
ĐIỆU VALSE 

I. Nguồn gốc phát triển điệu Valse 

Valse (tiếng Đức: Walzer, tiếng Anh: Waltz, tiếng Pháp: Valse) là loại nhạc nhảy xuất phát từ 
châu Âu với nhịp 3/4. Có những thể loại sau: Wien Waltz (valse nhanh), Boston Waltz (Valse 
vừa), Slow Waltz (Valse chậm) và cả Jazz Waltz. Ngoài ra Valse còn có một số những biến 
thể như Minuet và Scherzo.  

Valse (Waltz), bắt nguồn từ từ "walzen" trong tiếng Đức cổ, nghĩa là "uốn", "xoay" hoặc "lướt 
đi", là một điệu nhảy trong khiêu vũ cổ điển và nhảy dân gian (folk dance) theo nhịp 3/4. 
Valse ra đời ở ngoại ô thành Viên (Áo) và ở những vùng núi cao của nước Áo. Vào khoảng 
giữa những năm 1780, điệu waltz bắt đầu thịnh hành khi được biểu diễn trong các lễ hội khiêu 
vũ tại cung điện Hapsburg, rồi dần dần lan ra các quốc gia khác trong những năm sau đó. Mặc 
dù vào thời kỳ đầu, waltz bị phản đối khá kịch liệt; nhưng về sau, Valse, đặc biệt là tư thế của 
nó, đã trở thành hình mẫu cho các điệu khiêu vũ khác. Vào thế kỷ 19 và 20, nhiều biến thể 
mới của valse ra đời và phát triển, bao gồm các điệu Valse theo nhịp 2/4, nhịp 6/8 và cả nhịp 
5/4. 

Điệu Valse cũng bị phản đối xét trên bình diện đạo đức vì tư thế ôm ngang lưng tương đối sát 
người nhau của đôi bạn nhảy và cả bước xoay ngửa người. Đặc biệt với các nhà lãnh đạo tôn 
giáo thời đó coi Valse như một hành vi thô tục và tội lỗi. Đó cũng là lý do mà Valse được 
chấp nhận khá muộn màng ở Anh. 

Tháng 7 năm 1816, điệu Valse được Hoàng thân Nhiếp chính đưa vào trình biểu diễn trong 
một buổi khiêu vũ ở Luân Đôn. Ngay sau đó ít ngày, một bài xã luận trên tờ "Thời Đại" (The 
Times) đã nghiêm khắc phê bình: "Chúng tôi vô cùng xót xa khi biết rằng một điệu nhảy 
không đứng đắn của nước ngoài được gọi là Valse đã được đưa ra giới thiệu tại triều đình Anh 
vào thứ 6 vừa qua… thật là quá đủ…"  

Rất nhiều lời phản đối đến từ phía những người lớn tuổi, nhưng ít ai biết nữ hoàng Victoria 
của Anh là một chuyên gia Valse rất điêu luyện và bà dành nhiều tình cảm cho điệu Valse. 

Sau Cách mạng Pháp 1798, giai cấp tư sản nồng nhiệt đón chào Valse. Riêng Paris, đã có tới 
gần 700 vũ trường khiêu vũ cổ điển.  

Điệu Valse lần đầu tiên được giới thiệu ở Mỹ vào năm 1834 tại Boston do vũ sư Lorenzo 
Papanti biểu diễn tại dinh thự Beacon Hill khiến nhiều người trong giới thượng Mỹ phản đối. 
Phải đến giữa thế kỷ 19, Valse mới có được một vị trí vững chắc tại nơi này. 

Âm nhạc đóng một vai trò rất quan trọng trong khiêu vũ, và mọi điệu vũ đều phụ thuộc vào sự 
tương thích của nhạc nền. Điệu Valse đã trở nên nổi tiếng vào khoảng năm 1839 nhờ hai nhà 
soạn nhạc thiên tài người Áo, là Franz Lanner và Johann Straus. Đây là hai nhà soạn nhạc vĩ 
đại nhất của thếy kỷ 19. Họ đã đặt nền tảng cho điệu Valse Viên (Vien Waltz), một phiên bản 
tốc độ nhanh của Valse. 

Trong khoảng thế kỷ 19, hai phiên bản khác của điệu Valse cũng bắt đầu phát triển. Một điệu 
có tên là Boston, với nhịp điệu chậm hơn và các bước di chuyển dài hơn; phiên bản thứ hai 
của Valse là một điệu nhảy với phong cách một bước dài bằng 3 phách. Điệu nhảy này vẫn 
còn cho tới ngày nay. 

Điệu Valse thường thấy trong những bản nhạc nhẹ, dân ca và nhạc cổ điển châu Âu. Tại Việt 
Nam, Valse thường được viết trong những bản nhạc trước năm 1975.  

(Nguồn tham khảo - Wikipedia) 

 


