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Ðỗ Dzũng/Người Việt  
WESTMINSTER, California (NV) - Vào lúc 7 giờ 30 tối ngày Thứ Bảy tới đây, Giáo 
Sư Lê Văn Khoa sẽ  

thuyết trình đề tài “Sáng tác trên nền 
nhạc dân tộc Việt” tại Viện Việt Học, 
Westminster, nhằm giải thích tại sao 
và sáng tác nhạc như thế nào để 
người nghe có thể nhận ra một văn 
hóa dân tộc Việt Nam. 

Trả lời phỏng vấn báo Người Việt, 
Giáo Sư Lê Văn Khoa nói: “Khi sáng 
tác nhạc và muốn nêu tinh thần dân 
tộc của mình, người sáng tác phải 
đặt cái tinh thần ấy vào âm nhạc của 
mình. Nếu không, âm nhạc của 
chúng ta sẽ giống như âm nhạc Tây 
Phương.” 

“Hiện nay, đa số nhạc viết theo lối Tây Phương. Vì thế, mặc dù không thể tránh 
cách viết này, nhưng mình có thể đưa âm điệu dân tộc của mình vào. Khi nghe, 
thế giới sẽ nhận ra ngay nguồn gốc,” giáo sư này nói thêm như thế. 

Thực ra, đây không phải là điều gì mới mẻ. 

Giáo Sư Lê Văn Khoa giải thích: “Tôi gọi điều này là 'nhạc trong tinh thần quốc gia' 
và đã có từ thời đại nhạc lãng mạn (romantic), ví dụ như các tác phẩm của 
Chopin, Liszt... Họ cũng dùng những nét đặc trưng của dân tộc họ vào âm nhạc.” 

Cũng theo giáo sư này, tại buổi thuyết trình nêu trên, người tham dự sẽ được xem 
nhiều đoạn băng video chiếu nhiều đoạn nhạc Tây Phương mang tính dân tộc do 
ông sáng tác. 

Những tác phẩm này do dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra (45 
người) và Nhạc Viện Quốc Gia Ukraine (gồm bốn giáo sư và nhạc sinh dương cầm 
ưu tú) biểu diễn. 

Trong tác phẩm do dàn nhạc giao hưởng nêu trên biểu diễn, Giáo Sư Lê Văn Khoa 
đã dùng âm điệu của bài dân ca Trống Cơm viết cho nhạc cụ cổ truyền “Bandura” 
của Ukraine. 

“Sau khi xem hai buổi biểu diễn này, các giáo sư ở Nhạc Viện Quốc Gia Ukraine thích quá và họ đã mời tôi 
năm tới sang Ukraine họ sẽ tổ chức biểu diễn tác phẩm của tôi tại nhiều nơi hơn,” giáo sư này tâm sự như 
vậy. 

Ông tâm sự tiếp: “Ðiều làm tôi ưng ý nhất là người trình diễn, nhạc trưởng và người nghe đều ngạc nhiên 
vì họ thấy lạ. Lạ là vì đó là một sự phối hợp những gì rất cũ xưa (ancient) hòa với nhạc giao hưởng.” 

Giáo Sư Lê Văn Khoa là một người không xa lạ trong cộng đồng Việt Nam hơn 30 năm qua. Có thể gọi ông 
là giáo sư âm nhạc, nhạc sĩ, nhà giáo dục và nhiếp ảnh gia. 

 
 
Ca sĩ Ngọc Hà đơn ca 
bài “The Wondrous 
Love,” do Giáo Sư Lê 
Văn Khoa sáng tác, tại 
dàn nhạc giao hưởng 
Kiev Symphony 
Orchestra. (Hình: Lê 
Văn Khoa cung cấp) 
 

 
 
Bích chương đêm nhạc 
thính phòng Lê Văn 
Khoa tại Kiev, 
Ukraine. 
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Trước năm 1975, ông từng điều khiển chương trình “Tiếng Nhạc Trầm Tư”, một đại hợp ca và dàn nhạc 
giao hưởng trên đài truyền hình Việt Nam. Cũng trên đài truyền hình này, Giáo Sư Lê Văn Khoa còn phụ 
trách chương trình giáo dục thiếu nhi “Thế Giới Của Trẻ Em,” một chương trình mà ông được nhiều người 
biết đến. 

Sau khi sang Hoa Kỳ, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc như sáng tác, dạy nhạc và diễn 
thuyết về âm nhạc tại một số trường đại học Hoa Kỳ. 

Ông hiện đang dạy dương cầm cho trẻ em, mà một số trong họ đã bắt đầu biết sáng tác. 

Trong năm 2005, nhân kỷ niệm 30 ngày miền Nam Việt Nam bị mất, Giáo Sư Lê Văn Khoa đã sáng tác và 
cho ra đời một CD tên “Symphony Vietnam 1975,” trong đó có bảy hành âm (movement) nói về Việt Nam 
thanh bình, chiến tranh, ra đi trên biển cả và cuối cùng là ca ngợi tự do. CD này được thâu tại Ukrain hồi 
Tháng Hai, 2005 và đã được một số dàn nhạc giao hưởng của Hoa Kỳ và Úc trích diễn. 

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, ông là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và hiện là chủ tịch Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt 
Nam với hàng trăm hội viên, thuộc nhiều chi hội khác nhau khắp Hoa Kỳ, và từng được nhiều giải thưởng 
quốc tế. (Ð.D.) 

 


