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QKDQK7KHRVӵWәQJNӃWFӫDJLӟLNKRDKӑFWKuFiF 5Ҳ1ĈӜ&Ӣ9,ӊ71$0:
QӑFUҳQFҥSQLDÿӫOjPFKӃWPӝWQJѭӡL1JѭӡLWD
ORjLUҳQÿӝFQKҩWÿѭӧFVҳS[ӃSQKѭVDѭ
Ӣ9LӋW1DPUҳQÿӝFFyWӟLORjLӣELӇQ7Uӯ EӏUҳQOөFFҳQWKҩ\ÿDXÿyQYLrPSKGDFKәFҳQ
7URQJVӕKӑKjQJUҳQWKuUҳQÿӝFQKҩWOjKӑUҳQ ӣWKjQKSKӕFzQӣQѫLQjRFyUӯQJFk\FӕLUұP EҫPWtPSKӓQJQѭӟF[XҩWKX\ӃWWҥRWKjQKQKӳQJ
0DPEDYD[DQjÿHQ&K~QJEzUҩWQKDQKYjNKL UҥS FǊQJ Fy UҳQ9ұ\ UҳQ OX{Q Oj PӕL QJX\ KLӇP YӃWÿӓWUrQGDWKrPYjRÿyQҥQQKkQFyWKӇNKy
EӏQJѭӡLVăQÿXәLKRһFNKLQyÿXәLJҩSFRQPӗL NK{QJFKӍFKRWK~QKӓQKѭFKXӝWFKLP«PjFzQ WKӣFѫFRGұWYjFKRiQJFXӕLFQJOjFKӃW1JѭӡL
FyWKӇFKҥ\YӟLWӕFÿӝNPJLӡ1ӑFÿӝFFӫDUҳQ Oj PӕL QJX\ KLӇP FKR Fҧ FRQ QJѭӡL 9u WKӃ QrQ EӏUҳQKәPDQJFҳQWKѭӡQJtWÿDXÿӟQKѫQVRQJFKӛ
0DPEDÿӫJLӃWFKӃWPӝWFRQYRL1KѭQJUҳQQҫ\ PXӕQSKzQJWUiQKUҳQFҳQFK~QJWDSKҧLELӃWÿӡL FҳQEӏVѭQJOrQWLӃSWKHROjKLӋQWѭӧQJEXӗQQJӫ
NK{QJăQWKӏWYRLPjFKӫ\ӃXăQFiFORjLFKLPYj VӕQJYjP{LWUѭӡQJVӕQJFӫDUҳQÿӝF
VX\QKѭӧFWăQJWLӃWQѭӟFEӝWOLӋWQKҽFiFFѫPһW
ORҥLJһPQKҩP0DPEDWKѭӡQJVӕQJӣYQJUӯQJ &iFORjLUҳQÿӝFӣQѭӟFWDÿѭӧFFKLDWKjQKQKyP P{LOѭӥLKҫXPҥFK\ӃXKX\ӃWiSKҥNKyWKӣFѫ
&KkX3KLӢYQJ&KkXÈQJѭӡLWDWKѭӡQJKD\QyL WKHRQѫLӣ
WKӇEӏWrOLӋW1JѭӡLEӏUҳQFҥSQRQJFҳQWKuYӃWFҳQ
WӟLUҳQ&REUD UҳQPDQJEjQK Ĉk\OjORjLUҳQÿӝF 1KyPVӕQJӣELӇQYjFӱDV{QJ UҳQELӇQKD\ NK{QJEӏVѭQJÿDXVRQJEӏFKRiQJQһQJNKyWKӣ
WKѭӡQJVӕQJWURQJUӯQJQKLӋWÿӟLĈӝFQKҩWWURQJ FRQ ÿҿQ  5ҳQ ELӇQ Fy WKӇ SKӫ Yү\ QKѭ UҳQ FҥQ Pr VҧQJ FR JLұW YQJ EөQJ ÿDX Gӳ GӝL GR [XҩW
ORҥL &REUD Oj ORҥL Fy NKRDQJ ÿHQ WUҳQJ &K~QJ VRQJÿX{LGҽSFyWiFGөQJQKѭEѫLFKqR
KX\ӃWErQWURQJ
bao nhiêu năm để truyền đạt tình yêu
Vân Anh… Cô cùng Phượng Ca đã
vấn Giáo
SưQKӳQJ
Phương
Oanh 1KyPFKӫ\ӃXVӕQJӣFk\5ҳQOөF[DQKFy
SKXQ QӑFPhỏng
ÿӝF UҩW FKtQK
[iF YjR
PөF WLrX
7X\Yұ\FK~QJWDFǊQJNK{QJKRDQJPDQJTXiYu
FDRPpW7KѭӡQJNKLSKXQUҳQQKҳPYjRPҳWFӫD
Yҧ\PjX[DQKOiFk\ÿҫXKuQKWDPJLiFWUrQSKӫ
UҳQÿӝFQJX\KLӇPWKұWQKѭQJFK~QJNK{QJÿiQJ
trình diễn khắp năm châu từ tòa thánh âm nhạc dân tộc của mình đến thế hệ
Hồng Việt Hải, DAOM
ÿӕLSKѭѫQJ7ҩWQKLrQÿ{LNKLFK~QJFǊQJEӏQKҫP FiFYҧ\QKӓ*LӳDPҳWYjPǊLFyPӝWFKәO}PVkX VӧOҳPYuFiFQJX\rQQKkQVDX
Vatican
Bảo
tàng
Boston
ở sau đã cướp mất đi sức khoẻ của cô.
Đoàn
Văn
Nghệ
Dân
Tộc
Hướng
Việt
EӣLQKӳQJYұWOҩSOiQKQKѭF~FiRFӫDQJѭӡL/RҥL Kӕ Pi Oj
Fѫ TXDQđến
FҧP viện
JLiF YӟL
QKLӋW
ÿӝ Fy
WiF 6ӕOѭӧQJORjLUҳQÿӝFtW7UrQWKӃJLӟLѭӟFWtQK
Chạnh lòng biết bao khi các thành viên
Hoa 6ӕQJWUrQFk\FzQPӝWVӕUҳQOjQK
Kỳ, Nouvelles Orléans đến Trung
Qҫ\SKXQQӑFÿӝFWӯWX\ӃQÿӝFWK{QJTXDQKӳQJ GөQJEҳWPӗL
FyNKRҧQJORjLUҳQWURQJVӕÿyFKӍFy
FiL UăQJ UӛQJ GѭӟL VӭF pS  DWP{WSKH NJ QKѭ UҳQPhi,
Fy PҫX
UҳQ OөF FӡP«Fy
NKiF
OөF gieo
OjUҳQÿӝFӢQѭӟFWDFyFKӯQJOjLUҳQ
Canada…
Đi đến đâu
côUҳQ
cũng
tham dự biết cô vì chân đau phải dùng
FP GRVӵYұQÿӝQJFӫDOӟSFѫSKҫQÿҫX
[DQKYӅKuQKWKiL
WURQJÿyUҳQÿӝFFKLӃP
xe lăn mới đến tham dự được đại hội.
những
mầm
Phượng
âm
nhạc.
Năm
1KyPUҳQVӕQJFKӫ\ӃXӣÿҩW%DRJӗPFiF 5ҳQÿӝFWKѭӡQJtWKXQJGӳEzFKұPFKҥSYjXӇ
ORҥL UҳQ 1988
ÿӝF FzQ
QKyP
QKӳQJ
ORҥL Chương
UҳQ RҧL&K~QJFKӍFҳQQJѭӡLNKLEӏWҩQF{QJKD\Eӏ
côOҥL7URQJ
được trao
tặng
Huân
Đấy cũng đủ cho thấy tình yêu giáo sư
Qҫ\ FǊQJ
Fy QKӳQJ
ORҥL
WKtFKLâm
Ez WUrQ
Fk\ KRһF
JLҭPSKҧL
Vàng
Viện
Hàn
Nghệ
Thuật
Á
Phương Oanh dành cho âm nhạc dân
WUrQWѭӡQJQPiLQKjQKѭUҳQNK{PӝFUҳQOөFQ~L 5ҳQ ÿӝF WKѭӡQJ ÿL NLӃP ăQ YӅ EDQ ÿrP 6ӕ
tộc nồng nàn bao la đến dường nào.
Châu cho những cống hiến mà cô dành
5ҳQKәPDQJFҥSQLDEѫLORҥLJLӓL5ҳQ[HÿLӇX
ORjLKRҥWÿӝQJYӃEDQQJj\tW%DQQJj\UҳQÿӝF
WKѭӡQJ ҭQ
PuQK
WҫQJ PQ
WURQJ UӯQJ
cho
nềnWURQJ
âm nhạc
cổ truyền
ViệtKRһF
NamWKѭӡQJVӕQJWURQJKDQJFKXӝWKDQJPӕLWUrQJz
và Cuộc sống vốn vô thường, tình yêu của
GѭӟLQKӳQJWҫQJÿiOӟQ+DQJFӫDQKӳQJORjLUҳQ ÿӕQJYHQÿrEӡUXӝQJEөLWUH'RÿyQӃXtWÿL
cô dành cho âm nhạc dân tộc lại không
năm 1994, Huân Chương Công Trạng
VӕQJGѭӟLÿҩWSKҫQOӟQOjKDQJFӫDORjLJұPQKҩP
ÿrPWKuNK{QJJһSUҳQÿӝF«
Hoa Kỳ cho những thành công trong vô thường tí nào mà nó là một định
KDQJPӕLKD\FiFKӕFÿҩWKӕFÿiӣEӡUXӝQJJz
ÿӕQJEӡÿrEӡDREӡV{QJVXӕLGѭӟLQKӳQJJӕF
1*ѬӠ,78Ә,7Ӷ
việc truyền bá âm nhạc dân tộc Việt
mệnh! Một định mệnh mà thời gian,
Fk\OӟQGѭӟLWKkQFk\ÿәKD\GXӟLQKӳQJWҧQJÿi 7tQKFiFKQJѭӡLWXәL7ӷ
không
thểWKұW
nàoOҥQK
chia
Nam
ở
giới
trẻ.
Hiện
nay
cô
là
giáo
WҧQJÿҩWOӟQWURQJQKӳQJEөLFk\UұPUҥS
0ӝW FRQ
UҳQ gian
Fy WKӇkhông
[XҩW KLӋQ
OӁRcách
Yj cô
 7KӭF
ăQ
FӫD
UҳQ
ÿӝF
5ҳQ
ÿӝF
FKӍ
ăQ
PӕL
WUѫQWUѭӧWQKѭQJEҥQÿӯQJÿӇPuQKEӏÿiQKOӯD
sư quốc gia tốt nghiệp ở Strasbourg và và âm nhạc dân tộc ra được.
VӕQJ ӃFK
QKiL5ҳQ
QRQJ FKӫ
\ӃXviện
ăQ UҳQ
Yjtiếng
YuQJѭӡLWXәL7ӷJk\ҩQWѭӧQJEtҭQNK{QQJRDQ
Đến thăm cô tại Paris trong một buổi
giảng
dạy FҥS
ở những
nhạc
nổi
WKҵQOҵQ1KӳQJORjLVӕQJWUrQFk\ăQFKLP5ҳQ KҩSGүQYjNKiOmQJPҥQ1JѭӡLVLQKQăP7ӷFy
Pháp như Antory, Sevran. Cô cũng
là chiều cuối thu tháng 9. Hôm đó gần
  1KLӅX YQJ ӣ &KkX 0ӻ /D7LQK ÿһW WrQ FKR ELӇQ ÿҿQởăQFiPӝWVӕăQFҧW{P7URQJPӝWQăP
NKҧQăQJÿѭDPӑLWKӭWUӣYӅWUҥQJWKiLWƭQKQKӡÿy
QKӳQJFRQUҳQOj1DMDEҳWQJXӗQWӯFKӳ1DJDFӫD YjRQKӳQJWKiQJKRһFWURQJPӝWQJj\YjRQKӳQJ
JLHRUҳFVӵWƭQKOһQJTXDFKX\ӇQÿӝQJÿҫ\JӧLFҧP
tác giả của 13 pho sách giáo khoa giảng
Trung Thu nên cô và tôi cùng hòa đàn
ҨQÿӝ FKӳQҫ\FKӍFyQJKƭDOjUҳQ 0ӝWQJѭӡL%ӗ JLӡ FRQ PӗL FӫD UҳQ UD NKӓL KDQJ Wә ÿL NLӃP ăQ NKLӃQQJѭӡLNKiFWKҩ\O~QJW~QJYjEӏTX\ӃQUǊ
bài Thu Hồ. Đây là một bản nhạc miền
dạy
đàn
tranh,
một
công
trình
mình
lỗi
ĈjR1KDSKiWKLӋQUDÿѭӡQJELӇQҨQĈӝÿһWWrQ WKѭӡQJOjO~FUҳQÿӝFKRҥWÿӝQJ
&RQ5ҳQFyWKӇÿѭӧF[HPQKѭOjPӝWWKӭWLrX
lạc
sau
nhiều
năm
miệt
mài
khảo
cứu.
Nam, giai điệu mộc mạc dễ thương, man
FKRFRQUҳQFyKuQKWKNǤTXiLOj&REUDGHFDSHOOR 6LQKKRҥWFӫDUҳQÿӝFӢQѭӟFWDQKӳQJORjL NKLӇQQKѭQJSKҧLFҭQWKұQYuWKHRWӱYLFӫDQJѭӡL
Giáo sư Phương Oanh sinh UҳQÿӝFӣFҥQӣFk\WKѭѫQJÿLNLӃPăQEDQÿrPYu
năm
QJKƭDOjUҳQFyPjR6DXFiLWrQQJX\rQWKӫ\ÿy
Tuy email liên lạc với cô từ 9LӋW1DPFRQ5ҳQOjELӇXWѭӧQJFKtQKFӫDVӵ[ҩX
đầu mát một mùa thu quê hương Việt Nam,
1945 ở Đà Lạt, tốt nghiệp trường Quốc
ÿѭӧFWKXJӑQOҥLOj&REUD+ӑKjQJ&REUDFyUҳQ
YjRWKӡLÿLӇPÿyFRQPӗLUDKRҥWÿӝQJQKLӅXQKҩW [D.K{QQJRDQYjNLrQQKүQ5ҳQELӃWFiFKTXDQ
những năm 2000, lần đầu tiên WU~
tôi ViW
gặpYj FKӡ
có láÿӧL
vàng
rơi WXәL
nhẹ,WӷcóNK{QJ
ánh trăng
lấp lánh
FK~D7KѭӡQJQKӳQJFRQQҫ\WRNKӓHWKұPFKtQy
1JѭӡL
WKXӝF WXêS
Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài 9ӅPDÿ{QJJLiUpWUҳQWKѭӡQJҭQWURQJKDQJ
Gòn
cô Phương Oanh là tại buổi hội thảo
trênÿӗQJ
vòmPjláQJѭӧF
đongOҥL
đưa.
Tôi
vàEuQK
cô trò
FyWKӇăQQJҩXQJKLӃQFҧQKӳQJFRQUҳQFQJORҥL ÿ{QJ 0ӝWNKLWKӡLWLӃWErQQJRjLҩPiSWUӡLKӯQJ
QJѭӡL EӕF
UҩW NtQ
ÿiR
năm 1962. Năm 1964-1975 côQҳQJFK~QJPӟLEzUDNKӓLKDQJÿLNLӃPPӗLWURQJ
dạy
\ӃXӟW7URQJQKLӅXWiFSKҭPYăQKӑF&REUDFK~D
WƭQK EҧR
WKӫ Yjđến
Et ҭQ
+ѫQ
QӳD ҭQ Từ
VDX ÿ{L
chuyện
gần
khuya.
cô, PҳW
tôi học
trình diễn Đại Hội Âm Nhạc Truyền
ÿѭӧFQyLWӟLQKѭOjPӝW+DPDGU\DGV
 Đẳng
FKӕFOiW5ҳQOөFEDQQJj\WKѭӡQJQҵPWUrQFjQK WLQK ê ÿy Oj PӝW Eӝ yF OX{Q SKkQ WtFK JL~S FKR
nhạc tại Nhạc Viện Quốc[jWLQK
Gia Cao
Thống lần I tại Toronto vào tháng
7 được kinh nghiệm trình diễn đến kinh
ӢÒFFyPӝWORjLUҳQWrQOj7DLSDQQӃXQJѭӡL
Fk\VDXQKӳQJÿiPOiXPVPWURQJEөLUұPKD\
QKӳQJDLWKXӝFFXQJPӋQKQj\FyÿѭӧFWtQKWLQKWӃ
Sài Gòn. Năm 1969, thành lập trường
QjR NK{QJ PD\ Eӏ 7DLSDQ FҳQ Fy WKӇ FKӃW WURQJ WURQJNKHÿiNKHWѭӡQJ7KӡLJLDQWU~ÿ{QJWKD\
FҭQWUӑQJYjNKҧQăQJSKiQÿRiQÿ~QJÿҳQÿӇWuP
nghiệm giảng dạy. Tôi cứ đó mà hỏi từ
năm 2011. Hôm đó giáo sư Phương
dạy nhạc Phượng Ca Dân Ca Quốc
YzQJYjLSK~W1KѭQJORjLQҫ\UҩWKLӃP0ӝWFRQ
ÿәLW\WKHRWӯQJORjLWKѭӡQJYjRNKRҧQJWӯWKiQJ UDPҩXFKӕWFKRWӯQJYҩQÿӅFǊQJQKѭJLҧLTX\ӃW
Oanh
cùng
các
học
trò
của
mình
là
Kim
câu hỏi này đến câu hỏi khác. Tôi chợt
UҳQ7DLSDQFyVӑFPjXÿӗQJGӑFOѭQJÿѭӧFQJѭӡL
ÿӃQWKiQJ9ӅPD[XkQWKiQJUҳQ FK~QJPӝWFiFKәQWKӓD1KӳQJQJѭӡLKD\ORQJKƭ
Nhạc. Cùng với các nhạc sĩ như Phạm
Uyên
và
Hạnh
Dung
đàn
và
hát
một
bài
chiêm nghiệm câu nói của người xưa,
WDP{WҧYjRQăPNKLEҳWÿѭӧFӣYQJQJRҥL{ Ez UD NKӓL KDQJ UҳQ ÿӵF QҵP SKѫL QҳQJ JҫQ FӱD Qj\FzQÿѭӧFSK~FKRVӵWK{QJWKiLYjKLӇXELӃW
Duy, Nguyễn Đức Quang, cô mang âm
WKjQKSKӕ&RNWRZQR ÒF .ӇWӯNKLEҳWÿѭӧFFRQ KDQJNKLÿyFK~QJtWQKҥ\FҧPÿӕLYӟLFiFNtFK
WULӃWKӑFPӝWFiFKVkXVҳFYӅQKӳQJÿәLWKD\FӫD
hát dân ca quen thuộc mang tên “Chanh “Sự học như con thuyền ngược nước,
nhạc dân tộc vào các học đường,ÿӝQJWӯErQQJRjL1KLӅXNKLWDÿӃQWKұWJҫQFK~QJ
các
7DLSDQҩ\PmLÿӃQQăPVDXKuQKQKѭNKLQJѭӡL
Chua” (hay còn gọi là Trên rừng 36FXӝFÿӡLĈyOjWjLQăQJYjWKӵFWӃFǊQJOjGRKӑ
thứ không tiến ắt phải lùi.” Kinh nghiệm
WDÿmTXrQQyWKuEӛQJQăPOҥLEҳWÿѭӧFKDL
trường đại học. Năm 1976, cô tiếpYүQ
tụcNK{QJ ELӃW 6DX JLDL ÿRҥQ VѭӣL QҳQJ Oj JLDL FҫQFyPӝWFXӝFVӕQJEҧRÿҧPYӅWjLFKtQK
chim). Phượng Ca lúc nào cũng vậy, về âm nhạc dân tộc của cô thật bao
FRQ7DLSDQӣYQJ&DSH\RUN ÒF &K~QJOҥLÿѭӧF ÿRҥQVLQKVҧQUҳQÿӵFWuPÿӃQUҳQFiLÿӇJLDRSKӕL
hoạtPӝW
động
tạiÿӃQ
Âu0ӝW
Châu.
PLrX Wҧ QKѭ
ORjLâm
FKѭDnhạc
DL ELӃW
QKj Đoàn
WKѭӡQJYӅEDQÿrP
đơn giản chỉ một màu áo gấm vàng, quát, học hoài cũng không hết. Càng
Phượng
CaYӅcũng
được
sinh hoạt
lại
QJKLrQ FӭX
QәL WLӃQJ
UҳQ EiF
Vƭ 7KRPVRQ
ÿmtrở ĈһFÿLӇPWtQKWuQKFӫDORjLUҳQÿӝF0ӝWVӕ
bản nhạc chọn trình diễn cũng đơn giản trò chuyện với cô, tôi càng thấy yêu âm
ÿӃQYuQJKHÿѭӧFWLQQҫ\ÐQJÿѭӧFQKӳQJQJѭӡL
tại Paris đến ngày nay. Hơn 40 ORjLQKѭUҳQKәPDQJFK~DKәPDQJEjQKUҳQKә
năm
WKәGkQӣ&DSH<RUNFKRELӃW7DLSDQOjORjLFy OөF0DOD\VLDUҳQOөF[DQKFyWtQKWuQKKXQJGӳ
nhưng vẫn toát lên một nét đẹp thanh tú nhạc Việt Nam, và càng thấy âm nhạc
gắngWKѭӡQJ
bó gìn
âmÿӝ
nhạc
cổQKDQK
truyền,
côEӏ NtFK ÿӝQJ FK~QJ OX{Q FKXҭQ Eӏ Wѭ WKӃ WҩQ
QӑF ÿӝF NKiF
Yjgiữ
Fy WӕF
FKXӗQ
.KL
đậm đà bản sắc dân tộc. Thật vậy, cái cổ truyền sao mênh mông và sâu sắc
QKѭWӕFÿӝiQKViQJ9jNKLQѭӟQJUҳQWUrQOӱDWKu
F{QJ&zQQKӳQJORjLUҳQÿӝFNKiFFKӍFҳQQJѭӡL
đã đào tạo hằng trăm nghệ sĩ nổi tiếng
đẹp đâu cần tìm kiếm đâu xa! Cái đẹp quá, cứ phải dùng hết cả cuộc đời cũng
ăQUҩWQJRQ6DXQҫ\7KRPVRQEҳWÿѭӧFFRQUҳQ NKLEӏÿHGӑDKD\EӏÿӝQJ&iFORjLUҳQOөFOjQK
cho bộ môn âm nhạc truyền thống như
ORҥLFyWӕFÿӝiQKViQJQj\ÿӇQJKLrQFӭXYjÿһW JLӳDPҳWYjPǊLFyKӕPiFѫTXDQFҧPJLiFÿӕLYӟL
hút mật ngọt từ quê hương cội rễ mới là không sao học hết được.
nghệ sĩ đàn tranh Kim Uyên (giải WLDQKLӋWSKiWÿLWӯFѫWKӇÿӝQJYұWÿҷQJQKLӋW
nhất
WrQFKRQyOj³QKӳQJFRQ7DLSDQEӏEӓTXrQ¶¶
PiX
một cái đẹp ngan ngát tỏa hương.
Tạm biệt cô ra về, câu nói của cô cứ
1ăP 
QJKLrQ
FӭX YӅ
UҳQ (ULF
Yj QyQJ
đànQKj
tranh
toàn
quốc
năm:DUOO
1984,
hiện&ѫTXDQQҫ\FyWiFGөQJSKiWKLӋQFRQPӗL
Nhìn giáo sư Phương Oanh trên làm tôi phải suy nghĩ “Cô cố gắng trao
QJѭӡL VăQ UҳQ Oj 6ODWHU ÿm SKiW KLӋQ WKҩ\7DLSDQ ӣ ÿӇWҩQF{QJ'RÿyQӃXÿLFKkQÿҩWYjRUӯQJFK~QJ
là1KӳQJ
cố vấn
ĐoànVӕQJ
Vănӣ Nghệ
1LX*KLQp
FRQ viên
7DLSDQcho
Qҫ\ WKѭӡQJ
WDGӉEӏQKӳQJORjLUҳQQҫ\FKӫÿӝQJFҳQYuFK~QJ
sâu khấu tươi cười, giọng hát dân ca hết kinh nghiệm của mình để một khi
Dân Tộc Hướng Việt), các giáo sưOҫPWѭӣQJOjPӗL3KҫQOӟQUҳQÿӝFӣFҥQWKѭӡQJ
đàn
ÿҧROӟQӣSKtÿ{QJQDPFӫDÿҧR1LX*KLQpKRһFEuD
vẫn ngọt lịm, nào ai biết được cô phải ra đi cô không phải ân hận.” Suốt cuộc
UӯQJUұPGӑFFiFWKXQJOǊQJV{QJ6ODWHUÿmEҳWÿѭӧF
tranh đang giảng dạy ở các nhạc FKӍFҳQQJѭӡLNKLEӏGүPÿҥS3KҧQӭQJFҳQQJѭӡL
viện
vượt qua bao khó khăn mới đến được đời cô đã trao hết mình cho âm nhạc
YjLFRQYjEӏPӝWFRQFҳQQKѭQJDQKNӏSWKӡLXӕQJ GREҧQQăQWӵYӋFӫDFK~QJ5ҳQÿӝFÿiQJVӧӣQӑF
Pháp như Ngọc Dung, Nguyệt Ánh,
WKXӕFFKӕQJUҳQFҳQGRQKӳQJQJѭӡLVăQUҳQFKӃQrQ
ÿӝFFӫDFK~QJ1KѭQJWKӵFFKҩWӣQѭӟFWDFKӍFy
Toronto để tham dự đại hội. Bôn ba0ӝWFXӝFVӕQJÿҫ\[XQJÿӝWYjKӛQORҥQNK{QJ
dân tộc, thế mà vẫn chưa đủ ư? Tôi
NKӓLFKӃW6ODWHUFyWuPWKҩ\әWUӭQJUҳQ7DLSDQ.KL PӝWVӕORҥLUҳQPDQJQKLӅXÿӝFWӕFҳQFKӃWQJѭӡL GjQKFKRQJѭӡLWXәL7ӷEӣLOӁKӑ\rXKzDEuQKYj
QJKHWLQQҫ\YѭӡQWK~ӣ1HZ<RUNÿmÿӃQÿzLPXD 5ҳQ Kә PDQJ 1DMD  &ҥS QLD %XQJDUXV WKtFKWƭQKOһQJ+ӑKѭӟQJYӅWLQKWKҫQKѫQOjYұW
Fҧ ә 1KѭQJ QKj FҫP TX\ӅQ ÒF FҩP NK{QJ ÿѭӧF FDQGLGXWV  &ҥS QRQJ %XJDUXV )DVFLDWXV  5ҳQ FKҩW5ҳQWKtFKQJӗLVX\QJүPYjJKpWEӏTXҩ\Uҫ\
ÿѭDFiFORjLUҳQOrQPi\ED\WӯFҧQJ0RUHVE\ÿӃQ OөF 7ULPHVXUXVJUDPLQHXV PӟLFyQӑFÿӝFQJX\ 5ҳQWKLrQYӅFKҩWKѫQOjOѭӧQJ3KRQJFiFKWDRQKm
6LGQH\6ODWHUSKҧLÿLEҵQJÿѭӡQJELӇQ7ӯ6LGQH\ә KLӇPFKӃWQJѭӡLPJQӑFUҳQOөFPJQӑF GӉFKӏXQKѭQJNK{QJNpPSKҫQVDQJWUӑQJOjQKӳQJ
WUӭQJÿѭӧFÿѭDOrQPi\ED\ÿLYӅ1HZ<RUN
UҳQKәPDQJPJQӑFUҳQFDSQRQKKD\PJ JuPj5ҳQPXӕQWUDQJWUtWәҩPWKkQ\rXFӫDPuQK

Trang 49

PHƯỢNG CA DÂN CA QUỐC NHẠC MỘT
TRUYỀN THỐNG ĐANG ĐƯỢC TIẾP NỐI
nhớ đến một câu danh ngôn “Mùa xuân
không gieo, mùa hè không mọc, mùa
thu không gặt, mùa đông sẽ đói meo.”
Thật vậy, tương lai đang ở phía trước,
nhưng tương lai đang bắt đầu từ những
gì mà chúng ta đang chuẩn bị bây giờ.
Hơn 40 năm gieo những hạt mầm âm
nhạc, những hạt mầm Kim Uyên, Ngọc
Dung, Nguyệt Ánh, Vân Anh.. nay đã
trưởng thành tiếp tục giúp cô gieo thêm
những nụ mầm âm nhạc mới, để ngày
mai, chúng ta có thể hy vọng, mỉm
cười, mơ một mùa hái quả…
Việt Hải: Xin cô cho biết ít chi
tiết về nhóm Phượng Ca Dân Ca Quốc
Nhạc mà cô đã thành lập.
Giáo sư Phương Oanh: Phượng
Ca Dân Ca Quốc Nhạc được thành lập
tại Sài Gòn vào năm 1967.
Năm 1976 tại Pháp, cùng với cây
đàn tranh, với mái tóc dài cô cũng đã
chinh phục khán giả Việt Nam ở Pháp,
để tạo lại phong trào học đành tranh,
học hát dân ca và bắt đầu cho mọi
người biết tới Phượng Ca.
Sau khi ổn định cuộc sống tại Pháp,
cô thấy việc tái lập Phượng Ca rất cần
thiết để cho sinh viên và trẻ em Việt
Nam sinh và lớn lên tại đây có môi
trường đến với âm nhạc dân tộc, cũng
như những người địa phương muốn tìm
hiểu văn hóa Việt Nam qua âm nhạc có
thể đàn hay hát được nhạc cổ truyền
Việt Nam.
Năm 1978 Phượng Ca đã có nhiều
người trẻ Việt Nam theo học. Tới năm
1980, Phượng Ca chính thức có giấy
phép hoạt động với tên trường âm nhạc
truyền thống Việt Nam tại Âu Châu cho
đến bây giờ.
Thời gian hơn 40 năm hoạt động tại
Pháp, Phượng Ca đã có một chỗ đứng
rất quan trọng trong lãnh vực giáo dục.
Trường âm nhạc dân tộc Phượng Ca
được chính phủ công nhận là trường
nhạc dân tộc duy nhất tại Pháp với
chương trình giảng dạy đàn tranh đã có
chính thức trong bộ văn hóa giáo dục.
Và đàn tranh cũng đã được dạy trong 3
nhạc viện Sevran, Villepinte (phía Bắc
Paris), và Antony (phía Nam Paris).
Việt Hải: Xin cô cho biết thêm
chi tiết về câu châm ngôn “một truyền
thống đang được tiếp nối” cũng như ý
nghĩa của cái tên Phượng Ca.
GS Phương Oanh: Phượng Ca
được chọn làm tên như chim Phượng,
lấy màu vàng làm màu áo để nhớ mình
là dân da vàng. “Một truyền thống
đang được tiếp nối” là châm ngôn của
Phượng Ca đã nói lên công việc của

Đoàn Phượng Ca cũng sinh hoạt trở lại tại Paris đến ngày nay.
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QKDQK7KHRVӵWәQJNӃWFӫDJLӟLNKRDKӑFWKuFiF 5Ҳ1ĈӜ&Ӣ9,ӊ71$0:
Cấp dự bị có 2 năm học dành QӑFUҳQFҥSQLDÿӫOjPFKӃWPӝWQJѭӡL1JѭӡLWD
cho nốt nhạc, không đủ để đàn tất cả những
ORjLUҳQÿӝFQKҩWÿѭӧFVҳS[ӃSQKѭVDѭ
Ӣ9LӋW1DPUҳQÿӝFFyWӟLORjLӣELӇQ7Uӯ EӏUҳQOөFFҳQWKҩ\ÿDXÿyQYLrPSKGDFKәFҳQ
bài tân nhạc (phải chuyển từ ton này
trẻ
em
từ
4
tuổi
đến
6
tuổi.
7URQJVӕKӑKjQJUҳQWKuUҳQÿӝFQKҩWOjKӑUҳQ
ӣWKjQKSKӕFzQӣQѫLQjRFyUӯQJFk\FӕLUұP
EҫPWtPSKӓQJQѭӟF[XҩWKX\ӃWWҥRWKjQKQKӳQJ
tiếp theo trang 49
0DPEDYD[DQjÿHQ&K~QJEzUҩWQKDQKYjNKL UҥS FǊQJ Fy UҳQ9ұ\
UҳQ OX{Q
QJX\
sang ton kia. Mỗi lần thay đổi ton, phải
Đệ I cấp
gồmOj4PӕL
năm
họcKLӇP YӃWÿӓWUrQGDWKrPYjRÿyQҥQQKkQFyWKӇNKy
EӏQJѭӡLVăQÿXәLKRһFNKLQyÿXәLJҩSFRQPӗL NK{QJFKӍFKRWK~QKӓQKѭFKXӝWFKLP«PjFzQ WKӣFѫFRGұWYjFKRiQJFXӕLFQJOjFKӃW1JѭӡL
xê xích con nhạn và trong khi đàn nhiều
Đệ
II
cấp
gồm
2
hay
3
năm
học.
FyWKӇFKҥ\YӟLWӕFÿӝNPJLӡ1ӑFÿӝFFӫDUҳQ
PӕL QJX\ KLӇP FKR Fҧ FRQ QJѭӡL 9u WKӃ QrQ EӏUҳQKәPDQJFҳQWKѭӡQJtWÿDXÿӟQKѫQVRQJFKӛ
Phượng Ca rồi. Đó là gìn giữ, Oj
phát
khi con nhạn bị đổi chỗ bị lạc ton).
Đệ
III
cấp
gồm
2
hay
3
năm
học
0DPEDÿӫJLӃWFKӃWPӝWFRQYRL1KѭQJUҳQQҫ\ PXӕQSKzQJWUiQKUҳQFҳQFK~QJWDSKҧLELӃWÿӡL FҳQEӏVѭQJOrQWLӃSWKHROjKLӋQWѭӧQJEXӗQQJӫ
huy, bảo tồn và phổ biến âm nhạcVӕQJYjP{LWUѭӡQJVӕQJFӫDUҳQÿӝF
dân
NK{QJăQWKӏWYRLPjFKӫ\ӃXăQFiFORjLFKLPYj
VX\QKѭӧFWăQJWLӃWQѭӟFEӝWOLӋWQKҽFiFFѫPһW
Tại Pháp, qua các buổi văn nghệ do
Khi học xong năm cuối của các
tộc đến với mọi từng lớp người trong
ORҥLJһPQKҩP0DPEDWKѭӡQJVӕQJӣYQJUӯQJ
&iFORjLUҳQÿӝFӣQѭӟFWDÿѭӧFFKLDWKjQKQKyP P{LOѭӥLKҫXPҥFK\ӃXKX\ӃWiSKҥNKyWKӣFѫ
các
tổ chức văn hoá địa phương, các hội
cấp phải qua kỳ thi tốt nghiệp. SauWKӇEӏWrOLӋW1JѭӡLEӏUҳQFҥSQRQJFҳQWKuYӃWFҳQ
đệ
&KkX3KLӢYQJ&KkXÈQJѭӡLWDWKѭӡQJKD\QyL
WKHRQѫLӣ
xã hội.
đoàn tổ chức, đàn tranh, dàn nhạc dân
WӟLUҳQ&REUD UҳQPDQJEjQK Ĉk\OjORjLUҳQÿӝF 1KyPVӕQJӣELӇQYjFӱDV{QJ
NK{QJEӏVѭQJÿDXVRQJEӏFKRiQJQһQJNKyWKӣ
III cấp, nhạc sinh tốt UҳQELӇQKD\
nghiệp chuyên
WKѭӡQJVӕQJWURQJUӯQJQKLӋWÿӟLĈӝFQKҩWWURQJ
 5ҳQ ELӇQ
Fy WKӇ –
SKӫxin
Yү\coi
QKѭ UҳQ
FҥQnghĩa
Pr VҧQJ
JLұWvới
YQJ
EөQJ
ÿDXcụ
Gӳnhư
GӝL GR
Việt Hải: Khác với ở Hoa KỳFRQ
khiÿҿQ khoa
tộcFRVN
các
nhạc
đàn[XҩW
Tranh,
(D.E.M.
định
ORҥL &REUD Oj ORҥL Fy NKRDQJ ÿHQ WUҳQJ &K~QJ VRQJÿX{LGҽSFyWiFGөQJQKѭEѫLFKqR
KX\ӃWErQWURQJ
nhạc
cổ
truyền
Việt
Nam
chỉ
được
dạy
đàn
Nguyệt,
đàn
Nhị,
đàn
tỳ
bà,
của
D.E.M.
trong
journal
officien
của
SKXQ QӑF ÿӝF UҩW FKtQK [iF YjR QKӳQJ PөF WLrX 1KyPFKӫ\ӃXVӕQJӣFk\5ҳQOөF[DQKFy 7X\Yұ\FK~QJWDFǊQJNK{QJKRDQJPDQJTXiYu sáo,
qua loa vài buổi để nâng cao kiến Yҧ\PjX[DQKOiFk\ÿҫXKuQKWDPJLiFWUrQSKӫ
thức bộ văn hoá), nếu muốn tiếp tục để UҳQÿӝFQJX\KLӇPWKұWQKѭQJFK~QJNK{QJÿiQJ
FDRPpW7KѭӡQJNKLSKXQUҳQQKҳPYjRPҳWFӫD
trở bộ gõ, hay đàn Trưng, đã lôi cuốn khán
ÿӕLSKѭѫQJ7ҩWQKLrQÿ{LNKLFK~QJFǊQJEӏQKҫP
VӧOҳPYuFiFQJX\rQQKkQVDX
cho các nhạc viên. Ở Pháp, thì cácFiFYҧ\QKӓ*LӳDPҳWYjPǊLFyPӝWFKәO}PVkX
học thành chuyên nghiệp sẽ phải thi thêm
giả theo dõi say mê. Và sau mỗi buổi
EӣLQKӳQJYұWOҩSOiQKQKѭF~FiRFӫDQJѭӡL/RҥL Kӕ Pi Oj Fѫ TXDQ FҧP JLiF YӟL QKLӋW ÿӝ Fy WiF 6ӕOѭӧQJORjLUҳQÿӝFtW7UrQWKӃJLӟLѭӟFWtQK
viên
có
thể
chuyên
ngành
về
đàn
Tranh
hoà nhạc, chắc chắn, Phượng Ca lại có
bằng6ӕQJWUrQFk\FzQPӝWVӕUҳQOjQK
cấp diệu tài (Perfectionnement),
Qҫ\SKXQQӑFÿӝFWӯWX\ӃQÿӝFWK{QJTXDQKӳQJ GөQJEҳWPӗL
FyNKRҧQJORjLUҳQWURQJVӕÿyFKӍFy
FiL UăQJ UӛQJ
GѭӟLbằng
VӭF pS

QKѭ UҳQthì
Fynhạc
PҫX UҳQ
OөF
FӡP«Fy
NKiF
UҳQ
OөF
OjUҳQÿӝFӢQѭӟFWDFyFKӯQJOjLUҳQ
với các
cấp
từDWP{WSKH
cử nhânNJ
(bachelor),
sinh mới có thể trở thành thầy những học viên mới xin ghi tên học.
FP GRVӵYұQÿӝQJFӫDOӟSFѫSKҫQÿҫX
[DQKYӅKuQKWKiL
WURQJÿyUҳQÿӝFFKLӃP
thạc sĩ (master), đến cả tiến sĩ (Phd)
về giáo dạy đàn tranh chính thức.
Phượng Ca đã lôi cuốn được khán giả
1KyPUҳQVӕQJFKӫ\ӃXӣÿҩW%DRJӗPFiF 5ҳQÿӝFWKѭӡQJtWKXQJGӳEzFKұPFKҥSYjXӇ
đàn tranh. Có thể nói chỉ có ở Pháp
thìUҳQ ÿӝF FzQ OҥL7URQJ QKyP QKӳQJ ORҥL UҳQ RҧL&K~QJFKӍFҳQQJѭӡLNKLEӏWҩQF{QJKD\Eӏ
thích thú tham gia hát theo những bài
ORҥL
Việt Hải: Không chỉ tuổi trẻ ngày
Qҫ\ FǊQJ Fy QKӳQJ ORҥL WKtFK Ez WUrQ Fk\ KRһF JLҭPSKҧL
bộ môn đàn tranh mới có một chổ đứng
hát ngắn và dễ thuộc. Trong chương
nay, mà đa số khán giả Việt Nam cho
WUrQWѭӡQJQPiLQKjQKѭUҳQNK{PӝFUҳQOөFQ~L
5ҳQ ÿӝF WKѭӡQJ ÿL NLӃP ăQ YӅ EDQ ÿrP 6ӕ
giá trị và ý nghĩa, vì ngay cả Việt Nam
trình, những bài dân ca, những bài độc
5ҳQKәPDQJFҥSQLDEѫLORҥLJLӓL5ҳQ[HÿLӇX
rằng đàn tranh nói riêng hay nhạcORjLKRҥWÿӝQJYӃEDQQJj\tW%DQQJj\UҳQÿӝF
cổ
cũng chưa có bằng cấp tiến sĩ vềWKѭӡQJ
đàn ҭQ PuQK WURQJ WҫQJ PQ WURQJ UӯQJ KRһF WKѭӡQJVӕQJWURQJKDQJFKXӝWKDQJPӕLWUrQJz
tấu, song tấu đã đem đến cho khán giả
truyền nói chung, là nhạc của người
ÿӕQJYHQÿrEӡUXӝQJEөLWUH'RÿyQӃXtWÿL
tranh? Để giữ cho cây đàn tranh GѭӟLQKӳQJWҫQJÿiOӟQ+DQJFӫDQKӳQJORjLUҳQ
Việt
thấy được nét đẹp của âm nhạc Việt,
già, của một thời đại đã qua, đã lỗi thời.
VӕQJGѭӟLÿҩWSKҫQOӟQOjKDQJFӫDORjLJұPQKҩP
ÿrPWKuNK{QJJһSUҳQÿӝF«
Nam có một chổ đứng giá trị trong KDQJPӕLKD\FiFKӕFÿҩWKӕFÿiӣEӡUXӝQJJz
nhạc
dễ nghe nhưng không nghèo nàn cách
Cô có ý nghĩ gì cho nhận định này?
viện Pháp ắt phải trãi qua nhiềuÿӕQJEӡÿrEӡDREӡV{QJVXӕLGѭӟLQKӳQJJӕF
khó
1*ѬӠ,78Ә,7Ӷ
diễn tấu, đơn sơ nhưng không mất đi sự
GS Phương Oanh: Câu hỏi này
Fk\OӟQGѭӟLWKkQFk\ÿәKD\GXӟLQKӳQJWҧQJÿi
7tQKFiFKQJѭӡLWXәL7ӷ
khăn và nhiều chông gai phải không
đậm đà của tình tự dân tộc, mộc mạc
WҧQJÿҩWOӟQWURQJQKӳQJEөLFk\UұPUҥS
0ӝW FRQ UҳQ Fy WKӇ [XҩW KLӋQ WKұW OҥQK OӁR Yj
của Việt Hải làm cô nhớ lại khi mới
cô?
nhưng không mất đi sự trang nhã của
 7KӭF
ăQ
FӫD
UҳQ
ÿӝF
5ҳQ
ÿӝF
FKӍ
ăQ
PӕL
WUѫQWUѭӧWQKѭQJEҥQÿӯQJÿӇPuQKEӏÿiQKOӯD
định cư ở Pháp, cũng có người đã nói,
GS Phương Oanh: Những nămVӕQJ
đầu ӃFK QKiL5ҳQ FҥS QRQJ FKӫ \ӃX ăQ UҳQ Yj YuQJѭӡLWXәL7ӷJk\ҩQWѭӧQJEtҭQNK{QQJRDQ
đồng phục mình mặc... Phượng Ca đến
công việc cô làm đã không còn phù KҩSGүQYjNKiOmQJPҥQ1JѭӡLVLQKQăP7ӷFy
hợp
WKҵQOҵQ1KӳQJORjLVӕQJWUrQFk\ăQFKLP5ҳQ
cô
cũng
gặp
khó
khăn
đôi
chút
vì
ngôn
với khán giả qua chương trình có tính
  1KLӅX YQJ ӣ &KkX 0ӻ /D7LQK ÿһW WrQ FKR ELӇQ ÿҿQvới
ăQFiPӝWVӕăQFҧW{P7URQJPӝWQăP
NKҧQăQJÿѭDPӑLWKӭWUӣYӅWUҥQJWKiLWƭQKQKӡÿy
xã hội đang sống (1979). Vì trong
ngữ,
vì
không
quen
biết
ai,
nhưng
tiếng
cách văn hoá Việt Nam thật sự, qua đó,
QKӳQJFRQUҳQOj1DMDEҳWQJXӗQWӯFKӳ1DJDFӫD YjRQKӳQJWKiQJKRһFWURQJPӝWQJj\YjRQKӳQJ JLHRUҳFVӵWƭQKOһQJTXDFKX\ӇQÿӝQJÿҫ\JӧLFҧP
mọiUҳQngười
theo
nhau
ҨQÿӝ FKӳQҫ\FKӍFyQJKƭDOjUҳQ
FRQ khi
PӗL FӫD
UD NKӓLđã
KDQJ
Wә ÿL
NLӃPđể
ăQ chạy
NKLӃQQJѭӡLNKiFWKҩ\O~QJW~QJYjEӏTX\ӃQUǊ
đàn tranh nhẹ nhàng0ӝWQJѭӡL%ӗ
êm ái đã đưaJLӡ
mọi
người xem có thể thấy được nét đẹp về
theo mới thì cô lại vẫn cố duy trì cái
ĈjR1KDSKiWKLӋQUDÿѭӡQJELӇQҨQĈӝÿһWWrQ WKѭӡQJOjO~FUҳQÿӝFKRҥWÿӝQJ
&RQ5ҳQFyWKӇÿѭӧF[HPQKѭOjPӝWWKӭWLrX
người
đến
gần
mình
hơn,
qua
đó,
sự
tập quán, phong tục của mình.
FKRFRQUҳQFyKuQKWKNǤTXiLOj&REUDGHFDSHOOR 6LQKKRҥWFӫDUҳQÿӝFӢQѭӟFWDQKӳQJORjL
NKLӇQQKѭQJSKҧLFҭQWKұQYuWKHRWӱYLFӫDQJѭӡL
việc dạy đàn tranh cũ này.
liên hệ cũng trở nên dễ dàng hơn,
và
QJKƭDOjUҳQFyPjR6DXFiLWrQQJX\rQWKӫ\ÿy
UҳQÿӝFӣFҥQӣFk\WKѭѫQJÿLNLӃPăQEDQÿrPYu
9LӋW1DPFRQ5ҳQOjELӇXWѭӧQJFKtQKFӫDVӵ[ҩX
Việt Hải: Hơn 40 năm hoạt động gìn
Âm nhạc dân tộc là tiếng nói riêng
ÿѭӧFWKXJӑQOҥLOj&REUD+ӑKjQJ&REUDFyUҳQ
YjRWKӡLÿLӇPÿyFRQPӗLUDKRҥWÿӝQJQKLӅXQKҩW
[D.K{QQJRDQYjNLrQQKүQ5ҳQELӃWFiFKTXDQ
nhất là nhờ những buổi trình diễn
có
giữ
và trùng
nhạc
cổ truyền
Pháp,
FK~D7KѭӡQJQKӳQJFRQQҫ\WRNKӓHWKұPFKtQy 9ӅPDÿ{QJJLiUpWUҳQWKѭӡQJҭQWURQJKDQJ
WU~
ViW
Yj
FKӡ
ÿӧL
1JѭӡLtu
WXәL
Wӷ NK{QJ
WKXӝFtại
WXêS
của một nước, những ai chối bỏ âm
tính cách quốc tế, không thu gọn trong
FyWKӇăQQJҩXQJKLӃQFҧQKӳQJFRQUҳQFQJORҥL
ÿ{QJ 0ӝWNKLWKӡLWLӃWErQQJRjLҩPiSWUӡLKӯQJ
QJѭӡL
EӕF
ÿӗQJ
Pj
QJѭӧF
OҥL
UҩW
NtQ
ÿiR
EuQK
nhạc dân tộc, có nghĩa là đã chối bỏ cô thấy có những gì khó khăn không?
\ӃXӟW7URQJQKLӅXWiFSKҭPYăQKӑF&REUDFK~D
WƭQK EҧR WKӫ Yj Et ҭQ +ѫQ QӳD ҭQ VDX ÿ{L PҳW
phạm vi chỉ dành riêng cho ngườiQҳQJFK~QJPӟLEzUDNKӓLKDQJÿLNLӃPPӗLWURQJ
Việt
Gần
con người VN của mình. Cô có những
ÿѭӧFQyLWӟLQKѭOjPӝW+DPDGU\DGV
[jWLQK

FKӕFOiW5ҳQOөFEDQQJj\WKѭӡQJQҵPWUrQFjQK
WLQK ê ÿy OjGS
PӝWPhương
Eӝ yF OX{QOanh:
SKkQ WtFK
JL~S45
FKRnăm
đã cho đàn tranh có chổ đứng tốt đẹp
ӢÒFFyPӝWORjLUҳQWrQOj7DLSDQQӃXQJѭӡL Fk\VDXQKӳQJÿiPOiXPVPWURQJEөLUұPKD\
QKӳQJDLWKXӝFFXQJPӋQKQj\FyÿѭӧFWtQKWLQKWӃ
hoạt động để gìn giữ và phổ biến nhạc
người bạn, ngày xưa cùng dạy ở nhạc
hơn.
QjR NK{QJ
PD\ Eӏ 7DLSDQ FҳQ Fy WKӇ FKӃW WURQJ WURQJNKHÿiNKHWѭӡQJ7KӡLJLDQWU~ÿ{QJWKD\ FҭQWUӑQJYjNKҧQăQJSKiQÿRiQÿ~QJÿҳQÿӇWuP
viện Saigon về các bộ môn nhạc lý UDPҩXFKӕWFKRWӯQJYҩQÿӅFǊQJQKѭJLҧLTX\ӃW
hay cổ truyền tại Pháp, việc phải gặp nhiều
YzQJYjLSK~W1KѭQJORjLQҫ\UҩWKLӃP0ӝWFRQ
Pháp là một nước có nền vănÿәLW\WKHRWӯQJORjLWKѭӡQJYjRNKRҧQJWӯWKiQJ
hóa
đàn
dương
cầm,
vĩ
cầm..v.v..,
khi
đã khó khăn lúc đầu luôn luôn có. Nhưng
UҳQ7DLSDQFyVӑFPjXÿӗQJGӑFOѭQJÿѭӧFQJѭӡL ÿӃQWKiQJ9ӅPD[XkQWKiQJUҳQ FK~QJPӝWFiFKәQWKӓD1KӳQJQJѭӡLKD\ORQJKƭ
lâu đời trên thế giới, họ rất chú trọng
WDP{WҧYjRQăPNKLEҳWÿѭӧFӣYQJQJRҥL{ Ez UD NKӓL
KDQJ
QҵP
SKѫL QҳQJ
JҫQphải
FӱD Qj\FzQÿѭӧFSK~FKRVӵWK{QJWKiLYjKLӇXELӃW
định
cưUҳQ
ở ÿӵF
nước
ngoài,
họ đã
làm với ý chí, với mục đích và lòng đam
đến nghệ ÒF
thuật.
Ở Paris, có những
WKjQKSKӕ&RNWRZQR
.ӇWӯNKLEҳWÿѭӧFFRQ
KDQJNKLÿyFK~QJtWQKҥ\FҧPÿӕLYӟLFiFNtFK WULӃWKӑFPӝWFiFKVkXVҳFYӅQKӳQJÿәLWKD\FӫD
luận án lại với âm nhạc dân tộc, đểFXӝFÿӡLĈyOjWjLQăQJYjWKӵFWӃFǊQJOjGRKӑ
lấy mê, thì mình có thể gở được những khó
7DLSDQҩ\PmLÿӃQQăPVDXKuQKQKѭNKLQJѭӡL
trung tâm văn hóa quốc gia quy môÿӝQJWӯErQQJRjL1KLӅXNKLWDÿӃQWKұWJҫQFK~QJ
như
khăn đó. Ví dụ, những thời gian đầu,
bằng
cấp
đương
WDÿmTXrQQyWKuEӛQJQăPOҥLEҳWÿѭӧFKDL YүQ NK{QJ
ELӃW
6DXtương
JLDL ÿRҥQ
VѭӣLmới
QҳQJcó
Oj thể
JLDLđược
FҫQFyPӝWFXӝFVӕQJEҧRÿҧPYӅWjLFKtQK
các viện bảo tang
de l’homme,
FRQ7DLSDQӣYQJ&DSH\RUN
ÒF Musée
&K~QJOҥLÿѭӧF
ÿRҥQVLQKVҧQUҳQÿӵFWuPÿӃQUҳQFiLÿӇJLDRSKӕL
khi trình diễn, hay bị trục trặc về hệ
làm việc.
PLrX Wҧ QKѭ
PӝW ORjL
FKѭD DLMusée
ELӃW ÿӃQ
0ӝWde
QKj
WKѭӡQJYӅEDQÿrP 
Musée
d’Orsey,
quai
Branly,
thống âm thanh, khán giả chưa biết tới
Với
những
người
trong
ngành
giáo
QJKLrQ FӭX
WLӃQJ
UҳQ EiF
7KRPVRQ
ÿm nhạc
ĈһFÿLӇPWtQKWuQKFӫDORjLUҳQÿӝF0ӝWVӕ
v.v.QәLđã
có YӅ
chưng
bàyVƭcác
tài liệu,
ÿӃQYuQJKHÿѭӧFWLQQҫ\ÐQJÿѭӧFQKӳQJQJѭӡL ORjLQKѭUҳQKәPDQJFK~DKәPDQJEjQKUҳQKә
dục thì mới cảm thấy việc gìn giữ âm cây đàn, âm nhạc dân tộc Việt Nam, thì
cụ, vật dụng xa xưa của các nướcOөF0DOD\VLDUҳQOөF[DQKFyWtQKWuQKKXQJGӳ
trên
WKәGkQӣ&DSH<RUNFKRELӃW7DLSDQOjORjLFy
nhạc dân tộc ở xứ người là điều quan mình phải giải thích để họ hiểu. Ngươì
QӑF ÿӝF NKiF
WKѭӡQJ
Fy WӕF
FKXӗQ
QKDQK
thế giới
và Yj
nhiều
thưÿӝviện,
lớn
cũng.KL
nhưEӏ NtFK ÿӝQJ FK~QJ OX{Q FKXҭQ Eӏ Wѭ WKӃ WҩQ
trọng, còn phần đông, hầu như ai ai, Pháp có trình độ thưởng thức âm nhạc
QKѭWӕFÿӝiQKViQJ9jNKLQѭӟQJUҳQWUrQOӱDWKu F{QJ&zQQKӳQJORjLUҳQÿӝFNKiFFKӍFҳQQJѭӡL
nhỏ, nơi đó, chúng ta có thể tìm được
ăQUҩWQJRQ6DXQҫ\7KRPVRQEҳWÿѭӧFFRQUҳQ NKLEӏÿHGӑDKD\EӏÿӝQJ&iFORjLUҳQOөFOjQK
cũng chạy theo âm nhạc hiện đại. Còn rất cao đã từ lâu. Nhất là về nghệ thuật,
tài liệu về văn hóa của xứ mình. JLӳDPҳWYjPǊLFyKӕPiFѫTXDQFҧPJLiFÿӕLYӟL
ORҥLFyWӕFÿӝiQKViQJQj\ÿӇQJKLrQFӭXYjÿһW
nếu trình diễn nhạc cổ thì phảiPiX
hiện đại họ rất quí trọng. Do đó, đàn tranh nói
WrQFKRQyOj³QKӳQJFRQ7DLSDQEӏEӓTXrQ¶¶
WLDQKLӋWSKiWÿLWӯFѫWKӇÿӝQJYұWÿҷQJQKLӋW
Đại học Sorbon, đại học Nanterre
riêng, nghệ thuật cổ nói chung đã được
hoá cho phù hợp với xã hội.
1ăP  QKj QJKLrQ FӭX YӅ UҳQ (ULF :DUOO Yj QyQJ &ѫTXDQQҫ\FyWiFGөQJSKiWKLӋQFRQPӗL
vềKLӋQ
nhân
chủng học,
âm
QJѭӡL VăQcó
UҳQnghành
Oj 6ODWHU học
ÿm SKiW
WKҩ\7DLSDQ
ӣ ÿӇWҩQF{QJ'RÿyQӃXÿLFKkQÿҩWYjRUӯQJFK~QJ
Tại sao tuổi trẻ hay đại đa số khán người địa phương đón nhận và cũng
nhạc
học,
đào Qҫ\
tạo WKѭӡQJ
nhữngVӕQJ
nhàӣnghiên
1LX*KLQp
1KӳQJ
FRQđã
7DLSDQ
WDGӉEӏQKӳQJORjLUҳQQҫ\FKӫÿӝQJFҳQYuFK~QJ
giả Việt Nam không thích nhạc cổ? được sự nâng đỡ của chính quyền trong
ÿҧROӟQӣSKtÿ{QJQDPFӫDÿҧR1LX*KLQpKRһFEuD
cứu chuyên môn trong lãnh vực OҫPWѭӣQJOjPӗL3KҫQOӟQUҳQÿӝFӣFҥQWKѭӡQJ
này.
UӯQJUұPGӑFFiFWKXQJOǊQJV{QJ6ODWHUÿmEҳWÿѭӧF FKӍFҳQQJѭӡLNKLEӏGүPÿҥS3KҧQӭQJFҳQQJѭӡL
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Cây đàn việc gìn giữ và bão tồn.
Song song với đại học, bộ văn hoá GREҧQQăQWӵYӋFӫDFK~QJ5ҳQÿӝFÿiQJVӧӣQӑF
giáo
YjLFRQYjEӏPӝWFRQFҳQQKѭQJDQKNӏSWKӡLXӕQJ
tranh có 16, 17 dây, với hệ thống năm
0ӝWFXӝFVӕQJÿҫ\[XQJÿӝWYjKӛQORҥQNK{QJ
WKXӕFFKӕQJUҳQFҳQGRQKӳQJQJѭӡLVăQUҳQFKӃQrQ
dục Pháp cũng tổ chức những kỳ thiÿӝFFӫDFK~QJ1KѭQJWKӵFFKҩWӣQѭӟFWDFKӍFy
lấy
GjQKFKRQJѭӡLWXәL7ӷEӣLOӁKӑ\rXKzDEuQKYj
NKӓLFKӃW6ODWHUFyWuPWKҩ\әWUӭQJUҳQ7DLSDQ.KL
PӝWVӕORҥLUҳQPDQJQKLӅXÿӝFWӕFҳQFKӃWQJѭӡL
bằng
cấp
giáo
sư
quốc
gia
chuyên
môn,
QJKHWLQQҫ\YѭӡQWK~ӣ1HZ<RUNÿmÿӃQÿzLPXD 5ҳQ Kә PDQJ 1DMD  &ҥS QLD %XQJDUXV WKtFKWƭQKOһQJ+ӑKѭӟQJYӅWLQKWKҫQKѫQOjYұW
nâng
sư củaÿѭӧF
các FDQGLGXWV
nhạc  &ҥS QRQJ %XJDUXV )DVFLDWXV  5ҳQ FKҩW5ҳQWKtFKQJӗLVX\QJүPYjJKpWEӏTXҩ\Uҫ\
Fҧ ә 1KѭQJ
QKjcao
FҫPtrình
TX\ӅQđộ
ÒFgiáo
FҩP NK{QJ
ÿѭDFiFORjLUҳQOrQPi\ED\WӯFҧQJ0RUHVE\ÿӃQ
OөF 7ULPHVXUXVJUDPLQHXV PӟLFyQӑFÿӝFQJX\ 5ҳQWKLrQYӅFKҩWKѫQOjOѭӧQJ3KRQJFiFKWDRQKm
viện cho các nhạc cụ.
6LGQH\6ODWHUSKҧLÿLEҵQJÿѭӡQJELӇQ7ӯ6LGQH\ә KLӇPFKӃWQJѭӡLPJQӑFUҳQOөFPJQӑF GӉFKӏXQKѭQJNK{QJNpPSKҫQVDQJWUӑQJOjQKӳQJ
Đàn tranh và các nhạc cụ khácUҳQKәPDQJPJQӑFUҳQFDSQRQKKD\PJ
như
JuPj5ҳQPXӕQWUDQJWUtWәҩPWKkQ\rXFӫDPuQK
WUӭQJÿѭӧFÿѭDOrQPi\ED\ÿLYӅ1HZ<RUN

đàn bầu, đàn nhị hay ca Trù cũng đã có
người trình luận án tiến sĩ, thạc sĩ…
Với bằng cấp “Giáo sư quốc gia
Pháp” về âm nhạc truyền thống Việt
Nam và hơn 40 năm dạy đàn Tranh
khắp nơi từ Pháp qua các nước lân cận
như Bỉ, Hoà Lan, Thuỵ sĩ, Đức… Cô
đã làm cho đàn tranh xuất hiện và nhiều
người bản xứ cũng theo học. Từ hơn
20 năm qua, đàn tranh cũng được học
sinh chọn làm môn nhiệm ý trong các
kỳ thi tú tài.
Đàn tranh được dạy trong nhạc viện
Pháp từ năm 1987. Nhạc sinh phải học
nhạc lý, nhạc ngữ, phải ở trong dàn
nhạc. Chương trình đàn tranh ở nhạc Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc bên cạnh Đức Thánh Cha Jean Paul II ở đại
viện Pháp có 4 cấp :
thính đường Vatican nhân đại lễ phong thánh cho các Thánh Tử Đạo VN.
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Việt Hải: Ngoài những khó khăn, ắt
phải có những niềm vui? Cô có thể chia
sẽ với quý độc giả được không?
GS Phương Oanh: Phượng Ca có
những kỷ niệm khó quên khi đi trình
diễn qua các tỉnh của Pháp vào những
dịp hội hè... Các đại hội âm nhạc dân
tộc, các buổi diễn dẫn giải cho trẻ em
các trường học... đặc biệt năm 1988,
ngày trình diễn trước Đức Thánh Cha
Jean Paul II ở đại thính đường Vatican
ở Rome nhân đại lễ phong thánh cho
các Thánh Tử Đạo VN là một kỷ niệm
không bao giờ quên trong cô. Trong
1 tuần lễ, người Việt công giáo trên
thế giới đã tới Rome dự lễ. Ra ngoài
đường, đi đâu cũng nhìn thấy người
Việt, làm cô có cảm tưởng như mình
đang ở thành phố Saigon trong cái nóng
nực, mồ hôi nhuễ nhoại và cái nắng
cháy da. Ở Pháp, tháng 7, có đại hội
về âm nhạc và kịch tại tỉnh Avignon.
Nơi này hằng năm các nghệ sĩ chuyên
nghiệp đã tìm đủ cách để được diễn tại
đây. Đây là mùa diễn rất quan trọng, vì
những nhà tổ chức khắp nơi ở âu châu
đã đi xem và chọn lựa ban kịch, ban
nhạc để chuẩn bị cho năm sắp tới của
rạp hát của mình.
Việt Hải: Cô có ước mơ gì cho nhạc
cổ truyền Việt Nam tại hải ngoại?
GS Phương Oanh: Vì đã dạy ở nhạc
viện Saigon, nên khi tái lập Phượng Ca
năm 1978 tại Pháp, cô rất mong, cây
đàn tranh sẽ được một chỗ đứng trong
nhạc viện ngang hàng với các nhạc cụ
khác... cho nên cô luôn khuyến khích
các học viên phải ghi danh học nhạc lý
và 1 nhạc cụ trong nhạc viện. Vì kiến
thức âm nhạc rất cần thiết cho họ.
Ngày nay, ước mơ này đã thành
sự thật khi cây đàn tranh được có mặt
trong nhạc viện và đã có những người
tốt nghiệp với bằng cấp nhạc viện Pháp
với cây đàn tranh, hiện nay đã thay thế
cô dạy đàn tranh trong nhạc viện.
Và một mong ước nữa là mọi người
đều có thể hát được một số những bài
dân ca phổ thông Việt Nam cũng như
người bản xứ.
Việt Hải: Xin cám ơn cô và cũng
xin thay mặt tuần báo Người Việt Ngày
Nay, kính chúc cô và Phượng Ca Dân
Ca Quốc Nhạc một năm mới nhiều
niềm vui, có thêm nhiều cánh Phượng
tham gia học đàn, cũng như gặt hái thêm
nhiều thành quả trong công việc phổ
biến cổ nhạc Việt Nam tại xứ người.
Quý độc giả nếu muốn biết thêm
chi tiết về giáo sư Phương Oanh hoặc
Phượng Ca có thể vào trang web http://
www.phuongca.org.
Giáo sư Phuơng Oanh sẽ đến tham dự
Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Lần
Thứ Hai được tổ chức vào tháng 7 tới
đây tại thành phố Shoreline. Muốn biết
thêm chi tiết về đại hội, độc giả NVNN
có thể liên lạc với Đoàn Văn Nghệ Dân
Tộc Hướng Việt
http://www.vietmelody.org
ĐT: (425) 361-2265

