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 English

VĂN HÓA > Âm nhạc

Nhạc sĩ Phong Nhã - người dành trọn sự nghiệp sáng tác nhạc cho thiếu
nhi

Thứ Ba, 05:28, 31/03/2020

VOV.VN - Những bài hát của nhạc sỹ Phong Nhã đã có 5 thế hệ thiếu nhi hát vang dưới bầu trời đất Việt mà dư âm mãi
mãi rộn ràng.

Nhạc sĩ Phong Nhã và tôi nhiều lần gặp nhau, lúc ở Đài Tiếng nói Việt nam (VOV), khi ở Hội Nhạc sĩ…nhưng chưa có dịp chụp
chung với nhau một tấm ảnh kỷ niệm. Cách đây 11 năm, trong dịp kỷ niệm 40 năm “Gìn giữ thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969 –
2009) tôi mới thực hiện được mong muốn của mình.

Nhạc sĩ Dân Huyền (trái) và nhạc sĩ Phong Nhã (phải).
Hai nhạc sĩ Phong Nhã, Chu Minh và tôi cùng có mặt trong chương trình ca nhạc “Cả một đời vì nước vì dân” do Bộ tư lệnh Lăng
chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo Công an Nhân dân tổ chức trước lăng Người. Chúng tôi cùng đông đảo bà con Thủ đô ngồi xem biểu
diễn các ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (Phong Nhã), “Người là niềm tin tất thắng” (Chu Minh), “Bên
lăng Bác Hồ” (Dân Huyền) và các tiết mục ca múa khác.

Năm 1974 Ban Văn nghệ Đài TNVN làm việc ở tầng ba số nhà 45 phố Bà Triệu, nhạc sĩ Phong Nhã đã đến thăm và kể chuyện
sáng tác, trong đó có bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Ông kể: Tôi phụ trách đội thiếu nhi Trúc Bạch. Hôm
2/9/1945 cả đội hơn 50 em đều mặc đẹp đến dự. Khi Bác Hồ hỏi “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”, người lớn thì trả lời rõ, còn
các em thì trả lời có. Bài hát này tôi đã có ý tưởng từ năm 1944, một tuần sau ngày lễ Tuyên ngôn độc lập, tôi sửa lại và hoàn
thành xong bài hát ấy. Lúc đầu tôi dùng chữ “Già Hồ”, tình cờ đọc báo thấy có lá thư của người Tây Nguyên viết “Kính gửi Book Hồ

Like 0  

https://vov.vn/
https://english.vov.vn/
https://vov.vn/van-hoa
https://vov.vn/van-hoa/am-nhac
https://vov.vn/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fvov.vn%2Fvan-hoa%2Fam-nhac%2Fnhac-si-phong-nha-nguoi-danh-tron-su-nghiep-sang-tac-nhac-cho-thieu-nhi-1030432.vov
mailto:?subject=VOV&body=https%3A%2F%2Fvov.vn%2Fvan-hoa%2Fam-nhac%2Fnhac-si-phong-nha-nguoi-danh-tron-su-nghiep-sang-tac-nhac-cho-thieu-nhi-1030432.vov


5/7/22, 10:17 PM Nhạc sĩ Phong Nhã - người dành trọn sự nghiệp sáng tác nhạc cho thiếu nhi | VOV.VN

https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/nhac-si-phong-nha-nguoi-danh-tron-su-nghiep-sang-tac-nhac-cho-thieu-nhi-1030432.vov 2/19

(Bác Hồ), nên tôi sửa lại là Bác Hồ. Ngay tên bài và câu hát đầu tiên lúc đầu tôi viết là “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi
đồng”, sau sửa lại là “thiếu niên nhi đồng”…

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng… 
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu nhi Việt Nam 

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh 
Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài 
Bác chúng em nước da nâu vì sương gió 
Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà 

Hồ Chí Minh kính yêu, 
Chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời 
Hồ Chí Minh kính yêu 
Bác đã bao phen bôn ba nước ngoài vì giống nòi 
Bác nay tuy đã già rồi 
Già rồi nhưng vẫn vui tươi 
Ngày ngày chúng cháu ước mong, 
Mong sao Bác sống muôn đời 
Để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người 
Hồ Chí Minh kính yêu, 
Chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời…”

Nhạc sĩ Phong Nhã (Nguyễn Văn Tường), sinh năm 1924 tại thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam. Say mê âm
nhạc từ nhỏ, thầy giáo của ông đã phát hiện và cho ông làm quản ca của lớp. Lớp ông nổi tiếng vì đội ca có đầy nhạc cụ, mặc dù
chỉ là nhạc cụ dân tộc như sáo, nhị, nguyệt. Có những cây sáo do ông tự làm…

Nhạc sỹ Phong Nhã
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Năm 1944 phong trào cách mạng lên cao. Việt Minh đến tận thôn để vận động mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên tham gia. Bắt
đầu bằng ca hát tập thể, chàng thanh niên Phong Nhã đã hòa trong phong trào ấy. Với vốn nhạc lý tự học, ông sáng tác bài đầu
tiên: “Nhanh bước nhanh Nhi đồng”.

Bài hát ngắn gọn, dễ học, dễ thuộc và rất dễ hát. Rồi ông ra Hà Nội học trường Mạc Đĩnh Chi, Yên Phụ với cây sáo của mình tham
gia đội nhạc của trường. Thời gian này, được nghe kể về gương Kim Đồng dũng cảm, ông hứng khởi, sáng tác ngay bài hát ca
ngợi người đội viên thiếu niên dũng cảm này. 

Đúng dịp 19/5/1946, nhân Ngày sinh của Bác, một số thiếu nhi đã đến hát chúc mừng Bác. Bài hát được nhiều người khen hay,
trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Từ đó, ông theo đuổi sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi. Năm 1954, theo gợi ý của Bác Hồ,
cần có một tờ báo cho thiếu nhi, Trung ương Đoàn đề cử nhiều anh phụ trách trong đó có Phong Nhã, thành lập báo và chính ông
là Tổng Biên tập đầu tiên của tờ Thiếu niên Tiền phong. Với cương vị Tổng biên tập (có bút danh viết báo là Anh Cả Tươi), Phong
Nhã còn là người phụ trách Đội, luôn đi với các em thiếu nhi, nhảy múa, ca hát với các em.

Chính các em cũng là những người thể nghiệm bài hát của ông. Cùng với Đài TNVN, báo Thiếu niên Tiền Phong cũng là nơi
chuyển tải bài hát của ông đến với công chúng nhỏ tuổi. Mỗi khi Trung ương Đoàn có phong trào gì, ông có ngay bài hát để khích
lệ các em thiếu nhi tham gia: Nhặt giấy vụn để làm kế hoạch nhỏ - “Em làm kế hoạch nhỏ”; Đội Thiếu niên Tiền phong được mang
tên Bác - “Hành khúc thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”;  Đội Nhi đồng được thành lập - “Em yêu Đội Nhi đồng”; Thiếu nhi toàn
quốc làm nghìn việc tốt - “Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh”...Cứ thế những bài hát nối tiếp nhau ra đời và đến với các em.

Trong các sáng tác của Phong Nha, trẻ thơ cũng thấy mình được vui chơi, ca hát, được yêu thương và làm được nhiều việc tốt.
Hành trình tuổi thơ Việt Nam từ khi biết yêu thương ông bà, cha mẹ, quê hương, đất nước, yêu Bác Hồ kính yêu và biết làm những
việc nhỏ có ích, cho đến biết chiến đấu, hy sinh cho đất nước như Kim Đồng, Lê Văn Tám...đều được nhạc sĩ ghi lại bằng những
âm thanh, giai điệu làm xúc động lòng người.

24 năm, sau khi “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” ra đời, năm 1969 Bác Hồ đi xa để lại muôn vàn tình thân
thương cho toàn dân toàn Đảng, nhạc sĩ Phong Nhã đã viết ca khúc “Bác sống đời đời”. Ông nói: Các bài khác tôi viết rất nhanh,
bài này tôi mất hơn một tháng mới hoàn thành, vì ngồi vào viết nước mắt cứ trào ra, quá xúc động khi nghĩ về Bác, nghĩ về lứa tuổi
nhỏ chưa một lần được gặp Bác và hát cho Bác nghe.
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Có lẽ bằng tất cả những tình cảm chân thành mà theo như lời Phong Nhã thì đó là "sống với trẻ em, suy nghĩ với trẻ em, vui buồn
với trẻ em, nhiều khi thật sự như trẻ em". Các bài hát của ông đã có một đời sống riêng, bền vững trong tâm hồn nhạy cảm và
trong sáng của lứa tuổi măng non, truyền đến tâm hồn trẻ thơ những cảm xúc, tình cảm tươi tắn...

Đó là những tiêu chí và cũng là yếu tố tạo nên thành công của một bài hát dành cho thiếu nhi. Đây không phải là quan điểm riêng
của nhạc sĩ Phong Nhã, mà là quan điểm chung trong sáng tác nghệ thuật đối với những người hướng đến trẻ em, lấy trẻ em tạo
nguồn cảm hứng. Biết rằng, cho dù hôm nay, trình độ của các em, điều kiện cuộc sống của các em đã khác, có nhiều hình thức vui
chơi giải trí phong phú, hấp dẫn hơn, cách giáo dục, nuôi dưỡng cũng khác xưa, nhưng ở thời nào thì tâm hồn trẻ thơ cũng muốn
hát và cần được hát. Vì thế sáng tác bài hát dành cho thiếu nhi là một điều không thể coi nhẹ.

Nhìn tấm ảnh chụp với nhạc sĩ Phong Nhã, tôi càng nhớ ông - một nhạc sĩ hàng đầu dành trọn sự nghiệp sáng tác nhạc cho thiếu
nhi, nhớ  một ủy viên Trung ương Đoàn Thanh niên luôn vì đàn em thân yêu, nhớ một nhạc sĩ đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh,
nhớ một người đảng viên hơn 70 năm tuổi Đảng. Đặc biệt là những bài hát của ông đã có 5 thế hệ thiếu nhi hát vang dưới bầu trời
đất Việt mà dư âm mãi mãi rộn ràng./.

Nhạc sĩ Dân Huyền
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Phong Nhã - “Nhạc sĩ của tuổi thơ” qua đời ở tuổi 96 

VOV.VN - Nhạc sĩ Phong Nhã, tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng đã qua đời vào rạng sáng 28/3, hưởng thọ 96 tuổi.
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Nghe lại những bài hát thiếu nhi nổi tiếng của nhạc sĩ Phong Nhã 

VOV.VN - Trong suốt cuộc đời mình, nhạc sĩ Phong Nhã đã sáng tác hơn 250 bài hát thiếu nhi, trong đó có nhiều bài nổi tiếng, gắn với tuổi thơ của
nhiều thế hệ.
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Lễ viếng nhạc sĩ Phong Nhã sẽ được tổ chức vào ngày 31/3

VOV.VN - Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng nhạc sĩ Phong Nhã sẽ được tổ chức vào ngày 31/3 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn (Hà Nội).
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Nhạc sĩ Phong Nhã – người dành cả cuộc đời sáng tác cho thiếu nhi 

VOV.VN -Nhắc đến nhạc sĩ chuyên viết những ca khúc cho thiếu nhi, không thể không kể đến Phong Nhã – tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng gắn
với bó với trẻ em.
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DU LỊCH

Hoàn cảnh vất vả của người đàn ông 61 tuổi vẫn ngày đêm đẩy xe đi bán bún riêu

Dấu hiệu chứng tỏ bạn đã kết hôn nhầm người

Bật mí cách thúc đẩy, tạo động lực cho con

Biến đổi phòng ngủ trở nên mới mẻ bằng cách sử dụng giấy dán tường

Ngôi nhà lấy cảm hứng từ ánh mặt trời 
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Hướng dẫn viên thức khuya, dậy sớm nhưng bị chỉ trích vì muốn tăng thù lao?

Đà Nẵng phục hồi thị trường khách trọng điểm Hàn Quốc 

Nhật Bản xem xét cho phép khách du lịch nước ngoài nhập cảnh 

Ngành du lịch, hàng không Mỹ kêu gọi bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với du khách

Hãng hàng không tham gia quảng bá du lịch dịp SEA Games 31
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Vén màn thông số chiếc iPhone 14 được quan tâm nhất

Apple, Google và Microsoft bắt tay cho tương lai không cần mật khẩu

Bitcoin tiếp tục lao dốc, cả những coin tiềm năng nhất cũng lao theo

Đột phá ngành cao su Việt Nam: Nghiên cứu về độc tố nấm trên cây cao su

Người dùng iPhone 4s có cơ hội được Apple bồi thường
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SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH

Chuyện showbiz: Hồ Quang Hiếu lên tiếng trước ồn ào hẹn hò Lý Nhã Kỳ 

Emma Stone hóa "nữ thần Hy Lạp" xinh đẹp và quyến rũ tại sự kiện 

Khoảnh khắc đời thường xinh đẹp của Á hậu Phương Anh 

Á hậu Thanh Tú thả dáng quyến rũ trên du thuyền sang trọng 

Bà xã NSND Công Lý than thở vì liên tục bị "tấn công" trên mạng xã hội
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Sau H’Hen Niê, phim hành động "578" tiếp tục tung ra những chân dài đình đám

Những điều cần biết về Vũ trụ Marvel trước khi xem "Doctor Strange: Đa vũ trụ hỗn loạn"

"Hoàng hậu" Huỳnh Lập bắt trend, tung hứng vui nhộn trong "Cung nữ tuổi Dần"

Những bộ phim hay về chiến thắng Điện Biên Phủ

Những nhân vật nhí ám ảnh nhất màn ảnh kinh dị
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VĂN HỌC

Ra mắt trọn bộ tiểu thuyết lịch sử về nhà Trần của nhà văn Hà Ân
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ÂM NHẠC

"Tư duy truy tìm sự thật": Đã đến lúc thôi cố chứng minh mình đúng

Gặp gỡ nhà văn Bỉ nổi tiếng trong Ngày hội Văn học châu Âu

Triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh” 

Tiến sĩ Phạm S ra mắt cuốn sách “Đà Lạt mùa màu tím và sương”
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Hơn 50 nghệ sĩ Bắc - Nam cùng hát "Ngày vinh quang gọi tên" đón chào SEA Games 31 

Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng và phải tiêu hủy bản ghi hình MV mới

Trúc Nhân bất ngờ tái xuất với ngoại hình điển trai như soái ca

BTS "nhá hàng" trailer, công bố tựa đề album mới 

Uyên Linh – Trung Quân Idol mở màn chuỗi chương trình âm nhạc Amo La Musica
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