cúi bó dé khô gáy
lua. Lua cháy sáng láp loáng, nó tí

tách xua suong mu và làm can phóng
ám hán leên.

con
vat bé

nhó �ói hóp hong. Tháy
nhan ra con bê có hai vòng xoáy trèn

trán cua nhà truðng b�n Vàng A Páo.

Cháng hiéu sao nó d� xóng chuóng
ra sóm thé. Tháy kéo nh� nó d�n bén

dóng lua suði. Be... be... be...tieng

kèu nhó nhe, triu mén. Tháy láy dao
cát lá và cù su hào cho nó an. Con bë

vua nhai vùa nhin tháy giáo, hai måt
nó trong vát, uon uót.

Phin HóTháu d� cao 2.080 mét,

khi h�u quanh nåm mát lanh nhu Sa
Pa. Ngày truóc, Phin HóTháu chi có

rung già, dóc núi, chim thú hoang,

gió manh và thinh thoáng tuyët roi;

con dá dóng màng, dóng váng trèn

mat xò nuóc thì sáng sóm mùa dông

thay thuong xuyên. Phin HôThâu
heo hút, hoang váng chi có chim,
thú. Sau này, nguði Mong tù th� trán
Sa Pa lên, t�

huyên Bào Tháng sang
com dum com nám suong rung di

tim dát tróng thão quá mói b� vùng
nüi cao hoang so này d�n du, lói cuon
nen ha trai cám léu dung bán. Noi o
cú không cát h� kháu (h� kháu là cái

gi Cung không biët) và chính quyèn
dja phuong cùng cháng rò ho di dâu.
Noi o mái cú sóng hón nhiên nhu
cày hoang co dai dã ngàn nåm nay

van sóng, không dang ký tam tr�
tam

vång, không làng bán, không chinh
quyen, tré con dé ra không làm giáy

khai sinh, không h�c hành, yté
Cuói cùng, chính quyén cáp huyen
thi phai sua chuyên då rói:Thành l4p

ban, láy luôn dia danh Phin Hó Tháu
làm tên bán mói. Có bán môi thi co

ara

AAVA

O
Tranh minhhoo cia hoosVü BinhFuán

hoa tiétthó cám xanh, dó,vàng. con bé, d� ông Ba muoi xoi cá rói.

Ong Páo tiéc hùi hui, than thò. Lúc
dó tháy dang nuóng thit bò. Tháy
dinh chiéu mùng M�t moi

truðng,
phó bàn, bí thu chi doàn, công an
bán dén an Tét. Ong Páo båo, sáng
mai tháy dây sóm cùng dân ban tap
trung chò bái có có cây néu tháy
dung buói chiéu dé chào cò. Dêm
Ba muoi, rang sáng mùng M�t,
tháy nên xu�ng suói Hoa láy nuóc
cáu may. Nuóc ngày mùng M�t
sach trong nhát, uóng vào sê khôe
manh, không so ma quý; gia súc
uóng vào thi lón nhanh. Ngày truóc,
ong Páo di bo d�i, làm dén cáp tiéu
d�i truóng rói phuc viên. Không có
ong chèo chóng, cháng hiéu cái bán
Phin HoTháu này sê ra sao.
DO khoàng muði giò dêm, có dám

trai gái bån di hát vói nhau í di tat
vào tham và rù tháyNam di hát dói.
Dua não tóc cûng uót

suong dem.
Thay báo: Toi già rói,di hát dói ngailám. Tháycòn tré låm, 30 tuói sao
da kêu gia?.Toi tre vói nguði 40,

tim...
trông rát

vui mát. Máy con

ngua buóc
ó góc cây, bon tré tét tua

xanh dó vào dai cuong,dán miéng

dáp
ó dáu ngua sác so

nhiéu màu.

Tháy Nam cùng ra nháy cò ro.
Mat

tháy do bùng vi men rugu lá. TháyMot lát, thàng bé Cháo Lao San

chui trong suong vào nhà, tóc
nó uót

nhoèn, cuði tro rång lgi. Bó m� nó

báo mang biéu tháy Nam con gà tre.

Cam
dong quá! Tháng bé hoc lóp 3

mà viét chü con thiéu dáu, sai nét.

Mot lát núa... M�t lúc n�a... Rói

thoi làn dieu
dân ca tinh yêu Kho

chia planh:
Mua xudn hoa dua nd tudi, nd

nhiéu,

Sao em khóng dén voi anh, xem

hoa no?

mot lát nüa... lai có nguði trong bán

dén. Gán trua, trong phòng tháy giáo
cám ban da dáy rugu, thitlon móc,

máng. gà tre,nám huong, m�c nhi,

gao nep nuong, rau su hão, ruu men

lá.., Moi nhà trong bán déu dem dén

cho tháyNam mot vài thú détháy án

Tét. Tháy
Nam khong ngo có tháy to

nhát bán.

Nhin vét chân
em quay di lòng

anh dau thát,

Em không dén, huong hoa mùa

xuan tan theo gió lanh rói..

Bon
con trai con gái hò inh ói:

Tháy giáo yêu con gái Mong rói.Tháy

giáo có làm ré Phin HóTháu khô...

ong? Làm ré sao duge? Tháy dá 30
tuói màbon con gái bån 15, 16 dá di

láy ehóng hét rói.

Chap toi Ba muoi Tét, óng Páo

lai
dáo qua chó tháy Nam, Ong

phan nan van chua tim tháy hai

Chieu, trai gái bán kéo nhau ra

dám có xanh bên canh lóp hoc dánh

cú, nháy co ro thói khèn. Dúa nào

cúng mác quán áo moji thêu nhüng

yté bán, có truông b�n và tháy giáo
cam

bàn.
Truoc khi lên day h�c, nguði ta då

ké vé Phin HO Tháu nhu the. Khi lên

roi,tháyNam moi biet nhiéu khò
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Cúng chu và cho chü

ngay Tét o Nhà Lon Long Son

khan, phúc tap, cá nói so hâi vån

chua duoe nghe. Vi nhu cách dó

máy nam, dóng nghiêp c�a tháylà

co Cúc ô lai Phin Hó Tháu án Tét.

Dem Ba muoi cùng treo cay den
bao lên day phoi châng � thém hè

dé xua ma duói quý, dé dón xuân

vào nhà. M�t dóng lüa, m�t minh

nghe gió núi. Gân Giao thùa, nghe

rát nhiéu tiéng chí chóe ngoài sân

và tiéng dat, dá ném vào c�a. Cóó

Cúc nghi, hay bon trai bán di hát

doi vé qua trêu dùa. Nhung mà bon

con trai nguoi Mông hién lånh nhu

dát, co quen biét hét co mà! Tim co

dap gáp, manh dón dap nhu tróng

dánh trong ngue. Cái trông nguc

này to hon tróng làng. Co kêu lên

nhung khóng ro
löi,

luoi cú liu
lai.

Troi a! Duói
ánh

dèn
båo, m�t dàn

khi loc nhóc, con
ngói

con
dúng,

con cay cua,con láy que khéu máy

cáiquán áo phoi trên day, cócon
nhat dát, dá ném len. Ban linh máy

nam o núi ring và dá ti�ng theo
dân

ban di san dem lam co trân
tinh

lai.

Co cám hai tay hai cày c�i bó dé

dang cháy rng ruc, dáy c�a lao ra

san. Co quay nguði theo vòng tròn.
Hai ngon duóc cùng biën thành hai

vong lua dó ruc quay nhu bánh xe

lua lan trên không trung. Bon "h�u

due Ton Ngo Không" tháy l�a so

quá, dân ra và chay tán loan.

Moi chuyen yên lành, tróng ngúc
không dánh nüa, cô thò phào dúng

lúcGiao thùa dén. Co áp chiéc dài

bán dan vào tai nghe tiéng chuóng

dóng hó diém mà lòng rung rung.

Chiéu mùng M�t di chúc Tét dân

bin,ai cûng bào
"d�ng rung

Bay gio, có Cúc, tháy Nam khóng

con day o Phin Hó Tháu nua. Theo

ché do luan chuyén giáo viên,

tháy cò duge chuyén vé bàn Pèng,

tháp so vói Phìn Hó'Tháu. Giáo

vien mói cám bån là tháy Giàng A

Dùng. Tháy
là nguði Móng � Phin

HOTháu, hoc
hét lop 9 phóthong

co sò, dugc h�c thèm 3tháng
phuong pháp Su pham n�a vé day

bon hoc trò lóp 1, 2, 3. Tháy giáo

cúa bán day bon hoc trò bán. Cùng

là chuyên la,quý hiém � Phin HHó

Tháu. Têt này, tháy Giàng A D�ng

Cung nhay cò rò và thói khèn di�u

Kho chia planh. Dêm tháy cung di

hát dói. Ngutoi yêu tháy trèlám,

cung bán Phin Hó Tháu.

LÊ HÓNG KHÁNH

Di tich lich sú vän hóa quoc

gia Nhà Lón Long Son doông
Trán (tên th�t là Lê Vän Muu,

nguoi Hà Tiên) cho kh�i công

xay dung tù näm 1910, hoàn
thành 1929. Côngtrinh hinh

thành nhòtiên cua vàcông súc

tu nguy�n
cúa ôngTrán và c�a

nhieu nguroicùngchi huróng.So

sinh

di có

thoi,

tên

ông

ông
Le

Trán,
Van

vi

Muu

lúc

lúc nào cùng làm vi�c luon

tay, dé tóc búi, lung trán,

di chân dát, nên nguði dân

quen mi�ng goi óng theo cách vua tôn

trong vua kinh mên là "óng Trán.

Vi nhung công trinh do ông Trån tó

chúc xay dung déu nàm chung m�t khu

vuc nen nguði dàn quen goi dó la Nha

Lón. Sau khi ông Trán qua doi và duge

dua vào thò cung trong Nhà Lón thi

khu di tich này lai có thêm m�t tên goi

nua là Dén Ong Trán.
Nhin chung,

Nhà

Lon Long Son dugc xây dung vói phong

cách pha tr�n giü�a tin nguðng dân gian

Nam B� vói Nho giáo, Lão giáo, Ph�t

giáo. �ay là m�t quán thé góm nhiéu

nhà, có lói kiên trúc tua kiéu dinh làng

Vi�t Nam, nhung khóng theo m�t quy

hoach tóng thé nào c�. Các nhà láu,nhà

trêtxen ke ké tiép nhau, không cân doi,

khòng sau truóc, då tao nèn m�t bô c�c

kién trúc khác la,phá vð các móthúc

phó bién trong kién trúc-
xáy dng

duong thoi và t�n sau này.

Trong quá trinh sinh sóng tai Nhà

Lón Long Son, ông Trán còn truyén day

cho nguoi dân noi dáy cách doi nhán

Xu the,cuong thuong, dao nghia nèn

nguoi dan xung tung óng là �ao Ong

Trán. Thuc ra,"Dao Ong Trán"là hinh

thúc tin nguöng dán gian, dua trén nên

tang cua dao Tu An Hiéu Nghia, hòa

hop triétlý c�a Phât giáo, dóng thoi có

ánh huong c�a Nho giáo, ��o giáo và

tuc tho cúng ông bà, nhung không lâp

chua, quán và không bát bu�c
tin dó án

chay. Các tin dó c�a Dao Ong Trán tu

Vist séndá ngdy tSt d Nho Lon LongSon

ông Nguyèn Van Lang, mùa xuan này

vua tròn "ciu tháp thuong thugng tho"

(90 tuói)
vàn rát say mé "cho chr cho

biét:O Nhà Lón Long Son,viét câu

dói,cáu liéndé treo lên các gian tho

goi là "cung ch�", con viét tâng bà con

goi là "choch�". Dói v�i cu, vi�c viét

lièn dói trong dip Tét là m�t cách di

O Nam Bo vé tham du. Nhung ngày
này, Nhà Lón Long Son khóng khí r�n

rang, moi nguði cùng nhau làm các

loai bánh mút truyén thóng cua nguoi

Nam Bo dë dâng cúng thán thánh,

vong linh ông Trán, tó tiên,óng bà và

sau dó dành dai khách dén thâm.
Gói ghém nhung phán quà là sách

vo, bút muc dé tang cho các em hoc

sinh
nghèo

mà hiéu
hoc, hay dóng

goi

nhung suát gao, thuc phám dé táng

cho nhung h� nghèo trong thón, xå
la

mot trong nh�ng viec
làm

có y nghia

và dáng ngoi khen dién ra
háng nám

tai

Nhà Lon Long Son vào dip Tét.

Vão nhung ngày cuói nám, dén Nhà

Lon Long Son, du khách chúng kién

hinh ành nhung cu ông dang say sua

viétlièn. Các cu khan áo chinh
té,

s�a

soan bút, nghiên, giáy, muc. D�ng tác

khoan thai khi cho bút vào nghièn

chám muc, rói nán nót t�ng nét
chu

trong khi viét nhung câu �ói, câu liên

da mang dén sf say mé, thich thú cho

khách tham quan cúng nhu nh�ng

nguði dugc tang cáu dói Tét.

Noi dung các cau dói déu huóng dén

Nhân, Nghia, Le, Tri,Tin, vé không

khi vui xuân, vé cánh dep,tinh nguoi,

nhung diéu hay, lé phái trong cu�c

song, truyén thóng tótdep c�a tó tiên.

- "Thiên hnu tú thoi xuán taithu/

Nhon sanh bá dao hiéu duy tiên"

(tam dich: Troi dát có 4 mùa, mua

xuân diung �áu/Con ngudi
có tram

hanh, hiéu hanh là trén hët.

Thiên táng tué nguy�t nhon tâng

tho/Xuán mân càn khôn phuoc mán

duong (tam dich:
7rÖi thém tuó1,

nguoi thêm sóng láu/Mua Xuán dén

phuóc l�c dáy nhà)..

M�t trong nhúng nguði vi�t lién d6i

nhiéu nam O Nhà Lón là cu

duöng tinh thán, rèn luy�n bån tinh

khoan hôa cho nguoi viét và
lièn thóng

tinh cam voi bà con dây dó, gán xa.

Theo bà Le Th� Kiém (nguði dân �

dây quen goi là cô Ba, cháu doi thú

tu c�a ong Trán), nguði chju
trách

nhiem tiep dón, huóng dân khách

dén tham
viéng

di tích Long Son:

Mõi dip Tét vé, Nhà Lón Long Son tó

ch�c viétgn200 tö lièn vuóng, hon

60 to ngang, 300 doi lien dài...Cüng

theo có Ba, hien nay,xã Long Son
chi

con khoàng hon chuc nguði lón tuói

có thé viét lièn. Vì váy, các cu ông
viét lien thuong quan tâm tim kiêm

nhüng thanh nien, trung niên theo tin

nguong Ong Trán, có hiéu biét và dam

me viét lièn, dói dé truyén day.

Nhin nhung câu dói cúng dugc treo

trang trong trên các gian tho, nh�ng

cau doi duoe nguði nh�n nång
niu

quý
trong và khuôn mât ho0an hý c�a nguði
"choch, nguði viét bài này tâm dâc

vo cùng loi cu ong Nguyén
Van

Lang
Viec truyén lai cách viétlièn, dói trong

ngày tét,ngày lé cho thé h� tré là m�t

cách giu gin phong tuc truyén thông
tot

dep c�a cha ông, rèn luyén cót cách cao

nha, tám th� ung dung, nhân thúc môi

giao hoa huyén di�u giüfatroi
dát và con

ngudi trong mua xuán minh

tam, kién phúc.O

theo hinh thúc tai gia.
Rang sáng mùng M�t Têt, có

nhiéu tiéng nguði nói láo pháo.

Lai có tiéng khòa nuóc, tiéng

suói cháy róc rách. Dån bàn
dâ

thúe day và dang di kin nuóc cáu

may. Tháy Nam cûng vác m�t cái

thuóng dugc làm báng m�t doan

luóng da khoét ruot dáu mat,

Hinh anh nhung nguði dàn ông lón

tuói dé råu, tóc dài bó búi sau gáy,

nhung nguoi ph� nû có khuôn mat

hién hoa luôn nð nu cuði hién h�u

trên moi, và tát cá déu mac bà ba den,

di chân trán, tù lâu dä trò nên thân

thuoc, gån bó vói mi�n quê Long Søn,

sông
nui hùu tinh.

Xuong suói Hoa vác nuóc. Bát

nuóc này tháy uóng cáu may cho

benh tat het. Bát nuoc này cho con

be hai xoáy nhà ông Páo châm an

chóng lón...Su xuát hi�n c�a con

be dáu xuân së làm ông Páo giat

minh, ngac nhiên. Nghi thé, tháy

Nam cuoi thám, lòng vui vui.

Gán trua mùng M�t, cho cho

moi su kiéêng ky trong các gia dinh

nguoi Mông dá xong. Thay Nam
di truoc, dát con bê hai khoáy di

sau (mot tháy giáo m�t bê con)

dén nhà truong bán Vàng A Páo

chúc Tét.

Hång nåm vào ngày Tét Nguyên

dán, ngày gió óng Trán (20 tháng 2ám

ljch) và ngày Tét Trung c�u (9 tháng 9

am lich),Nhà Lón Long Son dêu có,

tó chúc léh�i long trong, thu hút w.
hàng chuc ngàn nguôi gán xa,

chù yéu hit các tinh
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hang hen mà nên,c� sang
dáu tháng Chap là giÓ mua
dong bác lai thao thi�t thói

trên
nh�ng ngon cây xào

xac,dé ai cûng nôn nao khi
Tét sáp vé.Då sang cái Tét thú 3 có su

hien dien "concô vy", nhung có lê nám
nay khó khân mói thuc su duge "chi m�t

dat tên".Tháng Chap da dén bên hiên,

vay mà phó xá ngoài kiavån "lang nhu
to'.Ai náy båo nhau, khó khân dáy, Tét

nhát chiqua loa thôi,"cúngcu"la chính!

Trong cái lanh hanh hao khô nè,mùi
Tét, tuy thé,duðng nhu dã dán dông dac
lai, duong nhu chi gio tay ra là có

the
nám dugc nó,và duðng nhu chi cán hòa
vào dong nguði dang hói hå là së dugc
dam minh vào không khí Tét

dang len
loi moi ngóc ngách cùa cu�c sóng, bát

cháp nhüng suy thoái, nh�ng såc dó và

nhüng lao dóc..

Nhung, cu�c sóng hi�n dai khién m�i
Tét duong nhu ngày càng khó nåm båt.

Thoi bao cáp, cuoc sóng khó khân,thiéu
thón gáp máy mudi lán bây gið,Tét là

cho doi mòn mói c�a tré tho, là su ki�n
rát doi dac bi�t, rát dôi thiêng liêng v�i

nguoi lón, dé có gi là c�ng phái "dédành
dén Têt cúng cu, moi su di xa cúng sé

V.Tuán 73
Tranh minhhoa cüa hoo sVO Einh ludn

quây quán quanh bép lua. Bà tôi con
vùi máy c� khoai lang rói chia cho moi
nguoi cùng hít hà, nhám nháp vi ngot
thom cua khoai m�t chiêu cùng nuóc
trà dac cho tinh ngú.Trong thoi khác
láng dong thiêng liêng c�a ngày can
Tét, gia dinh nhó c�a chúng tôi vói ba
thé h� nhu nhüng thanh cui cùng góp
súc dé thói bùng lên ngon lua ám áp
cua doàn viên, c�a hanh phúc don so
mà quý giá vô cùng.
Máy chi em toi khu khu �oi bánh nho

trên tay vóinu cuði di cà vào trong giác
mo, sáng mai tinh dây da tháy bà pha
nuóc mùi già tám tát niên, m�t nghithúc mang ý nghia táy bò moi ué tap, bui
bam, �en dui c�a nám cú, dé tinh tuom,thom tho, sach së dón nám mói. Chúngtoi tin löi bà, nên ra súc ký co cho th�t
sach. Chiéc khân mat thom nóng,ám
suc mùi Tét theo taybà n�i tán mánlauria tùng guong mátám khói den nhémcua máy ch� em. Vita hít láy hítdé m�i
lá thom, chúng toivùa nhoài rakhoi taybà dé nhanh nhanh còn di dót

pháo tép.Dén gio,khi doi tay tho sán thân thuongda ó m�t ndi nào xa lám,toi lai ao uócdén cháy bông duge m�t lán månh khânthom nóng,ám sucáy áp lên guong m�t

khác thiêng liêng giao hôa c�a dát trõi,

giua tiéng pháo nó tung bùng kháp

không gian, không ai båo ai,nhüng
dúa tré cüng trò nên nghiêm cán, yén
lang xêp hàng lán lugt ra nhân "tién

mùngtuói" và lôichúc "hay an chóng
lónh�c giói" c�a bà và bó, m�..
Thuong nhó huong vjTét xua khôong

thé không nhác dén mùi väi s�t soatnutóc

hó cua nhüng bo quán áo moi. Thuf mn
malü tré nhà nghèomi nám chi duge

ngii m�t lán, màcüng có nåm
khóng

dugc. Tét nám no khó khán quá,me do

dành tôi mac lai quán áo c�a chi,thiéu

mùi vaimói thi cáiTét voi tôi khôngcon

tron v�n. Sáng mùng 1 không duge xung

xính di�n di choi vói chúng ban, tôi tüi

thân dúng nép vào khe c�a nhin ra ngoa

duðng, thèm thuóng nhin có bé hâng
Xóm mac chiéc áo lendó ruc.Bà n�i kéo

toivào lòng, �ôi mát rung rung rO1 du
them

cho tôim�t dóng xu nüa. Va luc

ay,mùi Tét trong tôi cin là hoi thð cay

nong quét tráu c�a bà.Nhûng mùi vjcua

Tet xta thuang nhó toi không cam nhän

báng kh�u giác,màcàm nhan báng ca

traiim và nôi lòng rung rmg c�a moto
bé chua tròn 10 tuói.

mot búc tranh ruc rosác màu hi�n ra,
và búc tranh áy böc lên mùi Têt thom

ngào ngat Góc này là rá gao trång nhu

bong, góc kia là nh�ng tàu lá xanh biêngtró vé trong ngày Tét, moi hy vong, phán biéc, bên canh là chiéc mâm con dung
do xanh dó chín, giâmin, nåm thành

dláu cùng sê läy môe Tet må h�n, ma

tung nám nhó,
ô gida là nói thitlon ba

chi rác tieu b�t tôa mùi mõthom ngáy
ngay. Me tói gáp lá, xép thành t�ng8
chiéc khuón vuóng ván dé bà góibánh.

Máy chiem toi láng xang xung quanh,
lau lá dong, chon

lat,

nói cuði r�n rá...

Truóc tiên bà së múc m�t bát nép dáy
dó vào khuôn lá,vun các góc cho that
déu rói bè núa nám dó xanh ph kin

gao, sau dó bà ch�n haimiéng thjtxép
lên trên,tiép tuc rácdo,gao cho kin rói

bé lá gói th�t ch�t. Bà tôi xoån latrát

khéo,sqi latgiang trong tay bà cúmém
nuot nhu lua,nh� nhàng xoay máy vòng
là dá ra hình chiéc bánh vuông viúc,tinh

tuom. Bà dat hai chiéc bánh vào nhau
rói buoc thành m�t cáp, nhoáng cái 20
chiéc bánh vuông thành såc canh, déu
tám táp da ngay ngàn trong nói. Bà cháu
toi nói lua luoc bánh.Tu lúc áy,mùi Tét

ky di�u mói th�c su dinh hinh rò nét.

Chúng toi
trái

chiéu nám
quanh bép,

ngon lúahóng ruc tóa hoi ám kháp gian

bép nho. Nudc trong nõi sôi ùng ue, tóa
ra mui thom ngày ngt c�a nép, dó,

thit,

lá dong quy�n cùng nói lá mùi già dé ghé
mot bên. Thu huongVi thieng ày sao
giokhó bát gáp dén thé,nhung nó nhu
da duoc ghi såu trong tâm khám, dé dén

gio nhung sgi nhó móng manh ván len
loi vào tung té bào khúu giác,dánh thúc
tam trí toi nguge vé nhung ngày xua c�.
Lo trécú gà gåtbèn bép l�a, mát dã

díp chat nhung có cuông dé kiên nhán
cho cho bàng duge lúc vót bánh, tan

tay moi dfa nh�n m�t câp nhó xinh dé
sung suóng sóm

mai khoe
cùng chúng

ban.Thú müi Tét khoánh khác áy là

huong vi c�a cho dgi khát khao, vi suót
cá nám mói lai duge an bánh chung,
là niêm vui hiém hoi cá nhâ tôi có dáy
dú cá bà, b6,m� và máy chi em cùng

cho, må co gáng

Sang tháng Chap, ngay nhu ngán lai,
ai náy déu v�i vá, ai náy déu dém nguge
thoi gian dé hói há thu xép cho xong moi
vi�c. �å bao nåm

rói,

dù tháng Chap
luôn ap dén m�t cách bát ngò, và giúa
cáicuóng cuóng c�a nhúng ngày sát Tét,
toi luôn có nh�ng kho�ng läng bói hói

nho vé bà n�i và bó m� c�a tôi.Bà toi da
di vào thien thu, nhung cú dén Tét, hinh

anh cùa bà trong tôi
lai ven nguyên

chua bao gið xua c�. Quanh nám bà tôi

cam cui,tán tào,bòn mót chám con gà,
con lon, nh�t nhanh sàng sáy tùng hat

gao,
hat dodé dành �én Tét. "Thé giói

bí án và dáy háp dán cúa bà nàm � máy
chiéc thùng luong khó quân dung,xêp

gon trong can buóng nhó,luôn sach

sê,ngán náp, tht nào vao
thu ay. Day

thung dung dam can gao nép, kia bjch

do xanh mói phoi duge vài náng con
chua nó hán, góc này tui bóng bi tráng

ngà treo trên xà ngang... dó là cái ám
no bà danh dum dé "cúng cu" và dé cho

chi em tôi có cái Tét dú dáy.

Con nhó,nh�ng ngày dông tháng

Chap rétlam, rétcát da cát
thit,

cái rét

cú nhu thám vào trong rói d�i nguge ra

ngoai. Lú tréchúng tôi di h�c chòng vào
bao nhiêu áo cúng vån run lên bán bát,
thé mà sáng ngày ra bà toi dã lo mo cáp

máy bó lá dong ra voi nu�c
công cong

rúa ký tung tàu róixép ngay ngán, bó
lai

và
cám

vão thùng nuóc cho tudi.Bà cú

lang lé rua lá,vo gao, dai dó gida amu
gió lanh tháu xuong và mua phùn giáng
kin. 28Am ljch là nhà tôi gói bánh. Chao

oi,ngly gói bánh th�c sy là ngày h�i cúa

la trengay áy,chúng toi nao núc
di hoc

vé la ho nhau án com thát sóm dé dén

16i gói bánh cùng bà và me
Bà toi sé trái chiéc chiéu ra gida nhá,

Thdi gian vùn vut troi nhanh,dä bao

caiTet di qua, cu�c sóng hôm nay dá

1nohon rát nhiéu so voi truóc.Co

nhung phong tuc da không còntn tai
khi T�t vé,có nh�ng con ngudi chi con

CO
thé gåp nhau trong giác m�ng,

nu
thue nua hu, nhung roinhûng giác mo

aycung thua dán, không cách nào mo

tiép duçc- nhu thé moi nguði da
tnue

Su dén m�t cuoc doi mói,chí còn lai thit

cam xúc hut hång khi có nho ve. Vay

ma bao mùi huong T�t thuð xua van cu

di theo toicùng thuong nhd.
Nni

huong ay tháp thoáng tròvé trong ky

no goi nhác ve tinh cam gia dinh dim

bocsé chia, nhuong com sè áo.Nhrg
ky úc tuoi dep áy chính là odinguón

nen súc manh giadinh Viet,boi gia
din

luon là thành tri quan trong nhit ala

moi con
ngutoi.O

c�a minh.

Tám tát nièn
xong là

chúng toi
tungtang chay

nháy kháp con phó nhó,mot tay cám
cap bánh nhö bu�c lat,mot tay cám bjch ni

lôngdung máyquà pháo tèp, chóc lai dí que huongcho nó �i
doàng. Müi pháo quy�n vóimùi måm com tát niên chiéu 3o Tét,có le là th müi dugc níu giù dai dángnhát

trong ký úc.Thé rói thòi khácGiao thua thieng liêng da dén, lúc nàykhông gian ngâp trån mùi
huong trámbà toitháp trên ban thò tiên tó.Toinhó

tám lung còng c�a bà khi
d�ng rirám khán rátlâu vói vémat

nghiemtrang, thành kinh.
Nguóe nhìn lànkhói môngnhu to uón luon,bà quaysang bao "cáccu dang vé an Tét

dáy".Chúng toi tin diéeu áy, và trong thoi
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Múa Xoang

toiLécung

Lecung kholúa
Cua nguoi He

nguoi H'rê là m�t phong tucH àng

tháng

nám,

11, 12

vào

duong

khoáng

lich,

ong bà và cát tiétgà dé cúng,
thi

dén lugt

ch� nhà moi ruqu tháy cúng dé cúng8

phép. Tháy cúng xói rugu (xói có nghía

là làm phép), th�c hành
các

nghi
l� cùng

voi loi cúng: "Hoi Thán Lúa, Thán Kho.

Ta báo voi Thán Com, Thán Lúa, ta bát

dáu xuá lúakho nhà. Chúng toi an lúa

m�t kho này, chúng toi an cho dù nám

giáp vu,chúng tói cho khách ân du,só

lúa thùa ta dé lai mua sau...

Khi dã cúng xong và cáu xin các vi

thán chúng giám cho lè vatcùng lôi
cáu

nguyên c�a gia dinh, lúenày vo c�a
chù

nhà dùng thúng ka dáp xúc lúadem vé

nhà dé giácóm. �én ngày hôm sau mói

có thé xuát lúa khôi kho nhiéu ít tùyý

Nguoi H'rê quan ni�m rång, néu dua lúa

gao
ra ben ngoài kho mà không cúng

báo Thán Lua, Thán Kho thi ch� nhàse

bi thán quó phat.

Sau khicúng xói tai kho lúa sê cúng

tai gia dinh chù nhà. Nóivélé cúng "Mo

kho lúa, ông �inh Vän Et cho hay: Sau

lé cúng tai gia dinh chù nhà,moi nguôi

cùng quáy quán an uóng vui v�, mong
các vi thán, tö tien phù h� moi ngu0
manh khoe, nhà nhà no ám, mua màng

boi thu. Dac bi�t,lé cúng "Mô kho lúa"

con
là dip dé báo tón các nét dep van hóa

truyén thóng c�a nguði H'rê nhu mua

Xoang,dánh cóng chiêng

Ong Latong Lu,nguyèn Truong phòng

VHTT huyén An Lâo cho biét:Lë cúng

Mo kho lua"
cua ngutoiH're cüng là dip

dóng bào phò dièn các di�u mua
Xoang

dánh cóng chiêng. Làdip dé thé h�é

tréhoc tap,khám phá nét dep van hóa

Cua dián tocminh.
Hy

vong,thoi gian
toikhông gian lécúng "Mó kho lúa" c�a

dóng bào H'rè sé duge phuc vu khách du

lich,góp phán báo tón và phát triénkinh

té,

doi sóng c�a nguoi dân vùngcao.

PHAN HIÈU kinh nghiem nhiéu nam trong vi�c thuc

hien các nghi thúc lécúng chia s�: Dé

chuán bi l� cúng, khi ch� nhà dâ chon

dugc ngày lành së tiénhành hop gia

dinh bàn, chuán b�don vé sinh
nhà cúa,

kho lúa và chuán b� dó cúng góm: 1 con

ga trong. 1 p roang (cái
sap) dugc dan

báng cáy dót trèn ph lá cà te; 1 ché rugu

cán nhó, 1 thúng ka dáp, 2the cáy loang

krooc,tráu cau, gao, 1 chai rugu nho, 3
cái ly..Vão buói sáng sóm ngày lành,

không khí trong nhà, ngoài kho lúa nhon

nhip, nguoi nguoi háo húc cho dén giò

thiêng décúng.

Lé cúng tai kho lúa thuong bát dáu vào

Le cúng
"Mò kho lúa" c�a

dep vói nh�ng nghi
lê mang

d�m tinh nhân v�n, có tinh

giáo ducmoi nguoi quý trong

thànhquà lao ��ng. giáo dyc.

con
cháu biêt

kinh trong ông
bà, to tiên.Lecúngcòngóp
phanbao tôn di sán v�n hóa

cua dongbào H'rê vùng cao

huyênAn Lão (Binh Dinh).

khi hat lúa,hat báp dà

dugc dem cát ký cùng

la lúc các gia dinh nguði

H're làm Lè cúng "Mo kho lúa"v�i m�c

dich xin Thán Kho,Thán Lúa dung

hoáng so, cáu mong 'Thán L�a yên tàm

o
lai

vói gia dinh, dé gia dinh luôn no dú,

khong phái thiéu dói, không phái án c�,

n khoai.

Le cúng duge thuc hi�n tai kho lúa và

tai gia dinh chù nhà. Nhân dip này moi

ho hang, bà con trong làng sum h�p, liên

hoan. Tháy cúng Dinh Vân Et, nguði có Sang söm.Sau khi chu nha rôt ru�u mõi

Lécúng 'Mokho lio dién ra
tol gio dinh chú nhd
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ing món drn
em hom rudorh

Tacgia cva l6mon

enjari
trudanhTHU HANG

Luôn vi von "ám Yeu ám thUC

tu truyên thõng gia dinh

Toi gap Le Van Khánh trong nhiéu

su ki�n vé ám thuc. Cái nhin truc

quan dem lai c�m giác Khánh cháng
thuc Lê Vän Khánh, Tõng dé

gán.
Cú

nhu thé, dáu bép là m�t
nghé chúa dung nh�ng bí án và �
Khánh moi su bí án déu hi�n ra trên

thuc Viet gióng nhu

ngu pháp Vi�t Nam",

�a
dang. Pphong phú,

dac sãc,ngh� nhân ám

Nói vé bi quyét tao nên cái tên

Nghe nhán Le Van Khánh, vàn ve

mat dáy bi án, Khánh chia s�: "Am

thuc là nét van hóa hinh thành tu

nhiên trong dôi sóng. Vói m�t dát

nuóc có chiéu dai lich sù lâu doi và

vi tri dia ly khác bi�t nhu Vi�t Nam,

moi vùng mién lai có nhùng món an

dac trung, nhung món dãc sán riéng

bi�t không thé hôa làn. Toi luôn có

tham vong các thuc khách sê nhin

tháy trong món än toilàm su d�ng
não và có tay nghé"

Cungdung, món an cho nguoi

ta tháy nhung câu chuy�n cùa
dôi

sóng. Am thuc giúp nguði ta doc
ra duge thói quen sinh hoat cua

mot cong dóng. Thuc khách thuong

thuc món an nhung tháy duoc

phan hón trong dó. Phán hón do
chinh là nét van hóa b�n dja �uoc

tao nen boi tay nghévà su san8

tao không mêt môi c�a dáu bép. VI

thé, tiec tùng chi là m�t phán cua

cau chuyen, chuyên còn lai là
món

nay
làm thé nào, ché bi�n ra

sao?
Diéu này làm tôi nhó dén câu noi

cua Khánh trong lán gap gô cac

nghe nhân phía Bác khi tham
gla

chon danh sách 100 món ngon VIe
Nam: "Néu nghi cú có cong thuc

Cua
nghe nhân là náu duge mon

ngon thi sai
lám. Nguoi dáu

bep

g1O1 phái nám bát duoc su thay doi

cua thoi
tiétdé mà gia giàm cong

thuc. Náu
an là mot cong viec

dot

hoi b� nâo luôn luon dong

beptruóng Trung tâm

H�i nghi 37HùngVuong và

Trung tâm H�i ngh� Quoc

gia là tác gid cua
nhiêu

guong mat. Khi Khánh nói quêo
Thanh Hóa, tôi có chút ngô ngàng
vé lý do Khánh yêu thích cácmónmón ngon må nháctói lá an cung dinh

và luón khát khao khôi
"tua nuóc

miëng" nhu: phuc, nang cap các món an thugng
Cá läng kho trà cothu;

luu
áy. Sau

mói biét, b� anh làm bép
Pho bát �á 37; Thit nai � rong Hoang cung Hu� nên tù nhó

Khánh dã duge tiép xúc v�i nén ám
thuc cung dinh. Tiép xúc và ch�ng
kién tài ngh�, tâm huyét tù dði cha

biêthon cá ván lá l6 ong, Khánh da dán nay sinh dam mê

lá
rùng: Súp y�n b�ch th
tuyét... Nhung.��c

món tiêm hám cao

cap, �ugc xem
là "mýthyc" có

xuat xú tù chon

vOi nghé bép.
Nam 1993, Khánh duge m�t dáu

bép tùng náu cho �ai sú quán TiepKhác truyén day nghé. Co duyên áydâ giup Khánh
có

co h�i dugc hoc

STANTEAKW

cung dinn. hoi và phát triéndam mê cua minh.
Tù nåm 1995-2009, anh tiép t�c h�c
tap và tótnghi�p thuc hành loai giói
tai các

truong danh tiéng �ào tao vé
nghé dáu bép. Dù tót nghiep bép A,
bép Au và dã t�ng làm vi�c cho Daisú quán Pháp, các khách san, nhà
hàng nói tiéng trên kháp Viet Nam,

Nghénhán ám thuc ucvoi
nhiéu nén ám thuc khác

LeVon Khán
thuchiên món tiém muonduge phát trién nén ám thuchám coo cáp

nhau, nhung Khánh luôn
mong

bán dja Vi�t Nam.
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Tao nên "my thuc"

tu nhung món ca

cüng
là co h�i dé

nguoi dáu bép có thé

tim
toi,

khám phá dé nâng cáp các món

antruyén thóng xua.
Khánh dâ lao vào

nghiên cúu, thu nghi�m. Không có con

duong di dén thành công nào chi toàn

hoa hóng nhung m�t nguoi dáu bép luôn

d�ng náo và khòng ngung uóc mo
sang

tao thi cùng không khó khán nào có thé

n buóc.

Truoc khi nóidén16món tiém hám

cao cáp có nguón góc tu cung dinh,

Khánh gày "thuong nhó vói th�c khách

khi dén Trung tåm H�i nghi 37 Hùng

Vuong boimón Phð bát dá 37 và Súp

yén bach tuyét. Không ngot sác hay

dam vi nhu nhung loai nuóc dùng kháce,

nuoc dùng pho bát dá dugc chát loc

ti 24 gio ninh xuong ông, tao nén su

ngot thanh hòa quyên vói huong thom

cua thao quá, h�i, qué.. Thit bò dugc

thái món8, khi nhung vào nudc dùng
sê tù tùuchin. Nhüng miéng nam, gáu
bo duoe uóp gia vi, lu�c chín toi,thái

látmong theo tho. �iém nhán t�o nên

súc cuón hút cua Pho bát dá là nhüng

miéng suòn non ngot, mém vua do,

cùng vi gion sán såt cua duói bò.

Thuong thuc Phó bát dá 37 cung

gióng nhu
dang

tråinghi�m m�t nét

nghe thuat ám thuc mói, tù tón, tinh té.

Khánh bão, anh da "thói hón" v�i tátcà

Nhan nai và ti mán tùng chut, tiung

chút, Khánh dá sáng tao ra
b� thuc

don

16món tiém hám cao cáp, bó duðng.
Tinh té trong két hop nguyên li�u, cáu

ký trong cách ché bién chuán phong
cách hoàng gia,bo thuc don tiém hám

là su sáng tao d�t phá, ké th�a tát cá

nh�ng tinh hoa cüa nén ám thuc cung

dinh,dac bi�t chú trong vào súc
khóe

cua nguôi Vi�t. Khánh goi dây là
mnot

"dinh cao" cua minh. Và dinh cao áy

là su két hop tinh té tù nh�ng nguy�n

li�u quý hiém và cao cáp, t�o nén món

an khong chi thom ngon màcòn là bài

thuóc quý cho súc khóe nguôi dùng.

nhu: Gà den tiém håi sám vàng; Såm

Nho bánh bot sán

Cua meyeu thuong vàomón phó này, nën thuc

khách sê c�m nhân duge "sungon cua

món an không chi ó huong vi mà con o

chinh cách thuong thúe dac biét tao nha.

Voi món Súp yén bach tuyêt,xem cách

Khánh ché bi�n, cáu ký, ti mán mói
hiéu

vi sao vua Minh Mang xua lai vi món yén
nhu "mánh trång non". Su tinh té c�a

nguoi dáu bép chinh là "nghe"duge su

hoa hop, hoa quyen c�a các
nguyên lieu,

gia vi tao nén món án. Nguyèn li�u làm

nudc dùng cho Súp yén bach
tuyét

la tóm

tuoi, nám dong trùng, sám, long nhán,

táo do ninh trong 25 phút. Yén sau khi

duge
làm sach bâng nuóc pha thêm dám

hóng, muói,dé ráo se dugc bày cùng
voi

thittôm trong bát và dó nuóc dùng len

trên.Mónán có vi thanh mát, hôa quen

giua vi ngot c�a tôm, huong vi c�a nám

dóng trùng, såm, táo do, lòng nhân và d�

gion nhe thanh cua yên.

Hon 30 nám làm nghé, Khánh có co

hoi giao luu, hoc hói kinh nghi�m
tù

nhieu nén ám thuc trên thé giói.Trong

suót ngán áy thôi gian, anh van khóng

quên giác mo náng tám ám
thuc cung

dinh Vi�t. Báo tón nét ván hóa ám thuc

không có nghia là "dóng khung" món ån

dó trong sách mà phái dé các món án

hien h�u trong doi sóng vói không gian

phù hop. Hon thé, su phát trién cua xá

hoi voi nhiéu lo�i nguyén li�u, gia vi mói

cám tiém dông trùng
táo dó; Bào ngu

hái sám vàng tiém dông trùng;
Vi

cá 37

tiém
dông trùng tay

cám,
Lâu gà tién

vua tiém sâm hão hang: Yén tiém hóng

sám bach tuyét 37; Ba ba tiém thien

trúc tuyèt dinh âm duong 37.. Các
món

này dugc thuc khách khen ngoi và xuát

hiên trong nhiéu buói ti�êc dai khách

quóc té cua Chinh phú.

Khong chi thành cong ô linh vuc dáu

bép,nghe nhán Le Van Khánh còn

thuong xuyên dugc moi tham gia các su

kiên ám thuc lon
trong

và ngoài nuóc.

D6i voi anh, nén ám thuc cùa nguoi

Viet cán duge truyén day cho
nhüng

nguoi có dam mévói ám
thuc, cán

có

nhung thé h� ké thua và phát trién.

Tháng 9.2o22, anh cùng nghê nhân Le

Th� Thiét và Le Van Thành dá chinh

phyc hon 1.000 thuc khách t�i Thái Lan

trong su ki�n lë ký ni�m Quóc khánh

nudc này bång các nmón án thuán Vi�t:

Bún chá Hà Noi; Nem cua bé; Pho tr�n;

Chá cóm ram; Gà háp lá sen Táy Hó:

Xôi xéo thit xíu; Chè sen long nhán.-

Van ve mat dáy bí án mà toi dùa là "h

don voi thoi gian", Khánh thó lo:
"Gia

dinh tôi có6 anh em thi 5 nguði làm dáu

bép. Quanh nam và càng nhüng ngay Tët

thi cau chuyen véám thuc, vé van hóaám

thuc và sáng t�o ám thuc luôn hiên h�u

trong dai gia dinh chúng toi".O

TRÁN MANH TUÁN

Müi ngey cùa b�t nép.ngot limc�a mot mia. quyên déo.

hòatan
trong miêng. Cà nhà ngói quayquán bên nhau trên

manh chiéu cü duói nén dát. Vùa an vùa nói chuyên cách

làm bánh b�t sán mõi khi Tétdén Xuán vé.Bánh trùng
làm

bàng b�t sán giò chi là hoài ni�m, nhungmõilán nhác nhó.

khóe mát cay cay.

muc. Cái rét gida dông nhu cát da

cát thit. Truóc khi dong ba bò b�ot

sán dó ra met,me nhóm bép dun

nuóc soi. Ngon den dáu không dü

sáng trong gian bép nhó, me múc

nuóc soi dó vào b�L Bàn tay me
nhào nan t�ng chiéc bánh tròn

tria dé quanh mieng met. Nói

nuoc soi ùng uc t� lúc nào. Toi

g10 cao den, me vua bó tung chiéc

bánh vào nói vua b�o: Tét nào

uê toi xá Nga Tan, huyên

Nga Son, mién dát phù
sa nuóc lo c�a tinh

Thanh sóng bàng nghé

chiéu cói. Khác vói các

xã dóng bái
Nga Trung. Nga Hung

tróng khoai, cáy lúa, nguði dán Nga
Tan duoc coi nhu "gao cho nuóc

sông", "an dong tùng büa". 100%

nguoi dân quanh náam "bán mát

cho dát, bán lung cho troi" làm

quán quat cá nám vån không dú

án,sóng chét
nhò

cây vào cay cói.
Boi thé mói nám Tét dén Xuán vé
kiém dugc cán thit mokho an voi

dua hành, com gao tráng dá là "xa

xi, và chi gia dinh khá giå mói có.

Décó cái Tét tuom tát,ngay tù

tháng 10 åm lich,metôi góp tién

tu bán bói mua chai mât mía vé dé

danh trong buóng ngu. B6 di bo lên

tán cho Dén (ch�
mién núi huyên

Thach Thành, Thanh Hóa) mua sån

"ngachuu"vé lam bánh trùng mát

mía. Dem döng rétrun bán bat, cá

nha ngoi quáy quán bén dóng c�

sán kho. Chi toi got vó, bó khóe tay

cám chày giå sán, mesàng dán láy

bot, thàng em út thìcú chay lang

xáng xin m� "cho con it b�t làm

bánh nuong bép than. M� båo: "Dé

Cung to tién, án truÓc là ph�i toi.

Me ké, bó meláy nhau gia sán

cháng có gi ngoài cái trách dát vàà

3cái bát. Mói nam Tét dén Xuåan

vé, bó meb�n thung dem bán

mua khoai.
Cu�c sóng dói khó bán

hàn vay mà v�n nuói dugc bày cái

"tàu há móm khôn lôn". Ngày Tét,

nhung gia dinh khá giå mói làm
bánh trùng mat bàng b�t gao nép
Con nhà toi ngoài b� m� còn có

"báy toa tàu mi�ng án núi lð" nên
bánh trùng måt làm bång b�t sán

"ngà huu da là "dáng cáp".

nhà ta cüng làm bánh trùng dé

cúng ong bà Tó tiên. Cung xong8

me se cho cãc con an nhé.
Hai tay mebung nói bánh chát

khô nuóc rói dó chai mât mia vào,
tát lua, dây vung. Trong khi chò

mât ngám vào bánh, me dân, sáng

mùng mot Tét
phái dây sóm

làm

com cung.mac quán áo dep dé

dugc mung tuói moi.

Nhung chiéc bánh trùng mát

duoc múc ra bát nhó. Bung mám
bánh dat lên bàn tho Tó tiên, ba

nén huong thom giua dém ba muoi

tinh lang, me khán. Dáng m� tháp
bé. Chiéc áo böng sòn cù chua du

ám müa dông gia lanh.

Tàn nhang, me goi: "Các con

dau rói,day di não. Bánh trùng

ngon day. Thâng Tháng tråi chiéu,

thàng Düng láy mám,thàng Chién
láy bát.".

Ca nhà ngói quáy quán bên nhau
trên manh chiéu cù duói nén �át

37 Hüng Vuong

Vüa án vua nói chuyên cách làm

bánh trùng bàng b�t sán. M� båo:

No ba ngày Tét, dói ba tháng hè.

Nhà dong con cua không ngon

cùng het
Cán miéng bánh trùngngap

chan
rang

dåm mát ngot lim toi

báo:"Medi Tét nám sau nhà
minh

van làm bánh trùng me nhé".Mát

merung rung nhin toi.Toi hiéu

hanh phúc ùa vé trong tim me.ODem ba mudi trði t�i den nhu
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TOA SAG
tinh thán và ý chí Vi�t Nam

THU SÂM;
dnh: TRÁN HUÁN

bong nhien dju mát nhu da

sang thu. Sau thoi gian phong
toa, lai có Dai h�i Thé thao

lon nhát khu vuc dugc tó chúcKhi nhung conmuab�i

giang giang báo hi�u
mùa Xuán dangvé thi

c�ng là lúc m�t nám
day b�n bêcua The
thao Viet Nam lai r�n

ràng ào �ên. Chúng ta

dacó mot n�m Nhâm
Dán day thànhcông
�e huong tói n�m Quý
Mão vói nh�ng niêm tin

mói, khát vongmó..

ngay trèn quê nhà vào nhüng

ngày thoi tiétdep dã làm nhán

dan Hà N�i và các dja phuang
dáng caivó cùng phán khich.

Tucác cu�c thidáu � sán dién

kinh, các cu�c tranh täi c�a

mon boi tai Cung thé thao duói

nuóc den các cu�c thi dáu vo

thuat, dáu vát...dâu dâu cüng

tháy khong khí l� h�i tung

bùng, r�n rá.SEA Games 31

da thuc su dén või moi nguoi,

moi nhà, moi càu chuyèn kévà

trong su háo húc chò dgi các

an SEA GAMES
ET NAM202

"Vugt can" dé có ky SEA

Games vien mån

Cu�c tranh tài.

Toa sáng tinh thàn

vay' chi VietNam
Ong Trán Dúc Pháan,Phó

Tóng cuc truðng Tóng cuc
TDTT -

nguoi dugc xem là

Truong doàn "mát tay" nhát

trong lichsúThéthao Vi�t

Nam - nhó
lai

thoi khac

..
dáu nam 2022,dich benh
ván con dién bién phúc tap,

trong khi thði diém to chúc

SEA
Games dang dén thât

gán. "Khi dó chúng tôi lo

láng lám, böi không biét

Khong chi dé lai án tuong

voi nhân dân trong nuóc, SEA

Games 31 côn dé lai dãu án sâu

dâm vói b�n bè quóc té. Trong

quá trinh tác nghi�p c�a Ván

Hóa tai Dai h�i, v�n d�ng viën,

huán luyên viên c�a các doàn

ban déu dánh giá cao công tác

tó chúc c�a nuóe chù nhà và

rátán tugng truóc tinh th�n,

ychí c�a Vi�t Nam dâ vugt

qua khó khàn détó
chúc và

thi

dáu thành công SEA Games

31.Nhiéu nguði cho biét,ho

sê quay tró
lai Vi�t Nam dé du

lich, nghi ngoi cùng gia dinh.

Nhung no luc c�a ngành The

thao và các dia phuong dang
caicung dã du�c Chính phu gn

nhan bång dánh giá:"Công tac

chuán bj và tó chúc SEA Games

31 dugc thuc hi�n chu dáo,an

toàn, thành công. Doàn The

thao Viet Nam da thi dáu voi

tinh thán cao thuong, dàn dau

các nuóc doat huy chuong vang

va tông các lo�i huy chuong

Nam 2022 cung ghi nhán

dáu án ve vang c�a d�i tuyen

bong
dá nu Vi�t Nam khi lan

dâu tiêngiành vé tham du

SEA Games có thé tó chúc

dugc hay không. Nhung cuói

cùng, chú truong dúng dân

cua Chinh phú là mo cua

hoàn toàn du lich vào ngày
15.3.2022 dã giúp Thé thao

Viet Nam biên dugc diéu

Sua chua, nång cáp và khoác

tám áo moi kip phuc vu �ai h�i.

Ban tó chúc Trung ungvà cac

Tiéu ban di lai nhu con thoi
giüta

Ngày chúng ta dón các doàn
ban vào du SEA Games thi

cùng là lúc công tác tö chuc

gap vo vàn khó khân. Sau hon
2 nam dai djch, nhiéu doanh

nghiêp bi phá sán, vi thé viec
tim dude nha thau dü xe cung
úng cho các doàn du ��i h�i
khó nhu mò kim dáy bë'. Tim
duge nhà cung úng rói thì vi�c
huy d�ng du só xe cúng là bài

toán nan giái.Cùng vói dó, do
m�t só chuyén bay chua noi

lai nen ké hoach di chuyén
cua nhiéu doàn khá bj d�ng
khién công tác dón

tiép,bó trí

phudng ti�n, noi luu trú gåp
khókhân.

Roi dén khi khán giå say me

Ha
Noi và các dia

phuong
dé

kiém tra cong tácchuán
bi.

Toa

nhà có so 36 Trán Phú, Hå N�i

dêm dêm sáng dèn, háu hét các

cán b� cua Tóng cuc TDTT �éu

o
lai

làm vi�c cho kip tién d�, bü

lai nhung tháng ngày phong toa

vi dai dich. Có nhüng phu trách

b� môn vua sinh con nhó nhung

ngam nhng chùm pháo hoa
ruc ro trên báu trði dem Khai
mac thi cûng là lúc các thành
vién Ban tó chúc �au dáu dé
giái các bài toán khó vé kinh
phi, phân bó xe, sáp x�p chô än,
cho d,dám báo vi�c thi dáu an
toàn, thông suót. Nhüng cu�c
hop dên nua dêm, nhung h�p
com ngu�i ngât dâ thé hi�n
phán nào su våt vå c�a d�i ngü
nhung nguoi da góp công lón
vàothành cong chung c�a SEA
Games 31.

Và "trðikhông ph� nguði có
cong', thoi diém tó chúc SEA
Games vào tháng 5, troi Hà Noi

khong thé thành có thé", ông
Trán Dúc Phán nhó

lai.

Cùng voi chù truong mo
cua, nói lai các chuyén bay
là nó luc c�a B� VHTTDL
cùng các dia phuong dáng cai

trong viêc chuán b� tó chúc

SEA Games. Néu nhu truóc

dó, ai cúng lo ngai khi nhüng

dia diém nhu Nhà thidáu

tinh Bác Giang dâ tró thành

bênh vi�n dá chi�n, thì sau

do tát cà da duge chinh trang,

ván sán sàng gác vi�c nhà dé lao

vào vi�c chung,rói hoi hå lên

duong dén các dija di�m thi dáu

dé cùng các
dja phuong

trién

khai công tác chuán bj.
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Nhiet huyét
Näm mói này, The

thao Viet Nam së döc

súc cho các nhi�m

Vy trong tãm, dó là:

Chuan bi lyuclugng thi

dau tai SEA Games 32

(Campuchia) và Asian

Games 19 (Trung

Quocl; Olympic Paris

cüng se duigc to chúc

vào nam 2024, vi the

các cuöc thi d�u tích

diêm hay giành suât dy

Olympic së tiep diên

cho den näm sau".

nén thé thao vi dân cuóng.

nuóc thinh" nhu mong muon

c�a Chù tich HóChi Minh,

Dai hoi TDTT các cáp da duge
tó chúc tai 62/63 tinb, thành,

thuc su trothành ngày h�i

ren luyên súc khóe, nâng cao
y thuc tap luyén trong quán

chúng nhân dân, th�m vào

tùng thon, b�n, ngô, xóm, khu

dan cu, chón do thi.

Tiép sau su thành
cong

cua

Dai hoi TDTT các cáp, �ai

h�i Thé thao toàn quóc lán

thú IX cüng da duoe tó chúc

thành công tai 11
dja phuong

dang cai,tao khí thé và niém

tinvé m�t ngày mói, khoi dây

khát vong xáy dung dât ntóe

hùng cuong, dúng nhu tinh

thán c�a Dai h�i: "Vi m�t

Vi�t Nam cuong thjnh".

Chia sè vói chung toi

trong m�t ngày giáp Tét

Quý Mão, khi nh�ng cành

dào dang dán bung lua,

Tong euc truðng Tóng c�c

TDTT Dang HàViet cho

biét,nam mói này,Thé thao

Vi�t Nam sê dóc súc cho các

và khát vong cúa tay vot

SoI Viet Nam NGOC LÝ;

ánh: THANH THUUY

(Tong cuc tratong

Tong cuc TDTT
DANG HA VIED)

World Cup. Khi trò vé,niém

vuinhu nhân lêngáp boi vi

doi tuyén duoc Thù tatónggip
mat và dat cho ho cái tên dáy

triu mén: "Nh�ng cô gái kim

cudng. Chia sé v�i khó khân,

vátvi cua các co gái khi luon

phai däináng,dám mua trên

san bóng. Thú tuóng nói: "Tôi

biétcó cáu thù da khóc khi

nhi�m vu trong tám, dó là:

Chuán bi luc lugng thi dáu

tai SEA Games 32 (Cam-

puchia)và Asian Games 19

(Trung Quóc); Olympic
Paris

cung se duge tô chue vào

nám 2024, vi thê các cu�c
thi

dáu tich diém hay giành suát

du Olympic sé tiép dièn cho

Hoang Nam doi
dien cho mou VDV

ty thán phán dou khóng nging hodn

thiën

b�n thán dë �i dén inh quang
không dugc doàn

ty
v�i

ga

dinh trong dip Têt; nhiéu cáu
thù mác Covid-19 nhung van

phi luyen tàp,thidáu vói áp

lutc

cao...Nhung, lua th� vàng

gian nan thú súc, các cáu thù

dà mang vinh quang vé cho To cua ngành Thé thao là sé
tâp

quóc, niém vui cho nguði hâm trung nhân luc, vât luc dé

mo, truyén cam húng cho moi các
ván d�ng vien có duge su

nguoi dán nuóc Vi�t. Hinh ánh chuán bj töt nhát, ký càng và

các co gái bé nhó truóc dói th�

to cao vån in dám trong moi

chúng ta....Su ghi nh�n c�a

Thú tuong và nguði hâm m�

chính là su d�ng viên, khích l�

to lón dé các nü cáu thú mang

theo trong hành trinh sáp tói

cua d�i tuyén.

Có thé nói, 2022 là m�t nam bé r�ng lån bé sáu, détiép

tinh thán, ý chí và nghj lue Vi�t tuc th�c hi�n Cu�c v�n dong

Nam tóa sáng trén các
dáu

truong quóc té. V�i nguoi binh theo guong Bác Hó vi dai và

thuong, viêc tâp luyên, thi dáu thuc hien các muc tiêu mà

thé thao dinh cao da là muón

ldTennis Tour
lay Ninh

dén nåm sau.

Them mot nhiem vu nua

thành cong liên tiép dó dá

giup Hoàng Nam vuldn lên

hang 231 thé giói vào ngày
28.11.2022. Dây là cot móc

lich su trong su nghiép c�a tay

vot nay, cüng là lich sú quán

hang cú dán dán di xuóng.

Nhung trong gán 2nåm dó,

Nam dã khóng bò cu�c 1 ngày

nào hét, ngày nào Nam cúng

tap luyên vå mong chó ngày
minh tro

lai.

Sau biét bao

Tay vot so1 Vi�t Namn

�a tråi qua n�m 2022
trên cå tuyêt vòikhi

lán �áu tiên trong sy

nghi�p �uoclot
vào top

250the giói. Day không vot Vi�t Nam và
Dông Nam

chilà lich súc�a quân
vot Vi�t Nam mà còn là

lich sucua Dông Nam A
-khu vuc duroc

xem là

vùng tr�ng trên b�n �o

quan vot the giói.

khoa h�c nhát cho các cuóe

tranh tài khóc liêt giành vé

dén Olympic Paris 2024.

Bên canh nhüng nhiem vu

cua thé thao thành tich cao,

Thé thao Viet Nam së tiép

tuc tap trung cho vi�c phát

trién phong trào TDTT cá vé

cong súc bó ra thi gio Nam
dá dat duge muc tiêu

dé
ra

trong nám nay. Nhung phía

truóc vàn còn nhiéu muc tieu

A. Nen nh rång dé có duge

nhung vi trí cao trên top dáu

bang xép hang thé
giói

là r�t

khó, doi hôi các tay vot phái

tién sau và giành nhiéu diém

tai các Tour dáu dáng cáp cao.

Hoàng Nam dà rát nó luc, anh

thi
dáu tung buóe m�t, t� giái

M15 dén M25, Challenger 50
roidén Challenger 8o, d môi

cáp do, tay vot que Tây Ninh

déu dé lai dáu án.

Déco dugc nh�ng danh

hieu và thú hang cao nhu

hien tai,Hoàng Nam dá trái

qua mot hânh trinh gian nan,

mà o dó chi có ý chi, su kiên

dinh, tinh thán
không t�

bó

moi giup anh có duoe thành

công. Hoàng Nam gán nhu

khong thi dáu suót 18 tháng

do anh huong dai dich Cov-

id-19, diéu này khién anh tù

hang 385 thé giói nám 2018

da tut xuóng vi tri 965 the

giói vào tháng 10.2021. Sau

dich Covid-19, moi thú v�i

Hoàng Nam nhu tro
lai vach

xuát phát, anh phái liên t�c

"cày ái"d các gi�i nhà nghé
dé láy l�i thú h�ng.

"
Dich

Covid-19 ånh huông rát lón

dén su nghiep cua Nam. Gán

2 nam dó, Nam không thé

thi dáu các giäi quóc té,thú

cao hon váNam phai có gang
nhiéu hon nua".

Có thé nói, Hoàng Nam
là dai diên tieu biéu cho thé

he VÐV trè nhiêt huyét, giàu

khát vong, không ngùng phán
dáu dé dat nhüng vinh quang

toàn dân rèn luy�n thân thé

gay 18.6.2022,

Hoàng Nam

da lap nên cot

moc moi trong

su nghiep
khi

vuon len hang 377 thégiói,

vuot qua thú hang cao nhát

truóc dó là 385 thé gióidat

duge vào ngày 12.11.2018 sau

khi tay vot này vào chung két

giai quán vot nhà nghé M15

Tay Ninh. Nhung dó chi là

buóc khoi dáu trong chuói

thang tién chóng mat c�a tay

vot sinh nám 1997. Hoàng

Nam toa sáng ruc ro ó chuói

3 giáinhà nghé M15, cùng 1

danh hieu M25 tai quê nhà

Tay Ninh, anh vo dich M15

tai Malaysia, giành ngoi á

quan giái Challenger 50o tai

Thái Lan, lán dáu tién trong

su nghiep vào dén bán két

giai Challenger 80 Nhât

Ban, chua ké lán thú hai

gianh HCV don nam SEA

Games hói tháng 5. Nhung

Dé án tóng thé phát trién thé

vàn khó nhoc, voi nguoi khuyét luc, tám vóc nguði Vi�t Nam

tat,nhüng nó luc,có gáng dó

phái nhân thêm lêngáp nhiéu

lán.Nhung vugt qua nh�ng

tro ngai trong cu�c sóng, vugt

qua ky Dai h�i mà ��i dich ván bé. Nhung Thé thao Vi�t Nam

dang rinh rap kháp noi,
doàn

Thé thao nguoi khuyét
tat

Viét Nam dá thi dáu án tugng, dâm chôi, này l�c dé dat dên

giành tóng cong 65 HCV, 62

HCB và 56 HCÐ, dung hang

Ba toàn doàn sau chú nhà

trong thé thao. Tay vot quê

Tay Ninh thi dáu giài tr� lúc

9tuói, 13 tuói dánh giàiquóc

te, 15 tuói
vó djch quóc gia,

18 tuói vo dich Grand Slam

tre,22 tui trò thành tay vot

Viet Nam dáu tiên vo dich

SEA Games, có mat rong
top 250

thé
giói

ó tuói 25 và

cung råt nhiéu danh hi�u vó

dich khác. Cái hay c�a Hoàng
Nam là anh biét tu dat muc

da dat ra.

D se là nhung nhiêm vu

mà chúng ta phái hoàn thành

trong nám 2023 nhiéu b�n

cùng gióng nhu suc vuon

cua mua Xuán, sé tiêp tuc

nhung thành công mói. Và

vi the, m�t mùa xuán dáy áp

niém tin và hy vong lai dang
tieu cho bån thân và không

ngung phán dâu dé dat muc
tieu dó.Tù m�c tiêu top

1.000
the giói, dén 500, moi

day là 300 và Hoàng Nam dà

déu hoàn thành trudc thôi

Indonesia, phá 16 kýluc omôn vé vói chúng ta!

boi và cu ta..

Niemtin

ve m�t mua Auân mói

Nam Nhâm Dán
cúa Thé

thao Viet Nam cûng khép laij

v�i vi�c ��i tuyén bóng dá

nam
thi

dãu tai AFF Cup và

vi�c tó chúc thành công �ai

hoi Thé thao toàn quóc lán

thú IX. Vói
ý nghia c�a "m�t

han.Truóc mát Hoàng Nam
se la

nhung
muc tiêu cao hon

mà néu thuc hi�n dugc, anh

se viét thém nh�ng trang sù

ve vang cho quán vot Vi�t

Nam nói riêng và Dông Nam

A nói chung.
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DOl huyénböng dó nuquoc gfa:thuc
hien höa giõcmidtham dy.World Cup
cho bóng dánu�c nhð vdo giua nám
2023

toi Australavà New
Zealand

BongdaVietNam trongnam 2023:
Anh: VFF

sUCBAT MOI,
KY VONG MOI

VINH HY

Trong nam 2022,bóng
�á Viêt Nam da �gt �ugc sú3-1 truoc d�i tuyén Trung
nhungthành tich noibat
trên dautruong quoc te
vói dauán cùa ��ituyén

quocgia (TOG),tuyên

Futsal, tuyen n�, các ��i

tuyen
trè

c�ng
nhuvi�c

tochúc cc gidi bón9
dá chuyênnghi�p quoc
noi.Thành công �ó sê

là súc bot manh më
dé bóng �á nuóc nhà

huóng �êen näm 2023
vói nhiêu ký vong

châu luc tai Vông loai thú ba

World Cup 2022 khu vuc châu

A, trong dó có chién tháng lich

ón dinh và dac bi�t là trinh

làng m�t s� guong mát cáu thù
tré tài nång

Tuyén U23 Viet Nam bào ve
thành cong tám HCV tai SEA
Games 31 trênsán nhà vào hói

tháng 5. Dólà m�t thành quá lón,
boi lëst canh tranh dén tù các

��ji Vi�t Nam duói su dàn dát c�abóng trong khu vuc là rát gay gát,
trong khi luclugng c�a �oi tuyén

U23 Viet Nam oó su xáo tron

dáng ké, xuát hi�n nhiéu guong

mat trécon non kinh nghi�m
trán mac quóc té Dây cùng có thé
xem là dáu án

lich su, vi lán dáu
tiênd�i tuyén U23 g� vîng duoe
thành tich và vi thé s� 1 c�a minh
trong khu vuc.

Cung trong nåm qua, U23

châu A vào nåm 2023-

Doi tuyén nü quóc gia dã

tao dáu án dâm nét trong nám

2022 khi dä båo v� thành cong

tám HCV tai SEA Games 31.

gay dugc tiéng vang khi lán

dáu
tiên trong lichs� gianh

tám vé chinh thúc tham du

Quoc trên sân Mý �inh và trân

hoa 1-1 trên sân khách truóc

Nhat Ban. Khóng nhung thé,

tháy trò HLV Park Hang-seo
con

doat ngôi vó dich giäi Giao

h�u quóc të ð TP.HCM trong

nhung ngày tháng 9,qua dó

tiéptuc kháng dinh phong do

HLV Dinh Thé Nam da vo dich

Dông Nam A;2d�i U17 vàU20
quóc giadéu vugt qua vòng lo�i
dé tham du Vông chung két

Vong chung két FIFA World

Cup 2023. Chién tháng truoc

��i tuyén Dài Bác Trung Hoa

ngày 6.2.2022 dã viétnén câu

chuyen thán ký cho bóng dá

nu Vi�t. Thé h� nhüng Huynh

Nhu, Kim Thanh, Chuang
Thi

Kiéu, Tuyét Dung, Häi
Yén,

Thanh Nhá.. da ghidáu moc
dlacbi�t trong su phát tiën cua

bong dá nuóc nhà.

Cung vói dó, d�i tuyén Futsa

Vi�t Nam sau khi tham du Vong

chung kétWorld Cup 2021 bep

tuc choi án tugng và ki�n ciong

O cac dau truðng quóc të nnu

SEA Games 31 và gidi
Vo dich

cháuA Su xuát hi�n cia
nha

cam quân Diego Giustozzi,
tumg

dta doi tuyén Argentina lèn ngot

vo dich th� gióivào nåm 2010

dá giúp lói chai cùa d�i tuyen

tronên sinh �ong, linhhogt va

giau tinh thán chi�n dáu. �o B

Dauan
Dù ván con chju tác d�ng c�a

dai dich Covid-19, nhung bóng

dá Viet ván duy tri dugc mach

phát trién và t�o dung dugc

nhiéu thành quá dáng khích lé,

ghi dáu án manh mé vói ban bè

quóc té. D�i tuyén Vi�t Nam dá

thé hi�n tinh thán thi dáu kiên

cuong, ý chí không tù bó khi

gap nhung d�i bóng hàng dau
DOl tuyén VétNom tüng làm nückongnguohommo khgonh

chién

thdng fch sJ trudc
Irung Gucnen son My Binh

trong ngdy mingmdt
l61 Xudn Nhom Dan 2022 rubc

Irung Gudc
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buóc chuyén minh dáng ké c�a

FutsalVi�t Nam.

Ngoài ra, trong nam qua,

các giái
dáu V.League, giái

Hang nhát cùng nhu

hoat d�ng tai các CLB

dã lam cho ddi sóng

nhiéu muc tiêu quan trong

và nh�ng ký vong không hé

nho. Cu thé, DTQG sê
phán

dáu vào top 10 d�i tuyëén

manh nhát tai khu vuc cháu

A (xay dung l� trinh den nám

2030); giành quyén vào Vông

loai thitba FIFA World Cup
2026 khu vuc châu A;canh

tranh co h�i du Vông chung

két FIFA World Cup 2026

và
huóng

t�i tham du Vóng

chung két FIFA World Cup

2030; phán dáu vào Tú két tai

Asian Cup 2023:81anth quyen
tham du Asian Cup 2027;có

gáng gianh quyén vào chung

kétAFF Cup 2024 và 2026

vói ít nhát m�t lán vò djch.

Chú tichVFF Tran Quóc
Tuán cho ràng day là nhi�m

vu khá khó khân và áp luc.

"Chúng ta phán dáu dua

bóng dá Vi�t Nam lotvào top

10 châuA và sóm có mat tai

Vong chung két World Cup.

Diéu dó dòi hôõi b� máy mói

VFF cán có quyét dinh mang
tính dot phá. Day cung là co

h�i quý
báu dé

chung
ta
duge

thidáu voi các ��i bóng manh

o
giai

dáu chinh thúc và thu

duge nhiêu kinh nghi�m.

Trong thoi gian tói, d�i tuyén

Viet Nam sê no lue phát huy
o

nhiéu giái dáu lón", óng Trán

Quóc Tuán kháng dinh.

Voi tuyén U23 quóc gia,

doi dat muc tieulotvao Vong

chung két và phán dáu dat thú

hang cao tai giái U23 châu A

2024 và 2026; báo v� thành

cóng HCV SEA Games 2023

va 2025; Các d�i tuyèn tré

thuong xuyén tham du Vông

chung két
các giai tré

chau

A; tuyén U17, U20 phán däu

canh tranh suát tham du Vông

chung két FIFA U17, U20

World Cup 2023 và 2025.

Doi tuyén n�
quóc gia

se

phán dáu vào top
6 d�i tuyén

hàng dáu châu A; chuán bi

that tótdé thi dáu
tai Vông

chung két FIFA World Cup

nu 2023; vó dich AFF, b�o vé

thanh cong HCV SEA Games

2023 và 2025. Tuyén Futsal

nam sé duy
tri

vj tri top 3

Dong NamA, phán dáu tham

du Vong chung két châu A

2024 va 2026; canh tranh

suát tham d� Vong chung két

FIFA Futsal World Cup 2024.

Phó Chú tichVFF phu trách

chuyên môn Trán Anh Tú cho

rang, dé hoàn thành các m�e

tieu dê ra trong giai doan phát

trién mói thuc su không hé dé

dang. "Muc tiêu c�a các d�i

tuyén quóc gia trong giai doan

toi là tiéptuc duy tri
và phát

huy thành tich so
vói

giai doan

trudc.Chúng tôi tháy tuyén

nam Viét Nam vào tói vòng

loai cuói cung World Cup

tuyén nú và tuyén Futsal du

World Cup; các d�i tuyén tré

gianh vé du sân choi châu A.

Vay nên, it nhát trong4 nåm

toi, các doicùng phái d�at thành

tich tuong tu ho�c cao
hon. 1át

nhien dé lam duge diéu dó se

vo cùng khó khán", ông Trán

Anh Tú nhân dinh. O

bóng dátrong
ntóc trð nên

sôi d�ng. Hai cá nhân xuát

sác hang dáu c�a bóng dá

Viet Nam là Nguy�n Quang

Hai (nam) và Huynh Nhu

(n)da nhan dugc lôi moi

sang thi dáu � giái Ligue 2
c�a Pháp và giái Vô dich qu�c

gia Bó Dào Nha. Dó là minh

chung tài nång c�a cu thù

Viet Nam dá duge ghi nhan

tai

các CLBo châu Au. Và

dó cúng là buóc ngoat quan

trong, klch thich nhiéu cáu

thù tré phán dáu, no luc hon

nua de có co h�i xuát ngoai

thi dáu, nang cao vj thê và

chát lugng cia bóng dá nuoc

s°DA

Gla dnh thé thaoMo Cong Héu

Gia dinh cha truyén. connoi

theo nghiëp thë thao0nhà.

Chù tich Liên doàn bóng dá

Viet Nam (VFF)Trán Quóc

Tuán kháng dinh: "Thoi gian

qua, bóng dá Viet Nam có

buóc chuyén minh và dat

dugc thànlh tích án tugng

Chúng ta có 1 nåm thu

dugc nhiéu thành công
trèn các linh vuc nhu

bóng dá nam, nù,Fut
sal.��i tuyên nú

Vi�èt

Nam giành vé du World

Cup 2023; U23
Vi�t Nam2

lán liêntiép giành HCV SEA

Games; nhiéu d�i tuyén tr�

gianh vé du giai châu A... tao

diéu kien thuân loi dé xáay

dung lop ké cán cho bóng dá

Viet Nam. Thòi gian tói, hy

vong sé có thêm su bó sung

luc luong cho d�i tuyén quóc
gia,U23 Vi�t Nam cùng nhu

các doi tuy�n khác låm nhi�m

Vu quócte

VAN GIANG

Cha là van ��ng viên xe �op ling
danh Mai Cong Hieu vói ký luc 13 nãm liên ti�p vô

�ich n�i dungtinh giò (hi�n vân chua ai phá �uocký lycnày); m� lànhà vô dich n�i

dungduòng truòng SEA Games 2001Vü Hong Thuy. nhung con gái
Mai Hieu Linh

lgi không b�c l� näng
khi�u � môn the thao gán vói nh�ng bánh xe quay tròn nhu

bom�. Tu nhòem �ã �am mê môn th� thao
tri tu� là cò vua vàhi�n dang là VBV

trë �ây trién vongcúa làng
còVi�t Nam.

TP.HCM. Cu hè co giäi là cá nhà

lai cùng nhau len duong.Cüng
rát may là niém dam mê c�a con

lai duoc tiépsúc boi SóVHTTDL
tinh Dóng Tháp nen su�t 5nám

qua con déu dugc huðng luong
và các ché d� cua doi tuyén. Toi

tháy minh thât may mán vi nho

tinh yeu voi thé thao, tôi dã có

mot gia dinh hanh phúc, viên

mán", Mai Công Hiéu chia sé.

Chuyen tinh cia Mai Cong Hiéu

va Vü Hong Thuy ti�ng dugc xem
là câu chuyên dep c�a làng xe dap

Viet Nam. Khi duoc chon lên d�i

tuyén quóc gia,Vü Hóng Thùy
moi 16 tuói,trong khi dàn anh

Mai Cong Hiéu da có thâm niên

an com tuyén vài nåm truóc
dó.

Diém chung c�a 2 cua-ro là déu

xuát than trong gia dinh không có

ai là V�V, nhung tinh yéu vói
thé

thao da giúp ho vugt qua nhiéu

khó khán dé trò thành cua-ro

Muon dugc nhieu

huy chuong nhu bo

khong bi�t. "Ngaytù nhó con da

mouoc sau này doat duge nhiéu

huy chuong nhu bó và có
gángdé

thuc hien uócmodo", Mai Hiéu

Linh cho biét.Hành trinh dén
Chúng tôi may mán gap dugc

gia dinh ngáp tràn tinh yêu v�i

thé thao này
khi tác

nghiêp tai

Dai h�i Thé thao toàn quóc lán

thú IX tai Vinh Phúc và Quàng
Ninh.Vi niém dam m� gån v�i

2môn thé thao khác nhau nèn

vOi co vua c�a có bé cùng th�t

tinh co: "Hóinhó ch� con dén lop

hoc co,do nhàðgán dó
nên con

cùng hay di theo chi rói trðnén

dam mê co vua". Ké vécô con

gi út, VDV Vü Hóng Thúy cho

biét "Do nhà tôi gán voi lóp náng

khi�u co vua c�a So Dóng Tháp
nen các con toi sang dó hoc choi

co. Khi phát hi�n tháy niém dam

mêco vua c�a con, vo chóng toi
rátmung".Cho tói gið,dù m�i

13 tuói nhung Hiéu Linh dä so

huu b� suu t�p huy chuong dáng
né voi chiéc HCÐ cá nhân n�i

dung co nhanh Giai tréchâu Á;

HCÐcá nhân cô nhanh và HCD
Ngay tu khi còn o trong byung me, cá

nhân
co

chóp
Giäi tré

thé giói;

HCV dóng d�i và HCB cá nhán

co tieu chuán giái �óng Nam A;

HCV dóng d�i co nhanh Dông

Nam A; HCV dóng d�i co
tieu

chuán Vo djch trè cháu A..

trong khi bóm� lan loi cùng

d�i tuyén xe dap Dóng Tháp

ra Vinh Phúc thidáu, thì Hiéu

Linh lai có mat tai Quáng Ninh
dé tranh giái co vua. Ngày xuátSuc bat cho tuong lai

quan cua gia dinh thé thao hi�n

dang sóng tai Dà N�ng này vi

thé cüng phái chia hai ngá.

Ngoài doi, Hiéu Linh là m�t
co bé khá rut rè, nhung khi ngói

truóc bàn co, Linh lai rát tu tin

và có khá náang táp trung
cao d�.

Thành
cong trong nám

qua cùng nhu su xuát hi�n

cua nhung nhân su länh d�o

moi tiù Dai hoi VFF khóa X
(nhiem ky 2022-2026) da

làm cho bóng dá Vi�t Nam tu

tinhuóng
dén

giai do�n phát
trén tiép theo voi nhiéu

oo
h�i

và thù thách. Các d�i tuyén së

có nhung giai dãu quan trong

trong nam 2023,mang theo ky

vong rát lón tù nguoi hám m�.

Nám nay, DTQG Së du Asian

Cup; tuyén U23 quóc gia së

có nhi�m vu bào v� támHCV

tai

SEA Games 32,thi dáu
tai

Asiad 2023 và vòng loai Olym

pIc
Paris 2024. Cung

vói dó,

doiU17 và U20 quóc gia sé
thi

dáu Vong chung két cháu A.

Voi tuyén nü, nâm 2023 Se

rát ban ron, dó là SEA Games

Linh dâ ngám chát thé thao khi

Cung cha me nguoc
xuÓi tranh

tài o các gidi dáu. Tai ky Dai h�i

TDTT cu�i cùng trudc khi VÐV

Mai
Cong

Hiéu giå ti� su
nghiep

dé chuyén sang làm HLV, khi �ó

Linh mói 1 tuói,con chi gái
Linh

chuyên nghi�p. Cá thoi thanh

xuân tutoi dep cua Vü Hóng Thùy

va Mai Cong Hiéu déu gán v�i d�i

tuyén xe dap Vi�t Nam.

Cung dóng hành trên nh�ng

chang duong náng gió, tiù dóng
doi, ho cam mén và yêu nhau

tt lücnào khóng biét. Sau dó

là nhung thành công vang d�i

khi Mai Cong Hiéu sò hu toi

2 HCV, 2HCB, 2HCD SEA

3tuói,hai chjem da duçcm� cho

di theo décó vù cha. Mai Cong

Hiéu dã có loi chia tay thát dep

bùng chiéc HCV láp lánh tai ký

Dai h�i tó chúc vào nm 2010.

Khi dó,anh tám su, ngoài su có

gáng khó luyén c�a bán thân, su

quan
tám cúa don vj chú quàn là

Dóng Tháp, anh còn nhân duge

"Tinh yeu voi thé thao

da giup chúng toicó mot
gia dinh hanh phúc"

Khi biét con có niém dam mê
voico vua, vg chóng cua-ro Mai

Công Hieu dá tim hiéu h� thóng

các giäi dáu cúng nhu các giái

nhò màcon có thé tham gia."Do

chúng toi déu dam mê môn thé

thao doi hôi thé luc và tóc d� là

xe dap nên cùng khóng am hiéu

nhiéu vé cð vua. Tháy con dam

menen cà haivo chóng cùng

Games,
1 HCB giäi Vó dich châu

A...Vôi các giài dáu trong nuóc,

anh cung lâp ký luc vói 13 nåm

liên tiép vò dich n�i dung tính

gio. Ký luc cua Mai Cóng Hiéu

cho tói giðchua cóV�V nào phá
duge. Trong khi dó, Vû Hóng

Thùy cùng dá kip cóng hién cho

thé thao nuóe nhà chiéc HCV

32, ASIAD, d�c biet la World

Cup Australia và New

Zealand. Trong khi dó, tuyén
Futsal Viet Nam cúng së thi

dáu các tran dáu vòng lo�i

World Cup 2024
Có thé nói, nam 2023 chính

là khoi dáu c�a giai doan phát
trién mói (dén nam 2026)
cua bóng dá Vi�t Nam, v�i

su quan tam, d�ng vén trong

suot hành trinh cùa gia dinh.

Hinh ånh 3mecon o vach dich

då giúp anh có thêm dông luc dé

thi dáu t�t hon.

Và niém dam mê thé thao dá

lao vào tim hiéu. Lüc con mói

ngám sang con gáinhó c�a anh

là bé Mai Hiéu Linh tù lúc nào

choi, chúng tói lén m�ang tim

kiém lichthi d�u cùa các giái ó

gán nhà hay các giàitó chúc o

quygid d n�i dung duðng truong
tai SEA Games 2001 và nhiêu

huy chuong trong nuóc.O
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Nndua vo HOonghou
Maloysotnomquan gon
rungboy fhdi frang cóc
nuoc bongNam A

tol

Putrojoyo

Chuyen vé

adnggaMaLaj
ben và nhe. Mái vòm lon chinh giüa

duoe nâng do b�i các c�t tru tròn,

cao 40m, báng 10 táng nhà, bên

trong duoc trang hoàng bång nhiéu

ghe so pha cao cáp và h� thóng dèn
chùm tuyêt dep. Cung di�n duge
chia thành ba phán chinh: Hop
phán chinh thúc, hop phán Hoàng
gia và hop phán Hành chính. Phong

thúy goi là thé "tua son -
húng thùy

vi toa lac trén dinh m�t quå dói ð

ngoai ó thú dô Kuala Lumpur và

huóng nhin ra sông, t�o nén quang
cánh vo cùng d�c dáo.

Cung diên Hoàng gia là dinh thu
chinh thúc cùa Quóc vuong Malaysia
(Yangdi-Pertuan Agong),là ndi tó chuc
cac cuoc hop mát quan trong và nhùng
nghi lé trong thé c�a dát nuóc. Quóc
vuong duong nhi�m c�a Malaysia là

ngai Sultan Abdullah Ri'ayatuddin.
Tuy nhièn, trong Hoàng gia,nguði xuát

hi�n trtóc thán dân nhiéu nhát lai la

duong kim Hoàng háu Tunku Azizah
Aminah Maimunah Iskandariah. Bà
rát thân thi�n và luôn gán g�i vO1
moi nguoi, dac bi�t, Hoàng h�u
råt quan tâm dén trang phuc dân

bang.He thóng chính phú theomo
hinh gán vói h� thóng Nghi vi�n

Westminster, m�t di sån c�a ché d�
thu�c dja Anh. Nguy�ên thú quóc gia
là Yang di-Pertuan Agong, thuðng
dugc goi là Quoc vuong. Vai trò c�a

Quoc vuong phán lón mang tính

biéu tuong, thé hi�n qua
lê nghi.

Khi nám giù vai trò Quóc vuong thi

Hoàng gia (chu yéu là vo con cua
nhà vua) duge dén o taicung di�n,

Bài,dnh:TÁN VINH ão Borneo nám ð phíaDBác dão Java, phia Tây
Indonesia, Brunei, Sulawesi và phía Dông

Sumatra; các tiéu bang
Sabah và Sarawak cua

Singapore và Malaysia
là nh�ng quóc gia Dông
Nam A hái ��o hay
còn goi là vùngNam

Dáo.M�t phán lânh th�

Malaysia, Indonesia,
Brunei cùngnäm trên

dáo Borneo(hòn �áo
lón thú batrên thé giói

và lon nhât châu A),

duocxem là vùngtrung
tâm dia lý hàng hái cua

Dong NamÁ

Malaysia � phía Tây và Brunei 0Tây
Bác; Indonesia � phía Dông và Dóng
Nam cùa hòn dáo. Th�m vào dó,
iéu bang Labuan thu�c Liên bang
Malaysia nám trên mot hòn dão nhó

ngay bo bién Borneo. Ngoài ra, lânh

hó c�a Malaysia còn nåm trên các

bán dão kéo dài tù �ông sang Tây
và nói lên phia tiép giáp v�i bán dào

phia Nam Thái Lan.

Lien bang Malaysia góm 13 tiéu

bang, có9 vi Vua tri vi ó9tiéu

goi là The National places.

Cung dien Hoàng gia dugc khánh
thành vào nåm 1957, thiét ké có su
pha tron giua phong cách kién trúc
Ottoman và Malay,chju ånh hudng
nhiéu tù Nhà th� Hói giáo Xanh �

Istanbul, Thó Nhi Ký. Cung di�ên
nám trén quå dói Jalan Tuanku
Abdul Halim � Segambut, Tây Bác
thu do Kuala Lumpur. Khu phúc
hop cung di�n có di�n tích 97,65 ha,
toa nhà chinh trong hoang cung có
dinh hinh tròn, màu vàng, két c�u
góm có 22 mái vòm dugc làm t�

vâatthay, Malaysia là m�t quóe gia quan li�u töng hop (soi th�y tinh tron vói

nhua epoxy)

ang khác nhau. Theo thóa thuân

không chính thúc, các vi Vua này

dugc tuyén lua dé nám giú vi trí

Quóc vuong cua cá Lien bang,voi

nhiem ký5nåm. Bón bang còn lai

có Thú hién trên danh nghia, song
khóng tham gia vào vi�c tuyén chon

dénám giù ngôi
vua.

�iéu
�ó cho

chú kê táp tuyèn cu lap hien lien

t�c, bão tôn va
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Ciáo duc
va ván hoa Ú Pháp

TRÁN THUDUNG

Phop làm�t trong nhúng
nuóc �áu tu rât lón cho giáo

ducvà vanhóa, bài �ày là

hai thành t� làm nên syvi dai
cua nuóc Pháp.

nhà truong, thu tiên cûng theo thu

nhap và nhà có hai con di hoc cùng

truóng dugc giám 20%. Tháy co

gido khong can thiep vào vi�c nop
tién an, chi chuyèn tam vào nghiêp

vu. Hoc
sinh kém cán phy dao cùng

dugc tó chuc � truong, không plhái

dóng them tién. Só liên lac là thong

ai cu�c cách mang

1789 và 1848 da làm

thay dói nén giáo

duc o Pháp. Day

cùng là quóc gia

dáu tien o châu Áu dat chinh sách

giáo duc tách ra khói anh huong
c�a Giáo h�i. Truong hoc không

phái noi truyén bá tôn giáo và moi

dinh kién tu tuong. Hoc sinh tu

nhn thúc trong quá trinh
dào tao.

Truong hoc dé cao van dé tôn trong

su da dang tu tuong, nhung tát
cá

phái vi muc dich Tu do,binh dáng,
bác ái".Do chinh

là 3 diém ghi ngay
trong diêu m�c dáu tiên c�a Hién

pháp nuóc Cong hòa Pháp.

Truong hoe
tátcå các

cáp
tùmáu

giáo dén hét trung h�c déu mién

phi, tru truòng tu nhân. Sách giáo

khoa cho muon, cuói nám trå lai.Do

tin quan trong giua ga dinh va

nhà truong. Moi kién nghi voi tháy

co déu viétvào só, néu không giái

quyét duge mói gap phu trách cao

hon.Hodrng houMolaysodangndrgnu tám thócámcua adn töcThdi miénlôy NgheAn(Véttiam)

Truòng dai h�c có chuán cao nhát

là Truong Dai hoc Su pham, goi
là

Truong Binh dân cao cáp (Ecole

Normale Supérieure), chuyèn dào

tao nhung giáo viên tuong lai. Sinh

viên nào dâu vào Trung Dai h�c

Su pham rát tu hào. �édung lop
ó

cac truong cong déu phái có bânE

Su pham, nhàm bó túc kién thúc,

ký nâng su pham cho nhung nguoi

khong h�chê su pham nhung muóon
tro thành giáo viên ð các c�p, ké cà

he màu giáo. Giáy giói thi�u sinh

vien cua các giáo su Truong �ai hoc

Su pham ky không cán dóng dáu.

Nguoi ta tin vào dao dúc cua nguoi

tháy.
Néu nghi ngò giáy giá, chicán

kiém tra trèn mang hoac"cúdieên

thoai chu cúng không cán cáu ký.

Thu vien, bào tàng 0Pháp déu

tham gia dóng góp vào su nghi�p

giáo duc. Noi dây chính là truong

hoc, cung cáp kién thúc cho hoc
sinh

và
mieèn phi cho hoc sinh duói

17 tuói.

Nhiéu truong h�c cua Pháp cûng
dâ tróthành di sán van hóa nhu

phát trién sán phám truyén thóng

batik, songket. Bà là nguoi bào tro

cho Hiep hoi Nghé det may truyén
thóng ASEAN (TTAS) - m�t tó chuc

phi chinh plh�, có tru sò chinh thúe

o Thu do Jakarta, Indonesia. Bà

luon dành nhiéu nhi�t buyét cho

hoat dong cua co quan này, ditng

ra tó chuc, chù tri nhiéu hoi thdo ve

nghiêm, cháp hai tay trên trán chào

dé thé hi�n st cung kinh. Khi ngói

làm
viec, Hoàng hâu

có m�t chiéc

ghe màu vàng dé phân biet voi

nhung nguoi khác. Khi ð bàn an, bà

cúng dugc nguoi phuc vu chuán bi

cho m�t b� dung cu ám thuc rièng,

góm khan trai bàn, khân ân, bát,

dia, thia.. déu màu vàng
- màu

biêu tuong cùa Hoàng gia. Lüc bà di

chuyén tù noi làm vi�c, than thú,

du tiec hay dung bua binh thuðng

cùng moi nguði dêu có b� ph�n
phuc vu mang theo nhüng vát dung

riêng. Dó là quy tác bát bu�c, nhung
doi

lúc Hoàng hâu cùng khéo
léo

tù choi ngói vào chiéc ghé vàngo

nhung noi, nhung lúc không doi hói

lé nghi, khánh tiét dé thé hi�n su

hoa dóng. thán thien.

Lai nói thêm vé Cung di�n hoàng

gia Malaysai, noi dáy không chi là

cung vua phù chúa mà con là "nhà

da nâng": Các lè tiétquóc gia, nghi

le dao Hôi duge thuc hien dáu tien

truóc khi dién ra các su ki�n quan
trong, dù là quóc n�i hay quóc té;

Vua và chinh phù dón tiép nguyen

thu, thuong khách nuóc ngoài
dén

tham, làm vi�c, dón tiép d�i sú các

nuóe theo thú tuc quan h� ngoai

giao. Trong hoàng cung có h�i

truong r�ng lon, trang tri l�ng láy,

có buc cao dói dien l6i ra vào dé

nghé det may, thði trang cùa khu vytc

Dong Nam A.

Hoàng hau Malaysia da d�n Viet

Nam du H�i tháo lán thú 7 do B�

VHTTDL phói hop voi UBND tinh

Thái Nguyên tó chúc vào nam 2014.

Hoi tháo lin
thú 8, nam 2019 duge

tó chúc tai tinh Yoyakarta, dão Java

(Indonesia), Hoàng h�u cùng m�t

só thành viên trong Hoàng gia bay
t� Malaysia sang m ti�c chiéu dãi,

moi các dièn vien nói tiéng biéu

diên ngh� thuat truyèn thóng dac

sác dé chào mung các dai biéu. Hoi

tháo lán thú 9 dugc tó chúc vào

dáu tháng 10 nam
2022 tai Thù do

moi Putrajaya, tiéu bang Pahang

(Malaysia), cá Vua và Hoàng háu

déu dén dyu lè khai m�c. Bà dà chu

tri Hoi tháo và quán xuyén moi hoat

d�ng huông úng su ki�n. Bà không
bo sót bát ký hoat d�ng nào, dat

cau hoi, trao dói voi nhung hoc già,

speaker; bà còn tranh thú di tham,

ngam tung gian hàng trung bày,
gioithi�u các san phám batik, ikat,

songket, lua to tàm.. do các nghê
nhan,doanh nhân may m�c mang

su da dang sách giáo khoa nên vi�ec

lua chon phài do m�t h�i dóng c�a

truong duyét mua. Hàng n�m, sách

rách, cù së thu hói. Dé tránh läng8

phi, doi khi truong cung cáp cho dai

ly sách cù ùng h� các co sò tiù thi�n

bán lai voi giá chi vài xu,bát ký h�c

sinh não cúng có thé mua dé ôn t�p

trong dip hè.

O Pháp, hoc sinh
tót

nghiep
THPT

déu có thé vào ��i h�e voi chinh

sách hó
trocho vay cua ngán hàng

voi lai suát rát tháp dé träh�e phí.

TOt nghiep xong,khi xin dugc vi�c

moi bát dáu trà.Thát nghi�p, phai

có
chung nhân

c�a trung tám
th�t

nghiep. Ngân hàng còn có chính

sách khuyén khích hoc sinh giói.Tót

nghiep loaikhá,giói se duoe ngán

hàng thuong h�u hinh.

Doi voi
hoc

sinh tiéu hoc, dé t�o

su công bàng trong xã h�i, tháy co

khong biét duoe viêc dóng tién an

cùa tré.Len Trung hoc co so, tién

an nop o Tòa th� chinh, dóng theo

thu nhap gia dinh dua trèn giáy
khai thué. Cao nhát khoàng 5 euro/

Tniong trung hoc và d� bj HenriV,
noi Nhà triéth�e Trán Dúc Tháo

cua Viet Nam theo hoc, nàm gán

truong Daihoc
Sorbonne nói tiéng.

Cách dáy không xa là cung di�n

Panthéon,
noi yên nghi cùa các vi

nhán Pháp.

Hàng nam, vào trung tuán tháng

9, co
hai ngày cuói tuán, tát cá các

noi thu�c vé
di sán van hóa déu

mocúa
mi�n phi. Moi nguoi không

phân biet dáng cáp déu duoc huông

van minh, cóng trinh van hóa cua
dát nuóc.

dén tù các tiéu bang eua
Malaysia,

Indonesia và các qu�c gia khác,

trong do có Viêt Nam. Trong lé khai

mac,
bé mac, bà không doc dién vân

do thu ký chuán bi s�n mà nói bång

ti�ng Anh theo mach cám xúc tu

nbiên, láng dong và chân tinh.

Hoàng gia Malaysia dugc bào ve,
dói

dai theo ché do cùa nguyên thú

quóc gia. Luc lugng v� binh Hoang

gia
luón bó

trí nhiéu lóp canh v�,
theo sát tung buoc chân dé báo

ve an toàn cho nhüng nguði trong

hoang toe. Tuy nhien, khi giao tiép,

dien kién hay cáo lui" voi Vua và

Hoàng hou, thán dan có vé "dán

chu", khóng cán phái "muôn tâu

be ha và quý lay phú phuc kiéu

ha minh quá dáng,mà chi d�ng

Vua, Hoang h�u, Cong chua và các

vi nguyên thù qu�e gia,quóc té ngói

du tiec cúng nhu xem biéu dièn

nghe thuat Ben phai cua ra
vào là

noi dành cho nh�c cóng cung dinh
biéu dien các loai nh�c cu truyén

thong. Phán lón di�n tich cua h�i

truong bó trí các
cum

bàn ti�c sang

trong dói xung vói lói di lên sán

khu. Noi dáy thuðng tó chúc dai

yén tiec và chuong trinh
nhâ nhac,

ca mua cung dinh, nhùng tiét muc

dac sác cúa dát
nuóc Malaysia, phuc

ditng các nghi lé dám cuói Hoàng

gia, chuong
trinh biéu dién thôi

trang tám co dé ph�c vu thuong

khách, khách quý và du khách.

Hoàng cung con là diém dén thú vi

cua du khách, vì noi dây dugc dành

mot không gian và chuong trinh

nhát dinh cho muc dich du ljch, tao

nguón thu cho quóc ké dán
sinh.

büa, nh�ng hoc sinh
có hoàn canh

khó khân dóng tháp han nhiéu,

tham chí duge mién phi. Tu bâc

Trung hoe phó thông có ban quán ly

Giáo duc và van hóa luon duoc
dé cao ó Pháp. Day cùng là hai linh

vuc nhân duoc
su uu tiên dáu tu cùa

Chinh phù.O

Gngdudng Dol hoc
Sorbonne
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Chuven Tö nghé

gau giai Uuän Mèo
tróng, hò reo làm mèo so hái

chay vé

phia dón lüy c�a döi
phuong. Mèo

chay thuc mang vi bi dót nóng. lai b�
thúc duói �àng sau khién cho cáy cói

bóc cháy, rào chán, dön lüy báng tre

bi thiêu rui. Nhòn�i công ngoai kich,
quân Trinh tháng lón, Le Duy Mat
thé cùng, dân vo con và thu�c h� tin

cán phóng hóa tu thiêu vào ngày 22

tháng Gieng nám Canh Than (1740).
Doi quán mèo lua dâ t�o ra m�t

tran hoa công chua tùng có
trong lich

s�. Rung rói dón lüy b� cháy, lüa bóc
cao và ngày càng lan r�ng. Vón xuát

thân tù nguoi lao d�ng, nhin cánh

lua thiêu trui rùng, lai tháy nhûng
cây núa, cây váu b� quân linh giám
vo thành tùng månh, Pham Sinh lhén

láy dan thành nhüng chiéc gáu, lai

day quân linh làm theo rói dùng ngay

nhung chiéc gáu tát nuöc dâp lùa
Khi xét công ban thuong, v�i nhüng

công lao áy, Pham Sinh duge phong
làm Phán Düng Tuóng quân, tuoc

Quan Cong, vi vây dân gian goi óng
vói bi�t danh là "Quân Mèo".
Diéu thú v� là khu vuc thanh luy

THÁI D�NG
dén tuóc Quân cóng.

Vão tháng 8nam Ký Suu
(1769),

báy gio quân triéu dinh sau nhiéu

lán vay hám, tán công can cú Trinh

Quang o
phu

Trán Ninh (nay thu�oc

Nghe An) déu không thành, dàm ra

chán nan,bé tác chua tim ra cách

doi phó. �ây là can cú kièn cô cua

Hoàng thán Le
Duy Mât, vi bát binh

voi su long quyén cua các Chua

Trinh nen dâ d�ng cð khôi nghia

Trong so các v� tô nghé,có m�t
ngroi dugc goi là"QuanMèo"
ganvói sy ki�n có th�t trong
lich su Vi�t Nam thoi H�u Le.

chiéc gáu có 4 dây,2dây mi�ng và 2
day dáy c�t ò hai

phiía dói xúng nhau.
Gáu tót là phái chác, dep, khi tát phái
nhe và êm. Không nhu các dung cu
tát nuóc khác nhu gáu sòng, muón su

dung gáu giai thi phái có hai nguoi,
khi tátnuóc, hai nguôi dung vë

hai
bên, tay nào chân áy cho thuán, mói

nguoi nåm m�t phía thùng,tay phái
(tay thuan)nám dáy truóc, tay trái

nam dây sau; lúc múc nuóc thikhom

nguoi, khi tát thì uðn nguði ngá vé

sau cho th�t cång dáy, náng nói gáu
dáy nuóc lên, rói hát dây dáy gáu dé
dó nuóc sang m�t béên.

Chiéc gáu giai vi giàm bót nang
nhoc cho nguoi nông dân trong
viec tátnuóc ph�c vu sán

xuåt nóng
nghi�p nén dugc s� dung phó bién,
vat dung dó duge mang tên c�a ngói
làng dugc coi là quê huong c�a nó,
dó là làng Giai và vi thé duge goilà
gau giai, có noi goi là "gàu dai' có lë
theo cách goi ho�c cách phát âm dia

phuong. Tuy nhiên, cùng có ý kién
cho rång, só di loai gáu này có tên là

"gáu
giai

là boi vi doc ch�ch tù gáu
day,túc là loaigáu có dây �é diéu
khién khi sú dung.

Chiéc gau o lang Giai

Làng Giai thu�c tóng N�i Läng, phù
Kién Xuong, trán Son Nam Ha (nay
thu�c xä Minh Lâng, huyên Vü Thu,
tinh Thái Bình)là m�t làng có nhiéu
nghé thú công truyén thóng, trong dó

phai ké dén nghé làm gáu (cónoi goi
là

gàu).

Tuong truyén, ngôi làng này då có
tù thoi vua LýNam De(nám 503
548), tên làng dugc láy tù m�t chu
o bài tho c�a vj Hoàng dé dáu tién

trong lich s� Vi�t Nam. Khi dem

quan vé dây dung doanh traidé �ánh
giac, vua tháy phong cánh tuoi dep
mói làm m�t bài tho, trong dó có
cau:"Thành thi lâu dâi giai båo ngoc/
Núi sông hoa co biéc màu xanh".

Chu "giai" trong Hán tu có nghia
là "dep de", và ngôi làng áy không
chi dep vé cánh sác mà côn dep cà

vé con nguoi. Tu bao doi nay, ngôi

làng này là noi cung cáp cho xá h�i

mot khói luong lón sán phám gáu,
mot nông cu không thé thiéu di v�i

nguoi nông dán. Su gán güi áy sâu

dâm dén d� dâ �i vào ca dao:"Ru�ng
tháp dóng m�t gáu giai/Ru�ng cao
thi phái dóng hai gáu sòng". Hay
nhu cau:"Minh oi ta höi thât minh/
Con khong hay da chung tinh vói

ai?/Hôm xua tát nuóc gáu giai/Có

phai nhân ngái hay ai tát
cùng?

Chiéc gáu giai dá xe duyên cho
nhiéu dôi trai gái nèn vo nèn chóng,
và khi nguði vo sáp sinh con, nguði
dàn ông dä hóm hinh �ùa ràng:"Thi
thòm tátnuóc gáu giai/��n khi vg d�
láy ai thi thòm?".

Gáu duge dan bång nan giang, ho�c
nan tre,nua t�o thành hinh phèu,

mieng loe dáng hao hao dáu cá tre;
trên mieng duge cap m�t vòng núa to
cho chác chán và phía hai bên thành

nhám giành lai quyén luc cho vua Le.

Dé danh chinh ngôn thuân, Lê Duy
Mat xung hi�u là "ThiênNam De
Tu,thiét lap b� máy chinh quyén
rieng hung

cú m�t côi, có lúc tién

quán dánh dén t�n Son Tåy khien h�
Trinh lo láng mát án

Can cú Le Duy Mat có binh mâ
dông, ngo�i trung tåm chính còn có
16 dón lièn lac v�i nhau. Nguoi thiét

lap he thóng kiên có rát khó phá vo
này là mot thu�c ha thân tin cua Le
Duy Mat có hi�u là Quan Mèo (khôngro tên that),nguði làng Am Chuong,
phü Lang Giang, trán Kinh Båc (nay
thu�c xà Tién Phong, huy�n Yèn
Dùng, tinh Bác Giang).
Tán

cong nhiéu lán déu không
thànb, tuóng chi huy quan Trinh
dùng ké phán gián, mua chu�c m�tsó thu�e tuóng cua L� Duy Mât và bát
ngo cho quân tán công.
Truóc dó,tháy quân linh rátkhó

khán khi dánh phá, vugt qua he
thóng phòng thù hiém yéu c�a nghia
quán nên Pham Sinh có sáng kién
dùng mèo làm ké hoå công. Theo ké
này, quan Trinh nhanh chóng di thubåt ó các làng bån quanh vùng duge
hàng tråm con mèo, dùng dáu

thông,dáu tráu tám vào rôi �ót lua, lai dánh

ngu.

kiên có c�a nghia quân Lê Duy Mât

do ông Quán Mèo góp phán xáy

dung lai bi phá vð truóc ��i quán
mèolua cua m�t nguði cüng mangdanh là Qu�n Mèo. Có thé nói "Hóa
miêu trân" (Trânmèolùa) là mot

trong nhung chién thuât quán su ky
la,hiem tháy nhát trong lichsù Viet

Nam cùng nhu trên thê giði.
Sau khi duge phong tuóc, ban

thuong, Pham Sinh không tiép t�c

con duong binh nghi�p mà xin ve

que,dem nghé dan gáu day cho dán

làng. Gáu tró thành công cu tat nuoc

chu yêu cua nguði nông dán trong

mùa vu, lai là nghé tao thêm thu

nhap. Nhòcó vât dung này må
do

Song dân làng Giai trò lên khám khá.

Khi Pham
Sinh qua doi, dân làng

Giai

lap dén thò và tôn ông là Tó nghe;
cac

doi sau �éu có sác phong thán.
Hang

nam, theo le,dân làng có tuc ruóc lon

den con sóng và co chay lên dén dé te

Tonghé gáu vào ngày móng 9thang

Gieng. Tiéc là qua nhung bien
dong

ngôi dén thò ông Quân Mèo d�n nay

da khóng con nüa và chiéc gáu ga
Cung it duge dùng, nhung dán lang

thi van nhó vé ông Tó nghé Pham

Sinh. Có câu ca vån luru truyen trong

vung nhu lôi nhác nhó rang:"Co mo
lang nhó- 1làng Giai/Noi day xuát

hien
nhân tài:Pham Sinh/Sau khi

phò tá triéu dinh/Quan cong-tuo
vi, hién vinh vé làng..."O

Vi sao ong "Quan Meo"

dugc ton lam Tó nghe gau giai?

Theo
truyén tung tai dia phuong

thiTó nghé làm gáu giai là ông Pham
Sinh, nguôi làng Giai, còn có tên khác
là Pham Tú Châu. Ban dáu, ông vón
chi là m�t nguði linh theo quân triéu
dinh di dánh dep cu�c khði nghia c�a
Hoàng thân Le Duy Mât, nhò nghi ra
muu ké la lùng là dùng mèo phá l�y,
lâp duge công lön nén duge phong

co gan vói khung nep tre,à giûa có
cáu tre bát ngang chia dôi mi�ng gáu;
hai bên hông và dáy gáu cùng �ugc

nep báng khung tre, tát cá déu duoc
düi ló núc mây vào thân gàu rát chác

chán. Bón soi dây thung duge nói vào

miêng và dáy gáu ó cá hai phía. Khi

dan xong, nguoi ta dùng
cám hoac

phân bò tr�n v�i dáu rái trétcho kín,

chóng cháy nuóc và mói mot.M�t

vo chóng nóngdon ding góu tát nudc voo ruong Nam Bnh70VAN HOA 2022XanQuy MAo



Tuyetký{cöngpLN

mi�u?
taydien
NGOC DIÊN

The'miêu quyên", "miêu tay di�n" không còn xa lg vói nhung nguoi hâm m� võ cô truyén Vi�t Noam.

Dacó
hàng chuc, th�m chi hàng träm bài viêt nhåc �en th� vö này, nhung it ai khäng �inh nhùng

tuyet ký cong phuáy là �òn
gi

thù pháp �� áp dung hi�u quà "miêu táy di�n" trong tinh huông ndo?

VO su Lý Xuan Hý trong mot thévo miéu tóy
déên

Phi dang trêu choe, sam
so co

gai

trong xóm, ong Luu Kiém lên tiéng8

bênh vuc thì nguôi này sung có

doi dánh. Dù vóc dáng dôi phugng

Vou Ly Xuón Hy dang truyén bái quyén 'nmiéu töy alén"cho cdc hoc tro

phan cong. Cung doi tay dùng
dôn

gid dé khóng ché dói thù và bát

ngo tán công khi so ho. Vô ta (vó

xua) con goi d�ng
tác này la bát

bông, di quyén". Vo hoc dánh giá

su nhanh nhen nhát, nguy hiém

nhát chinh là cap tay con cop va

tên tuói c�a bao vô su, vò si trong

nuoc nhiéu thoi ký nhu: Vo su Tàu

Sáu (An Nhon, Binh �inh), Huýnh

Tién, Kim Ke (TP.HCM), Kim Sang

(Khánh Hoa)... Sau dó, các vo su

Ha Trong Son, Lý
Xuan Hý, Kim

Dinh, Dinh Tuán (Binh �inh),

Huynh Bông, Huýnh Kim Hóng,

Kim Yen (Phú Yen)...déu áp dung
"miêu táy di�n" ph�i hop voi thu

in nói ngay, thé vo

"miêutáy di�n"là
hinh ánh cua con

meo rua (lau, xoa)

mat. Thuc ra,
trong

thyc té, mèo không d�ý thúcdé
ve sinh hay làm dep cho bån thân,

tuy nhiên chung ta thuong bát

gap dong tác mèo dung hai chan

trude von, xoa truóC mat gióng nhu

dang rúa mat. Hai chân truóc cúa

meo rát linh d�ng, gån gióng nlhu

dôi tay con nguoi; cáce tién b�i cùa

nghiêp vo dá quan sút và úp d�ng

cac d�ng tâc này de luyén thán thù

và sáng tao ra các thé vó rát loi hai.

"Mieu táy dien" chi táp hop vai

chuc dong tác, luyên tap
it
ngay

là thuoc; nhung dé áp dung thuán

thuc thi phái khó luyên cà thoi

gian dài, thâm chí cá doi nguði

Thân thù dac bi�t c�a vó mèo dåu

tiên là su linh dong và manh
mê

cua hai tay,d� uyén chuyen cua

than và su luót nhe gon gàng cua

doi chán. Theo dai vô su Kim Yên

(Phú Yên): "Vô su, vô si áp dung8

các d�ng táccùa mèo vào thân

thu, uyén chuyén nh� không ti�ngg

dong, dac bi�t là
b�o v� vùng måt,

dáu. Hai tay (quyén) có dông tác

khoa (xoa) dé che mât và ra don

cao va nang gåp ruoi minh, nhung

óng Luu Kiém vàn binh tinh nói

loi phái trái.Nguoi này ý to lon

cú xông vào, ra m�t dòn móc trái

nhung ong Luru Kiém né dugc; dòn

tiép theo móc phái, ông Kiém bèn

dua tay do nhung
van bj dap vào

má khién nó dom dóm mát. Tháng

thé, tay ky su nguoi Phi hét dám

tháng lai dám móc theo sò truông

quyén Anh vé phía Ong Ltu Kiém.

Tuy nhien, phán xa né, do dòn

cua ông da
làm cho

dói phugng
hut tay mát thang bàng. Ong Luru

Kiém nhanh nhu cát thoc tay phái

vào vùng có và d�m tiép môt dôn
trái vào vung dan dién, khi�n dói

phuong choáng váng và sau dó

con meo.

Lão vo su Lý Xuán Hý (Dap Dá,

An Nhon, Binh �jnh) cho rång:

Dac trung cua vò có truyén Vi�t

Nam là "túc bát dja ly"(chân

không rôi dát), v�i "miêu táy di�n",

dù có roi dát cúng gióng nhu mèo

là hai chân rátthâng bàng, luót

nhu gió, cham dat êm nhu khóng.

Thé thú (mèo bát chu�t, mèo

chién dáu v�i rán h� mang,
mèo

nhày t� trên cao xuóng dát...)dâ

dap vào mát nguði luyên vô và tro

thành nhung don thé rát løi h�i.

Tâp "miêu táy di�n" không khó,

nhung luyên tôi müc thuán thuc

thi dén nhüng bac dai cao thù cúng

phái tinh luyên nhiéu nám. Nguði

không có khiéu vo và lông dam

mê thi khó mà tiép c�n và áp dung

"miêu táy di�n". Có lé vôy nèn tron

nghiep lão vo su vån ban khoán

chua có de tù nào linh h�i hét bí

kip vó hoc cua ông.

Thé vô mèo này cùng da làm nên

pháp khác.

Nói vé "miêu táydi�n cúng

có nhiéu giai thoai trong làng

vo. Khoáng nam 1970,ông Luu

Kiém, m�t luc dién ô xá Hôa Vinh,

huyen Tuy Hôa, Phú Yén rát say

mê luyên vó,lúc dó goi là
vô ta

(có truyén). Ong dugc tháy truyén

day ký cang các bài quyén, nhung

ong thích nhát là quyén "miêu táy

dien" vi nó phù hop voi dáng vóc

tháp dam cúa minh. D�ng tác bát

bông (diquyén tay) cua óng Kiém
nói tiéng m�t vùng: Doi tay bién

hoa, che chán su tán cóng cua doi

phuong vào vùng mát, vùng dáu,

vùng bung, các huyét d�o vùng yét

hdu; lúc dói phuong so hô thi ong

tung quyén (tay) vào mat, bung
dói phuong nhanh nhu di�n. M�t

lán, ong di lâm ruong vé ngang
cho dap nuóc, gap m�t ký su góc

phai xin thu.
Miêu táydi�n" chi là bâi quyén

biéu dien dé rèn luyen thân pháp,

phan xa, suc manh. Don thé trong

moi dong tácdéu có ý dó dé áp

dung mot cách hüu hiçu. Boi vây,

Le Cung, Nguyén Trán Duy Nhát là

nhung vo si trú danh trên các sàn

dài quóc té, nhung cúng da t�ng tám

su hoc them "mièu táy dien". O

2022 VAN HOA 71
Kaln Quf Mao



NHONG NAMMAO
DANG NHO TRONG LICH SU VIET NAM

VAN THÉDUONG
Nam Dinh Mão 607, chinh

quyén
do

h0
nhà Thy chuyén

try
só

cùa quan Giao Chi t� Long Bien (Bác

Ninh) vé huyên Tóng Binh.Tuday
vùng dát Trung tâm Hà Noi (ngay
nay) chinh thúc duge chinh quyén do

ho phuong Bác chon làm thù
ph�. Su

ki�n này mò dau quá trinh do th� hóa

và su ra doi cia do th� Tóng Binh -

DaiLa.

nga hinh thành do cúe giáo si Bó Dào

Nha sáng tao ra, Alexandre de Rhodes

sogn Tr dién Viçt - B6 - La tinh.

Nam Dinh Mâo 1627, chién

tranh Trinh - Nguyên bùng nó. Dát

nuóc phân chia hai xú Dàng Trong

và Dàng Ngoài vói hai chinh quyén

khác nhau.

uang Ding Cong sán Dông Duong
dien ra duói su chu toa c�a Tóng Bi

thu
Nguyèn Van Cu. Hoi ngh� då giái

quyét ván
dé

chuyén huóng duòng
16i và

phuong pháp cách mang trong

tinh hinh mói.

.NamQuý Mão 43, quân Ma
Viên ti�n qua Long Biên, Tay Vu
dén Lang Bac o phfa dông Co

Lou.
Quan dich dông, có thùy b� phoi

hop, lai th�o dánh tap trung theo
kiéu trân dja nên quân cùa Hai Bà

Trung b� thiet hai n�ng. Hai Bà phâi
lui binh khöi Lâng Bac, vuot sông

Hóng vé cân cú Cánm Khe dé thù

hiêm, dfa vào rung núi dé dánh lau

dài. Ma Vi�n dem quân vuot sông

Hóng dui theo rói bao vây Cám
Khe. Tai day da dien ra nhiéu trân

chien dáu rát ác lietgiüa doi bên.

Hai
Ba

Trung
da chi�n d�u và hy

sinh anh d�ng.

Nam Dinh Mão 187, Nho giáo
bát dáu du

nh�p vào nitóc
ta.

Trong thé ký II,nhân dân các quân

Giao Chi
luon

nói
dây

khoi nghia

làm cho triéu dinh nhieu phen lo

dánh
dep.

Cuói
thé ký I1,

nhà Hán

Suy yéu, buóc phái tam dùng nguði
Viet cám dáu chính quyén o Giao Chi.

Nhiéu quan lai và dân chúng nguoi

Hån sang nuóe ta.Cùng voi các danh

si va dan di cu dó, Nho gido bút dáu

du nhap vao Giao Chi.

Näm Dinh Mão 547, Triêu

Quang Phuc dóng quân ó dám Da Trach.

Thiên Dc nåm thú tu, Tri�u

Nam Tán Mão 1951, diên ra

Dai hoi Dai biéu Toàn quóc lán thú

cua Dang Cong san Dong Duong. Dai

hoi dâ vach rô nhung nhi�m
vyu truóc

mát cua Dáng nhàm dua kháng chién

dén tháng loi.Cüng trong nám này,

Mat trán Vi�t Minh và H�i Liên hiep

quóc dan Vi�t Nam hop nhát thành

Mat tran Lién Vi�t. Mat trân Lién

Vi�t bao góm tát cå các doàn thé,ton

giáo, dang phái, các cá nhân yêu nuoc

Nám Tân Mâo 1771, anh em

Tay Son phát cò khôi nghla vói kháu

hi�u chién luge: "L�t dó quyén thán

Truong Phúc Loan, phó Hoàng tôn

Nguyén Phúc Duong".Quán Tay

Son thuong láy c�a nhung nhà giàu

rói phân phát cho dân nghèo, do dó

nhân dân các noi theo vé rát dông
Nám Quý Mão 1783, quan Tay

Son do Nguy�n Hu�
chi huy dá tháng

quán Chua Nguyén
ó
Dang Trong

Nguyén Ánh cùng ho ve chay ra dão

Phú Quóc.
Nam Tân Mão 1831, vua Minh

Mang bát dáu thi hành chính sách

Irung uong tap quyén, cai tó nén

hành chinh do vua Gia Long dat ra

truóc dáy, bó chúc Tóng trán, dói

trán làm tinh, dat chúcTóng dóe,

Tuán v�, Bó chinh sú,An sát sú và

Lanh binh dé cai tri các tinh, dóng
thoi dat tát cà các tinh truc thu�c

Nam Ký Mão 679, dat An Nam
do h� phü.

An Nam do h� ph� bao góm 12

chau, 59 huyên. Tru só cùa An Nam
do h� phú dóng � Tóng Binh. T� dây
cho dén dáu thé ký X, Tóng Binh (Hà

NOi)
tro

thành d�i bán doanh cùa

chinh quyén do h� trên m�t ph�m vi

r�ng lôn.

Nam Dinh Mão 907, Khúc

Thùa Du mát, Khúc Hao (con Khúc
Thùa Du) lên thay giù chúc Tiét do
sú. Là nhà cai cách và tó chúc quán lý

giói, Khúc H�o da chia dat lai các
lo,

ph�, châu, giáp và xa 0 các xú.

Nam Tân Mão 931, khôi nghia

cùa nghia quân Duong Dinh Nghe
tháng loi,latdó chinh quyén do h�

Nam Hán, tiép tuc su nghiep ho

Khúc, làm chù dát nuÓc. Duong Dinh

Nghe xung làm Tiét do sú.

Näm Dinh Mão 967, nghia

quan cua Dinh B� Linh dánh dâu

thång dáy, loan 12 st quán cûng duge

Dinh Bo Linh dep xong. Sau dó, nám

968, Dinh BO Linh lên ngôi vua, tu

xung là Hoàng dë (thuong goi la Dinh

Tien Hoàng), láy niên hi�u là Thái

Binh, dat quóc hi�u Dai Có Viet, dóng
do ó Hoa Lu (Ninh Binh), xây dung

triéu chinh, modáu triéu �inh.

Nam At Mão 1075, Vua Lý

Nhan Tong cho mó khoa thi Tam

truong dé chon nguði tài làm quan.

Day là khoa thi dáu tiên o nuóc ta,

chon duge hon 10 nguði. Nguôi do

thú khoa v�i ngôi vi
1Trang nguyèn la

Le Van Thinh. �ây chính là vj Trang

nguyên dáu tiên ô nuóc ta.

Nam Quý Mão 1483, Lë Thánh

Tong cho biên so�n và ban hành

Quóc triéu hinh luat",góm 722 diéu,

con duge goi
là Bo Luát Hóng Dúc.

-Nam AL
Mao

1615, cht Quóc

nham két chat khói d�i doàn két toàn

dân dé kháng chién kién quóc.

Näm Quý Mão 1963. Chién

tháng Ap Bác, dánh bai chién thuat

"truc thang vân" và thiét xa v�n" cua

My -nguy. Chién tháng Áp
Bác da

néu cao tinh thán chién dáu anh dúng

c�a dóng bào và chién si mién Nam,

mo ra khå nang dánh bai chi�n lugc

Chién tranh dac bi�t" c�a My
-

nguy.

Nam At Mão 1975: Vão h�i 11

gio 30 phút ngày 30.4, co cách mang

tung bay trên nóc Dinh D�c Lap.

Thành phó Sai Gon giái phóng, Chién

dich Hó Chí Minh toàn tháng, cu�c

kháng chién chóng My cúu nuóc hoàn

toàn tháng loi.
Tó quóc Vi�t Nam

thong nhát, giang son thu vé m�t mói

và dua cà nuóc tién lên chù nghia xd

h�i, m� ra ký nguyên môi-
ký nguyen

D�c lap, Tu do và Ch� nghia xâ h�i
Näm Dinh Mão 1987, diénra

Hoi nghi lán thú 2Ban Cháp hånh

Trung uong �ång (khoá VI) dâ gidi

quyét nh�ng ván dé cáp bách vé

phân phoi luu
thong; Hoi nghi lán

thú 3và 4 Ban Cháp hành Trung

uong Dáng (khoá VI). Cüng trong

nam này, dièn ra
Ký hopthú 1 va2

Quoc hoi khóa VIII.

Nam Ký Mão 1999, dièn ra Hoi

nghi lán thú 6 (lán 2), lán thù 7và
8Ban Cháp hành Trung uong

Dang
(khoá VII). Cúng trong nám

nay,
diên ra Kýy hop thú 5và 6 Quóc h�1

khóa X.

chinh
quyén Trung uong. Cùng vào

nam này, thành Thâng Long dugc dói

tên là thành Hà Noi.Quang Phuc dem hon m�t van

quan tu Khuát Lao tién ra,kéo

Xuong dóng bang. Ong dóng quân

o dám Da Trach, láy dó làm cán cú

dé chién dáu lâu dài. Ngày ngày,

quân si thay phiên nhau vùa luyên

tâp v�a cuóc ru�ng, phá bo, tróng

lua, trông khoai dé tu tuc luong

thuc; ban dêm thì di thuyén doc

moc ra dánh úp trai giac, cuop

duoe nhiéu luong thuc dé cám

cu lâu dài. Nghia quân c�a Trieu

Quang Phuc da dóng � dây 4 nam.

Dan gian goi dám này là dám Da

Trach, goi Tri�u Quang Phuc là Da

Trach vuong (Vua Dám dem).

Nam Dinh Mão 1867, Pháp

don phuong tuyên b� 6 tinh Nam ký
là lanh dia cùa Pháp.
Nam Dinh Mão 1927, tác

phám

Duong Kách mênh c�a Nguyén Ái

Quóc duge
xuát bán. Tác phám da

dé cap dén m�t loat nhung ván dé

co bán vé
lý luán c�a cách mang Vi�t

Nam duoi ánh sáng c�a h�c thuyét
Mác-Lenin. Cùng voi Bán án ché do
thuc dân Pháp, Duong Kách m�nh là

ván ki�n có tính chát cuong linh c�a

phong trào công nhân và phong trào

yêu nuóc Vi�t Nam nh�ng nám 1920,
vach ra nh�ng hinh thúc và phuong
pháp tó chúc luc luong cách mang,
góP phán quan trong vào vi�c chuán
bi thành lap m�t chính dáng vô sán ð
Viet Nam.

Nam KýMão 1939, Dáng Cong
sán Dông Duong ra 1Tuyén ngón vé
tinh hinh chung và duong l6i cách

mang. Bán Tuyén ngôon kêu goi toàn
dan hay thóng nhát hành dông, tham
gia Mat trân Dan chú Dông Duong.
Cúng trong nám này, H�i nghj Ban

cháp hanh Trung

Näm Tân Mão 2011, dièn ra

Dai hoi lán thú XI c�a �ang; Ký
niem 100 nam ngày Bác Hó ra di tim

duong cúu nuóc; 8o nám Ngày thành

lap Doàn Thanh niên Cong sán Ho

Chi Minh; 65 nam Tóng tuyèn cu

Quóc hoi.O
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