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NỘI DUNG TRÍCH YẾU
1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình để:
1) Diễn giải cấu trúc - chức năng của văn hóa nước người Mường ở tỉnh Hòa Bình xưa và
nay; 2) Làm cơ sở hình thành các đề xuất về chính sách bảo tồn văn hóa sinh thái của
người Mường Hòa Bình nói riêng và các tộc người thiểu số khác ở Việt Nam nói chung.
- Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc của văn hoá nước (tư tưởng, tri thức, phong tục, luật
tục và nghi lễ liên quan đến nước) của người Mường ở tỉnh Hoà Bình.
2. Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng những thành tựu lý thuyết/ phương pháp luận mới của ngành nhân học sinh thái
như là cơ sở lý thuyết phương pháp luận cho luận án.
- Sử dụng những kết quả nghiên cứu dân tộc học và văn hoá dân gian về văn hoá truyền
thống của người Mường như là cứ liệu quan trọng trong việc nghiên cứu thế giới quan
bản địa, quan niệm vạn vật hữu linh cũng như những phong tục, nghi lễ liên quan đến
nước của người Mường
- Sử dụng phương pháp luận/ phương pháp điền dã nhân học để hiểu logic trong mối
quan hệ giữa người Mường và môi trường sinh thái và tìm hiểu những ý nghĩa bên trong
của các biểu thị văn hoá sinh thái tộc người cũng như những biến đổi của chúng trong bối
cảnh hiện đại.
Để thực hiện các phương pháp nghiên cứu đã lựa chọn, nghiên cứu sinh sử dụng
các kỹ thuật của nghiên cứu định tính, bao gồm phỏng vấn sâu, quan sát và nghiên cứu tài
liệu thứ cấp bao gồm các công trình nghiên cứu dân tộc học, văn hóa dân gian về người
Mường và các công trình nghiên cứu khác có liên quan tới chủ đề văn hóa sinh thái tộc
người, văn hóa nước trong nước và quốc tế.
3. Các kết quả chính và kết luận
1. Trên cơ sở vận dụng những lý thuyết mới của ngành nhân học sinh thái, trên cơ sở
nghiên cứu nhưng tư liệu dân tộc học về người Mường ở Việt Nam, luận án đã trình bày
khái niệm văn hóa nước ở một cấu trúc gồm 3 thành tố sau:

(1). Thế giới quan bản địa liên quan đến nước: Quan niệm về hồn, vía, về vạn vật hữu
linh, về vua Khú …Nói chung, đó là một thế giới quan trong đó con người coi vạn vật có
linh hồn và có thể giao tiếp được với con người. Thái độ của con người ở đây là kính
trọng vạn vật trong tự nhiên.
(2) Tri thức bản địa về nước ; Đó là hệ thống tri thức về sử dụng và bảo vệ nguồn nước
trong sản xuát (mương, phai, hạn) và sinh hoạt (mó nước), trong khai thác thủy sản.
(3) Các khuôn mẫu văn hóa trong quan hệ giữa con người với nước. Thờ vua Khú, thờ vó
nước, nghi lễ xuống đồng, lễ đắp rác mạ, tục tu sửa con mương trong lễ khai hạ, lễ cầu
mưa, lễ hội đánh cá, sử dụng nước trong các nghi lễ…
Luận án cũng diễn giải mối quan hệ giữa 3 thành tố này với luận điểm khoa học: Thế giới
quan bản địa, tộc người là yếu tố quy định tri thức và hành vi của con người trong mối
quan hệ với tự nhiên.
2. Qua nghiên cứu điền dã ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, luận án đã
khảo sát được những biến đổi của văn hóa nước của người Mường hiện nay và những tác
nhân gây ra sự biến đổi đó: Sau cách mạng tháng 8/1945, tỉnh Hòa Bình cũng như toàn xã
hội Việt Nam có nhiều thay đổi về chính trị, kinh tế và xã hội, sự giao lưu văn hóa giữa
người Mường và người Kinh được tăng cường….những thay đổi đó đã tác động mạnh lên
văn hóa sinh thái của người Mường ở Hòa Bình. Đó là những biến đổi về tư tưởng và
nhiều khuôn mẫu văn hóa nước cũng thay đổi, nhiều tri thức bản địa về nước không còn
được sử dụng nữa: Người Mường đã không còn dùng vó nước để làm nước ăn (thay vào
đó là nước giếng khoan), không còn thờ vua Khú, không còn quản lý đánh bát cá theo
từng “khoang suối”, không còn sử dụng hệ thống thủy lợi truyền thống (vì rừng đã bị phá,
hệ thống thủy lợi này không dùng được nữa)…
3. Những kết quả nghiên cứu khoa học của luận án có khả năng ứng dụng trong thực tiễn
bảo vệ môi trường sinh thái ở tỉnh Hòa Bình nói riêng và ở các vùng trong cả nước nói
chung, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Luận điểm khoa học rút ra từ kết quả
nghiên cứu của luận án là: Sự tôn kính tự nhiên của các tộc người trong lịch sử, sự cân
bằng mối quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên là những giá trị tích cực trong việc
bảo vệ môi trường nước. Vì thế, mặc dầu có thể có sự xung đột về hệ tư tưởng/ thế giới
quan, có thể còn có những khó khăn trong bảo tồn văn hóa nước truyền thống, nhưng nếu
nhà nước có một chính sách văn hóa tốt trên nguyên tắc khoan dung văn hóa thì những
hạt nhân tích cực của văn hóa nước của người Mường vẫn có thể được phát huy trong
thời đại ngày nay.
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