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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu
và trích dẫn đều được trích nguồn chính xác và đầy đủ. Các kết quả nghiên cứu
trình bày trong luận án này là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công
trình nghiên cứu của tác giả nào khác.
Tác giả

Lê Thanh Hòa
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, vấn đề môi trường sinh thái nói chung và môi trường nước nói
riêng không chỉ nổi lên như một vấn đề xã hội cấp bách, mà nó còn trở thành
đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học tự nhiên cũng như khoa học
xã hội và nhân văn hiện đại. Khoa học xã hội và nhân văn, trong đó ngành
nhân học sinh thái là những ngành đi đầu, đã đặt môi trường sinh thái thành
đối tượng ưu tiên hàng đầu cho các nghiên cứu của mình. Ở khu vực nghiên
cứu này, nhiều thành tựu lý thuyết mới đã được công bố và đã trở thành định
hướng lý luận cho các nghiên cứu môi trường sinh thái nhân văn, ngoài ra,
nhiều công trình nghiên cứu điền dã cũng đã đạt được những kết quả hữu ích
cho công cuộc bảo vệ môi trường ở nhiều nơi trên thế giới.
Đảng và Nhà nước ta cũng rất quan tâm đến vấn đề môi trường sinh thái.
Điều này không chỉ được thể hiện ở một loạt các thể chế về bảo vệ môi
trường sinh thái, phòng chống biến đổi khí hậu, mà còn ở hàng loạt những
chương trình quốc gia nhằm nghiên cứu và truyền thông về môi trường sinh
thái trong đó có cả sự đóng góp tích cực của các nhà khoa học xã hội và nhân
văn (Ví dụ như dự án Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức về
môi trường của người dân ở các vùng trọng điểm, và thực trạng công tác
tuyên truyền về môi trờng và bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông
tin đại chúng ở Việt Nam trong hai năm 2004-2005, thuộc chương trình 26
của Chính phủ, do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam là cơ quan chủ trì thực
hiện và hoàn thành năm 2008; Biến đổi khí hậu với người dân bản địa - Đẩy
mạnh chiến lược REDD1 dựa trên quyền, công bằng và vì người nghèo ở khu
vực Nam và Đông nam Á, dự án được tài trợ bởi Quỹ quốc tế các sáng kiến về
khí hậu và rừng của các tổ chức dân sự xã hội chính phủ Na Uy - NORAD
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(Bộ Ngoại giao Na Uy) do Trung tâm vì sự phát triển bền vững (CSDM) phối
hợp thực hiện,...).
Hiện nay, vấn đề cạn kiệt tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước
đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà khoa học xã hội và nhân văn trên
thế giới, bởi họ hiểu rằng, chỉ với khoa học tự nhiên thôi thì người ta không
thể đi sâu vào mối quan hệ giữa con người với nước, không tìm thấy được
những lời giải đáp cho thái độ “kính sợ” của con người ngày xưa cũng như
thái độ “bất kính” của con người ngày nay đối với nước.
Cách tốt nhất mà các nhà khoa học xã hội và nhân văn khả thể tiếp cận
với cái “ngày xưa” để “ôn cố tri tân” là nghiên cứu văn hóa nước của các tộc
người thiểu số, nơi nói theo các nhà nhân học văn hóa là văn hóa truyền thống
còn “ngưng đọng” (ít biến động và thay đổi) và ở đó người ta có thể hy vọng
tìm được nhiều dấu vết của thời xa xưa. Chắc chắn rằng, nếu chúng ta hiểu
được cha ông chúng ta đã tôn kính nước như thế nào, họ đã ứng xử hợp lý hợp tình thế nào với nước,... thì chúng ta sẽ tìm được cách để tinh thần ấy có
ích trong xã hội đương đại, ở đây là việc sử dụng, khai thác nước một cách
bền vững.
Vì thế, nghiên cứu văn hóa nước của các tộc người thiểu số đang trở
thành một lĩnh vực nghiên cứu mới trong các chuyên ngành khoa học xã hội
và nhân văn hiện đại.
Trong bối cảnh này, tôi quyết định lựa chọn đề tài luận án của mình là:
Văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình bởi vấn đề nghiên cứu
này là mới và mang tính cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam hiện nay chưa có
một công trình nghiên cứu chuyên sâu về đề tài này.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.1 Đối tượng nghiên cứu
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Cấu trúc của văn hóa nước (tư tưởng, tri thức, phong tục, luật tục và nghi
lễ liên quan đến nước) của người Mường ở Hòa Bình.
2.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình xưa - nay.
2.3. Đối tượng khảo sát
- Người Mường ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Các dữ liệu về văn hóa sinh thái của người Mường ở Việt Nam nói
chung và ở tỉnh Hòa Bình nói riêng (qua tư liệu và các công trình khoa học
của các nhà nghiên cứu đi trước).
3. Mô tả mẫu khảo sát
Người Mường là một trong 3 dân tộc thiểu số có số dân đông nhất nước
ta (đứng sau dân tộc Tày, Thái). Theo kết quả của cuộc tổng điều tra dân số
và nhà ở Việt Nam năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trên cả nước
có 1.268.963 người Mường, chiếm 1,48% số dân của cả nước (85.846.997
nhân khẩu).
Người Mường cư trú ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tuy nhiên, chủ
yếu vẫn tập trung nhiều nhất là ở 3 tỉnh: Hòa Bình (39,6%), Phú Thọ (14,5%)
và Thanh Hóa (29,6%). 62.1% người Mường hiện tập trung ở các tỉnh trung
du miền núi phía Bắc (788.909 người), số còn lại phân bổ rải rác ở khu vực
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (chủ yếu ở Thanh Hóa) và đồng bằng
sông Hồng,... Số người Mường hiện sống ở Hòa Bình là 501.956 người,
chiếm 63,9% tổng dân số toàn tỉnh là 785.215 người (Theo kết quả tổng điều
tra dân số và nhà ở của Tổng cục Thống kê Việt Nam 2009). Tại Hòa Bình,
người Mường cư trú trên khắp các huyện xã với mức độ phân bố không đồng
đều, tập trung ở các khu vực có địa hình thấp, độ cao trung bình 300m như địa
bàn các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương Sơn, Tân Lạc, vốn là nơi cư trú lâu
đời và trù phú nhất của người Mường ở Hòa Bình. Ở huyện Lương Sơn,
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người Mường cũng chiếm tỉ lệ trên 60% dân số toàn huyện, là một trong các
huyện có số lượng người Mường ở nhiều nhất trong toàn tỉnh Hòa Bình. Hiện
nay, người Mường ở Hòa Bình vẫn sống xen kẽ với người Kinh. Các xã thuộc
các huyện của tỉnh Hòa Bình thường phổ biến với sự cộng cư của hai dân tộc
Kinh và Mường. Quá trình cộng cư này ít nhiều đã có ảnh hưởng văn hóa vật
chất của người Mường ở khu vực này.
Dựa trên căn cứ ngôn ngữ, người Mường được xếp vào nhóm ngôn ngữ
Việt - Mường thuộc ngữ hệ Nam Á. Ngày nay, hầu hết người Mường đều có
thể sử dụng song ngữ cả Mường lẫn Việt; một số cộng đồng do cộng cư cùng
người Thái thậm chí còn có thể nói được cả tiếng Thái [50, tr.108]. Người
Mường không có văn tự, nhưng một số tác phẩm văn học dân gian của người
Mường được lưu trữ đến tận ngày nay, ví dụ như mo Đẻ đất - Đẻ nước, là do
sử dụng tiếng Việt để ghi lại [50, tr.112]; hoặc văn học dân gian như các bài
đồng dao thì được lưu giữ qua trí nhớ và thực hành dân gian. Theo nhà nghiên
cứu Nguyễn Từ Chi, khái niệm “mường” vốn là một khái niệm chung không
chỉ cho xã hội Mường cổ truyền mà cả xã hội Thái cổ truyền, chỉ một vùng
đất do một dòng họ quý tộc trực tiếp cai quản. Mường là do cách chúng ta gọi
quen thành tên dân tộc, thực ra, đó không phải là tên chính xác của tộc người
này. Người Mường vẫn thường tự gọi mình là “Mol”, có nghĩa là người [75].
Người Mường cổ thường cư trú ở các khu vực thung lũng khép kín và
màu mỡ, vì vậy, người Mường cổ có cơ cấu kinh tế - xã hội tự cấp, tự túc và
khép kín. Sau Đổi mới, hòa chung với sự hồi phục và phát triển kinh tế mạnh
mẽ của miền Bắc, đời sống kinh tế của người Mường vùng Hòa Bình cũng
thay đổi nhiều.
Cũng do cư trú chủ yếu ở vùng thung lũng chân núi nên hoạt động kinh
tế chủ yếu của người Mường là nông nghiệp lúa nước. Ngoài ruộng nước với
các loại cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, sắn, khoai, đỗ, vừng,... người Mường
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còn làm ruộng nương trên các sườn đồi và núi để trồng lúa, sắn, ngô, bông,
xen canh với đỗ, vừng, ngô, bầu, bí,... Để giữ đất ruộng nương được tốt,
người Mường làm đường cản nước (một rãnh ngang trên đầu mảnh nương và
một rãnh dọc theo sườn núi) để khi mưa xuống, nước sẽ thoát theo các rãnh
đó và không xói lở đất làm hỏng ruộng [83, tr.25].
Bên cạnh trồng trọt lúa và các loại hoa màu, người Mường còn chăn
nuôi các loại gia súc, gia cầm để hỗ trợ đời sống: chăn nuôi trâu bò lấy sức
kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong khi nuôi lợn và các loại gia cầm để
làm thực phẩm. Hái lượm, săn bắt, đánh cá cũng là nguồn cung cấp thức ăn
hàng ngày cho đồng bào như: các loại măng, rau rừng; gà rừng, chim, cầy,
cáo, cá, tôm, cua, ốc,... Bên cạnh đó, nghề thủ công của người Mường cũng
đóng góp không nhỏ trong đời sống kinh tế của cộng đồng. Người Mường có
nhiều nghề thủ công, từ gốm, rèn, mộc tới đan lát, và đặc biệt là nghề dệt.
Trước, hầu hết các gia đình Mường đều có một khung cửu và quần áo của các
thành viên trong gia đình thường được may bằng vải tự dệt. Gắn liền với nghề
dệt vải, người Mường còn trồng dâu, nuôi tằm, trồng bông kéo sợi và nhuộm
màu. Cho tới ngày nay, thủ công nghiệp của đồng bào vẫn chỉ là một ngành
sản xuất nhỏ, sản phẩm làm ra chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho gia đình,
cộng đồng và trao đổi với các dân tộc láng giềng.
Nhà sàn truyền thống của người Mường thường được làm bằng các
nguyên vật liệu bản địa tự nhiên như gỗ, tre, nứa, lá, tranh,... Nhà sàn Mường
được phân thành ba tầng. Tầng dưới sàn là nền đất dùng để nuôi nhốt vật
nuôi, để đồ đạc nông cụ. Nhà sàn có hai cầu thang, cầu thang bên ngoài là cầu
thang chính để đón khách và thực hiện các phong tục lễ nghi, cầu thang phía
sau đi lên bếp là cầu thang dành cho phụ nữ trong gia đình. Tầng hai là sàn
nhà, được chia làm ba phần: khu gian banh, khu giữa nhà và gian buồng. Gian
banh là gian phụ, mặt sàn nằm dưới mái trái hoặc hồi nhà, là khu vực quan
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trọng nhất vì vào các dịp lễ tết, giỗ chạp, ma chay, người Mường thường bày
mâm thờ cúng tổ tiên, thành hoàng, thổ công, vua bếp, thần bảo trợ nông
nghiệp ở gian banh, đồng thời, đây cũng là khu vực tiếp khách, bàn việc hệ
trọng của gia đình và phụ nữ không được lên khu vực đó. Gian giữa nhà là
nơi ăn ở, đặt bếp lửa và là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Gian buồng là
nơi dành riêng cho phụ nữ trong gia đình, vì thế nên được ngăn phên kín đáo.
Tầng cao trên cùng là sạp được ghép bằng các cây tre bắc ngang trên xà vượt,
tạo thành gác để tích trữ thóc, ngô và đựng đồ đạc. Kết cấu, chức năng và
phân chia khu vực của nhà sàn Mường cổ truyền phản ánh rõ nét quan hệ thứ
bậc và sự coi trọng tôn ti trật tự trong gia đình Mường [108]. Kiến trúc truyền
thống của người Mường là chỉ có một ngôi nhà duy nhất, chưa có nhà phụ
như bếp, chuồng gia súc. Ngày nay, do quá tình tiếp biến văn hóa với người
Việt, đã xuất hiện nhiều dạng kiến trúc khác nhau ở vùng Mường như: nhà
đất, nhà nửa sàn nửa đất với các công trình bổ trợ [50, tr.72].
Tuy có những nét khác nhau mang tính chất địa phương, nhưng nhìn
chung trang phục của phụ nữ Mường là bộ quần áo cánh màu chàm. Phụ nữ
đội khăn màu trắng hình chữ nhật, mặc yếm và áo cánh ngắn thân có xẻ ngực.
Váy của phụ nữ Mường khá dài, mặc áo đến nách. Những chiếc cạp váy được
dệt bằng tơ nhuộm màu, tạo thành những hoa văn hình học, hình chim, hươu,
phượng... tuyệt đẹp. GS. Từ Chi đã từng viết: “Những ngôi sao tám cánh
đứng san sát cạnh nhau thành một dải ngang, đấy là hoa văn chính của tấm
thêu trên cùng của cạp váy Mường. Đến tấm giữa của cạp váy, có nhiều dải
ngang nhỏ chồng lên nhau: mỗi dải chứa một môtíp động vật được nhân lên
thành nhiều con đồng nhất nói đuối nhau quanh dải (hươu, gà, chim, rồng,
rắn...). Nếu những con vật trên một dải nhỏ nối đuôi nhau đi về hướng tay
phải của người mặc váy, thì trên dải, tiếp ngay dưới, chúng đi về hướng tay
trái...”. Hoa văn trên cạp váy Mường có cấu trúc trang trí đúng như trên trống
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đồng Đông Sơn loại I (theo phân loại của F.Heger) [Dẫn theo 46, tr.46]. Ông
cũng lưu ý rằng, kết cấu, màu sắc, hóa văn của cạp váy Mường, dù có tiếp thu
và biến đổi, vẫn là kết quả của truyền thống dân tộc, của quá trình tiến hóa lâu
dài. Cạp váy và hoa văn của cạp váy phụ nữ Mường là “yếu tố hằng xuyên”
của một lối sống, phản ánh cách cảm thụ cái đẹp của dân tộc này [75].
Trước Cách mạng tháng Tám, xã hội Mường ở Việt Nam là một xã hội
có đẳng cấp, có tổ chức chặt chẽ. Hình thái kinh tế xã hội đặc thù của người
Mường là chế độ lang đạo: tầng lớp quý tộc gọi là lang, mỗi lang chiếm cứ
một mường. Các dòng họ lang đạo lớn nhất của người Mường xưa là Đinh,
Quách, Bạch, Hà, Hoàng, chia nhau cai quản các vùng mường. Tầng lớp
người bình dân, hoặc gọi cách khác là chịu sự cai trị của các dòng họ nhà lang
thường có họ chung là Bùi. Người đứng đầu một mường là lang cun, là con
trai cả của chi nhánh cả trong dòng họ nhà lang trên danh nghĩa cai quản toàn
mường [81, tr.26]. Người chịu trách nhiệm quản lý đơn vị cơ sở cấp làng là
lang tạo. Mọi công việc của lang tạo trong quản lý làng đều phải xin ý kiến
của lang cun và hàng năm, lang tạo phải có nghĩa vụ đóng góp lễ vật cho nhà
lang cun. Giúp việc cho lang tạo có các ậu. Một làng có nhiều ậu, phụ trách
các mảng đời sống khác nhau trong làng như trị an, quản lý ruộng đất, tài sản
cho nhà lang, bắt phu bắt phen, thu thóc. Trong mường, nếu nhà lang cun có
việc (ma chay, cưới xin, cúng giỗ, làm nhà,...), các gia đình trong mường phải
đến phụ giúp như việc nhà mình. Nếu lang cun mất, các làng trong mường
phải chịu tang như chịu tang cha, mẹ mình. Trong khi đó, mọi nhà trong
mường có việc (cưới xin, tang ma, cúng giỗ, làm nhà, mổ trâu bò, săn được
thú rừng,...) đều phải mời nhà lang đến dự và biếu quà. Với các nghi lễ của
làng, nhất thiết phải có mặt nhà lang bởi nhà lang là người đứng đầu về mặt
tôn giáo, đại diện cho dân tiếp xúc với thần linh [83, tr. 32-34]. Sau khi miền
Bắc được hoàn toàn giải phóng vào năm 1954, chế độ lang của người Mường

11

không còn tồn tại, xã hội Mường từ giai đoạn này tuân theo hệ thống hành
chính thống nhất trong toàn quốc.
Hàng năm, đồng bào Mường có nhiều ngày lễ hội như: lễ hội cồng
chiêng (còn gọi là lễ hội sắc bùa), hội xuống đồng (Khuông mùa), hội cầu
mưa (tháng 4), lễ cúng vía lúa, lễ rửa lá lúa, lễ đắp rác mạ (đắp nước mạ), lễ
cơm mới,... và đặc biệt người Mường ở Thanh Hoá còn lưu giữ được cuộc
Poồn Poông. Trong tiếng Mường, Poồn có nghĩa là chơi, nhẩy múa, bói
toán,…; Poông có nghĩa là hoa. Như thế Poồn Poông có nghĩa là nhẩy múa,
vui chơi xung quanh cây hoa.
Tục cưới xin của người Mường gần giống như của người Kinh, có các
thủ tục như chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới và đón dâu. Khi trong nhà có người
sinh nở, đồng bào rào cầu thang chính bằng phên nứa. Khi có người chết, tang
lễ thường có những bài mo, bài khấn do ông mo đọc và hát với nội dung chủ
yếu là kể về buổi khai thiên lập địa, về ông bà, tổ tiên. Tang lễ Mường thể
hiện rõ quan niệm về vũ trụ và nhân sinh quan của dân tộc này.
Kho tàng văn nghệ dân gian của người Mường khá phong phú, có các
thể loại: thơ dài, bài mo, truyện cổ, dân ca, ví, đúm... Người Mường còn có
hát ru em, đồng dao, hát đố... Cồng là nhạc cụ đặc sắc của dân tộc Mường,
ngoài ra còn có nhị, sáo, trống, khèn bè.
Trong luận án này, nghiên cứu sinh quyết định chọn địa bàn khảo sát là
người dân dân tộc Mường ở xã Tân Vinh thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa
Bình.
Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích canh
tác là 256,7ha, trong đó, diện tích đất trồng lúa là 111ha, đất trồng ngô và các
loại cây khác là 78ha và đất trồng rừng là 67,7ha (Số liệu của UBND xã Tân
Vinh, 2008). Toàn xã Tân Vinh có 4.098 nhân khẩu với 988 hộ gia đình, trong
đó người Mường chiếm tớ 82,2%. Xã Tân Vinh bao gồm 6 xóm: xóm Cời,
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xóm Đồng Tiến, xóm Tân Vé, xóm Đồng Chúi, xóm Nư\ớc Vải và xóm Rụt.
Địa bàn xã Tân Vinh xưa thuộc Mường Cời, vốn là vùng đất hoang vu giáp
ranh giữa người Việt và người Mường [1, PL1, tr. 132], là vùng mở rộng của
Mường Động.
Về đặc điểm sinh thái: Có núi, ngày nay người ta khai thác đá vôi ở đây,
có sông Bùi chảy qua, trước năm 1975 ở đây còn nhiều rừng.
Có ba lý do khiến nghiên cứu sinh quyết định chọn người Mường ở xã
Tân Vinh là mẫu khảo sát. Cụ thể:
- Tân Vinh có một lịch sử phát triển lâu dài và người Mường nơi này vẫn
đang lưu giữ được vốn văn hóa truyền thống đặc sắc của tộc Mường, có thể
cung cấp cho nghiên cứu sinh những dữ liệu dân tộc học, đặc biệt là về hệ
thống tri thức bản địa của người dân. Là cư dân cư trú lâu đời tại vùng đất
này, những hiểu biết và cách ứng xử của họ đối với việc khai thác, bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên, đặc biệt là ứng xử đối với nguồn nước được tích lũy qua
nhiều thế hệ, có ý nghĩa lớn lao đối với quá trình tồn tại và phát triển của tộc
người này trong vùng đất cổ Hòa Bình.
- Đồng thời, Tân Vinh cũng là vùng giáp ranh với một số huyện của tỉnh
Hà Tây (nay là Hà Nội), vì thế người dân nơi đây chịu nhiều ảnh hưởng về
văn hóa - xã hội của người Kinh, có quá trình biến đổi văn hóa - xã hôi tộc
người rõ nét và nhanh. Đây là thực tế đang và sẽ xảy ra rất phổ biến ở các
cộng đồng người Mường ở khu vực tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới.
- Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, các dự án phát triển
kinh tế ở khu vực này ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống và hệ sinh
thái xung quanh các bản làng Mường vùng này (khu công nghiệp, khu giải trí,
nhà máy sản xuất xi măng,...). Rừng, đất đai, nguồn nước, không khí,... ở khu
vực Lương Sơn trong nhiều năm qua chịu tác động lớn của các dự án này. Tác
động của các dự án phát triển này đã dẫn đến sự mâu thuẫn lợi ích giữa cộng
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đồng và các chương trình phát triển liên quan tới môi trường, đặc biệt là
nguồn nước. Đứng trước thực trạng này, vai trò của người dân địa phương, cụ
thể là người Mường ở Lương Sơn, Hòa Bình trong công tác bảo vệ môi
trường, bảo vệ nguồn nước sẽ được bộc lộ rõ rệt dưới quan điểm nghiên cứu
của nghiên cứu sinh.
Với ba lý do chính này, cộng đồng người Mường ở xã Tân Vinh là mẫu
khảo sát phù hợp với vấn đề nghiên cứu mà nghiên cứu sinh đặt ra trong luận
án của mình.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình để:
- Diễn giải cấu trúc - chức năng của văn hóa nước người Mường ở tỉnh
Hòa Bình xưa và nay
- 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.
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu khả năng vận dụng những quan điểm lý thuyết mới vào
nghiên cứu văn hóa sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là nghiên cứu thế giới quan
bản địa của người Mường dưới góc nhìn của những lý thuyết hiện đại.
- Nghiên cứu tri thức bản địa liên quan đến nước của người Mường (Bao
gồm các quy định, luật tục bảo vệ nước như là biểu thị của tri thức bản địa về
nước).
- Nghiên cứu những phong tục và lễ nghi liên quan đến nước của người
Mường Hòa Bình.
- Nghiên cứu những biến đổi trong văn hóa nước của người Mường Hòa
Bình hiện nay.
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- Xác lập cơ sở khoa học nhằm xây dựng một chính sách bảo tồn văn hóa
sinh thái của người Mường ở Hòa Bình.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đây là luận án chuyên ngành văn hóa học, vì vậy, quan điểm và phương
pháp liên ngành được chúng tôi lựa chọn, cụ thể:
- 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 liên ngành từ các ngành dân tộc học
và văn hóa dân gian về văn hóa 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 hóa sinh thái tộc người
cũng như những biến đổi của chúng trong bối cảnh hiện đại.
Do trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện, nghiên cứu sinh được
phép sử dụng kết quả nghiên cứu định lượng và định tính của Dự án Điều tra,
khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức về môi trường của người dân ở các
vùng trọng điểm, và thực trạng công tác tuyên truyền về môi trường và bảo vệ
môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam trong hai
năm 2004-2005 (thuộc chương trình 26 của chính phủ do Viện Văn hóa Nghệ
thuật quốc gia Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và hoàn thành năm
2008). Ngoài ra, nghiên cứu sinh đã thực hiện 24 cuộc phỏng vấn sâu trong
đợt tháng 6-7/2012. Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh còn sử dụng dữ liệu từ các
công trình nghiên cứu văn hóa dân gian, văn học dân gian và dân tộc học đi
trước trong luận án của mình.
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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 (24
cuộc phỏng vấn sâu với một số người dân địa phương bao gồm những người
lớn tuổi nắm giữ nhiều kiến thức về lịch sử và văn hóa của địa phương, một
số là những thầy mo, thầy cúng hiện đang thực hành các sinh hoạt tín ngưỡng
này ngay tại địa phương và một số người là cán bộ quản lý địa phương) trên
địa bàn xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, quan sát thực địa (với sự hỗ trợ của
kỹ thuật chụp ảnh tư liệu lưu trữ) 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.
6. Đóng góp của luận án
- Khả năng áp dụng lý thuyết mới vào nghiên cứu văn hóa sinh thái tộc
người ở Việt Nam: Ở Việt Nam, xu hướng vận dụng những quan điểm lý
thuyết mới đang bắt đầu được cập nhật và phát triển ở Việt Nam. Những đóng
góp về xem xét lại thuyết hồn linh sẽ hữu ích cho tác giả luận án về mặt
phương pháp luận khi tiếp cận đối tượng nghiện cứu của mình. Luận án sẽ
vận dụng nguyên lý Tư tưởng => Tri thức => Hành vi để diễn giải mỗi hiện
tượng, mỗi hành vi của người Mường đối với nước.
- Văn hóa nước mà luận án chọn làm đối tượng nghiên cứu là một đối
tượng nghiên cứu khá mới mẻ, còn ít người đề cập đến vấn đề này, đặc biệt
chưa có một công trình chuyên sâu nào nghiên cứu về văn hóa nước của
người Mường.
- Luận án được tiếp cận theo quan điểm và phương pháp liên ngành: Có
thể sử dụng, kế thừa nhiều kết quả nghiên cứu của các chuyên ngành khác
nhau về người Mường, có sự kết hợp giữa vận dụng lý thuyết và nghiên cứu
điền dã nhân học để tiến tới một kết quả sâu hơn, mang tính tổng hợp hơn.
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7. Cấu trúc của luận án
Luận án gồm 6 phần, trong đó ngoài 2 phần Mở đầu (13 trang) và Kết
luận (06 trang) là 04 chương thể hiện các vấn đề nghiên cứu sau:
Chương 1 (19 trang) giới thiệu các thành tựu lý thuyết nhân học sinh thái
hiện đại, trong đó đề cập đến xu hướng mới nghiên cứu về văn hóa nước.
Những thành tựu lý thuyết này được luận án sử dụng như là nền tảng lý luận
và phương pháp luận cho luận án.
Chương 2 (31 trang) đề cập tới thế giới quan bản địa liên quan tới nước
của người Mường ở tỉnh Hòa Bình. Thế giới quan bản địa này được thể hiện
rõ qua huyền thoại tộc người, quan niệm vạn vật hữu linh và qua các thực
hành văn hóa, phong tục, nghi lễ của họ. Đồng thời, bối cảnh đời sống đương
đại ảnh hưởng tới sự thay đổi thế giới quan, nhận thức và thực hành của người
Mường cũng được làm rõ trong chương này.
Chương 3 (20 trang) trình bày về các vấn đề lý thuyết liên quan tới tri
thức bản địa và hệ thống tri thức bản địa của người Mường ở tỉnh Hòa Bình
qua các yếu tố như xác định nguồn nước, bảo vệ nguồn nước, hệ thống thủy
lợi truyền thống, hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản; từ đó, đặt ra vấn đề
về việc sử dụng tri thức này một cách có hiệu quả trong đời sống đương đại
của người Mường.
Chương 4 (18 trang) rút ra những kết luận về lý luận và thực tiễn chính
sách trong gìn giữ và phát huy giá trị của văn hóa nước của người Mường ở
tỉnh Hòa Bình.
Phần Phụ lục của luận án gồm ba phần: Danh sách phỏng vấn sâu, khung
phỏng vấn sâu và ảnh về văn hóa nước của người Mường ở Hòa Bình.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
Vài thập kỷ trở lại đây, trong bối cảnh các quốc gia trên toàn thế giới
đang nỗ lực ngăn chặn, làm giảm nhẹ những biến đổi tiêu cực của môi trường
và khí hậu, nâng cao hiệu quả, tính bền vững của các chương trình quốc tế về
chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên
nhiên, các ngành khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có nhân học sinh thái,
nổi lên như là những ngành khoa học tiên phong tìm kiếm các luận giải phù
hợp hỗ trợ cho công cuộc cải thiện chất lượng môi trường sống của con người
trên toàn thế giới. Chính vì thế, văn hóa nước đã trở thành đối tượng của
nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là ngành nhân học sinh
thái.
Nhân học sinh thái nghiên cứu về mối quan hệ phức tạp giữa con người
với môi trường sinh thái của họ. Trọng tâm nghiên cứu là tìm hiểu về các thực
hành văn hóa và tín ngưỡng văn hóa có thể giúp con người thích nghi với môi
trường sống của họ, và cách thức họ sử dụng văn hóa của mình để gìn giữ hệ
sinh thái, bảo vệ môi trường đó2.
Với mục tiêu như vậy, ngành nhân học sinh thái những năm gần đây đã
công bố nhiều thành tựu lý thuyết và nỗ lực phổ biến các lý thuyết này trong
nhiều công trình nghiên cứu, nhằm xây dựng nền tảng lý thuyết có khả năng
được đưa vào ứng dụng bởi các chương trình về môi trường của nhiều quốc
gia, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ về môi trường trên thế giới.
1.1. Văn hóa nước
Theo PGS.TS. Bùi Quang Thắng [87, tr. 452], “tri thức và tư tưởng là
những thành tố quan trọng bậc nhất của văn hóa. Các hành vi hay các
khuôn mẫu ứng xử của con người - ở một phương diện nào đó - là bị chi
phối (hệ quả) của tri thức/tư tưởng và là sự biểu thị những tri thức/tư tưởng
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đó. Nhờ đó, văn hóa đóng vai trò như là cách thức để người ta có thể giao
tiếp với nhau và với thế giới xung quanh. Thế mà, tri thức/tư tưởng của con
người ở mỗi một xã hội, mỗi một thời kỳ là không giống nhau, thậm chí có
lúc có nơi bị coi là đối lập nhau. Do đó, văn hóa tuỳ theo mỗi xã hội, tuỳ
theo từng thời đại được biểu thị theo những cách rất khác nhau: "Từ cách
hiểu này, văn hóa sinh thái được hiểu là một hệ thống những tư tưởng, tri
thức, thái độ và hành vi của con người trong mối tương tác với tự nhiên”.
Văn hóa nước là một phần của văn hóa sinh thái (một khái niệm hẹp của
văn hóa sinh thái), vì thế theo cách loại suy, có thể được hiểu là một hệ thống
những tư tưởng, tri thức, thái độ và hành vi của con người trong mối tương
tác với nước. Trịnh Hiểu Vân, một nhà nghiên cứu nhân học ở Trung Quốc đã
định nghĩa khái niệm này như sau: “Văn hóa nước bao gồm những tư tưởng,
kiến thức quy chuẩn xã hội, hành vi, tôn giáo, nghệ thuật có liên quan tới
nước của nhiều tộc người trên thế giới, hoặc các thành tố như là văn hóa
chung của nhân loại. Về cơ bản, văn hóa nước là một dạng thức truyền thống
tồn tại ở nhiều xã hội và văn hóa tộc người khác nhau nhưng nó cũng hòa trộn
với những yếu tố mới liên quan tới nước trong quá trình phát triển của mình”
[105]. Hai quan niệm này tuy không trùng khít nhau, nhưng giữa chúng có
những điểm chung: đó là hệ thống bao gồm tư tưởng/ tôn giáo, tri thức/ quy
tắc xã hội và hành vi của con người trong quan hệ tương tác với tự nhiên.
Việc xác định một cách rõ ràng đã cung cấp cho nhà nghiên cứu những định
hướng và phương pháp luận trong các nghiên cứu sinh thái nhân văn.
Những năm gần đây, khi an ninh nước trở thành một vấn đề được cộng
đồng thế giới quan tâm thì các vấn đề văn hóa có liên quan tới nước được
nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế quan tâm3. Những vấn đề này bao
gồm: văn hóa nước, văn hóa về nước, biến đổi lối sống truyền thống do thiếu
hụt tài nguyên nước hay tri thức địa phương có thể đóng góp gì cho an ninh
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nước trong tương lai. Bên cạnh đó, một số vấn đề mang tính quản lý khác
cũng được đề cập tới như ảnh hưởng của việc quản lý và phát triển tài nguyên
nước tới sự đa dạng văn hóa tộc người, giải pháp và chiến lược để lồng ghép
các quan điểm văn hóa xã hội vào hệ thống quản lý nguồn tài nguyên nước ở
các địa phương; vấn đề về quyền và quyền lợi đối với nguồn nước, đi kèm là
những nguyên tắc và trách nhiệm đối với tài nguyên nước;…
Trong số nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa nước hiện nay trên thế
giới, đáng lưu ý phải kể đến một số công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn
hóa nước của một học giả Trung Quốc, Trịnh Hiểu Vân [105]. Qua nhiều năm
quan tâm và nghiên cứu về văn hóa nước, ông nhận ra rằng ở nhiều trường
hợp, các vấn đề về môi trường nước xảy ra là do sự thay đổi trong văn hóa
sinh thái, đặc biệt là văn hóa nước. Có nhiều cách để có thể cứu vãn khủng
hoảng nước và bảo vệ môi trường nước ngoài các phương tiện như thiết chế
(biện pháp, quy tắc, luật pháp, thể chế,...), kỹ thuật, văn hóa sinh thái tộc
người, qua nhiều nghiên cứu và thực tiễn, đã được chứng minh là không nên
bị bỏ qua hoặc coi nhẹ bởi văn hóa nước chính là nền tảng xã hội của môi
trường nước. Trên cơ sở lý luận của mình, ông coi văn hóa nước là một nguồn
vốn xã hội trong sự phát triển, cùng với các nguồn vốn xã hội khác để có thể
xây dựng nên được một xã hội tiểu khang4.Theo Trịnh Hiểu Vân, cấu trúc của
văn hóa nước bao gồm: 1) Tâm thức: các quan điểm, hiểu biết, kiến thức,
nhận thức hay thờ phụng liên quan tới nước; 2) Thiết chế: quy tắc xã hội, quy
định, luật lệ, thể chế trong quản lý và bảo vệ nguồn nước; 3) Hành vi xã hội:
hình thức, kiểu, tập tục phản ánh hành vi của con người đối với nước; 4) Ứng
xử và hoạt động xây dựng môi trường nước: Các dự án và công trình sử dụng,
ứng xử và bảo vệ nước. Với quan điểm riêng biệt về cấu trúc của văn hóa
nước này, từ năm 2000 cho tới nay, tác giả đã thực hiện nhiều nghiên cứu về
văn hóa sinh thái tộc người và văn hóa nước ở các tộc người thiểu số ở Vân
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Nam, lưu vực sông Hồng, xem xét kỹ các vấn đề về vai trò của văn hóa nước
ở các tộc người này dưới các phương diện như quan niệm về nước (qua truyền
thuyết tộc người), nước với việc định cư của các tộc người, nước với sinh kế
tộc người, nước với tôn giáo tín ngưỡng tộc người, nước với đời sống xã hội
(phong tục, tập quán), luật tục liên quan tới quản lý và sử dụng nước và sự
biến đổi của văn hóa nước [105, tr. 29-43].
"Giá trị của văn hóa nước trong đời sống đương đại nằm ở chỗ nó chính
là ý thức xã hội, tập tục xã hội và quy phạm xã hội để cân bằng mối quan hệ
giữa con người với nước, với thiên nhiên và phát huy vai trò quan trọng bảo
vệ bền vững môi trường sinh thái nói chung và môi trường nước nói riêng"
[105, tr. 53].
Vậy làm thế nào để văn hóa nước có thể được đề cao và đưa vào sử
dụng, lồng ghép trong các chính sách về quản lý tài nguyên nước của các
quốc gia? Theo Trịnh Hiểu Vân, cần thiết phải thúc đẩy việc nhận thức về văn
hóa nước trong các quốc gia, tộc người, vùng miền khác nhau; Khám phá và
bảo vệ nền văn hóa nước truyền thống; Đưa nền văn hóa nước vào môi trường
giáo dục; Xây dựng nền văn hóa nước để được chấp nhận trong sự phát triển
ngày nay; Sử dụng nền văn hóa nước trong việc quản lý nước, ứng xử với
nước, các dự án về nước [105].
Đi theo hướng tiếp cận này, văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa
Bình được xem xét như là một cấu trúc tổng thể bao gồm ba thành tố chính:
tâm thức tộc người (thế giới quan bản địa phản ánh quan niệm của tộc người
về mối quan hệ giữa con người với nước), nhận thức tộc người (kinh nghiệm,
luật lệ,… phản ánh sự hiểu biết của tộc người trong ứng xử với nước) và thực
hành (phong tục, nghi lễ… hình thành dưới sự quy định của thế giới quan tộc
người và nhận thức tộc người).
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1.2. Cách tiếp cận Emic
Đánh dấu một xu hướng mới trong nghiên cứu dân tộc học/ nhân học,
Bronislaw Malinowski (1884-1942), cho rằng mục tiêu cuối cùng của các nhà
dân tộc học/nhân học là “nắm bắt cách nhìn nhận của người bản địa, mối quan
hệ của họ với đời sống, hiểu được sự nhìn nhận của họ về thế giới của họ”
[51, tr. 88]. Quan điểm lý thuyết này của ông là khởi đầu cho một xu hướng
nghiên cứu mới trong nhân học, sau này được gọi là dân tộc học mới hay dân
tộc học khoa học. Các nhà nhân học kinh điển (về cơ bản là những học giả
theo quan điểm thực chứng luận, coi đối tượng nghiên cứu là khách quan),
luôn coi đối tượng nghiên cứu là cấu trúc - chức năng các hiện tượng xã hội,
và văn hóa với tư cách là những sự kiện xã hội tổng thể, có mục tiêu là khái
quát hóa các quá trình hình thành, phát triển của văn hóa, và “mong đi tới một
hiểu biết khả thể áp dụng vào toàn thể sự phát triển của người từ Homo
Sapiens cho tới các chủng người hiện đại”5. Trong khi đó, các nhà nhân học
theo quan điểm dân tộc học mới (là những nhà nghiên cứu theo quan điểm
phản thực chứng, không coi đối tượng nghiên cứu là khách quan mà luôn coi
trọng vai trò của chủ thể các nền văn hóa) lại cho rằng đặc trưng của nhân
học, của ngành khoa học nhân văn là quan tâm đến tri thức bên trong của
“cách cư xử có ý nghĩa”, hoặc quan tâm đến sự “nắm bắt ý nghĩa” của một
kinh nghiệm cá nhân về thế giới [87, tr. 245] (và hiểu các ý nghĩa này ở
những quan hệ tương tác cụ thể nhằm tránh sự áp đặt về phương pháp luận, lý
giải được những khác biệt và đặc thù của các nền văn hóa khác nhau).
Cũng giống với Bronislaw Malinowski (1884-1942) các nhà nghiên cứu
dân tộc học mới và nhân học sinh thái cũng khẳng định rằng nghiên cứu văn
hóa cần emic, tức là mô tả - diễn giải của người trong cuộc hoặc mang
tính/dựa trên sự thông hiểu và theo tư tưởng của chủ thể nền văn hóa ấy thay
vì etic, tức mô tả - diễn giải của nhà nghiên cứu/người ngoài cuộc và không
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dựa trên hiểu biết, quan điểm của chủ thể nghiên cứu [87, tr. 245-246]. Có thể
lấy dẫn liệu của Tim Ingold về câu chuyện săn tuần lộc để minh họa cho cách
tiếp cận emic này:
Khi đuổi theo tuần lộc, người săn thường gặp hiện tượng là khi con
tuần lộc biết được sự hiện diện của bạn, nó, thay vì chạy trốn, lại
đứng lại và quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt người đi săn. Các
nhà sinh học lý giải cho hiện tượng này bằng sự thích nghi sinh học
của tuần lộc trước sói săn mồi. Khi bị đuổi bởi sói, tuần lộc có lúc
dừng lại lấy hơi, sói cũng dừng lại, khi tuần lộc chạy như bay, sói
cũng tăng tốc đuổi theo. Một số con tuần lộc trưởng thành có thể
chạy thoát khỏi những chú sói. Tuy nhiên, đối diện với người đi
săn, việc tuần lộc dừng lại và quay đầu nhìn vào người đi săn là cơ
hội mà nó mang đến cho anh ta để ngắm bắn bằng súng. Đó là giải
thích của các nhà sinh học và tự nhiên, nhưng thợ săn bản địa người
Cree vùng Đông Bắc của Canada lại có cách lý giải khác về việc vì
sao tuần lộc lại dễ dàng bị người đi săn giết đến vậy. "Họ cho rằng
bản thân các con vật tự nộp mình cho các thợ săn một cách có chủ
định và có thiện ý hay thậm chí là yêu thương đối với người thợ
săn. Thân xác của con tuần lộc không bị mang đi mà nó được nhận
(bởi người thợ săn). Và chính trong thời khắc của sự đối mặt - khi
con vật đứng lại và nhìn vào mắt thợ săn - thì sự hiến tặng này được
diễn ra". Đối với người Cree, việc rượt đổi các con thú được coi
như là sự hấp dẫn của các cô gái trẻ và họ so sánh sự giết chóc với
quan hệ tình dục, và như thế, sự giết chóc không phải là kết thúc
cuộc sống mà là một hành động quan trọng trong sự tái sinh của cuộc
sống [39, đoạn 1 và 2].
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Câu chuyện được Tim Ingold kể ra này nhằm lưu ý người đọc đến sự
khác biệt trong cách tiếp cận giữa các nhà khoa học tự nhiên và các nhà nhân
học. Cùng một câu chuyện, các nhà nhân học thực chứng nói riêng và các nhà
khoa học tự nhiên phương Tây nói chung sẽ tìm cách lý giải hiện tượng này
như là tính sinh học về sự cảnh giác của con tuần lộc đối với con người ở thời
điểm đối đầu nhau như là một phần của cơ chế phản hồi mang tính bẩm sinh
được xây dựng để đối phó với các động vật ăn thịt như sói. Các nhà nhân học
lại không giải thích hành vi của loài động vật này mà họ quan tâm đến việc
hiểu kinh nghiệm của các cuộc đối đầu trực tiếp giữa thợ săn và động vật
được xây dựng thành dạng thức, có ý nghĩa gì theo chỉ dẫn của "văn hóa" của
người đi săn. Tim Ingold nhấn mạnh rằng, chỉ từ cách nhìn này, cách nhìn
thoát khỏi văn hóa nhà nghiên cứu, tôn trọng quan điểm và nhận thức của chủ
thể nghiên cứu "thì mới có thể hiểu rõ được thực tại nào đó theo đúng nghĩa
của nó, không phụ thuộc vào bất cứ một định kiến văn hóa nào" [39, phần
Khoa học và tri thức bản địa].
Nhân học sinh thái là lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn từ những thay đổi về
lý thuyết, phương pháp luận của ngành nhân học và dân tộc học. Sự thay đổi
đó thực sự tạo nên nền tảng lý thuyết cho sự phát triển phổ biến của ngành
nhân học sinh thái, và nâng cao vị thế của ngành này trong các vấn đề đương
đại như phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên,…
1.3. Những cố gắng thoát khỏi và đoạn tuyệt nhị nguyên luận
Truyền thống tư duy và khoa học phương Tây thống trị các ngành khoa
học xã hội và nhân văn thế giới trong nhiều năm dài với bản thể luận nhị
nguyên (ontological dualism), và sự khu biệt lưỡng phân giữa tự nhiên với
văn hóa, giữa con người với môi trường đã bị phê phán mạnh mẽ, dần bị thay
thế, bác bỏ trong nhiều công trình nghiên cứu nhân học hiện đại. Sự phê phán
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này không chỉ dừng lại ở chỗ những nhà nghiên cứu nhân học kiểu mới (theo
phương pháp luận dân tộc học) xem xét lại một cách nghiêm túc văn hóa và
tri thức của các tộc người bản địa như những giá trị văn hóa đa dạng, khác
biệt với hiểu biết của người phương Tây, mà còn đặt ra vấn đề cần phải xem
xét lại cách thức con người chúng ta nói chung, các nhà nghiên cứu nhân
học/dân tộc học nói riêng nhận biết và hiểu về hoạt động của con người, về
môi trường , về mối quan hệ cũng như trách nhiệm của con người đối với môi
trường đó [19], [40].
Với quan điểm nhị phân, nhiều nhà xã hội học và nhân học kinh điển đặt
tự nhiên và môi trường trong mối quan hệ đối lập, chia tách với con người và
văn hóa. Con người là chủ thể trong vũ trụ này và tự nhiên/môi trường là
khách thể, là đối tượng chịu sự cai trị, chăm sóc, cải tạo và khai thác của con
người. Tuy nhiên, trong ngành nhân học đương đại, quan điểm này bị phê
phán ở nhiều phương diện.
1.3.1. Quan điểm ẩn dụ/tượng trưng trong nhân học sinh thái
Nurit Bird-David trong bài nghiên cứu có tiêu đề Mối ràng buộc giữa tự
nhiên - con người trong phép ẩn dụ của các bộ lạc (1993) [12] cho rằng,
trong các nền văn hóa của các bộ lạc như thổ dân Úc, người da đỏ ở Bắc Mỹ,
thổ dân Nam Phi hay tộc người lùn ở vùng xích đạo châu Phi, mối quan hệ
giữa con người và tự nhiên được biểu hiện rất đa dạng bởi phép ẩn dụ của mỗi
bộ lạc. Trong bài viết của mình, bà giới thiệu 4 ví dụ với 4 bộ lạc khác nhau ở
4 vùng khác nhau, và 4 nền văn hóa khác nhau nhưng chia xẻ chung một
điểm; đó là: Sự tách biệt, đối lập giữa tự nhiên và con người, coi con người là
chủ thể, tự nhiên là khách thể chịu tác động của con người theo cách hiểu phổ
biến của khoa học truyền thống phương Tây lại hoàn toàn khác với cách nhận
thức của các bộ lạc trên về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Ở các bộ
lạc này, tự nhiên và con người được nhìn trong mối tương quan giữa chủ thể -
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chủ thể, môi trường tự nhiên được tôn kính và trân trọng; mối quan hệ này
được thể hiện qua các phép ẩn dụ như là mối quan hệ về giới tính, sự sinh đẻ,
trùng tên, chăm sóc của người lớn đối với con trẻ6.
Như vậy, mối liên hệ giữa con người và tự nhiên trong phép ẩn dụ của
các bộ lạc ở bốn ví dụ này cho thấy một mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với
nhau, mà họ gọi là mối quan hệ “liên chủ thể”, thay vì mối quan hệ một chiều
như trong quan điểm khoa học truyền thống phương Tây.
Thực ra, từ lâu, Lucien Levy Bruhl đã phát hiện ở thuyết hồn linh một
hướng lý thuyết mới: Thuyết hồn linh như là một phương thức tư duy. Theo
ông, thuyết hồn linh hay thuyết vật tổ là những ví dụ của “luật tham dự” (law
of paticipation) - một kiểu mẫu tư duy mà ông gọi là “tiền- logic”. Đối với
tâm thức nguyên thuỷ, đối với tâm trí nguyên thuỷ thì luật tham dự này thay
cho khái niệm của chúng ta về nhân quả và nguyên tắc không mâu thuẫn [87,
tr. 220]. Ở đây, Lucien Levy Bruhl đã đặt nền móng cho tính đồng nhất giữa
các đơn vị xã hội và các loài tự nhiên.
Đến L. Strauss, thuyết vật tổ lại được nghiên cứu như phương pháp phân
loại, theo ông, thuyết vật tổ như một dạng thức phân loại trong đó vật thể của
tự nhiên được dùng để biểu thị đơn vị xã hội. Đây là một hệ thống định danh
tập thể - sử dụng khác biệt để đạt đến sự hợp nhất, sự tổng hoà xã hội [87].
Như thế, một lần nữa, tính đồng nhất giữa xã hội và tự nhiên lại được nhấn
mạnh.
Ngược với L. Strauss, P. Descola lại cho rằng thuyết hồn linh là sự mô
phỏng tự nhiên theo xã hội loài người. P. Descola lại cho rằng thuyết hồn linh
thừa nhận động thực vật như là những “con người”. Như thế, thuyết hồn linh
sáp nhập giới tự nhiên vào phạm vi xã hội loài người. Theo cách này, thuyết
hồn linh đối chọi lại với tự nhiên luận. Như thế, Descola đã cấp cho thuyết
hồn linh ý nghĩa của một mô hình vũ trụ khác hẳn với khái niệm Cosmos
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thông thường. Trong thuyết hồn linh một vũ trụ đã được xã hội hoá và mang
tính người, bao gồm con người và những người khác con người. Nói theo
cách của Descola thì thuyết hồn linh chính là xã hội học về tự nhiên.
Tuy nhiên, dù thế nào thì quan điểm của cả P. Descola và L. Strauss về
bản chất vẫn là kiểu bản thể luận phân cực. Rõ ràng, cả hai vẫn chưa hoàn
toàn thoát khỏi tự nhiên luận: Dù là con người lấy tự nhiên để phân loại xã
hội hay ngược lại thì mối quan hệ giữa người và người khác người vẫn được
hiểu và nhận biết thông qua phương pháp ẩn dụ, biểu trưng (“như là”), nói
cách rộng ra mối quan hệ liên nhân ở đây vẫn phải thông qua những thao tác
so sánh, ẩn dụ - tức là văn hóa (và vẫn ngầm ẩn rằng có sự không đồng nhất
giữa con người và vạn vật)
Ủng hộ quan điểm của nhiều nhà nhân học mới trong việc thoát ra khỏi
quan điểm nhị nguyên phương Tây về vũ trụ, Philippe Descola đưa ra khái
niệm sinh thái học biểu trưng. Ông đồng ý rằng, sự đối lập giữa tự nhiên và
văn hóa là công cụ không thỏa đáng, dễ gặp sai lầm trong mô tả những cách
thức, trong đó các dân tộc mà họ nghiên cứu nói về môi trường vật lý và
tương tác với nó. Các dân tộc này gán tính khí và hành vi của loài người cho
cây cỏ và động vật những thuộc tính như lương tâm, tâm hồn, khả năng giao
tiếp, cái chết, khả năng trưởng thành, quy định xã hội, chuẩn mực đạo đức,...
Một cách tóm tắt, có thể hiểu rằng Philippe Descola tán thành quan điểm: tự
nhiên (thông qua các biểu trưng) như là con người7.
1.3.2. Xem xét lại thuyết hồn linh - sự đoạn tuyệt quan điểm nhị phân
trong nhân học sinh thái
Ngày nay, nhân học ngày càng không thiên về khái quát hoá hay tổng
quát hoá, không thiên về cách giải thích nhân quả, không tiếp cận đối tượng
khảo cứu theo bản thể luận tách biệt chủ - khách thể. Nói cách khác, nhân học
hiện đại thiên về bản thể luận, phương pháp luận cũng như phương pháp tham
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dự. Với xu hướng này, nhiều tri thức nhân học kinh điển được xem xét và
đánh giá lại. Xem xét lại thuyết hồn linh của Tylor cũng không nằm ngoài bối
cảnh này.
Xuất hiện trong công trình nghiên cứu Văn hóa nguyên thủy của E. B.
Tylor, thuyết hồn linh được các học giả trong ngành đánh giá là một trong
những khái niệm sớm nhất của ngành nhân học [13, tr. S67]. Theo E.B.Tylor,
thuật ngữ thuyết hồn linh tóm tắt định nghĩa của ông về tôn giáo như là “tín
ngưỡng ở các vật linh thiêng” [32, tr. 81].
Theo E.B.Tylor, người nguyên thủy, sau hai loại trải nghiệm tâm sinh lý
(một mặt là các hiện tượng về giấc ngủ, bệnh tật, trạng thái xuất thần và mặt
kia là về các giấc mơ và ảo mộng), đi đến quan niệm về sự tồn tại của linh
hồn, một yếu tố cơ bản khác với thân thể mình. Cũng theo ông, sự tín ngưỡng
vào cái hậu tồn (post-existence) là lý do của sự thờ phụng người chết và tổ
tiên. Bằng loại suy, người nguyên thủy kết luận rằng súc vật, cỏ cây và cả đồ
vật với vẻ ngoài tĩnh cũng đều có một linh hồn bên trong thể xác đó [87, tr.
210-226]. Ông cũng cho rằng bái vật giáo, đa thần giáo và độc thần giáo là
các giai đoạn phát triển tiếp theo sau của hồn linh giáo, được ông coi là nguồn
gốc của tôn giáo.
Việc E.B.Tylor cho rằng thuyết hồn linh là biểu hiện đầu tiên của thực
nghiệm tôn giáo, được đồng nhất với nguồn gốc của tôn giáo, và việc ông cho
rằng thuyết này là điểm khởi đầu cho quá trình tiến hóa của tôn giáo, từ thuyết
hồn linh, tới bái vật giáo, đa thần giáo và độc thần giáo ở mọi dân tộc trên
toàn thế giới, nhận được sự phê phán mạnh mẽ và rộng rãi của nhiều nhà
nghiên cứu trong giới nhân học8. Tuy nhiên, tranh luận và phê phán trong
nhiều năm ở nhiều công trình nghiên cứu nhân học/dân tộc học đối với thuyết
hồn linh và tiến hóa luận tôn giáo của E.B.Tylor, thực tế lại dẫn đến việc xem
xét kỹ lại tuyến phát triển tư duy của E.B.Tylor trong thuyết hồn linh nói
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riêng, tôn giáo nói chung và đánh giá lại giá trị cũng như khả năng ứng dụng
và mở đường cho những sáng kiến mới trong ngành nhân học đương đại của
thuyết này. Đúng như Martin D.Stringer đã tin rằng, dựa vào những nghiên
cứu của E.B.Tylor và các đại thụ nhân học khác, các nhà nhân học hiện đại có
thể phát triển các học thuyết mới và hấp dẫn [69]. Việc áp dụng thuật ngữ
thuyết hồn linh không còn dừng ở ý niệm về “linh hồn” hay các thực thể “siêu
tự nhiên” nữa, mà còn mở rộng hơn, hữu ích trong việc đề cập đến bản thể
luận và thế giới quan mà ở đó, cuộc sống là một cộng đồng người rộng lớn
với chỉ một trong số đó là con người [32, tr. 81].
Khởi đầu cho trào lưu đề cao và làm mới lại thuyết hồn linh của
E.B.Tylor là bài báo Bản thể luận Ojibwa của Alfred Irving Hallowell [30].
Trong bài này, một khái niệm về con người hoàn toàn mới được tác giả giới
thiệu và nó kích thích giới nhân học đương đại có những tư duy mới trong
nghiên cứu cũng như trong đánh giá lại những tri thức kinh điển của ngành
mình. Đó là khái niệm personhood (phẩm chất người): Theo Hallowell ý niệm
personhood của người Ojibwa xuất phát từ chỗ: Con người không phải được
nhận thức từ vẻ bên ngoài, hình dáng mà là một thực thể thuần tuý.
Hallowell lấy ví dụ về tộc người Ojibwa với cách sử dụng khái niệm tổ
tiên của tộc người này để làm rõ sự khác biệt về quan niệm trên. Ở người
Ojibwa, tổ tiên không chỉ ứng với con người (human beings) mà còn ứng với
các vật linh thiêng thuộc một phạm trù khác phạm trù con người (persons of a
category other than human). Theo ông, không tồn tại sự lưỡng phân trong thế
giới quan của người Ojibwa, phạm trù tổ tiên gắn với các đối tượng người cụ
thể và không có sự phân biệt giữa con người với những người thuộc nhóm
người khác con người (other-than-human) [30, tr. 3].
Phạm trù “người” trong cách nghĩ của người Ojibwa không chỉ bao gồm
con người, thần linh mà còn bao gồm nhiều vật, vốn được coi là vô tri trong
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quan điểm của khoa học tự nhiên, như là cây cối, mặt trăng, mặt trời, sấm, đá,
vỏ sò, chim, gấu,... Cứ liệu trong ngôn ngữ (thần thoại và các câu chuyện kể
dân gian) của tộc người này cho thấy rằng “người” của nhóm người khác con
người không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình dáng con người, các đặc
điểm hình người ở hình dáng bên ngoài không phải là yếu tố quyết định; hình
dáng con người có thể thay đổi, không cố định ở nhóm người khác con người
[30]. Không có sự tồn tại của việc phân biệt vật hữu tri với vật vô tri trong tư
duy của người Ojibwa, vũ trụ của người Ojibwa bao gồm nhiều loại người vật cụ thể khác với con người nhưng lại có vị thế nhận thức như nhau, được
coi như con người và trong ngôn ngữ của họ, được nhắc đến như các vật hữu
tri [30, tr. 4]. Các câu chuyện về hai người đàn ông ra lệnh cho mặt trời mọc
và lặn, hòn đá tự chuyển động, chuyện về mười con chim Sấm biến thành
người và trở thành vợ của 10 người đàn ông, hay chuyện về cuộc đối đầu của
người trong bộ tộc với con gấu trong bài nghiên cứu của Hallowell về người
Ojibwa cho thấy người ở bộ tộc này nhìn và đối xử với một số vật vốn được
coi là vô tri trong quan điểm khoa học tự nhiên như những vật hữu tri, có
năng lực hồi đáp với các tình huống xảy ra bên ngoài như khả năng tri giác, di
chuyển, tự vận động, thậm chí là khả năng sinh sản. Theo Hallowell, ở cấp độ
hành vi cá nhân, những ví dụ này cho thấy sự tương tác của người Ojibwa với
một số loại động vật và thực vật nhất định được tạo dựng một cách văn hóa
mà ở đó, mỗi cá nhân hành động như thể họ đang đối diện với các “người” có
khả năng hiểu lời họ nói và có năng lực chủ ý. “Nếu nói như người Ojibwa,
mọi “người”, con người và người-khác-con người, được kết cấu giống nhau:
có phần nội tại và hình dáng bên ngoài vốn có thể thay đổi trong các tình
huống cụ thể. Người-khác-con người cũng có các phẩm chất như tự nhận thức
và hiểu biết. Tôi có thể nói chuyện với họ. Giống tôi, họ có bản sắc riêng, có
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sự tự chủ và có ý chí […] nhiều người trong số họ có quyền năng hơn tôi,
nhưng một số thì có ít hơn…” [30, tr.14].
Rút ra từ nghiên cứu của Hallowell, Kaj Århem nhận định rằng, thế giới,
đối với người Ojibwa, là một thế giới liên nhân (interperson), mối quan hệ
giữa họ là liên chủ thể (intersubjectivity), nơi mà con người và người-kháccon người trực tiếp tiếp xúc với nhau, không giống như mối quan hệ chủ thể khách thể mà như mối quan hệ giữa những chủ thể hoàn chỉnh và ngang bằng
nhau về cả năng lực, ý chí và quyền lực. Ông cho rằng, Hallowell đã mở ra
một hướng mới trong việc tìm hiểu hiện tượng thuyết hồn linh và tô tem giáo.
Thuyết hồn linh không phải là hình thức sơ khai của tôn giáo như trong
Văn hóa nguyên thủy của E.B.Tylor (1871) mà nó là một bản thể luận, là
nguyên mẫu của một bản thể luận phi tự nhiên chủ nghĩa trong tương quan
với chủ nghĩa tự nhiên vốn là một bản thể luận phổ biến trong thời kỳ hiện đại
của phương Tây [7].
Tiếp sau Alfred Irving Hallowell, nhiều nhà nhân học đã nghiên cứu và
xem xét lại thuyết hồn linh và giá trị ứng dụng của thuyết trong nghiên cứu
văn hóa đương đại. Việc ứng dụng thuật ngữ thuyết hồn linh không còn phụ
thuộc vào các ý niệm về “linh hồn” hoặc thực thể “siêu nhiên” nữa, mà còn
trở nên hữu ích trong việc lưu tâm hơn tới các bản thể luận và nhận thức luận,
mà ở đó thế giới là một cộng đồng lớn gồm nhiều “người” và chỉ một số trong số
đó là con người [32, tr. 81].
Nurit Bird-David (1999) [13] thảo luận lại về bản thể luận Ojibwa của
Hallowell dưới các kết quả nghiên cứu của mình về tộc người Nayaka ở Nam
Ấn. Nurit Bird-David không đồng ý với quan điểm của những người theo chủ
nghĩa hiện đại khi cho rằng thuyết hồn linh chỉ đơn giản như là một tôn giáo
và là một nhận thức luận sai lầm. Nghiên cứu thực địa của bà về tộc người
Nayaka ở Nam Ấn (tộc người săn bắt- hái lượm) đã cung cấp cứ liệu để bà
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khẳng định rằng, thuyết hồn linh là một nhận thức luận quan hệ (relational
epistemology). Theo bà, thuyết hồn linh không trở thành một hệ tín ngưỡng
kỳ lạ, một nhiềm tin vào những linh hồn của tự nhiên mà là một loại nhận
thức luận dựa trên thực tế một cách đặc biệt: một cách thức tương quan về
việc tìm hiểu thế giới, đặc tính của toàn bộ thế giới của những người săn bắt hái lượm [7]. Đánh giá nghiên cứu của Hallowell về bản thể luận của người
Ojibwa, thuật ngữ personhood (phẩm chất người) được Bird-David sử dụng
để nhắc lại quan niệm của người Ojibwa về mối liên hệ giữa con người và
người-khác-con người, trong đó, phạm trù "người" là một phạm trù chung bao
gồm các nhóm nhỏ các con người, người động vật, người gió,... Xem xét
phạm trù “phẩm chất người” ở người Nayaka, Bird-David nhận thấy rằng chia
xẻ là nguyên tắc cơ bản trong xã hội cũng như trong việc quản lý mối quan hệ
của họ với môi trường sống. Việc chia xẻ tạo nên các mối quan hệ xã hội và
định hình khái niệm bản địa về “phẩm chất người”: một người là người được
người khác chia xẻ với; và vì thế, khi người Nayaka có quan hệ với động vật
và thực vật theo cách thức chia xẻ thì họ đã thừa nhận động vật và thực vật đó
là người. “Phẩm chất người” có tính chất tương quan, một phẩm chất nổi bật
trong các mối quan hệ vô tri đặc biệt. Con người được cấu thành qua lại trong
và qua các mối quan hệ.
Nurit Bird-David cho rằng thuyết hồn linh không phải nói về cách phân
loại người, người-khác-con người ở phạm trù “phẩm chất người” mà nói về
sự liên hệ giữa người và vật; không phải nói về tính chủ thể hóa mà nói về sự
ràng buộc giữa các “người” với nhau [7], [13]. Nghi thức trong bộ tộc Nayaka
nhấn mạnh đến các mối quan hệ giữa bản thân họ và thế giới xung quanh, nhờ
vậy làm tăng các kỹ năng của con người trong khi cư trú với sinh sống tại và
sinh sống nhờ vào môi trường sống bản địa. Thông qua các nghi thức, người
Nayaka được giáo dục sự tôn trọng với môi trường sống và được truyền đạt
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các kiến thức về đối xử với môi trường. Đối với Nurit Bird-David, thuyết hồn
linh là một nhận thức luận quan hệ, là sự hiểu biết về thế giới thông qua việc
liên hệ với nó theo phương thức chia xẻ trong xã hội, trong mối quan hệ giữa
con người và môi trường, sự ràng buộc nhạy cảm với các loài không phải là
con người khiến con người tập trung chú ý tới và mở rộng hiểu biết về môi
trường sống của mình, về những kỹ năng sinh sống và tồn tại trong môi
trường bản địa. Và vì thế, thuyết hồn linh, như là một nhận thức luận quan hệ,
giúp con người hiểu biết về mối liên quan của bản thân với môi trường [7],
[13].
Tim Ingold trong các bài viết của mình in trong cuốn Nhận thức về môi
trường: Các bài viết về đời sống, cư trú và kỹ năng (2000), không thừa nhận
thuyết nhị nguyên phương Tây với sự tương phản giữa tự nhiên và văn hóa, ý
thức và vật chất. Tương tự như nghiên cứu của Hallowell, Bird-David, nghiên
cứu của Tim Ingol cũng chỉ ra rằng những người săn bắt - hái lượm hiểu về
thế giới như một thể thống nhất gồm con người, động vật, thực vật và các loài
vô tri khác, mọi loài này đều ngang bằng nhau và đều được coi là “người”
(“người-khác-con người”), có ý chí, mục đích và năng lực như nhau. Những
“người” này là các chủ thể độc lập, và vì thế, cũng có quan điểm riêng. Con
người chỉ là một trong nhiều personhood, vì thế, quan hệ giữa người và
người-khác-con người là một quan hệ liên chủ thể (inter-subjectivity) [7],
[39].
Kết quả nghiên cứu của các nhà nhân học trên không chỉ phục hồi và làm
mới lại thuyết hồn linh, một bản thể luận và nhận thức luận bản địa đặc biệt
mà còn có giá trị ứng dụng lớn trong ngành nhân học sinh thái, môi trường
học và sinh thái học. Chuyện về người Ojibwa với người Nayaka dưới đây là
hai ví dụ cho thấy rõ điều này.
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Trong nghiên cứu của Hallowell, người Ojibwa, là người săn bắt-hái
lượm, phụ thuộc nhiều vào sự đa dạng của các loài động vật, vốn được họ tin
là nằm dưới sự kiểm soát của các “chủ sở hữu” là người-khác-con người, và
vì thế, thợ săn phải luôn luôn cẩn trọng và đối xử phù hợp với các con thú mà
anh ta định giết để lấy thịt hoặc lông, ví dụ như ném xương của con gấu bị
giết xuống nước hoặc thực hiện một nghi lễ khi giết gấu, nếu không anh ta sẽ
làm “chủ sở hữu” bực mình, và sẽ khiến cho họ bị chết đói vì không tìm được
các con thú nữa. Hành động có thể tạo ra kết quả tương tự là đối xử độc ác với
các con vật. Ở tộc người này, có sự phân biệt về đạo đức giữa hành động khai
thác tự nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu chính yếu cho cuộc sống, hay bảo vệ bản
thân khỏi sự tấn công với hành động độc ác không cần thiết đối với thiên
nhiên. Nguyên tắc này là nghĩa vụ bắt buộc trong mọi tương tác giữa “người”
trong toàn xã hội Ojibwa. Một trong những giá trị cốt lõi trong văn hóa
Ojibwa là sự chia xẻ với những người khác: coi trọng sự phân chia cân bằng,
hợp lý trong mọi hoạt động và mối liên hệ liên nhân (interperson) và vì thế,
người Ojibwa rất ghét sự tích trữ hay mọi biểu hiện của sự tham lam trong tộc
mình. Điều nằm ẩn sâu sau các giá trị này của người Ojibwa chính là quan
niệm của họ về người-khác-con người, họ chia xẻ quyền lực với con người,
có mối liên hệ chặt chẽ với các hành vi của con người và có khả năng gây ra
những điều mà con người không mong muốn một khi họ vi phạm các giá trị
đạo đức này [30, tr. 17]. Trong nghiên cứu của Bird-David, người Nayaka coi
động vật và thực vật như “người” và ràng buộc với nhau qua nguyên tắc chia
xẻ. Người Nayaka học cách tôn trọng môi trường sống qua các nghi thức nhấn
mạnh tới mối quan hệ giữa bản thân họ và thế giới xung quanh. Như vậy, cái
nhìn thế giới là một tổng thể gồm các “người” của người Ojibwa và Nayaka
không chỉ nằm ở quan niệm của họ về tự nhiên và vai trò của “người” trong
vũ trụ, mà còn đưa đến các giá trị đạo đức dẫn đường cho các mối quan hệ
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giữa các “người” đó: tôn trọng tự nhiên và môi trường, không khai thác quá
mức tự nhiên. Giá trị đạo đức này định hướng cho họ có một mối quan hệ hòa
hợp với môi trường tự nhiên và góp phần vào việc giữ gìn sự cân bằng sinh
thái, sự bền vững của môi trường sống xung quanh họ, “Thế giới quan và
cách sống như vậy đưa tới các khả năng về mối quan hệ bền vững với thế giới
người-khác-con người vốn tương phản rõ rệt với điều mà giờ trở thành bình
thường hoặc tự nhiên trong đời sống hiện đại. Thuyết hồn linh hứa hẹn làm
giàu cho các nền văn hóa của con người bằng sự gắn kết sâu sắc hơn với điều
mà vẫn thường coi là cơ sở hoặc nguồn tài nguyên sẵn có để kiến tạo nên văn
hóa. Thay vì thế, những người của thuyết hồn linh là những người tìm kiếm
các nền văn hóa của mối quan hệ bắt nguồn và được thể hiện ở các mối quan
hệ tôn trọng nhau” [32, tr. 83].
Những luận điểm lý thuyết trên của ngành nhân học đương đại, thoạt
nhìn, có vẻ như là một sự phi lý trong khoa học xã hội và nhân văn, nhất là
trong bối cảnh xã hội nước ta có tư tưởng chủ đạo là vô thần. Phát triển quan
điểm này, có nhà khoa học còn cực đoan đến mức cho rằng cần phải có một
“Sinh thái học cảm tính” để thay thế cho khoa học xã hội theo tư duy thực
chứng hay tự nhiên luận. Đề xuất này là của Tim Ingold [39, phần Kết luận],
ông cho rằng khái niệm này phản ánh tri thức mà những con người này có về
môi trường của họ, đó không phải là tri thức chính quy, được xuất bản và có
thể chuyển tải trong các bối cảnh bất kỳ. Ngược lại, loại tri thức này dựa vào
cảm giác, bao hàm các kỹ năng, sự nhạy cảm, định hướng và được phát triển
thông qua sự trải nghiệm lâu dài trong cuộc đời của một con người trong một
môi trường cụ thể. Tri thức gắn với sự nhạy cảm và cảm xúc này còn được
gọi là trực giác, vốn từng bị khoa học truyền thống phương Tây đánh giá thấp
so với tư duy duy lý. Nhưng đối với Tim Ingold, ông khẳng định rằng đây là
loại tri thức mà chúng ta đều có và nó cấu thành một nền tảng vững chắc cho
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bất kỳ hệ thống khoa học và đạo đức nào. Để tồn tại, con người phải thực sự
đặt mình vào môi trường nhất định và có quan hệ mật thiết với môi trường đó.
Mối quan hệ và sự nhạy cảm được tạo nên trong quá trình con người hòa nhập
với môi trường đảm bảo cho khả năng thích ứng và kỹ năng tư duy của chúng
ta. Với Tim Ingold, chỉ trong khuôn khổ của sinh thái học cảm tính chúng ta
mới có thể hiểu hết được những câu chuyện về con tuần lộc nộp mình cho
người thợ săn, câu chuyện của người bản địa châu Úc về sự xuất hiện của tổ
tiên ở những nơi họ đến, những cố gắng của người cha của tác giả trong việc
giới thiệu các loài cây và rêu cho ông, và rất nhiều câu chuyện khác của các
tộc người khác trên thế giới mà tư duy khoa học phương Tây đã thất bại trong
việc giải mã9.
Tiểu kết
Ở Việt Nam, trước bối cảnh nghiên cứu văn hóa các tộc người thiểu số,
bản địa thì các nhà nghiên cứu cần phải thoát khỏi văn hóa của xã hội mình và
nền tảng tri thức chủ đạo, phổ biến mà mình đã lĩnh hội để có thể tiếp cận sát
và hiểu thấu được các nền văn hóa khác, thì những lý thuyết trên lại là những
nền tảng phương pháp luận và phương pháp: Hành vi của con người trong
quan hệ với môi trường sinh thái không thể chỉ giải thích bằng quy luật nhân
quả, cũng không thể giải thích bằng những quy luật của logic học thông
thường (ví dụ luật không mâu thuẫn) hay bằng tư duy tự nhiên luận.
Luận án này có thể tiếp nhận những ưu thế của phương pháp luận trên ở
những phương diện sau:
1) Thành tựu nghiên cứu của nhiều nhà nhân học sinh thái/môi trường đã
dẫn đến việc phục hồi địa vị và làm mới thêm lý luận của thuyết hồn linh như
là mẫu hình của bản thể luận tham dự. Rõ ràng là: nếu chúng ta nghiên cứu
văn hóa sinh thái của tộc người nào đó mà bỏ qua nghiên cúu cách họ nhìn
nhận về thế giới như thế nào (vũ trụ quan của họ), thì chắc chắn sẽ có những
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diễn giải không sát với thực tế về những hành vi của họ trong mối quan hệ với
vạn vật. Vì thế, ở đây, khi nghiên cứu văn hóa nước của người Mường, việc
đầu tiên mà luận án quan tâm là nghiên cứu tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” của
họ đóng vai trò gì trong thế giới quan, trong tri thức và hành vi của họ.
2) Về mặt phương pháp, tiếp cận emic là cách tiếp cận tối ưu để các nhà
nghiên cứu có thể hiểu và diễn giải các biểu thị trong văn hóa các tộc người:
Cùng với những dữ liệu văn hóa dân gian về quan niệm của người Mường về
hồn, vía, về các vị thần cai quản các thế giới, về các loại ma, về tổ tiên,…,
luận án sẽ tiếp cận chủ thể văn hóa theo quan điểm emic để tìm hiểu xem:
những quan niệm ấy đã đổi thay hay vẫn còn tồn dư trong người Mường ngày
hôm nay ra sao, ảnh hưởng đến ứng xử của họ với môi trường sinh thái như
thế nào?
3) Những quan điểm lý thuyết như khi nhìn chúng ở giác độ của một mô
hình nhận thức theo đề xuất của R. Rappaport thì ý nghĩa của những vấn đề lý
luận trên lại rất cách mạng và cần thiết. R. Rappaport đưa ra các mô hình về
môi trường gồm: các mô hình nhận thức (các mô hình văn hóa về môi trường)
và các mô hình vận hành (mô hình do các nhà sinh thái học và nhân học sinh
thái xây dựng). Theo ông mô hình nhận thức như thế nào thì sẽ gây hiệu quả
tương ứng đối với mô hình vận hành và với việc sản sinh ra các hành vi bảo
vệ hay thay đổi hệ sinh thái mà chúng mô tả [dẫn theo 87, tr. 225]. Theo mô
hình này, luận án có thể đề xuất những mô hình nhận thức và mô hình vận
hành tương ứng với bối cảnh cụ thể của văn hóa nước của người Mường hiện
nay. Đó có thể là những kết quả mới, hữu ích cho công cuộc bảo vệ môi
trường sinh thái hiện nay trong xã hội Việt Nam đương đại.
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Chương 2
THẾ GIỚI QUAN BẢN ĐỊA TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI THỰC HÀNH
VĂN HÓA CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở TỈNH HÒA BÌNH
Với quan điểm tiếp cận sử dụng các thành tựu lý thuyết trong nghiên cứu
sinh thái và nhân học sinh thái hiện đại để làm cơ sở diễn giải về văn hóa tộc
người, văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình vì vậy sẽ được diễn
giải ở ba cấp độ: thế giới quan bản địa, tri thức bản địa và các thực hành văn
hóa (phong tục/nghi lễ) liên quan tới nước. Chương này đề cập tới thế giới
quan bản địa của các tộc người, được bộc lộ qua nhiều phương tiện biểu đạt,
bao gồm thần thoại, huyền thoại, truyện kể dân gian, tôn giáo - tín ngưỡng,…
và những thực hành văn hóa gắn với thế giới quan bản địa ấy.
2.1. Huyền thoại tộc người
Mỗi tộc người đều có sự lý giải khác nhau về nguồn gốc hình thành nên
tộc mình. Lý giải này xuyên suốt qua nhiều thế hệ tộc người dưới hình thức
sử thi truyền miệng. Ở người Mường, huyền thoại về nguồn gốc tộc người
được phản ánh rất rõ nét trong pho sử thi thần thoại đồ sộ Đẻ đất - Đẻ nước.
Đẻ đất - Đẻ nước là một di sản văn hóa đồ sộ, phản ánh toàn bộ nền văn hóa
truyền thống của người Mường ở Việt Nam10. Sự hình thành của thế giới, của
đất và trời, của các nhân tố tự nhiên như nước, lửa,… và đặc biệt là sự xuất
hiện của những con người đầu tiên đã được giải thích rất rõ trong mo Đẻ đất Đẻ nước. Theo Bùi Thiện và Đặng Văn Lung [91], mo là một dân ca nghi lễ
của người Mường, có thể được chia làm bốn loại: Mo Lễ (Mo cúng trời đất,
thành hoàng làng trong lễ thượng điền - hạ điền), Mo Vía (mo cúng vía khi
người ốm đau), Mo Vái (Cúng bái trong lễ chay, lễ cầu yên) và Mo Ma (Mo
trong tang lễ cúng đưa hồn người chết sang thế giới bên kia). Đẻ đất - Đẻ
nước là bản mo được kể trong tang lễ người Mường. Như Jeanne Cuisier đã
miêu tả, đám tang người Mường trước có 12 ngày mo, sau đó rút xuống dồn
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vào ba đêm mọi nghi lễ của đám. Với những nhà khó, người ta gộp lại thành
một buổi lễ duy nhất trước khi đưa đám. Đẻ đất Đẻ nước kể về sự ra đời của
trái đất và của nước (“Tê tât tê đák”) được thầy mo đọc ở bên cạnh quan tài
vào đêm tiếp sau khi xác được cho vào quan tài ở các đám ma lớn dài ngày
của những gia đình thuộc tầng lớp trên trong xã hội Mường như các gia đình
thổ lang [91, tr. 682].
Huyền thoại tộc người bắt đầu với trận mưa lớn đại hồng thủy tạo lập thế
giới: trời và đất. Trời và đất khi ấy còn liền nhau11. Cho tới một hôm một trận
gió cuốn đất cát làm trời đất tách thành ông Trời, bà Đất. Trái đất lúc đó chỉ
bằng “Cái đệp cái đọi” (Cái bát, cái đĩa), chỉ duy nhất có một cây si tồn tại.
Không may, cây si đó mọc ở đất xấu, đá tảng nên không sống được. Lúc này
lại có một cây si khác mọc lên ở chỗ đất bằng tốt tươi, cánh lá to lớn “Tâm
hết nửa đất, khuất hết nửa trời”, lập nên các mường. Nhưng thời đó vì trời đất
còn hoang sơ, nhiều bão gió nên cây si lại bị đổ 12. Đẻ đất - Đẻ nước kể
chuyện cây si nhiều lần bị đổ, nhưng sau mỗi lần đổ đó, cây si mọc trở lại,
được “ma mặt trời” đổ mưa làm mềm đất để cây si sống. Mỗi lần cây si sống
trở lại là mỗi lần muôn loài trong tự nhiên được sinh ra.
Vì đây là cây si sinh ra đất, nước và muôn loài nên người Mường gọi là
cây si cộ (có nghĩa là gốc). Cây si cộ sinh ra các mường cổ. Cây si cổ thụ chết
sinh ra muôn loài, các cây si con sau mọc lên là biểu tượng cho các thế hệ
người tiếp sau. Các cây con ở trong bóng che râm mát sinh sôi phát triển
thành cộng đồng dân tộc Mường [89, tr. 7-8].
Lúc ấy chưa có mường Bi, mường Thàng
Chưa có mường Vang, mường Vó
Chưa có mường Trắng, mường Vành
Chưa có mường Anh, mường Ốc
…
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Chưa có cả đất Đồng Kỳ kẻ chợ
Cây si bủa cành ngoày ngoày
Cây si quay cành ngoặt ngoặt
Bủa vắt bủa vòng
Đất mường nào đã nên mường ấy [Dẫn theo 104, tr. 293].
Tiếp sau quá trình hình thành đất, nước, mường xóm, sử ca Đẻ đất - Đẻ
nước kể về quá trình sinh ra con người. Khúc ca Đẻ trứng Điếng (Đẻ người)
kể rằng: Sau nhiều lần hóa thân vào thế giới tự nhiên, lần ấy cây si “thối lòng
thối lõi” mà “nên đôi chim Ây cái Ứa”.
Thối cành nên con cá
Thối lá nên con muông
Thối lòng thối lõi
Nên đôi chim Ây cái Ứa [92]
Trống chim Ây, mái chim Ứa, làm tổ đẻ trứng, nở ra các loại vật. Một
hôm chim Ây cái Ứa được Dạ Dần13 mách bảo bay về hang Hao làm tổ, dạy
“phía nào mưa lấy cánh ra che, bên nào gió lấy cánh ra chăng”, “Ôm ấp trứng
thảy thảy, cạy bên dưới lên trên”. “Cho hết năm đến tháng, sáng đêm lại đến
ngày” và đến một ngày, trứng nở ra con người:
Cà rầm trứng Điếng đẻ Đá Cài
Cà rài trứng Điếng đẻ Đá Cần,
Giữa đêm đẻ nàng Dạ Kịt
Đẻ ra nhộn nhịp các tiếng
Nhỏ nhẻ tiếng Đáo
Lao xao tiếng Mường [104, tr. 152].
Trong thế giới quan của người Mường, thông qua Đẻ đất - Đẻ nước, con
người có tổ tiên là chim Ây - cái Ứa.
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Như vậy, từ cây si sinh ra thế giới, thế giới có đất, có nước, có vạn vật,
có mường xóm, có chim Ây cái Ứa là tổ tiên của các tộc người và có cả ngôn
ngữ của các nhóm người. Hình ảnh cây si là biểu tượng cho nguồn gốc của
thế giới và muôn loài. Cây si cộ trong sử thi thần thoại Đẻ đất - Đẻ nước của
người Mường là hình ảnh của cây vũ trụ/cây thế giới/cây đời, một môtíp
huyền thoại tộc người quen thuộc ở các tộc người Đông Nam Á14. Như vậy,
trong quan niệm của người Mường, qua những lời kể trong mo Đẻ đất - Đẻ
nước, tổ tiên của con người nói chung và người Mường nói riêng là các thực
thể không phải là người (cây si, chim) nhưng lại sinh ra các con người như Đá
Cài, Đá Cần, Dạ Kịt [104, tr. 152].
2.2. Quan niệm về thế giới
Nhà nghiên cứu Trần Từ đã từng nhận định trong công trình nghiên cứu
lớn của mình về văn hóa Mường ở tỉnh Hòa Bình rằng: “Điều đáng ngạc
nhiên là vũ trụ có thể rút ra từ tang lễ Mường, với nhiều thế giới khác nhau
của nó, tức khung hoạt động của người sống vốn có nhiều hồn, và cả của tinh
linh người chết, lại là một hệ thống dễ nhận, rõ ràng là một cấu trúc hữu thức”
[75, tr.195]. Lễ tang người Mường cổ truyền, ở những gia đình dòng lang, có
thể kéo dài từ hai, ba đêm tới mười hai đêm hành lễ. Trong mỗi đêm đấy đều
có Pộ Mo (bố mo) hay Thây Mo (thầy mo) hành lễ cho đám và kể mo. Mo
(tang ca) của người Mường phản ánh rõ nét quan niệm của người Mường về
vũ trụ, về thế giới và nhân sinh.
Theo tác giả Bùi Thiện thì người Mường quan niệm rằng vũ trụ này có 3
tầng và 5 thế giới [89, tr. 8-9], đó là:
Ba tầng:
- Địa phủ (tầng đất) - Nơi con người sinh sống
- Thiên phủ (tầng trời) - là khoảng không bao la bát ngát
- Thủy phủ - là tầng trong lòng dất và đáy sông nước
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Năm thế giới:
- Mường người
- Mường trời
- Mường ma
- Mường âm phủ
- Mường địa phủ
Trong một công trình nghiên cứu khác của Đặng Văn Lung [47], [48],
tác giả này cho rằng trong quan niệm của người Mường, vũ trụ có bốn tầng
sáu vương quốc, được phản ánh rõ trong hệ thống mo và tang ma:
- Tầng thấp hơn đất, gồm hai mường: Mương Pưa Đỉn (Mường Âm Phủ)
và Mường vua Khú.
- Tầng mặt đất, gồm hai mường: Mường người (do Lang, Cun cai quản)
và Mường Ma (do Cun lang Đất đống cai quản).
- Tầng lơ lửng giữa trời và đất là Mường trời thấp do Lang Chín Đồng
cai quản.
- Tầng trên cùng là Mường trời cao, do Vua trời cai quản.
Trần Từ, cũng qua nghiên cứu tang ca (Mo Đẻ đất - Đẻ nước), quan
niệm về vũ trụ của các bố mo và người Mường và nghiên cứu văn học dân
gian người Mường, đã diễn giải thế giới quan của người Mường bằng mô
hình Vũ trụ 3 tầng- bốn thế giới. Cách diễn giải vũ trụ luận này của Trần Từ
được nhiều học giả khác ở Việt Nam tán thành [75, tr.198-226].
- Tầng giữa là Mường Pưa (mường bằng (phẳng)), là thế giới của con
người sống. Theo Trần Từ, mường bằng ở đây chỉ là mặt phẳng của trần gian
ước lệ, một thế giới chỉ xuất hiện để đối lập với các thế giới bên trên và bên
dưới. Cũng theo lý giải của Từ Chi thì Mường Ma - một thế giới được nhắc
nhiều trong tang ca - là một bộ phận của mường bằng [75, tr.224-225].

42

- Cao hơn, ở bên trên mường Bằng là mường Klơi (mường Trời). Đây là
nơi ngự trị của Vua Trời (Bua klơi) và một số người giúp việc như Nang A
Tăng (nàng ả Tặng), thiên lôi và các kem. Tuy nhiên, thế giới của mường Trời
này không được mô tả bằng những tư duy thần thoại huyền ảo mà ở đây “chất
thần đã bị chất người đẩy lùi gần sát vào hậu trường”. Nhà của vua Trời giống
hệt mọi ngôi nhà khác của người giàu có trên đất Mường thế tục, có con gái,
có người hầu gái [75, tr.204].
- Tầng thấp nhất của trục vũ trụ, theo Trần Từ, “dưới mắt người Mường
thì thủa trước có những hai thế giới bên dưới: dưới đất và dưới nước” [75,
tr.209].
Thế giới bên dưới mặt đất (hay trong lòng đất) có tên gọi là Mương Pưa
Tịn (mường Bằng dưới). Mường Bằng dưới cũng là một thế giới tự nhiên,
không khác mấy so với thế giới ở Mường Bằng. Con người ở đó giống hệt
người ở mường Bằng, cũng làm nương, cày ruộng, cũng đi săn, đánh cá, cũng
có làng, đàn ông đàn bà lấy nhau sinh con đẻ cái, con người sinh ra rồi cũng
chết đi. Thế nhưng, con người và loài vật ở mường Bằng dưới, tuy giống y
nguyên con người và loài vật ở mường Bằng, nhưng kích cỡ nhỏ hơn. Giữa
mường Bằng dưới và mường Bằng khi xưa có lối đi thông nhau (cái Rôông)
để người hai mường qua lại với nhau, thậm chí trai gái hai mường có thể kết
hôn với nhau. Rồi có một ngày, rôông bị lấp đi, cắt đứt hai thế giới [75,
tr.210].
Thế giới thứ hai cũng ở trong lòng đất là Mương Bua Khụ (mường vua
Khú). Theo Trần Từ, trong một số huyền tích của người Mường thì Khụ (khú)
chỉ loại quái vật mang dạng rắn lớn sống dưới đáy nước. Theo quan niệm của
người Mường, loài khú có một khả năng thần kỳ là có thể biến hóa thành
nhiều hình dáng khác nhau, kể cả hình dáng người. Trên đầu con rắn nước
khú bao giờ cũng có một cái mào tương tự mào gà sống. Khú là loài vật
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chuyên ăn thịt người và có thể dâng nước gây lụt. Bua Khụ là vua của loài
khú, có nhiều phép lạ, có thể tự biến hóa và dâng nước [75, tr.217]. Đặc biệt,
vua Khú không phải loài bất tử mà có thể chết [75, tr.222]. Trần Từ cũng lưu
ý rằng, qua nghiên cứu của ông, Mường Vua Khú không phải là Mường Nước
được nhắc đến một lần trong Đẻ đất - Đẻ nước ở đoạn Đá Cần đi cầu hôn
Nang Vil Vowng (nàng Vin Vowng), con gái nhà vua trị vì mường Nước.
Mường Nước này không nằm trong vũ trụ luận của người Mường [75, tr.224].
Qua nghiên cứu điền dã của mình tại Hòa Bình, Trần Từ cũng đã sưu tầm
được ba mẩu chuyện về vua Khú lưu truyền trong dân gian để làm rõ luận
điểm khẳng định tồn tại một vùng mường cai quản bởi loài khú và các đặc
điểm về loài Khú15. Bên cạnh đó, đến nay người Mường Hòa Bình vẫn còn
lưu giữ một vài yếu tố văn hóa dân gian liên quan tới sự tồn tại của vua Khú
như chuyện một bà mẹ Mường Vành nhặt được quả trứng lạ, ấp nở ra chú
rồng con. Bà nuôi nấng, chăm sóc chú rồng như con đẻ, đến khi lớn lên lại thả
nó về với sông Bến Trắng. Hay truyền thuyết dân gian về nàng ả Trắng lấy
con vua Khú. Dân gian còn có lời ru: "Thương con Khú, con Rồng đi ở sông
bến Trắng"16.
Tại Tân Vinh, địa điểm khảo sát, các cụ già nơi đây vẫn lưu truyền các
mẩu chuyện về vua Khú: có những đêm người ta nghe thấy tiếng vua Khú
quật ầm ầm theo nước dâng ở sông Bùi, hay chuyện vua Khú bắt các cô gái
đẹp về làm vợ ở khoang Sủi. Tân Vinh cũng là nơi xưa từng có ngôi miếu thờ
rắn rất thiêng và người ta đồn rằng ở khe suối gần ngôi miếu này vẫn có một
cái hang sâu là đường dẫn đến nơi ở của vua Khú.
Chuyện kể về miếu thờ vua Khú ở khoang Sủi, Tân Vinh, Lương Sơn
như sau: Xưa có một cô gái Mường xinh đẹp cùng các bạn gái ra tắm giặt ở
bến nước gần khoang Sủi. Bỗng nhiên, cái chậu giặt trôi ngược dòng nước, cô
gái bơi theo để lấy lại chậu. Cái chậu bị dạt vào hang Sủi và cô gái bơi theo
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cũng bị mất hút. Người ta bảo rằng vua Khú đã cướp cô gái ấy về làm vợ
mình ở dưới mường vua Khú. Thấy cô gái biến mất, dân làng đón thầy mo về
cúng đòi vua Khú trả xác cô gái. Thầy mo lấy cành cây Mát ở rừng cắm
ngược và khấn rằng: Nếu ma Khú có phép thiêng cho cây Mát sống thì dân
làng lập miếu thờ vua Khú. Không ngờ những cành Mát cắm ngược kia ở bên
khoang Sủi đều sống trở lại.
Phỏng vấn sâu ở địa bàn khảo sát cũng thu được lời kể có nội dung
tương tự với câu chuyện dân gian trên về vua Khú:
Xóm Vé xưa còn gọi là vực Sủi, khoang Sủi. Nàng Ba đi tắm bị trôi
chậu. Nàng liền ra vớt, với vào chậu lại trôi ra, cuối cùng khi nàng
ra vớt thì bị vua Thủy Tề kéo xuống. Dân làng chín họ đổ vôi
xuống vũng để vua Thủy Tề thả người lên, dân làng mang xác nàng
đi chôn. Dân làng phải đổi 9 chín đụn lúa mới vớt được người và
được vua Thủy Tề nói là xóm Vé sẽ được mùa trong ba năm, rồi
sau đó mất mùa ba năm, sẽ bị đói. Vì thế xưa người dân làng này
phải cúng vua Thủy Tề, nếu không cúng vua sẽ lên đòi gái đẹp
trong làng. Có cúng thì vua mới tha cho (Trích phỏng vấn ông
Hoàng Văn Thuận, xóm Vé, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh
Hòa Bình) [5, PL2, tr. 157]17.
Như vậy, nghiên cứu của Trần Từ cho ta thấy quan niệm của người
Mường về vũ trụ với ba tầng và bốn thế giới. Mường Bằng và Mường Trời
đóng vai trò quan trọng trong lễ thức tang ma của người Mường, còn hai thế
giới tầng dưới, mường Bằng dưới và mường vua Khú, không hiện diện trong
tang ca người Mường mà được thể hiện thông qua lời kể dân gian. Nhưng cả
bốn thế giới này đều được người Mường sát nhập vào một hệ thống vũ trụ
luận của họ [75, tr. 226].
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Nghiên cứu tại Tân Vinh cũng cho thấy rõ sự hiện diện quan niệm của
người Mường về các mường/các thế giới. Người cao tuổi ở đây vẫn cho rằng
nghĩa địa (trước gọi là đôốn ma) có một nhân vật cai quản là Ông Cun Trưởng
Tràng hay còn gọi là Quan Lang Cửa Đống còn trên trời thì do vua Trời cai
quản. Người Mường tin rằng con người khi chết sẽ không sống ở Mường trần
nữa mà sẽ về Mường ma, trên Mường trần làm nghề gì thì khi xuống Mường
ma sẽ làm tiếp nghề đó. Ngoài ra còn có vua Thủy Tề, tuy nhiên, hiện nay
người Mường không còn tục thờ thủy phủ nữa nhưng trong tâm thức của họ
vẫn tin rằng có một nơi mà cai quản bởi vua Thủy tề là vua Khú (Trích phỏng
vấn ông Nguyễn Ngọc Son, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn,
tỉnh Hòa Bình) [8, PL2, tr. 157].
Các công trình nghiên cứu trên, tuy đưa ra nhận định có khác nhau đôi
chút (ba tầng - năm thế giới; ba tầng - bốn thế giới; bốn tầng - sáu mường) thì
cũng cho thấy một điểm cốt lõi rằng vũ trụ quan của người Mường được xây
dựng trên một bản thể luận nguyên thủy, vạn vật hữu linh. Ở bản thể luận
nguyên thủy này, cây sinh ra muôn loài, chim ấp trứng đẻ ra người, rùa dạy
con người làm nhà, cây chu biết nói biết cười, rắn (khú) có thể biến hình
thành người để lấy vợ là các cô gái Mường, cùng với những con người ở
Mường Bằng và những con người giống người nhưng nhỏ hơn ở Mường
Bằng Dưới (Mường Pưa Tịn) và những con người là người nhưng lại bất tử ở
Mường trời tạo nên một vũ trụ mà nếu nhìn từ quan điểm nghiên cứu của các
nhà nhân học sinh thái hiện nay gọi là liên nhân (inter-persons)18. Trong một
vũ trụ liên nhân như vậy, con người chỉ là một trong số nhiều người gồm cây,
chim, rắn, rùa,..., tất cả đều có phẩm chất người (personhood)19, có nhận thức,
lý trí và năng lực như nhau như nói, cười, sinh con đẻ cái, lấy vợ lấy chồng,
quản lý vùng đất của mình, trao truyền kiến thức cho những người khác,...
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2.3. Quan niệm vạn vật hữu linh (animism)
Cũng từ một thế giới quan cổ xưa về vũ trụ nhiều tầng lớp, nhiều thành
phần như vậy mà chúng ta có thể thấy được quan niệm của người Mường về
thế giới, về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên: quan niệm vạn vật hữu
linh. Quan điểm này có thể được hiểu sâu thêm qua nghiên cứu đời sống văn
hóa, xã hội và kinh tế của người Mường, rõ rệt nhất là qua quan niệm của
người Mường về hồn linh, qua các phong tục và nghi lễ liên quan tới tang ma,
cúng vía và các tín ngưỡng dân gian khác xưa và nay.
2.3.1. Wại và Ma
Người Mường tin rằng mỗi người sống có chín mươi wại (tương đương
với tiếng Việt là vía), bốn mươi wại bên phải, năm mươi wại bên trái 20 (Trích
phỏng vấn ông Quách Đình Cư, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương
Sơn, tỉnh Hòa Bình ) [9, PL2, tr.157]. Theo nghiên cứu của Trần Từ, wại
trong quan niệm của người Mường là chỉ linh hồn và quan niệm về wại
(hồn)21 được biểu hiện rõ nét nhất trong các nghi lễ tang ma của dân tộc này.
Một con người khi được sinh ra, bất kể là nam hay nữ, đều đã có luôn chín
mươi wại. Nhưng khi con người đó mất đi thì người ta không dùng đến từ wại
đó nữa mà thay nó bằng một khái niệm khác, Ma (ma), là tinh linh của người
chết, là “chất” đã tách khỏi cơ thể của con người để hoạt động như một cá thể
không thân xác [75, tr. 228].
Ma trong quan niệm của người Mường khác với quan niệm về ma của
người Việt, vốn thường nhắc tới các thực thể xuất hiện sau khi có người chết,
lảng vảng vật vờ trên trần gian để dọa và làm hại người sống, thậm chí có thể
làm hại cả họ hàng thân thuộc của nó. Ma của người Mường là do các hồn của
người sống, khi chết đi tụ lại thành một tinh linh duy nhất gọi là ma 22 [75, tr.
232]. Ma được người hành lễ trong đám tang, tức là các bố mo, ứng xử như
đối với một con người, một cá nhân và một đám tang với đầy đủ các nghi lễ
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nhằm mục đích chuyển ma từ thế giới tự nhiên trần thế hiện không còn phù
hợp với sự tồn tại của hồn sang một thế giới tương tự với thế giới con người,
mà phù hợp hơn với ma là mường ma. Mường Ma sẽ là nơi ở vĩnh viễn của
hồn, là thế giới của người chết, đối lập với thế giới của người sống là Mường
Bằng và ở nơi này, hồn sẽ được gặp lại và sống vĩnh viễn cùng tổ tiên và họ
hàng của mình [75, tr. 236].
2.3.2. Hồn linh trong Mo Mường
Tang lễ Mường với các đêm mo và các áng mo không chỉ phản ánh rõ
thế giới quan mà nhân sinh quan của tộc người này cũng được bộc lộ rõ rệt.
Đối với người Mường, cái chết không phải là sự kết thúc mà trái lại, là sự
khởi đầu cho một cuộc sống mới của phần tinh thần (hồn) của cái thể xác con
người đó ở một thế giới khác, Mường Ma. Đám ma và thực hành tang ca có ý
nghĩa là nghi lễ đoạn tuyệt mối liên hệ giữa người vừa mất với gia đình và
cộng đồng, là nghi thức tiễn đưa hồn người vừa chết tới thế giới khác. Trong
lễ tang, các nghi lễ và kể mo được thực hiện với mục đích hướng dẫn hồn của
người vừa mới chết đi làm các thủ tục cần thiết để có thể đi tới đích cuối
cùng, vùng đất tổ tiên, là Mường Ma.
Nghi thức đầu tiên bắt đầu cho một loạt các thủ tục phức tạp trong một
đám tang Mường là Kẹ và Đạp ma. Lễ Kẹ là nhằm cắt đứt ngay mọi mối quan
hệ cho tới lúc đó giữa người chết và người sống xung quanh. Trước khi tiến
hành lễ nhập quan, người chết được đặt nằm trên một chiếc chiếu trải trên sàn
nhà, phủ kín bằng màn. Một sợi dây dài xuất phát từ dưới đầu người chết hoặc
từ ban thờ người chết vừa mới lập được kéo qua một cửa sổ gần đó, kết thúc ở
mặt bàn nhỏ nơi bố mo ngồi hành lễ ở bên ngoài nhà. Giây phút bố mo dùng
kéo cắt đứt sợi dây là giây phút cắt đứt mối liên hệ giữa người chết với những
người đang sống đang có mặt xung quanh nơi cúng. Một đoạn trong lời cúng
của lễ kẹ cho thấy rõ mục đích này: “Chàng học mo - trượng vào cắt dây này:
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Thân chết làm ăn với ma trong nghĩa địa. Thân sống làm ăn với người, với
em, với chị trong làng…” [75, tr. 243]. Kể từ lúc này, người trong gia đình bắt
đầu kêu khóc cho người chết.
Lễ Đạp ma được thực hiện ngay sau đó, tạo thành phần mở đầu cho các
nghi thức quan trọng tiếp theo trong một đám tang Mường23. Trong lễ này, bố
mo đến bên cạnh người chết, tay trái cầm con dao lễ, tay phải cầm một cây sa
nhân đủ lá rễ, vừa ngâm câu “wại mọl ti tha, wại ma ti pao” (Hồn người sống
đi ra hồn ma đi vào) và quét cây sa nhân ba lần lên đáy áo quan. Lễ này là
nhằm thêm lần nữa, cùng với lễ Kẹ, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối giữa người
chết với người sống: tách toàn bộ wại ra khỏi cơ thể người chết để ma đi vào
thân xác đó. Trong cả hai lễ Kẹ, Đạp ma, bố mo với thái độ đe dọa nhằm mục
đích để ma sợ hãi và nghe theo mệnh lệnh của bố mo mà dứt mối liên hệ với
người sống [75, tr. 253], và để sẵn sàng bước vào chặng đường đi đến vùng
đất vĩnh viễn là Mường Ma.
Người Mường quan niệm cái chết là do hết số hay cây si linh hồn bị
héo úa, chết lá, gãy cành, hay gió thổi đổ trơ rễ mà chết. Nếu không
thể sống thì cái chết của họ phải được thanh thản, không bệnh tật,
không vướng mắc gì ở trần gian, không bị ma ác làm hại... Do đó,
họ tổ chức Kẹ để tống trùng, trừ khử ma ác cho hồn, quan tài phải
được xống săng, quét săng để đuổi trừ con ma tinh, ma mộc. Hồn
phải được xóa hết hằn thù, oán giận của các loài đối với họ, vì thế
họ được đối kiện trên mường trời để giải oan. Đó cũng là lúc đi
thăm ông tổ, bà tổ trên đó cùng với công việc xin chuyển kiếp về
với thủy tổ “Trống chim Bông Sái” (nếu là nam giới), “Mái chim
Bông Dàn” (nếu là nữ giới) đi bay về biến, tự do đi lại từ nơi cuối
đất cho đến chốn “cật Trời”. Họ được đến nơi ngọn nguồn nước
trong sạch, mát lành cao xa nhất, lấy nước tinh khiết ấy mang về
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không những cho bản thân mà còn cho con cháu ở lại sau luôn được
mát lành, làm ăn tấn tới [89, tr. 15].
Tiếp theo các nghi thức mở đầu tang lễ trên là các buổi mo với chức
năng là thuyết phục và hướng dẫn ma tiến hành mấy chuyến đi để cuối cùng
là tới được Mường Ma. Hệ thống các roóng mo24 được bố mo kể trong suốt
12 đêm mo ở những đám tang xưa. Sau này, do lý do kinh tế, các đám tang
của người Mường thường rút gọn xuống thành hai đến ba đêm mo, ở những
gia đình nghèo khó thì chỉ thực hiện một đêm mo. Mục đích tối cao của tang
lễ Mường là đưa ma của người chết về tới Mường Ma để gặp tổ tiên và sống
vĩnh viễn tại đó. Với quan niệm đó, người Mường đặc biệt coi trọng mo. Đám
tang nhất thiết phải có mo, dù là 12 đêm, 2 hay 3 đêm, hoặc 1 đêm. Việc có
thể rút gọn các đêm mo từ 12 đêm xuống tận 1 đêm cho thấy rằng có một số
roóng mo là bất biến, là thủ tục phải có, trong bất kỳ một đám tang nào và
một số là có thể lược bỏ vì lý do rút gọn đêm mo. Toàn bộ các roóng mo Ma
được chia thành sáu mảng sau:
- Mo mở đầu
- Sang Mường Ma
- Lên Trời
- Xuống Âm Phủ
- Chơi Mường Người
- Về Đống và thủ tục kết thúc
Sáu mảng mo này mô tả năm chuyến đi mà ma phải trải qua dưới sự dẫn
dắt của bố mo: Chuyến thứ nhất là đưa hồn đi sang Mường Ma nhằm mục
đích gặp họ hàng nội ngoại, đồng thời cũng đến gặp người cai quản Mường
Ma để xin ruộng đất, nơi ăn chốn ở; Chuyến thứ hai là lên Mường Trời đối
kiện, chuộc số, xin Đuông (tức là hồn được lắp cánh và lắp móng chân chim
để trở về kiếp chim) nhằm xác định nhân cách của mình lúc còn sống là tốt
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đẹp, xứng đáng gia nhập thế giới của tổ tiên. Chuyến thứ hai này có hai
chặng, chặng đi từ Mường Người đến Mường Trời thấp và chặng sau đi từ
Mường Trời Thấp đến Mường Trời cao; Chuyến thứ ba đi từ Mường Người đi
đến các chợ ma để mua sắm đồ đạc về bên Mường Ma dùng; Chuyến thứ tư
được thực hiện sau khi mọi điều kiện vật chất và tinh thần để ma có thể sống
tốt đẹp với tổ tiên ở Mường Ma đã được chuẩn bị, ma được đưa đi thăm thú
phong cảnh núi non của đất nước, nghe kể về lại lịch bản mường, các câu
chuyện của dân tộc; Chuyến thứ năm là chuyến đi cuối Ma đi về rừng sống
với tổ tiên, dưới sự cai quản của Lang Cun Đất Đống [47, tr. 52-53].
Ở các thôn của xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình phong tục
tang ma đã có nhiều cải tiến, tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy: Trong tâm trí
của người Mường thì nếu không có Mo hồn sẽ không thể về được Mường ma
với ông bà tổ tiên. Vì thế, cách làm đám ma của người Mường ở đây tuy
không kéo dài nhiều ngày - đêm như xưa nhưng những thủ tục chính thì vẫn
bảo lưu truyền thống, đặc biệt là Mo. So với cách đây 10 năm thì thầy Mo ở
Tân Vinh hiện nay nhiều hơn, ít nhất hiện nay mỗi một thôn có một ông Mo.
Đặc biệt là ở đây có nhiều ông Mo mới hành nghề và cũng làm theo cách
nghiệp dư là chính, tức là bình thường ông ta vẫn làm việc khác, thậm chí làm
cán bộ thôn, xã chỉ khi có đám tang thì ông ta mới hành nghề thầy Mo. Một
mặt, lối sống mới không cho phép tang ma kéo dài nhiều ngày, gây tốn kém;
mặt khác, các ông Mo này không đủ năng lực để mo hết các roóng Mo, cho
nên chủ yếu là các ông Mo làm nhiệm vụ đưa hồn về trời để kiện, đến mường
Ma để gặp tổ tiên và nhận chỗ ăn ở, đi chào họ hàng tộc họ, dặn dò con cháu
ở lại... Vì thế, các đám ma, đám Mo ngày nay chỉ thường làm trong vòng một
ngày một đêm thôi (Trích phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Sinh, xóm Cời, xã Tân
Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) [1, PL2, tr.157].

51

Cũng chính từ niềm tin vào sự vĩnh hằng của hồn (ma) nên người
Mường cho đến nay vẫn duy trì tục thờ cúng tiên tổ (Gia tiên, Thánh thư…)
và thờ cúng những người có công với cộng đồng (Thờ thành hoàng, thờ Quốc
mẫu Hoàng Bà, thờ Thánh Tản, thờ các vua cun, vua cai) (Trích phỏng vấn
ông Hoàng Thanh Phúc, xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa
Bình) [2, PL2, tr. 157]25.
Tại xã Tân Vinh, xưa kia có miếu thờ Quốc Mẫu Hoàng Bà. Dân làng
vẫn truyền nhau rằng , đền này rất thiêng. Xưa kia, khi miếu còn ở trên núi
cao, lễ hội tưởng nhớ công đức của bà được tổ chức rất quy mô, gần như
người Mường ở các nơi của mường Động và mường Cời đều về tham dự. Mãi
cho đến một năm, xẩy ra một tai nạn khủng khiếp - Một cặp trai gái đánh đu
bị văng xuống núi mà chết, người ta mới nghĩ đến chuyện dời miếu thờ Bà
xuống núi.
Còn ngôi đình Cời trước khi bị phá huỷ cũng là một trung tâm thờ cúng
ông Vua Thờ (Đức Thánh Tản Viên).
2.3.3. Hồn linh trong cúng Vía (Wại)
Như đã nhắc ở phần trên, trong quan niệm của người Mường, mỗi con
người khi sinh ra có 90 wại (hồn vía) và khi con người đó chết đi, 90 hồn vía
này chuyển thành ma (hồn ma) và tang lễ là một tập hợp các nghi thức nhằm
đưa hồn ma về được Mường Ma, thế giới vĩnh hằng của tổ tiên của hồn.
Ngoài tang lễ với kể mo trong đám tang (bởi các bố mo/ậu mo), người
Mường còn có một số các nghi lễ và phong tục truyền thống có liên quan tới
hồn vía của người sống. Hồn vía là thực thể tinh thần luôn gắn chặt với người
sống, vì thế, nếu muốn được mạnh khỏe, mát lành thì phải làm sao để thực thể
tinh thần đó ổn định. Tục cúng vía là lễ tục cầu mạnh khỏe cho người sống.
Cầu cho gia đình yên bình, khỏe mạnh thì có tục cầu mát lành, hay còn gọi là
cầu mát, cầu yên. Thực hiện các nghi lễ cúng hồn vía cho người sống này là
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các Trượng, bà Mỡi với mục đích là hành lễ để chạy chữa và cầu khấn sức
khỏe cho người ốm. Người Mường hiện nay vẫn còn lưu giữ được các diễn
xướng Trượng, Mỡi và thực hành các cúng lễ này. Nhiệm vụ của Trượng, còn
được gọi là Ông Ậu hoặc Bố Thầy, là cúng lễ cho người ốm được khỏe mạnh
(lễ cầu mạnh, lễ cầu mát lành hiện vẫn còn phổ biến trong các cộng đồng
Mường ở nước ta) [89, tr. 46], còn bà Mỡi thực hiện các lễ cúng hồn vía khác
cho người sống như Vía Lân (loại vía trẻ con khó nuôi), Vía Trà, Vía Mến
(loại vía mến bố hay mến mẹ hoặc mến mả), vía Kéo Si cho người già. Các
loại lễ cúng vía hiện vẫn còn được thực hiện trong xã hội Mường hiện nay gồm
có:
- Vía mến (Cầu mạnh khoẻ).
- Vía Chà (Vía bình thường).
- Vía Sang (Wại Khang) - loại cầu Vía mạnh khoẻ, cầu bố Khang, mẹ
Khang là thần chăm lo săn sóc Vía.
- Vía lốt (Wại lốt): Loại vía ốm đau bệnh tật phải nhờ đến bà Lốt ở
Mường Trời xuống chữa trị hộ bằng cây sa nhân.
- Vía Mụ: là lễ cúng bà Mụ sinh đẻ gọi là Thenh Mèng và mụ coi giữ cây
si linh hồn được xanh tốt, con người khỏe mạnh.
- Vía Thắn (Wại Thẳn) (Loại Vía cứng rắn) - cúng cho những người ốm
yếu, tư tưởng, tinh thần yếu đuối trở nên cứng rắn, lành mạnh hơn.
- Vía kéo si: Người Mường quan niệm cây si là cây vũ trụ đã sinh ra
muôn loài. Mỗi người khi sinh ra thì cây si cổ thụ lớn cũng đẻ ra một nhánh si
con, cây si con đó là linh hồn của con người. Khi cây si đó bị héo úa là lúc
con người ốm yếu, do đó phải cúng vía kéo si để mong cây tốt tươi trở lại và
người ốm yếu được mạnh khẻo trở lại.
- Khu Vía: Sau khi làm lễ kéo si xong, có tới 22 bài Ru Vía để làm trò
vun đắp gốc cây si, động viên người già trẻ lại.
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- Vía chuộc số: Sau khi cúng kéo Vía si mà vẫn không khỏi, họ cúng lễ
với ước mong kéo dài thêm thời gian sống cho người già.
- Vía vớt săng: Sau khi chuộc số mà vẫn không thể sống được thêm tức
là đã hết số, do đó phải được về cõi chết một cách thanh thản, phải được xoá
hết mọi ưu phiền để về với ông bà tổ tiên, được chuyển kiếp về với thuỷ
tổ,….[89, tr. 6-7].
Phổ biến nhất hiện nay là lễ cầu khoẻ mạnh. Nghiên cứu ở địa bàn khảo
sát (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn) cho thấy hiện nay hầu hết các gia đình
người Mường ở đây đều làm lễ cầu mạnh khởe cho người già (wại khang).
Điều này có thể giải thích được bằng cả những lý do tín ngưỡng lẫn những lý
do xã hội: Một mặt, người Mường vẫn còn tin vào sự tồn tại của wại (vía), (họ
tin rằng vía có thể được thay, làm mới hay tốt hơn); Mặt khác, việc quan tâm
lo lắng đến sức khoẻ của các bậc cha mẹ, ông bà của thế hệ con cháu lúc nào
cũng được xã hội khuyến khích, coi đó như là những chuẩn mực đạo đức và
lối sống đẹp... Do đó, wại khang dần dần trở thành một phong tục đẹp của
người Mường. Bên cạnh đó, có lễ vía rắn cũng là một lễ quan trọng đối với
người Mường. Lễ này được tổ chức khi người già trong nhà ốm đau hay trong
nhà có người đi xa, với mục đích tăng cường sức lực cho vía để người đó
được khỏe mạnh26.
Quan niệm như vậy về wại của người Mường quy định một cách xuyên
suốt những hành vi, ứng xử của họ trong các phong tục tập quán liên quan đến
vòng đời con người; từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi.
Những kiêng kỵ của người phụ nữ Mường khi mang thai và sinh con
phản ánh khá rõ mối liên hệ này: Kiêng ăn những quả dính nhau (sợ đẻ sinh
đôi), thấy rắn không được đánh (nếu không con đẻ ra có thể bị thè lưỡi), khi
đi qua nghĩa địa phải lấy cây lá dắt vào người để trừ tà,... [55, tr. 89]. Gia đình
nào có phụ nữ mới sinh phải làm dấu báo để ngăn người lạ vào thăm vì sợ vía
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dữ dễ làm cho trẻ sinh ốm đau bệnh tật [55, tr. 92]. Một tuần sau khi đứa trẻ
ra đời, người Mường tổ chức lễ nạ mụ với mục đích giữ vía cho đứa trẻ. Mỗi
nhà Mường dưới mái tranh thường có những giỏ đan mắt cáo (nạ mụ), bao
nhiêu nạ mụ tương tứng với bấy nhiêu đứa con của gia đình đó. Bên trong nạ
mụ người ta để một ngọn mía, một đôi đũa. Người Mường quan niệm rằng
hồn vía của một đứa trẻ là do một bà mụ trên trời cai quản, vì vậy cần có nạ
mụ để làm nhà cho vía để bà mụ biết chỗ ở của vía, thỉnh thoảng bà về săn sóc
vía của đứa trẻ đó khỏi ốm đau [82, tr. 39-40]. Đến lễ đầy tháng, đứa bé
thường được ông bà tặng những vuốt hổ xâu dây nhằm trừ tà giữ vía cho đứa
bé. Khi trẻ ốm đau, nếu uống thuốc bằng cây cỏ không khỏi thì gia đình phải
mời thầy Trượng/bà Mỡi tới làm lễ giữ vía cho trẻ với hành động xé một
mảnh vải nhỏ ở váy của mình hoặc lấy sợi dây ở chiếc guồng se vải để buộc
vào cổ tay, cổ chân đứa bé [82, tr. 94]. Hoặc ở những trường hợp khi đi chơi
về, nếu đứa trẻ nào lười ăn, gia đình đi gọi vía (hóc wai). Người ta lấy một gói
cơm, một quả trứng và một chiếc vợt xúc cá mang đến ngã ba đường làm lễ
cúng gọi vía. Có người nào đến chơi mà gia đình nghi là có vía xấu thì khi họ
ra về, bố của đứa trẻ lấy vài hạt gạo trộn với muối vãi lên bước chân khác để
“ma xấu” có gạo ăn, không làm hại đứa trẻ [82, tr. 95].
Khác với mo có thể kéo dài ít nhất là một ngày một đêm cho tới mười
hai ngày đêm, các lễ cúng liên quan tới hồn vía cho người sống thường kéo
dài dưới một ngày hoặc thậm chí trong vòng hơn một tiếng với thủ tục đơn
giản. Các bài cúng trong các lễ cúng hồn vía này cũng là những diễn xướng
dân gian như các roóng mo, tuy nhiên nội dung ngắn gọn, bộc lộ mong muốn,
tình cảm của con người đối với các thành viên trong gia đình và cộng đồng.
Người thực hành cúng lễ trong các lễ cúng vía chủ yếu là thầy Trượng và bà
Mỡi chứ không phải là bố mo như trong tang lễ.
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2.3.4. Vạn vật hữu linh
Quan niệm vạn vật hữu linh của người Mường có thể được rút ra từ các
thực hành truyền thống và hiện đại của họ trong đời sống kinh tế, xã hội, văn
hóa và đặc biệt, cách họ nhìn nhận và ứng xử với môi trường xung quanh
mình, cụ thể và rõ nét nhất là qua các phong tục, truyền thống, lễ hội, nghi lễ
mà cộng đồng đã và đang thực hành.
Đối với người Mường, không chỉ con người mới có hồn vía mà rất nhiều
thực thể khác trong tự nhiên, xuất hiện dưới hình dáng vô tri, lại là hữu tri, tức
là có hồn vía, có ý thức, có khả năng phản xạ với các tác động và thái độ của
con người. Những thực thể này, trong niềm tin của người Mường, tồn tại xung
quanh đời sống mọi mặt của họ.
Rùa
Người Mường kiêng ăn và giết rùa bởi trong quan niệm của họ, rùa là
con vật thiêng thông thái, là nhân vật đã dạy họ cách làm nhà sàn để ở [92],
đã giúp họ chiến thắng các loài vật khác trong một cuộc kiện tụng do Trời
phân xử.
Bốn chân tôi là bốn cột cái
Hai vỉa sườn là hai mái nhà
Xương sống nên đòn nóc bắc kèo cái
Xương sườn nên rui
Lỗ đầu làm lối lên cửa chạn [92]
Lúa
Đối với người Mường, lúa có hồn vía. Gian giữa nhà Mường thường treo
vài cây lúa nương đã ra bông. Vì lúa có vía, nên các gia đình phải thờ cũng
vía lúa cho tốt để vía lúa mẹ gọi vía lúa con về nương sinh sôi nảy nở. Nhưng
ngược lại, nếu gia đình nào không quan tâm đến vía lúa (thông qua các tục
như cúng vía lúa), vía lúa sẽ bỏ đi và năm đó, gia đình đó sẽ mất mùa [101, tr.
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132]. Ngoài ra, người Mường còn kiêng không hơ thóc lúa gần lửa khiến thóc
lúa nổ bông vì cho rằng vía lúa sẽ bị chết, khiến vụ sau lúa sẽ bị héo vàng [55,
tr. 169].
Khi gieo hạt, người Mường cũng gọi vía lúa, thể hiện mong muốn lúa
mọc tốt, mọc khỏe27. Lễ vía lúa được các gia đình Mường tổ chức khi lúa sắp
đến ngày gặt hái: các nhà đến ruộng của mình chọn ngắt ba bông lúa rồi khấn
cầu rằng:
Lúa ơi, lúa ơi
Mày đã chín rồi,
Tao lấy vía mày về nhà trước
Mai kia tao gặt mày về
Sau đó, người ta mang ba bông lúa đó về treo lên mái tranh trong nhà
[82, tr. 38]. Việc đưa ba bông lúa đó về nhà là nhằm coi sóc vía lúa mẹ để con
người có các vụ mùa bội thu. Tục thờ hồn lúa của người Mường, vì thế, có thể
thấy, phản ánh một quan niệm vạn vật hữu linh cổ xưa của các tộc người làm
nông nghiệp lúa nước.
Con vật và đồ vật trong gia đình
Vào những ngày tết, các gia đình người Mường thường mang những
nắm xôi nhỏ đến cho trâu, bò, cái nồi, cái chảo, cái cày, cái bừa,.... là những
con vật và đồ vật đã cùng con người lao động vất vả trong một năm với ý là
chia xẻ việc ăn tết và thể hiện lòng biết ơn của con người đối với những nhân
vật này [101, tr. 141]. Cách hành xử này của người Mường cho thấy rằng họ
coi các con vật cùng những đồ vật đó có khả năng nhận biết, và vì thế, họ cần
bày tỏ thái độ trân trọng, biết ơn, nếu không họ sẽ không tiếp tục đạt được
những gì mà họ mong muốn về vụ mùa bội thu, về cuộc sống ấm no hạnh
phúc. Điều này phản ánh một thái độ sống hòa hợp và trân trọng mọi vật xung
quanh mình của người Mường.
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Ngày tết người Mường ở Tân Vinh cũng mang bánh chưng và xôi cho
trâu ăn. Họ quan niệm rằng ai làm gì cũng có công, kể cả nồi xoong, bát đĩa,
trâu bò. Cả làng đi săn được một con nai thì người ta sẽ cắt hẳn một cái mông
của con nai để dành cho con chó đã sủa phát hiện ra con nai đó trong khi
người chủ của chó được một cái đầu và cái đùi (Trích phỏng vấn ông Hoàng
Thanh Phúc, xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) [2,
PL2, tr.157].
Cây si
Trong sử thi thần thoại Đẻ đất - Đẻ nước, cây si là cây vũ trụ, từ đó sinh
ra trời, đất, vạn vật, trong đó có con người. Các cành của cây si tạo ra các
mường người. Cũng theo quan niệm của người Mường, khi một con người ra
đời thì ở trên trời, Bà Si, người cai quản vườn cây si - vườn cây số mệnh của
người Mường, trồng một cây si và cây này là biểu trưng cho con người đó
đang sống dưới trần gian. Cây có tốt, thì con người đó mới khỏe mạnh, cây
héo hon thì người đó ốm đau. Vì thế mới có tục cúng vía kéo si, vía mụ, khu
vía ở trong cộng đồng người Mường, các lễ cúng này đều liên quan tới cây si
bởi cây si được coi là cây linh hồn của con người. Khi con người có bệnh, ốm
đau, người ta cúng vía si để cây si linh hồn được tươi tốt28. Vía mụ là cúng bà
mụ coi sóc chuyện sinh đẻ và chăm trẻ con thông qua việc bà mụ là người coi
sóc cây si linh hồn của đứa trẻ. Lễ khu vía là vun đắp cho gốc cây si để cây si
vững, nhằm mục đích cầu cho người già được trẻ khỏe lại (Trích phỏng vấn
ông Nguyễn Ngọc Son, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh
Hòa Bình) [8, PL2, tr.157]
Chim
Trong Đẻ đất - Đẻ nước, cây si gốc sinh ra chim Ây chim Ứa, tổ tiên của
con người. Chim Ây chim Ứa kết đôi, đẻ ra trứng, từ trứng đẻ ra Đá Cần, Đá
Cài, Dịt Dàng, rồi đến người Kinh, người Mường,... Để có thể ấp nở trứng,
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chim Ây chim Ứa phải nhờ đến sự hỗ trợ của chim Réo rạ (Chiền chiện) 29.
Người Mường có tục kiêng bắt chim chiền chiện vì chim này đã bày cho chim
Ây chim Ứa lấy cánh che mặt trời, nhờ đó ấp trứng nở ra các giống người. Họ
Bạch ở Kim Bôi Hòa Bình và họ Phạm Thúc ở Ngọc Lạc không làm hại và ăn
thịt chim cuốc vì họ cho chim cuốc là tổ tiên của họ [58, tr. 10].
Rắn - loài khú
Người Mường gọi con vật giống với rắn, sống dưới nước là con khú.
Trong các câu chuyện cổ tích và truyền kỳ của dân tộc này, con khú hiện lên
như một loài vật thống trị một thế giới riêng khác với thế giới con người,
Mường vua Khú, với cái mào đỏ trên đầu như gà trống, có thể biến thành
người, có thể bắt con người,... Theo Đẻ đất - Đẻ nước, Dịt Dàng ra sông tắm
gội, tay rụng thành rắn thần Khú Lụi [58, tr. 7]. Ở xóm Lần, xã Phong Phú,
huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình có một gia đình dòng họ Bùi thờ khú trên bàn
thờ và thường xuyên cúng trứng và gạo để cho ma khú ăn [104, tr. 135].
Núi
Sống với môi trường đồi núi, người Mường đã nhân cách hoá thần Núi
thành biểu tượng Tản Viên Sơn Thánh. Ăn sâu vào tiềm thức người Mường là
hình ảnh thần Núi Tản Viên mà người Mường tôn kính gọi ông là Bua Thơ,
Bua Pa Vi (vị vua ở núi Ba Vì), và thông thường trong mỗi một gia đình
người Mường đều có chỗ riêng để bàn thờ vị vua này. Ngoài ra, ông còn được
thờ ở một số đền miếu thuộc huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn
của tỉnh Hòa Bình. Đền thờ Tản Viên thường được đặt ở trung tâm các
mường. Bàn thờ Tản Viên Sơn Thánh là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà
Mường, phụ nữ trong gia đình không được phép nằm ở gian có ban thờ này.
Khi treo nỏ ở vách nhà, người ta cũng tránh không để mũi nỏ và mũi tên
hướng vào ban thờ Tản Viên Sơn Thánh [82, tr. 36]. Thần núi Tản Viên Sơn
Thành lá một vị phúc thần, có năng lực đi mây về gió, có thể ban phúc trừ tà
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cho người dân. Vì thế, người Mường thường kêu khấn Ngài khi làm lễ cầu
mưa, cầu mạnh khỏe, làm nhà mới hay trong các nghi lễ cộng đồng khác.
Ngoài ra, người Mường còn thờ Quốc mẫu vua bà, hay còn gọi là Bà
chúa Thượng Ngàn (mẹ của núi rừng). Vì thế, trước năm 1945, ở tỉnh Hòa
Bình có rất nhiều đền miếu thờ vị vua bà này.
Theo ngọc phả ghi bằng chữ hán thì vua Bà là mẹ của thần Tản
Viên. Truyền rằng bà chia tay chồng, đem một số con thứ đi mở
mang đất nước ở vùng thượng sông Đà. Chồng bà ở lại với con
trưởng là Tản Viên cai quản vùng Ba Vì và theo nước sông Đà mở
mang bờ cõi dần ra phía biển. Vua Bà đem các con ngược sông Đà
lên đến Thác Bờ rẽ vào khai phá Mường Thàng, Mường Bi, Mường
Vang, Mường Động, Mường Âm và cuối cùng về Mường Lão thấy
đất ở đây đẹp ở lại đó rồi cắt cử các con đi cai quản các vùng
Mường. Thời đó, đi khai phá đất đai, đến đâu bà cũng dạy dân bắt
trâu rừng về thuần dưỡng thành trâu nhà, dạy dân cách làm nỏ để
bắn chim, chuột, dạy dân tìm quả cây, trồng lúa và ca hát [82, tr.
325- 326].
Ngoài Quốc mẫu Vua Bà, người Mường còn thờ chúa Sơn Lâm, biểu
tượng uy quyền của rừng thượng ngàn. Trước đây, mỗi lần người dân đi săn
bắn được con thú to nào họ đều phải làm lễ cúng (lạy tám vái) chúa Sơn Lâm
rồi mới được khiêng thú về chia nhau. Trong rừng, những cây to đều có thần
hoặc ma trú ngụ, vì vậy trước đây người Mường không dám tự tiện chặt phá
các cây to ở trong rừng. Người Mường cũng tin rằng trong rừng có ma rừng,
vốn là những linh hồn người do không được siêu thoát về Mường Ma nên
phải ở lại đó và thường hay quấy rầy, hại người dân (Trích phỏng vấn ông Bùi
Văn Lê, xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) [3, PL2,
tr.157].
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2.4. Những phong tục, nghi lễ như những biểu thị văn hóa nước của
người Mường
Là một trong những tộc người có lịch sử phát triển lâu dài nhất và có nền
văn hóa truyền thống giàu bản sắc nhất của Việt Nam, người Mường nói
chung và người Mường ở tỉnh Hòa Bình nói riêng đã hình thành và giữ gìn
được một hệ thống đồ sộ các phong tục, tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống
bao gồm: nghi lễ gia tộc (thờ cúng tổ tiên, cúng giỗ), nghi lễ vòng đời (sinh
đẻ, cưới xin, ma chay), nghi lễ ma thuật (mo, mỡi, cúng vía,…), nghi lễ mừng
năm mới, nghi lễ cầu mưa và nghi lễ ruộng đồng (nghi lễ xuống đồng khuống
mùa, gieo hạt, gieo mạ, cấy lúa, rửa lá lúa, vía lúa, …). Một số phong tục và
nghi lễ đặc biệt có liên quan tới nước và nguồn nước là những nét văn hóa đặc
sắc của người Mường bao gồm tục thờ và cúng lễ vua Khú, lễ cầu mưa,…
2.4.1. Thờ vua Khú
Như ở chương 2 đã đề cập tới, theo truyền thuyết, khú là loài rắn lớn hay
thuồng luồng cư trú ở dưới nước, một trong hai thế giới thuộc tầng thấp nhất
của vũ trụ trong quan niệm của người Mường. Người Mường nể sợ loài khú
bởi vua Khú, nhân vật cai quản thế giới nước hay bắt các cô gái trẻ trong làng
về làm vợ và đặc biệt, vua Khú cũng được coi là thần mưa, có thể gây ra hạn
hán hoặc có thể gây ra lũ lụt nếu vua Khú không hài lòng với thái độ hay việc
cúng tế của người dân. Vì vậy, tục thờ vua Khú rất phổ biến ở các xóm bản của
người Mường ở tỉnh Hòa Bình.
Jeanne Cuisinier trong nghiên cứu huyền tích người Mường tìm thấy một
câu chuyện khác bổ sung cho 3 câu chuyện về loài Khú của Trần Từ [75, tr.
367-371] cho thấy rõ thái độ kính sợ của người Mường đối với sức mạnh của loài
khú như sau:
Xưa những nhân vật gọi là “khu” sống dưới nước ở sông Đà rất
đáng sợ vì đã làm đắm tất cả thuyền của những ai không may đi
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trên sông. Có hai anh em họ Lenh đã gặp và mời cơm “khu” và
được “khu” chấp thuận. Hai em em họ Lenh đã lừa để “khu” biến
thành các cây chuối và sau đó, dùng kiếm chặt đổ hết các cây chuối
này để phá hủy sức mạnh hung ác của “khu” và loài của hắn. Từ đó
thuyền bè có thể qua lại trên sông dễ dàng [16, tr. 528-529].
Ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, người dân đã xây
miếu thờ vua Khú ở khoang Sủi (thuộc địa phận xã). Việc thờ cúng vua Khú
được người dân xã này tổ chức tại miếu trong khi phần lớn ở các địa bàn
người Mường khác ở tỉnh Hòa Bình, việc thờ cúng vua Khú thường được tổ
chức ở vó nước hoặc đoạn sông, khúc suối nào đó.
Việc cúng tế vua Khú một mặt phản ánh thái độ tôn kính của người
Mường đối với thần nước, mặt khác, thể hiện lòng mong mỏi về một nguồn
nước đủ đầy quanh năm, một cuộc sống yên bình (không hạn hán, lũ lụt) và
sung túc (với nhiều nguồn lợi thủy sản ở các con sông, con suối).
2.4.2. Thờ vó nước
Vai trò của vó nước không chỉ quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và
sản xuất mà còn đối với cả đời sống tín ngưỡng của người Mường. Mọi nghi
lễ cúng tế hàng năm của các gia đình, các xóm và mường của người Mường
đều phải lấy nước ở các vó nước về làm lễ, đặc biệt là trong các lễ cúng tổ
tiên và lễ cúng trong ngày tết.
Trước đây, người Mường kiêng không đào giếng, sợ động thổ, chỉ ăn
nước mạch từ trong sườn núi hay dưới lòng đất chảy ra tạo nên vó nước. Hễ
gặp được vó nước là người ta đắp đất vòng quanh để lấy nước ăn và để cúng
bái, thậm chí người ta còn quan niệm nước này như là nước thiêng, ai ốm
nặng sắp chết cũng muốn uống nó30.
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Vào ngày tết, các thành viên trong gia đình Mường thường ra hứng dòng
nước mới tại vó nước để rửa mặt và cầu khẩn, rũ sạch rủi ro năm cũ, cầu một
năm mới sức khỏe tốt, ăn nên làm ra [65, tr. 5].
Trước xóm Đồng Tiến có rất nhiều vó nước, cứ vài nhà lại chung một
vó: Vó Khú, Vó Uồn, Vó Chuổn, Vó Trại.... Nước ở Vó Trại mùa hè mát,
mùa đông ấm, sạch và rất trong. Người dân có câu “Nước vó Trại, gái Đồng
Hỉ” (Đồng Hỉ là xã Đồng Hòa, giáp xã Tân Vinh) để nói về nguồn nước ngầm
ở đây. Giờ các vó đều bị lấp mất. Hàng năm, vào dịp tết, sau cúng giao thừa
thì các hộ gia đình trong mường mang theo ống nước ra vó nước để xin nước
về thờ. Nước từ ống nước này rót vào một bát, trên bát để hai que tăm để thờ
trên ban thờ, nước còn lại thì gia đình dùng (Trích phỏng vấn ông Nguyễn
Ngọc Son, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
[8, PL2, tr.157].
Người Mường Bi có tục thờ nước với các lễ nghi khấn nguyện nước và
có các ống nước buộc thờ ở cột cái của ngôi nhà, bên cạnh quả bí trắng trong
ngày họ làm lễ về nhà mới [104, tr. 134]. Ở nhiều xóm, mường, người dân tin
rằng vó nước chính là nơi ma Khú, hoặc thần mưa, thần nước trú ngụ, vì vậy,
thờ vó nước thực chất cũng là thờ vua Khú, thần mưa, thần nước.
Làng Mường ven sông, suối lớn của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình hàng
năm đều tổ chức lễ cúng vó nước. Già làng cùng trưởng thôn huy động dân
làng dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh nguồn nước. Chi phí cho tổ chức lễ
cúng nguồn nước do các hộ trong làng đóng góp. Lễ vật bao gồm lợn, gà,
rượu cần và các loại bánh truyền thống của người Mường. Thầy mo chủ trì
buổi lễ, lễ cúng có ý nghĩa mong muốn cho nguồn nước luôn dồi dào, trong
sạch [32, tr. 69].
Ở Mường Vang, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình, phường sắc bùa còn tham gia
vào lễ Rước bông cơm trái lúa, trong lễ này phường bùa hộ tống một đoàn
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thiếu nữ nâng cao trên đầu một tấm vải trắng trải dài gọi là "cái cầu". Đoàn
người đi rước xuất phát từ một hang núi có tên là "Khụ Dụng". Cái cầu, tức
tấm vải trắng, được các cụ giải thích là dòng chảy ra từ một vó nước ngầm
(vó rác) [84, tr. 10].
Như vậy, qua các phong tục và nghi lễ liên quan tới vó nước, chúng ta có
thể thấy rằng đối với người Mường xưa và cả ngày nay, khi vai trò thực tế của
vó nước đã thay đổi bởi sự xuất hiện của giếng khoan, giếng đào và nước
máy, vó nước vẫn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của
người Mường. Nước không chỉ là một thực thể vật chất quan trọng trong đời
sống thể chất của người dân mà nước còn là một thực thể tinh thần thể hiện
niềm tin và ước vọng về một cuộc sống sung túc, ấm no và yên bình.
2.4.3. Lễ cầu mưa
Lễ cầu mưa là một trong các nghi lễ thuộc hệ thống các nghi lễ liên quan
tới nông nghiệp (xuống đồng, gieo hạt, cầu mưa, vía lúa, mừng cơm mới,...).
Lễ cầu mưa là nghi lễ đánh thức thần mưa (thần nước hoặc vua Khú) do
ngủ quên mà quên làm mưa, quên làm nước khiến dân chúng gặp hạn hán,
mùa màng thất bát. Ở Mường Bi, lễ cầu mưa thường được tổ chức vào tháng
4 âm lịch hàng năm là lúc dân làng cần nước đưa vào ruộng để chuẩn bị gieo
mạ. Nơi tổ chức lễ cầu mưa là chỗ có vó nước chảy từ núi đá ra, là nơi xóm
mường thờ ma nước (ma khú). Người dân ở đây tin rằng do ma khú ngủ quên
không nghe thấy sấm gọi nên không dậy lấy nước để dân cấy cày. Cỗ cúng
phải có thịt con gà trắng, trứng và gạo. Sau khi lễ xong, người dân đến vó
nước rồi lấy đá ném vào vũng nước cạn với ý là làm động đánh thức ma khú
dậy. Mọi người dân cùng hò reo hoặc có người mang súng bắn lên trời tạo
tiếng động lớn đột ngột. Các xóm còn diễn trận bày binh hai xóm đánh nhau,
một bên là giặc, một bên là ta. Chủ lễ cầu mưa cầu vua nước thức dậy làm
mưa để dân làng đánh thắng giặc [101, tr. 140].
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Lễ cầu mưa thường tổ chức với mục đích chính là cầu mưa, bên cạnh đó,
ở nhiều xóm mường của người Mường, lễ cầu mưa còn được tổ chức với mục
đích là trừ địch họa, dịch bệnh cho gia súc trong cộng đồng (trâu, bò). Mỗi
khi mường gặp thiên tai địch họa, hay dịch bệnh ở trâu, bò, nhà lang thường
tổ chức lễ cầu mưa. Lễ này diễn ra trong vòng hai đến ba ngày đêm với lễ vật
dâng cúng là con trâu trắng được lột da, đặt nằm úp trong gian thờ của đình
làng. Ông mo sẽ khấn từng khóa lễ cả ngày đêm để cầu mưa, cầu thiên tai
địch họa hay dịch bệnh qua đi [83, tr. 144].
2.4.4. Tục tu sửa mương lò trong lễ cơm mới (lễ khai hạ)
Lễ cơm mới thường được tổ chức vào tháng 10, sau một mùa thu hoạch,
trước khi ăn cơm gạo mới để cúng tổ tiên. Lễ cơm mới được tổ chức ở từng
gia đình, có mời thầy mo đến cúng tại gia. Cũng trong dịp lễ cơm mới, người
Mường ở Mường Bi (xã Phong Phú) còn có tục tu sửa mương Lò. Mương Lò
là con mương lớn phụ trách việc tưới tiêu cho toàn vùng mường. Theo quy
định của mường, trong dịp này, mỗi gia đình phải cắt cử một người tham gia
vào công việc tu bổ mương như nạo vét lòng mương, khơi thông dòng chảy
để chuẩn bị cho một vụ mùa mới thuận lợi về nguồn nước tưới tiêu31.
2.4.5. Lễ hội đánh cá người Mường
Người Mường ở tỉnh Hòa Bình còn có một lễ hội đặc sắc liên quan tới
nước, đó là lễ hội đánh cá suối ở xóm Tân Vượng, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc.
Lễ hội này thường được tổ chức vào tháng ba, là lúc cá suối đã lớn nhưng
cũng chưa đến mùa cá sinh sản. Thời trước, lễ hội này thường do nhà lang tổ
chức bởi nhà lang là gia đình quản lý việc đánh bắt cá ở sông, suối thuộc địa
phận mường của mình. Vào ngày đã định, nhà lang cùng toàn bộ chức sắc
giúp việc cho lang và dân làng đi ra suối. Ngoài dụng cụ chài, lưới, vó,...
người dân còn phải chuẩn bị các bè mảng đan từ 5-6 cây tre hoặc nứa. Mỗi
mảng chở hai người cùng các dụng cụ đánh bắt cá, theo hiệu lệnh của lang mà
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đánh bắt cá. Cá bắt được thường được trích lại một phần cá to, ngon nhất để
nộp cho nhà lang, số còn lại dân làng chia đều cho nhau. Nhà lang sau đó sẽ
chọn cá ngon nhất và to nhất để mời thầy mo tới làm lễ cho mường, tạ ơn thần
linh và tổ tiên đã phù hộ mường một năm no đủ và cầu mong một năm tiếp
sau được sung túc hơn. Ngày nay, lễ hội đánh cá suối là do chính quyền địa
phương tổ chức. Nghi thức tế lễ vẫn do thầy mo của mường phụ trách. Đồ tế
lễ gồm năm mâm cơm cúng, đặc biệt còn có thêm một con cá to được nướng
chín bằng kẹp tre trên than củi, một bát nước với hai thanh tre chẻ nhỏ tượng
trưng cho sông suối và chiếc cầu để thần linh đi qua. Sau lễ cúng người dân
mang mọi loại dụng cụ có thể đánh bắt cá được như đơm, lưới, chài, vó, kha,
vợt, giỏ, lao,... Thay vì nhà lang phát lệnh quăng mẻ lưới đầu tiên, ngày nay
phụ trách là mảng bè của bốn thanh niên khỏe mạnh có uy tín trong làng. Lễ
hội đánh cá suối phản ánh lòng biết ơn, thái độ trân trọng và tôn kính đối với
thần linh đã ban nguồn lợi lớn từ sông, suối trong mường cho người dân [32].
2.5. Bối cảnh tác động đến sự thay đổi thế giới quan của người
Mường ở tỉnh Hòa Bình hiện nay
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, các vùng Mường, đặc biệt là
Mường ở phía Bắc Việt Nam như ở tỉnh Hòa Bình, diễn ra sự thay đổi về kinh
tế, xã hội và văn hóa rõ rệt. Chế độ lang đạo chấm dứt, thay thế vào đó là hệ
thống quản lý hành chính của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với các
tổ chức xã hội được thiết lập theo cơ cấu làng, xã, huyện, tỉnh. Người nông
dân trong xã hội Mường xưa giờ được phân đất, có quyền sở hữu đất đai và tự
do làm ăn, sinh sống trên vùng đất được phân của mình. Đặc biệt, vì chế độ
nhà lang không còn được vận hành nữa, người dân có quyền bình đẳng về
mọi mặt, dẫn đến sự thay đổi về vai trò của nhà lang trong mọi mặt đời sống,
từ chính trị, kinh tế, xã hội và đặc biệt là tín ngưỡng, đời sống tinh thần.
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Trong tang lễ Mường cũng có sự đổi thay. Không chờ đến tận sau Cách
mạng tháng Tám với sự quản lý nhà nước của một chính quyền cách mạng
thống nhất từ trung ương tới địa phương các vùng, ở mọi dân tộc mà ngay từ
hồi thuộc Pháp, chính quyền thực dân Pháp cũng đã không cho phép người
Mường được giữ xác trong nhà trong một thời gian dài để thực hiện mo (trừ
trường hợp các gia đình lang cun có quyền lực xã hội lớn). Vì thế, một đám
tang truyền thống với 12 đêm mo, là quá trình hướng dẫn hồn vượt qua các
thủ tục cần thiết để có thể về được Mường Ma, giờ bị thu hẹp lại trong khuôn
khổ một vài đêm mo hoặc thậm chí là một đêm [55, tr.121]. Cộng thêm với sự
thiếu hụt về số lượng và chất lượng (khả năng mo nhiều bài, nhiều đêm) của
các thầy mo (bố mo) ở các cộng đồng Mường hiện nay nên các nghi thức thực
hiện trong một đám tang đã bị thu hẹp nhiều. Về lâu dài, với sự ngắt quãng
của một số thế hệ, có thể dẫn đến nguy cơ mai một vốn văn hóa đặc biệt này
trong tộc Mường: sự thay đổi về thế giới quan của người Mường về hành
trình của linh hồn (vía) của con người.
Ngày nay, một số sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn với nông nghiệp
lúa nước như là lễ đánh cồng cầu lúa, lễ khuống mùa,… cũng đã dần bị lãng
quên. Điều này, nếu nhìn bề ngoài, chúng ta có thể chỉ thấy đó là sự biến mất
của một vài thực hành văn hóa truyền thống, nhưng nếu đặt các thực hành này
trong mối liên hệ với tín ngưỡng vạn vật hữu linh (thờ vía lúa) của người
Mường thì sẽ nhận thấy xuất hiện sự thay đổi thế giới quan của họ: nếu người
Mường không thực hành các lễ cúng liên quan tới vía lúa này thì có nghĩa là
niềm tin trước đây của họ về lúa có hồn có vía, lúa có thể vui hay buồn với
thái độ ứng xử của con người (biết ơn, trân trọng hay thờ ơ) đã thay đổi hoặc
không còn nữa. Vì niềm tin này không còn sâu sắc nên họ không còn thấy sự
cần thiết phải giữ cho được các nghi lễ này.
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Khu vực Hòa Bình có số lượng người tộc Mường cư trú lớn nhất trong
cả nước. Người Mường trước sống khá khép kín, biệt lập trong các thung lũng
bao quanh bởi núi. Tuy nhiên, do sự cởi mở dần về hoạt động kinh tế (trao đổi
các sản phẩm thủ công nghiệp, nhu cầu buôn bán giữa các vùng,…) nên sự
tiếp xúc, giao lưu giữa người Mường với các dân tộc khác trở nên ngày càng
rõ rệt. Người Kinh tìm đến các vùng Mường để trao đổi hàng hóa, tìm kiếm
lâm sản,… trong khi người Mường cũng dần di chuyển các sinh hoạt kinh tế
vốn khép kín của mình ra khỏi vùng Mường, ví dụ như đi chợ của người
Kinh. Ở một số xã huyện của Hòa Bình hiện nay, người Mường cộng cư với
người Thái và người Việt. Sự cộng cư này đưa đến sự thay đổi trong đời sống
văn hóa và tinh thần của họ.
Người Mường thờ thần Núi, còn gọi là Tản Viên Sơn Thánh hay Bua
Thơ, Bua Pa Vi, ở ban thờ trong mỗi gia đình. Việc xuất hiện các đền thờ
Thánh Tản ở một số mường là một biểu hiện của ảnh hưởng văn hóa của
người Kinh [102, tr. 15-20]. Người Mường ở Tân Vinh là cộng đồng Mường
duy nhất trên đất Việt có đình và tổ chức lễ hội đình với quy mô lớn. Một số
nơi trong cộng đồng người Mường ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình còn có chùa
thờ Phật. Những chùa này nhỏ, Phật là đá tự nhiên và không có sư sãi coi sóc
[101, tr.137]. Trước năm 1945, một số ít nhà lang (vùng Lạc Sơn, Lương Sơn,
Kỳ Sơn) đi theo đạo Phật với việc mời các nhà sư người Kinh tới thực hiện
một số lễ phụ trước ban thờ tổ tiên nhà lang và đọc những lời cầu khấn theo
đạo Phật [16, tr. 496]. Tuy nhiên, đây là các trường hợp hiếm và cho tới tận
ngày nay, đạo Phật không xâm nhập mạnh được vào cộng đồng Mường ở tỉnh
Hòa Bình cũng như một số địa bàn Mường khác trên cả nước.
Cũng không phải thời nay, người Mường ở khu vực này mới chịu ảnh
hưởng của người Kinh, mà từ cách đây hàng trăm năm, người Kinh đã có tác
động đến đời sống văn hóa, xã hội của vùng này. Theo các cụ ở xã Tân Vinh
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thì trước đây, thời cụ quan Tuần Phủ Đinh Công,... người Kinh đã lên Tân
Vinh làm lò gạch, thợ xây, thợ mộc, xây đình cho làng Cời và đổi lại, họ được
khai thác gỗ và lâm sản khác.
Những năm hòa bình mới được lập lại, nhiều cán bộ miền Nam tập kết
đã được điều về huyện Lương Sơn để thành lập nông trường chè Cửu Long và
định cư tại đây. Những năm 70 của thế kỷ XX cho đến nay, một số lượng lớn
người Kinh được di dân đến vùng này. Vì thế, đến nay bộ mặt văn hóa xã hội
của huyện Lương Sơn nói chung và xã Tân Vinh nói riêng đã có những thay
đổi căn bản: gần như 100% người Mường biết nói tiếng Kinh, không có nạn
mù chữ, đại đa số đã có trình độ học vấn cấp 2, cơ sở hạ tầng (đường điện,
trường, trạm) tốt, trình độ sản xuất (lúa nước/ 2 vụ) không kém các xã người
Kinh, các thôn đều có nhà văn hóa và có hệ thống tổ chức chính trị cơ sở,...
Dĩ nhiên, với quá trình biến đổi này, nhiều giá trị văn hóa tộc người đã bị mai
một theo.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Chi, người Mường ở tỉnh Hòa Bình do
cư trú sát với triều đình miền xuôi là kinh đô Thăng Long (Hà Nội ngày này),
dưới sự bảo trợ có điều kiện của triều đình, nên người Mường đã nâng chế độ
tù trưởng (lang đạo) của họ lên một mức cao. Và như một tác động dội trở lại,
chế độ tù trưởng đó đã góp phần gìn giữ và củng cố phong tục - tập quán, các
giá trị văn hóa tryền thống của tộc người ở mức điển hình. Vì thế, so với các
vùng Mường khác (Phú Thọ, Thanh Hóa), người Mường ở tỉnh Hòa Bình vẫn
được coi như là cộng đồng gìn giữ tốt bản sắc văn hóa truyền thống của mình
nhất [18, tr. 350].
Tuy nhiên, khi đời sống vật chất thay đổi thì dù ít hay nhiều, mạnh hay
nhẹ, đời sống văn hóa và xã hội cũng sẽ thay đổi theo. Vì thế, một số giá trị
văn hóa truyền thống của người Mường cũng dần bị mai một theo thời gian.
Sự mai một này phần nhiều là do các yếu tố khách quan và tất yếu tác động.
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Diện tích đất cư trú và sản xuất bị thu hẹp do dân số tăng, do xây dựng các
nhà máy, nông trường, do bán lại cho người miền xuôi lên định cư,… Nhu
cầu cư trú và sản xuất tăng kéo theo nhu cầu xâm lấn và khai phá diện tích
rừng tự nhiên, giảm diện tích rừng trồng. Phương thức canh tác hiện đại cũng
ảnh hưởng tới sự tồn tại của các phương thức canh tác truyền thống, kéo theo
đó là sự biến mất dần của nhiều kinh nghiệm, hiểu biết lẫn thực hành liên
quan tới đời sống lao động, sản xuất và cả đời sống văn hóa, tinh thần của
người dân, vốn là những biểu thị rõ nét nhất của thế giới quan, nhân sinh quan
bản địa của người Mường ở tỉnh Hòa Bình.
Bên cạnh đó, việc cộng cư và tiếp xúc với người Kinh không chỉ đưa đến
sự bổ sung hay tích hợp một số phong tục, tập quán văn hóa ở người Mường ở
tỉnh Hòa Bình như đã đề cập đến ở đoạn trên (thờ Phật, có đình, xây đền thờ
Pua Thơ,…), mà còn đưa đến sự biến đổi sâu sắc hơn nhiều trong đời sống
văn hóa và tinh thần của người Mường vùng này. Xu hướng Kinh hóa là một
trong những ảnh hưởng này. Xu hướng này là khách quan và tất yếu bởi hiện
nay, người Mường sống cùng người Kinh; trẻ con Mường đi học với trẻ con
người Kinh với chương trình giáo dục chủ yếu là dành cho người Kinh; người
Mường lấy người Kinh;… khiến lối sống và các giá trị của người Kinh trong
nhiều trường hợp trở thành chuẩn mực khiến người Mường thấy cần phải
theo. Thế giới quan vô thần, tư tưởng con người làm chủ thiên nhiên, con
người cần khai thác thiên nhiên phục vụ đời sống vật chất của mình mà nhiều
người Kinh mang lên qua thời gian đã ảnh hưởng đến thái độ của người
Mường khi bộc lộ đến thế giới quan và nhân sinh quan của tộc người mình.
Những cuộc phỏng vấn của chúng tôi với các tầng lớp dân chúng ở Tân
Vinh cho thấy rõ điều này. Các cụ già trên 60 tuổi, đa phần là đảng viên, nên
khi hỏi về thế giới ma (theo cách hiểu của văn hóa truyền thống của người
Mường) thì đều phủ nhận. Tuy nhiên, đó mới chỉ là biểu hiện của ý thức, thực
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chất người Mường vẫn còn tin vào thế giới tâm linh của họ, bằng chứng là số
lượng thầy mo trong xã tăng lên trong những năm vừa qua (thậm chí có
những thầy mo là đảng viên, làm việc tại xã), số lượng những buổi làm lễ
“Wại Khang”, “Wại Khi” tăng lên và trong xã này vẫn còn những thầy phù
thuỷ và bà mỡi có uy tín với dân chúng.
Tiểu kết
Sự thay đổi thái độ của người Mường khi bộc lộ qua cái nhìn thực của
riêng mình về thế giới sau thời gian dài tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của thế
giới quan duy vật biện chứng cho thấy một thực tế rằng thế giới quan vạn vật
hữu linh của người Mường đang dần bị suy yếu. Ở giai đoạn này, sự biến đổi
này mới chỉ dừng lại ở việc biến mất của nhiều phong tục, tập quán, thực
hành văn hóa liên quan tới thái độ ứng xử của họ với tự nhiên nói chung và
với các thực thể tồn tại trong tự nhiên nói riêng (đất, nước, rừng, tài nguyên,
động thực vật,...) và của các tri thức, kinh nghiệm đã được tích lũy qua nhiều
thế hệ. Nhưng về lâu dài, sự ngần ngại bộc lộ và thậm chí là che giấu quan
niệm thực của mình về thế giới (vạn vật hữu linh) sẽ đưa đến sự biến mất của
thế giới quan và nhân sinh quan bản địa này. Xu hướng này sẽ có thể khiến
người Mường mất đi niềm tin về sự tồn tại của hồn linh (vía, ma), về một thế
giới với nhiều thực thể linh thiêng có năng lực hữu tri và thái độ tôn kính của
họ dành cho tự nhiên.
Trong bối cảnh này, việc cố gắng giữ gìn và phát huy các thực hành văn
hóa, phong tục tập quán hay việc khôi phục các tri thức bản địa về môi trường sẽ
là vô nghĩa nếu tư tưởng “tầng sâu” làm nên những giá trị này không được thừa
nhận và trân trọng. Vấn đề căn bản được đặt ra ở đây là làm thế nào giải quyết
được xung đột về tư tưởng giữa một bên là thế giới quan vô thần, duy vật biện
chứng (là tư tưởng chính thống) và một bên là thế giới quan bản địa của người
Mường (tư tưởng bên lề)?
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Luận án sẽ có những lý giải của mình về vấn đề này [Xin xem Chương 4
của luận án] và đề xuất những khuyến nghị để có thể phát huy được vai trò
của thế giới quan bản địa trong công cuộc bảo vệ môi trường sinh thái của các
dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Rõ ràng rằng, chỉ khi chúng ta hiểu được thế
giới quan, nhân sinh quan bản địa của tộc người này, chỉ khi chúng ta đề cao
giá trị nhân văn và tiến bộ của chúng, chúng ta mới có thể có thể mong có
được sự điều chỉnh trong hành vi mà con người đối xử với tự nhiên và môi
trường.
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Chương 3
TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở TỈNH HÒA BÌNH
3.1. Những quan điểm khoa học trong nghiên cứu tri thức bản địa
Tri thức bản địa, đặc biệt là tri thức bản địa liên quan tới sinh thái, môi
trường, những năm gần đây, đã thành đối tượng nghiên cứu quan trọng nhất
của ngành nhân học sinh thái, bởi tri thức này đã đang được chứng minh là có
khả năng cung cấp thông tin và hướng dẫn các cộng đồng người thiết lập
phương thức sống bền vững. Tri thức bản địa về môi trường, bao gồm tri thức
về nước, rừng, đất đai, động thực vật,... của nhiều cộng đồng người trên toàn
thế giới ở nhiều công trình nghiên cứu của nhiều học giả chuyên về nhân học
sinh thái như Harold Conklin (1926 - ), Emilio F. Moran, Roy F. Ellen (1947
- ) hay William Balée (1954 - )33 được đề cao bởi tính hợp lý trong vai trò của
nó với việc bảo vệ bền vững môi trường sống của nhiều cộng đồng người.
Thông qua các nghiên cứu trong nhiều tộc người bản địa, dưới khung lý
thuyết của sinh thái học, các nhà nhân học có được nhiều hiểu biết hơn về các
tương tác chặt chẽ giữa con người với môi trường, cung cấp cái nhìn mới hơn
và khác với cái nhìn của nhiều chương trình phát triển kinh tế, môi trường mà
nhiều quốc gia đang áp dụng và phổ biến toàn cầu.
Tri thức bản địa được định nghĩa là tri thức mà con người ở một cộng
đồng cụ thể đã hình thành theo thời gian và tiếp tục bổ sung. Tri thức này dựa
trên kinh nghiệm và thường được kiểm chứng qua hàng thế kỷ sử dụng, thích
ứng với văn hóa và môi trường của địa phương, thích ứng với sự năng động
và thay đổi34. Ngân hàng thế giới thì định nghĩa tri thức bản địa như sau:
Tri thức bản địa, hay còn được nhắc tới như tri thức truyền thống
hoặc tri thức địa phương là tri thức và kỹ năng đã được hình thành
bên ngoài hệ giáo dục chính thống. Tri thức bản địa thấm đậm trong
văn hóa và là độc đáo ở từng địa phương và từng xã hội. Tri thức
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bản địa là một phần quan trọng trong cuộc sống của người nghèo.
Đó là nền tảng cho để cộng đồng ra các quyết định liên quan tới an
ninh thực phẩm, sức khỏe con người và động vật, giáo dục và quản
lý nguồn tài nguyên thiên nhiên35.
Roy Ellen và Holly Harris, thay vì đưa ra một định nghĩa chung, lại chọn
cách liệt kê ra một số đặc điểm nhận dạng về tri thức bản địa trong công trình
Tri thức bản địa về môi trường và những biến đổi như: tính địa phương; là tri
thức được truyền miệng hoặc được chuyển giao thông qua các hình thức mô
phỏng hoặc mô tả; gắn kết với thực tế cuộc sống hàng ngày và được củng cố
bằng kinh nghiệm; có xu hướng là loại kiến tức mang tính thực tiễn và giả
thiết - kinh nghiệm; liên tục thay đổi, được tạo ra, tái tạo, khám phá và mất đi;
dễ dàng được chia xẻ một cách rộng rãi; không tồn tại trong một tổng thể mà
gián đoạn ở từng nơi và từng cá nhân, qua giao tiếp;… [23, tr.4-5].
Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thế giới trải qua các giai đoạn từ
khôi phục sau chiến tranh, tập trung tăng trưởng kinh tế, đáp ứng các nhu cầu
cơ bản của con người và tiến tới xu hướng phát triển tham dự, rồi đến sự nổi
lên của xu hướng phát triển bền vững ở mọi lĩnh vực (kinh tế, xã hội, văn hóa,
môi trường). Bắt đầu từ thập niên 80-90 của thế kỷ XX, vai trò và giá trị của
tri thức và kỹ thuật bản địa được xem xét lại, và qua những thành tựu mà hệ
tri thức này mang lại ở nhiều nơi trên thế giới, tri thức bản địa được nhiều nhà
thực hành và lý thuyết phát triển coi là công cụ mới có hiệu quả lớn trong các
chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Xu hướng này được phản ánh rất kỹ trong nhiều công trình nghiên cứu của
nhiều nhà nghiên cứu dân tộc học, nhân học, sinh thái học, môi trường học và
trong khoa học học phát triển trên thế giới [12], [23],,… Các công trình
nghiên cứu này cung cấp dữ liệu khá rõ nét về quá trình hình thành và phát
triển của khái niệm tri thức bản địa cùng những lý giải hợp lý cho sự bùng nổ
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trong việc nghiên cứu về tri thức bản địa, và sự xu hướng đề cao vai trò ứng
dụng thực tiễn của hệ tri thức này ở nhiều nơi trên thế giới.
3.1.1. Lề hóa36 tri thức bản địa
Những năm 50, 60 của thế kỷ XX, chủ nghĩa phát triển trở thành một đại
chủ nghĩa, siêu lý thuyết phủ bóng nên mọi quốc gia trên toàn thế giới khi lấy
các giá trị khoa học của phương Tây làm trung tâm và áp đặt các giá trị được
cho là ưu việt này cho mọi trường hợp, mọi quốc gia cần phát triển. Trong
giai đoạn này, các chuyên gia phát triển đến từ các cường quốc phương Tây
thường được mời trở thành cố vấn cho các chương trình phát triển của các
quốc gia hậu thuộc địa hoặc các quốc gia đang phát triển, họ cung cấp cho các
quốc gia này những tri thức khoa học được khẳng định là tri thức có giá trị
toàn cầu, là chân lý, và là ánh sáng để mọi địa phương, mọi quốc gia tuân
theo nếu muốn phát triển. Trong khi khẳng định các tri thức khoa học phương
Tây này là chuẩn mực, các nhà phát triển coi mọi tri thức khác tri thức
phương Tây, đặc biệt là tri thức của các tộc người bản địa là “biểu hiện của sự
chệch hướng từ một chuẩn mực gốc” [12, tr. 2]. Tri thức bản địa, những hiểu
biết cổ xưa của nhiều cộng đồng người bản địa ở nhiều quốc gia được coi là
lạc hậu, thấp kém, cổ hủ, là trở ngại cần phải gạt bỏ để đạt được các mục tiêu
của công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở các nơi này. Ở giai đoạn này, các
chuyên gia phát triển khẳng định rằng các mục tiêu phát triển chỉ có thể đạt
được nếu tri thức địa phương được sử dụng dưới ánh sáng của “sự thật khoa
học” của tri thức mang tính toàn cầu của phương Tây, bất kể là tri thức liên
quan tới quản lý tài nguyên hay quản lý con người [12].
3.1.2. Tái phát hiện và tái tạo tri thức bản địa
Cho đến những năm cuối của thế kỷ XX, sau một thời gian dài bị đánh
giá thấp, bị lờ đi hoặc bị bác bỏ, tri thức bản địa đã được tái phát hiện và đề
cao. Dưới tác động của nhiều yếu tố, quá trình lề hóa tri thức bản địa bị xem
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xét lại không chỉ trong các công trình nghiên cứu mà còn ở trong các chương
trình nghị sự của nhiều tổ chức phát triển trên thế giới (ví dụ như Ngân hàng
Thế giới (World Bank) hoặc các tổ chức bảo vệ môi trường, xóa đói giảm
nghèo quốc tế). Arun Agrawal (1995) nhấn mạnh rằng việc các nhà lý thuyết
phát triển coi tri thức bản địa là tri thức của kẻ nghèo, của những cộng đồng
người bị lề hóa là quan điểm hết sức nóng vội và ngờ nghệch37 [Dẫn theo 28].
Một loạt các công trình nghiên cứu được Agrawal viện dẫn đã làm rõ quan
điểm này của ông. Sự nổi lên của tri thức bản địa, theo Agrawal, có thể được
thấy rõ ở nhiều lĩnh vực: trong các nghiên cứu dân tộc học/nhân học được tài
trợ bởi các tổ chức quốc gia và quốc tế hoặc các cơ quan tài trợ như
UNESCO, World Bank,...); trên báo chí và tại các sự kiện học thuật, nơi mà
nhiều học giả và các chuyên gia phát triển thảo luận về giá trị của tri thức bản
địa và mối liên hệ của hệ tri thức này với phát triển. Mối quan tâm dành cho
tri thức bản địa không chỉ xuất hiện ở ngành nhân học, xã hội học phát triển
hay địa lý mà còn ở ngành sinh thái học, y học thực vật, lâm nghiệp, sức khỏe
con người, khoa học thủy lợi, xã hội học nông thôn, quản lý thiên nhiên và
quản lý tài nguyên nước,....
Một trong số các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự nổi lên của tri thức bản
địa được nhiều nhà nghiên cứu [12], [23] nhấn mạnh đến là sự thất bại của
nhiều chương trình phát triển. Sự phản đối và bất hợp tác của nhiều tộc người
bản địa, sự chênh lệch giàu nghèo tiếp diễn giữa các quốc gia phát triển và các
quốc gia kém và đang phát triển, tỉ lệ đói nghèo ngày càng tăng ở nhiều khu
vực trên thế giới là những thực tế khó chịu khiến người ta quay trở lại phê
phán chủ nghĩa phát triển phương Tây vốn từng được coi là kim chỉ nam cho
sự phát triển toàn cầu. Nhiều học giả và các nhà thực hành phát triển, trước
thực tế như vậy, đã cho rằng việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và
tri thức khoa học phương Tây đến từ các quốc gia phát triển sang quốc gia
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kém và đang phát triển đã được thực hiện dưới cách thức bừa bãi và khả năng
lan tỏa của các tri thức này không thực sự nằm ở giá trị được cho là “chân lý”
hoặc “ánh sáng” mà thực tế, là do sự thiết lập của các mối quan hệ quyền lực
mang tính thực dân và thực dân mới dưới các điều kiện có tính địa-lịch sử và
địa chính trị. Thất bại của các chương trình phát triển được đưa từ bên ngoài
vào các nước thứ ba (từ các quốc gia phát triển phương Tây) lúc này được đặt
trong sự so sánh với các thực hành truyền thống của nhiều tộc người bản địa
được nhiều người cho rằng là những tộc người sống hài hòa thân thiết với môi
trường tự nhiên, là những nhà sinh thái học tự nhiên [23]. Khoa học chính
thống phương Tây, trong bối cảnh này, dần mất đi vị thế toàn cầu và trở thành
một trong những hệ thống tri thức cùng tồn tại, bao gồm cả tri thức truyền
thống địa phương và đặt ra vấn đề về sự tham gia của các nhóm người địa
phương và bản địa, hay sự cần thiết phải gia tăng quyền hạn hoặc đề cao tiếng
nói của các nhóm người này trong các chương trình phát triển [12].
Thay đổi phương thức tiếp cận (từ trung tâm hóa tới giải trung tâm, từ
trên-xuống tới dưới-lên, từ áp đặt tới tham dự,…) trong thực tiễn phát triển ở
nhiều quốc gia song hành chặt chẽ với những thay đổi trong quan điểm
nghiên cứu của nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt phải lưu ý tới những thay đổi
về nhận thức luận và phương pháp luận của nhiều ngành học trên thế giới đã
đóng góp lớn cho sự thay đổi vị trí của tri thức bản địa trên thế giới. Trong
nghiên cứu phát triển, mô hình mới cho sự phát triển như “từ dưới lên” hay
“nông dân là đầu tiên”, “phát triển tham dự” thay thế cho mô hình “trên-dưới”
đã đang chứng tỏ được tính hiệu quả của nó trong các chương trình phát triển
áp dụng ở các nước nghèo và đang phát triển. Những mô hình nghiên cứu mới
này đòi hỏi phải có những hiểu biết thấu đáo về bối cảnh của nơi tiến hành
các chương trình/dự án phát triển, đặc biệt là hệ tri thức truyền thống, văn hóa
tộc người, thực hành phong tục truyền thống của các cộng đồng địa phương.
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Đòi hỏi này thúc đẩy một loạt các nghiên cứu về tri thức bản địa được tiến
hành kỹ lưỡng nhằm phục vụ cho mục đích phát triển của các chương trình
phát triển [23, tr.17]. Tuy nhiên, việc bao hàm các tiếng nói khác và tri thức
khác ngoài tri thức khoa học phương Tây trong nghiên cứu vẫn còn khá mới
mẻ và chưa phổ biến thì ở nghiên cứu hậu thuộc địa, việc xem xét và đề cao
giá trị thực tiễn của hệ thống tri thức vốn được coi là “ngoài lề” này lại được
thúc đẩy mạnh mẽ. Lập luận của lý thuyết hậu thuộc địa là chủ nghĩa phát
triển đã đồng lõa giữa quyền lực địa-chính trị với tri thức ở các quốc gia thuộc
địa nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, và ra sức tiến hành nghiên cứu
tác động của sự thống trị về tri thức phương Tây về cả lý luận lẫn thực hành
nhằm chống lại sự thống trị này.
Về mặt lý thuyết và phương pháp luận, có thể nói rằng chủ nghĩa hậu
thuộc địa đã hưởng lợi phần nào từ một số thành tựu quan trọng trong nghiên
cứu nhân học, đặc biệt là nhân học sinh thái bởi đường hướng chính của lý
thuyết hậu hiện đại quan tâm đến tình trạng nhận thức luận và bản thể luận
của tiếng nói người dân đang nằm trong vùng ảnh hưởng của tri thức phương
Tây. Sự nổi lên của ngành nhân học sinh thái với các thành tựu lý thuyết mới
như sự thay đổi trong nhận thức về mối quan hệ giữa con người/văn hóa với
môi trường/tự nhiên, thay đổi trong phương pháp tiến cận khi nghiên cứu văn
hóa tộc người (emic thay vì etic)38 [39], sinh thái học biểu trưng, sinh thái học
cảm tính, … và đặc biệt là sự phục hồi và làm mới lại khái niệm thuyết hồn
linh cũng như việc làm rõ khả năng ứng dụng trong sinh thái học và môi
trường học của thuyết này đã trở thành nền tảng lý luận vững chắc cho việc
xem xét lại và đề cao giá trị của tri thức bản địa của nhiều nhóm người trên
thế giới [28], [65]. Những thành tựu lý thuyết này đưa đến một phương thức
nhận dạng khác trong xác định mối quan hệ giữa con người với môi trường
sống so với phương thức nhận dạng theo chủ nghĩa tự nhiên. Chủ nghĩa tự
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nhiên đặt con người trong thế tách biệt với môi trường, dưới một mối quan hệ
chủ thể - khách thể, môi trường và tự nhiên chịu tác động và sự khai thác của
con người, phục vụ cho đời sống của con người. Trong khi đó, thuyết hồn linh
nói riêng, các quan điểm mới của ngành nhân học sinh thái nói chung (quan
điểm về môi trường là một khái niệm tương đối, quan điểm về mối liên hệ ẩn
dụ giữa con người và các thực thể khác trong tự nhiên, quan điểm về sinh thái
học biểu trưng hay sinh thái học cảm tính,…) lại đặt con người trong mối
quan hệ liên chủ thể với môi trường. Con người chỉ là một trong số các
“người” cùng chung sống trong thế giới này, cùng có chung năng lực, ý chí,
tư duy và quyền ngang bằng nhau. Nhận thức luận bản địa đó của nhiều tộc
người trên thế giới đưa đến thái độ tôn trọng mọi loài động vật, thực vật, mọi
thực thể vốn được coi là vô tri dưới con mắt của khoa học phương Tây và
thiết lập các giá trị đạo đức mà khoa học phương Tây ngày nay phải coi trọng
như việc không khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ sự bền vững
và đa dạng sinh học.
3.1.3. Vai trò của tri thức bản địa
Tri thức bản địa lúc này trở thành “cứu cánh” cho sự bế tắc của phát
triển. Từng bị coi là sự lạc hậu và ngăn trở việc phát triển thì nay, tri thức bản
địa lại được nhiều quốc gia, tổ chức nhìn nhận như là yếu tố then chốt trong
các chương trình về sử dụng bền vững tài nguyên và phát triển cân bằng. Năm
1998, Ngân hàng Thế giới thiết lập chương trình Tri thức bản địa cho sự phát
triển với mục đích sử dụng tri thức bản địa để hỗ trợ cho các chương trình
phát triển tại nhiều cộng đồng. Tổ chức này cũng tuyên bố rằng họ cần trao
cho những người nghèo trên thế giới cái quyền không chỉ là người tiếp nhận
các tri thức khoa học phát triển mà họ phải là những người đóng góp, những
người đóng vai trò chủ đạo trong phát triển của chính họ. James D.
Wolfensohn, Chủ tịch của Ngân hàng thế giới cho rằng: “Tri thức bản địa là
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một phần không thể thiếu trong văn hóa và lịch sử của một cộng đồng địa
phương. Chúng ta cần thiết phải học hỏi từ các cộng đồng địa phương để có
thể thúc đẩy quá trình phát triển”39. Chương trình này được tiến hành tập
trung tại các nước châu Phi nhằm mục đích giảm tỉ lệ đói nghèo và hướng tới
các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ do Ngân hàng Thế giới đề ra. Mặc dù
còn nhiều tranh luận về việc Ngân hàng Thế giới hoặc một số tổ chức phát
triển quốc tế tuyên bố về cách thức họ khai thác và tận dụng tri thức bản địa
của nhiều tộc người, ví dụ như việc nhận biết tri thức bản địa còn hạn chế ở
mức kỹ thuật chứ chưa đạt đến độ hiểu biết tầng sâu ẩn chứa dưới mỗi tri thức
đó là thế giới quan và nhận thức luận bản địa, hay việc giới hạn rằng chỉ có
một số tri thức bản địa là hữu ích, hay quan điểm cho rằng là tri thức bản địa
chỉ là sự bổ sung và không được chống lại tri thức chính thống phương Tây
[12],…, thì việc các tổ chức có tầm quốc tế như Ngân hàng Thế giới thừa
nhận sự hiện diện và giá trị của tri thức bản địa trong các hoạt động của họ
cũng là một bước tiến lớn.
Trải qua những thăng trầm như vậy, cho đến những năm gần đây, tri
thức bản địa đã tự định vị bản thân mình một cách chắc chắn trong thực tế
phát triển, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự cân bằng sinh thái và cả trong hoạt
động nghiên cứu. Nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa và tri thức bản địa
của nhiều nhóm người như người thổ dân châu Mỹ Ojibwa vùng Hồ
Winnipeg khu vực Bắc Canada [30], thực hành thu hoạch hải sâm của người
bản địa ở Aru Đông Indonesia, tri thức bản địa với việc quản lý rừng của
người Ấn Độ, tri thức bản địa ở Indonesia; tri thức bản địa ở các địa phương ở
Nhật Bản; vấn đề sử dụng lửa ở Đông Bắc Philippines; tri thức bản địa với
việc trồng cao su tự nhiên của người Pára ở Đông Nam Á; tri thức bản địa với
việc quản lý và phát triển môi trường vùng Kalasha thuộc Pakistan,… [23]
cho thấy các thực hành khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững và
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hiệu quả hơn rất nhiều so với các thực hành theo mô hình của các quốc gia
phương Tây. Từ đây, tri thức bản địa dần trở thành một khái niệm được sử
dụng phổ biến trong nhiều chương trình phát triển bền vững, bảo vệ môi
trường sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và trở thành đối tượng nghiên
cứu của nhiều học giả của nhiều lĩnh vực.
3.2. Tri thức bản địa về nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình
Trong khoa học phát triển đương đại, hay trong sinh thái học, môi trường
học, tri thức bản địa được định nghĩa như là hiểu biết của một cộng đồng
được tích lũy và liên tục bổ sung theo thời gian, có tính kinh nghiệm và được
chắt lọc qua quá trình tồn tại, phát triển và thích ứng với môi trường sống
xung quanh mình. Trong nghiên cứu nhân học sinh thái, tri thức bản địa
không chỉ được xem xét và đề cao như là những tri thức có tính kinh nghiệm
và kỹ thuật như vậy mà hơn thế nữa, chúng còn được nghiên cứu như là một
trong ba thành tố cơ bản cấu trúc nên một nền văn hóa sinh thái: thế giới quan
bản địa, tri thức bản địa và thực hành văn hóa bản địa. Nghiên cứu văn hóa
nước như là một mảng trong nghiên cứu văn hóa sinh thái tộc người hay nhân
học sinh thái, tri thức bản địa về nước được đặt trong mối liên quan mật thiết
với thế giới quan bản địa (vạn vật hữu linh) có liên quan tới nước, nguồn
nước của tộc người và các thực hành văn hóa truyền thống và đương đại (nghi
lễ, lễ hội, phong tục, tập quán,…) có liên quan tới nước của tộc người đó.
Trong mối quan hệ này, thế giới quan bản địa quy định nhận thức và hiểu biết
của tộc người về nước, từ đó, tạo nên các thực hành văn hóa liên quan tới
nước tương ứng.
Tri thức bản địa về nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình được bộc lộ
tản mạn trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội (trồng trọt, săn bắt, cấy cày,
…). Sự tản mạn của các tri thức bản địa về nước này ở người Mương nơi đây
không nên được nhìn nhận như sự tồn tại yếu ớt của các văn hóa về nước (hay
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nói cách khác, văn hóa nước) mà phải đặt sự lưu trữ và thực hành các tri thức
này trong bối cảnh lịch sử phát triển của cộng đồng. Như phần trên đã đề cập,
tri thức bản địa trên thế giới nói chung đã trải qua một lịch sử tồn tại và phát
triển đầy thăng trầm (coi thường, lề hóa, loại bỏ,…); tri thức bản địa về nước
của người Mường cũng không từng đối diện với những khó khăn tương tự.
Nhiều kinh nghiệm và hiểu biết của người dân về nước, nguồn nước, cách
thức khai thác và bảo vệ nước cũng đã có thời gian chịu sự phê phán hoặc lờ
đi bởi tồn tại quan niệm rằng những tri thức đó là lạc hậu, vô lý và vì thế, vô
nghĩa. Các chương trình phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, các
chương trình hỗ trợ phát triển của các tổ chức quốc tế đã từng có giai đoạn
không coi trọng kinh nghiệm và hiểu biết truyền thống của cộng đồng sở tại.
Để có thể tồn tại được tới ngày nay, các tri thức bản địa về nước của người
Mường hẳn đã được cộng đồng nỗ lực gìn giữ dưới nền tảng của những niềm
tin và tín ngưỡng bản địa của mình về nước. Chỉ có một nền văn hóa đủ sâu
sắc và mạnh mẽ mới có thể giữ được những tri thức này tồn tại qua những
thăng trầm như vậy.
3.2.1. Các tri thức bản địa liên quan đến nguồn nước sử dụng
Trong sinh hoạt hát sắc bùa ngày tết của người Mường, khi phường sắc
bùa tiến vào sân nhà của gia chủ, câu đầu tiên của bài Phát rác (mở nước) là
“Phát rác nhá ôông”. Câu này có nghĩa rằng, cầu cho mở nước nhà ông. Đây
được coi là lời chúc quan trọng nhất đối với chủ nhà bởi đối với một gia đình
trồng lúa, nước là điều quan trọng nhất [84, tr.10].
Khi chọn đất lập làng, mở mang diện tích sinh sống và cấy cày, việc đầu
tiên người Mường phải tìm hiểu là nguồn nước của nơi đó. Đúng như câu nói
phổ biến trong các cộng đồng Mường rằng: “làm cơm phải có pó, làm lọ phải
có đác” (nấu cơm phải có nước, cấy lúa phải có nước). Nước là yếu tố cốt lõi
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đảm bảo sinh kế của người dân. Vì thế, nơi nào có nguồn nước dồi dào, nơi
đó con người có thể có được đời sống sung túc bởi mùa màng tốt tươi.
Cũng như các cộng đồng Mường khác trên cả nước (Phú Thọ, Thanh
Hóa, Sơn La,…), người Mường ở tỉnh Hòa Bình rất coi trọng vai trò của
nguồn nước ngầm bởi đây là nguồn nước tinh khiết nhất. Nước ở các mạch
nước ngầm chủ yếu dùng cho sinh hoạt ăn uống hàng ngày, ngoài ra còn là
nguồn nước có thể sử dụng trong việc thực hiện các nghi lễ cúng tế của cộng
đồng. Nơi mạch nước ngầm phát lộ, người Mường khoanh vùng lại và gọi nơi
đó là vó nước.
Để lấy được nước ở vó nước, trước kia người Mường trước thường
dùng ống bương đựng nước mang về còn giờ, một số gia đình dùng xô hoặc
dùng các ống bương cắt đôi hay ống nhựa để dẫn nước về nhà. Một số nơi ở
tỉnh Hòa Bình còn làm các bể chứa cạnh vó nước đẻ làm nơi tắm công cộng
cho người dân.
Tuy nhiên, ngày nay do nhu cầu sử dụng nước tăng (dân cư tăng và tập
trung hơn), đồng thời phong trào đào giếng phát triển nên vó nước đã dần dần
biến mất khỏi cuộc sống của người Mường ở một số nơi. Như ở Tân Vinh,
Lương Sơn hiện nay, chỉ còn lại duy nhất hai vó nước ở làng Cời, còn những
vó khác đã bị san lấp hết. Dù vậy, trong tâm thức và tình cảm của người cao
tuổi, nước ở vó nước mới là tinh khiết và linh thiêng40. Hiện ông Đinh Công
Lạc (Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) vẫn chăm sóc một cái vó nước ở xóm
Cời và giữ gìn nó như một bảo tàng về nguồn nước [Ảnh Vó nước làng Cời,
PL4, tr.137].
Sống ở khu vực thung lũng chân núi, người Mường có lợi thế là có
nguồn nước dồi dào từ các con suối chảy dọc ngang thung lũng. Nước ở suối
không dùng để ăn uống mà chỉ dùng để tắm giặt hoặc tưới tiêu. Nước mưa
cũng là một nguồn nước sạch của người Mường, tuy nhiên, nước mưa chỉ có
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nhiều vào các mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, vì thế, vai trò lớn
của nước mưa là cung cấp thêm nước cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là
đối với lúa nương.
Ngoài nguồn nước có sẵn trong tự nhiên là các vó nước, sông suối, nước
mưa, người Mường còn đào giếng để có được nước sạch trong sinh hoạt khi
các vó nước dần dần bị san lấp do nhu cầu sử dụng đất đai. Để có được giếng
nước ngon, người dân thường đào ở những nơi có mạch đá vỉa bởi họ biết
rằng, nước ở những điểm có mạch đá vỉa thường trong, mát và sạch hơn so
với nước đào ở các vị trí khác trên cùng khu vực.
Người dân Tân Vinh giờ chủ yếu sử dụng nước giếng khoan và
giếng đào. Giếng đá vỉa cho nước ngon nhất và trong nhất trong khi
giếng khoan vẫn có vôi còn giếng đào gần vỉa than thì không ăn
được. Một số hộ dùng vó tự tạo có độ sâu 2m, nước cũng trong và
ngon, có thể dùng để nấu rượu (Trích phỏng vấn ông Hoàng Văn
Thuận, xóm Vé, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) [5,
PL2, tr.157]41.
Để có được hiểu biết này về nguồn nước ngầm và đào giếng, người
Mường phải tích lũy kinh nghiệm trực quan trong thời gian dài. Giếng được
đào cách xa chuồng trại chăn nuôi, xa nguồn nước thải và nhà vệ sinh của các
gia đình (Trích phỏng vấn bà Bùi Thị Thắng, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh,
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) [12, PL2, tr.157]. Người Mường có một số
cách để tìm ra vị trí mạch nước ngầm để đào được giếng ngon, ví dụ như
giếng ở mạch đá vỉa chẳng hạn, là: Lấy nồi đồng hoặc mâm đồng úp xuống vị
trí dự định đào giếng, nếu sáng ra thấy trong lòng nồi đồng, mâm đồng có
nhiều hơi nước ngưng đọng thì sẽ biết rằng vị trí ấy có thể đào được giếng
nhiều nước; tìm những vị trí mà cây cối luôn xanh tươi vào mùa khô thì vị trí
đó có nguồn nước ngầm dồi dào; Hoặc dùng một cái nhẫn vàng buộc vào một
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đầu sợi chỉ, đầu kia của sợi chỉ buộc vào hai cái que đóng hình chữ A và sau
đó, cầm cái que đó thả dây sao cho nhẫn cách mặt đất khoảng 10cm, nếu thấy
nhẫn đung đưa thì có nghĩa là vị trí đó có mạch nước ngầm. Có giếng đào 57m là có nước nhưng cũng có giếng phải đào tới 10-12m mới thấy nước.
Người Mường thường đào giếng vào mùa khô vì theo hiểu biết của người dân,
lúc này mực nước ngầm hạ xuống thấp nhất, nếu đào giếng vào mùa này mà
tìm được mạch nước thì đảm bảo cả năm giếng sẽ cho nước. Đồng thời, đào
giếng vào mùa khô sẽ khiến tiết kiệm thời gian cho người đào bởi lúc này đất
không bị vỡ nát. Khi tìm được mạch nước, người Mường thường đổ cát xuống
đáy giếng để lọc trong nước trong 3-4 ngày rồi mới dùng [32, tr. 70].
3.2.2. Các tri thức bản địa liên quan đến bảo vệ nguồn nước
Vì coi trọng nước và các nguồn nước, người Mường luôn có ý thức bảo
vệ và giữ gìn sự tồn tại của các nguồn nước của cộng đồng mình. Mức độ bảo
vệ mạnh hay yếu của mỗi cộng đồng đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên
phản ánh mức độ nhận thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm của người dân đối
với nguồn tài nguyên đó. Do sống ở vùng thung lũng biệt lập, bao quanh bởi
các ngọn núi, việc tìm ra nguồn nước để sinh sống là quan trọng, nhưng một
công việc quan trọng không kém đó là làm thế nào để giữ gìn được nguồn
nước sạch đó. Việc bảo vệ các nguồn nước chung của cộng đồng được quy
định rất chặt chẽ qua luật tục Mường. Mặc dù luật tục này chỉ là truyền
miệng, là sự thống nhất tuân theo của các thành viên trong cộng đồng nhưng
sức mạnh của các quy định liên quan tới bảo vệ nguồn nước trong luật tục rất
lớn, qua thời gian hình thành nên tính tự giác cao của cộng đồng. Vì vậy,
người Mường luôn tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định truyền thống
của cộng đồng trong bảo vệ các nguồn nước tự nhiên bởi họ hiểu rõ rằng bảo
vệ nguồn nước chính là bảo vệ sinh kế của mình.
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Xưa người Mường quản lý nguồn nước theo xóm. Mỗi xóm phải trực
tiếp coi sóc khúc sông, đoạn suối, vó nước thuộc địa phận xóm mình và việc
này do thổ lang trực tiếp cai quản. Trong cuộc họp đầu năm ở nhà lang cun,
vấn đề thủy lợi luôn được mang ra thảo luận [18, tr. 361]. Bên cạnh đó, mỗi
xóm đều đặt ra các quy định chung để bảo vệ các nguồn nước sản xuất. Mọi
xóm đều quy định cấm người dân không được phá hoại mương phai, không
được tự ý tháo nước ở ruộng trên khi chưa có sự cho phép của chủ ruộng trên
[83, tr. 177]. Sau năm 1954, việc trông coi chung nguồn nước sinh hoạt và
tưới tiêu thường do các hợp tác xã nông nghiệp phụ trách. Để quản lý nguồn
nước cho canh tác, các hợp tác xã thường huy động người dân để củng cố và
xây dựng các đập nước, ao hồ lớn để đảm bảo duy trì nguồn nước tưới ổn
định cho người dân.
Đối với nguồn nước đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, người Mường có
những quy định rất nghiêm khắc đã trở thành luật tục. Trước đây, sông, suối
thuộc địa phận của Mường sẽ được lang cun quản lý và phân bổ thành các
khoang theo trách nhiệm của từng xóm và theo đó, nguồn lợi thủy sản cũng sẽ
thuộc phần của xóm đó. Không xóm nào được quyền khai thác cá tôm ở đoạn
sông, suối không thuộc phần quản lý của xóm mình. Một số khoang đặc biệt
sẽ được lang cun trực tiếp quản lý và cấm người dân tự ý đánh bắt cá; vào các
dịp đặc biệt ví dụ trước tết, hoặc trước các ngày giỗ chạp của nhà lang, lang
cun sẽ cho phép dân làng cùng đánh bắt cá tập thể ở khoang đó để lấy cá tôm
làm lễ và chia đều cho người dân. Người dân thường tuân thủ các quy định
đặt ra này rất nghiêm túc, bởi ngoài việc đó là do quy định của lang, người
dân còn tin rằng ở những khoang đặc biệt đó là nơi các thần thủy tộc như
rồng, thuồng luồng, vua khú trú ngụ; việc đánh bắt bừa bãi ở những khoang
đó sẽ làm kinh động các thần [107].
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Ngày nay, các xóm Mường thường có quy định là người dân không được
dùng thuốc độc, mìn hay kích điện để đánh bắt cá nhằm bảo vệ nguồn nước
và nguồn lợi thủy sản.
Để giữ gìn tốt nguồn nước sinh hoạt chung của cả xóm (đặc biệt là
nguồn nước ngầm), người Mường đặt ra nhiều quy định chặt chẽ để mọi
người tuân theo nhằm bảo vệ sự tồn tại của các vó nước, cụ thể bao gồm:
- Tại các điểm lấy nước, đồng bào thường quây hàng rào ngăn không
cho gia súc, gia cầm xâm phạm.
- Không được cho trâu, bò tắm hoặc uống nước ở đầu nguồn suối.
- Không được giết mổ gia súc, gia cầm hay vứt động vật chết tại nguồn
nước chung của cả làng
- Cấm dùng các loại lá độc, thuốc hoá học, nổ mìn diệt cá.
- Cấm không ai được đem các loại dụng cụ bằng đồng vào hứng nước, lấy
nước.
- Cấm giặt tã lót trẻ em ở nguồn nước trong.
- Không được chôn người chết gần nguồn nước ăn chung.
- Giữ và trồng rừng đầu nguồn.
- Không được đào bới bên trên và bên trong nguồn nước chung.
Cứ đến dịp năm mới, các gia đình cử một người ra các vó nước để làm
sạch xung quanh vó nước như phát quang bụi rậm,… hoặc khơi dòng chảy,
đắp bờ, làm hàng rào, sửa chữa hệ thống dẫn nước chung của cả xóm cả làng.
Dân làng còn đi dọc theo các con suối để nhặt sạch rác bẩn hai bên bờ suối.
Ai nhặt được nhiều rác thì được làng đánh giá là có công lớn, ai vi phạm làm
bẩn nguồn nước thì bị phạt, xưa là phạt 20kg thóc [32, tr. 72] hoặc biện lễ
(gồm gà mái tơ, trứng gà, rượu) đem đến nơi đầu nguồn nước cúng tạ tội với
thần nước. Có nơi, ví dụ như người Mường ở khu bảo tồn Ngọc Sơn, xã Ngổ
Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình còn bắt gia đình người làm bẩn nguồn
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nước phải khao cả dân làng, hoặc nặng hơn là đuổi người vi phạm ra khỏi
cộng đồng [83, tr. 175]42.
Quy định giữ và trồng rừng đầu nguồn là quy định cần đặc biệt lưu ý bởi
quy định này phản ánh rõ mức độ hiểu biết của người dân về việc bảo vệ một
cách bền vững các nguồn nước cho cộng đồng. Từ xưa tới nay, người Mường
rất quan tâm chú ý đến việc quản lý và bảo vệ rừng. Để tránh chảy rừng khi
đốt rẫy làm nương, người Mường thường có cách thức nhằm ngăn chặn nguy
cơ lửa từ đốt rẫy lan sang rừng làm cháy rừng. Người Mường còn cấm khai
thác rừng phòng hộ và rừng năm trên khu vực đầu nguồn nước. Bảo vệ rừng
đầu nguồn nước thực tế là nằm bảo vệ nguồn nước cho cả cộng đồng.
3.2.3 Nước trong canh tác ruộng nước và ruộng nương của người
Mường
Người Mường vì chủ yếu sống ở thung lũng các chân núi nên bao đời
nay, khác với người Kinh chỉ làm ruộng nước, khác với một số tộc người cư
trú ở độ cao hơn chỉ làm ruộng nương, người Mường làm cả ruộng nước lẫn
ruộng nương nhằm khai thác đối đa địa hình cư trú.
Tên gọi chung chỉ các loại ruộng trồng lúa nước người Mường gọi là nà.
Ngoài ra, nà cũng có thể hiểu là khoảnh đất có mặt bằng, xung quanh có bờ
ngăn giữ nước, trên đó, người ta thực hiện các khâu thao tác như tưới nước,
cày bừa, bón phân, gieo trồng và thu hoạch [55; tr.18]. Trước khi gieo mạ
khoảng một tháng, người dân tiến hành cày bừa và tháo nước ngâm cho đất
ngấm nước hai lần, mỗi lần cách nhau khoảng 10 ngày. Sau lần bừa thứ hai,
khi thấy nước trên ruộng có màu xanh nâu đi kèm với thời tiết tốt thì lúc đó người
ta mới tiến hành gheo mạ [104, tr. 47].
Ngoài ruộng nước với các loại cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, sắn, khoai,
đỗ, vừng,... người Mường còn làm ruộng nương trên các sườn đồi và núi để
trồng lúa, sắn, ngô, bông, xen canh với đỗ, vừng, ngô, bầu, bí,... Nương trong
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tiếng Mường được gọi là hoọng. Vì nương nằm trên sườn núi, đồi nên không
bằng phẳng, không có bờ giữ nước nên người Mường làm đường cản nước
(một rãnh ngang trên đầu mảnh nương và một rãnh dọc theo sườn núi) để khi
mưa xuống, nước sẽ thoát theo các rãnh đó và không xói lở đất làm hỏng
ruộng [83, tr. 25].
Vì chủ yếu là dựa vào ruộng nước nên trải qua nhiều thế hệ sinh sống,
người Mường đã hình thành nên một hệ thống thủy lợi phù hợp với đặc điểm
tự nhiên vùng cư trú, có hiệu quả với hoạt động canh tác nông nghiệp và với
đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Ngày trước, đặc điểm địa hình của nơi cư trú quyết định cách thức người
Mường dẫn nước từ các nguồn nước ngầm hay khe suối về các mảnh ruộng
nương và ruộng nước bằng hệ thống mương dẫn thủy kết hợp với hệ thống
guồng nước.
Mương dẫn nước bắt đầu lấy nước trên những khúc sông nhỏ, từ
1.000 đến 1.500m ở phía trên những địa điểm cần tưới; mương
được đào nông và dẫn tới rận rìa của khu ruộng cao nhất, rồi nó đi
men và từ đấy nước vượt ra bằng nhiều ống rót nước; những ống
này là những ống tre ngắn làm vòi cắm qua bờ ngăn nước, chúng
bảo đảm nước chảy nhiều hơn ở phạm vi những khu ruộng đắp cao
hơn và giữ được nhiều nước ăn lan vào phía trong [16, tr. 175].
Bên cạnh hệ thống mương dẫn nước, người Mường trước đây còn sử
dụng guồng nước quay bằng sức nước chảy. Hệ thống guồng nước phổ biến ở
cộng đồng người Mường và Sơn La, nhưng ở Thanh Hóa thì ít hơn có lẽ do
bởi địa hình cư trú không cần tới guồng nước. Một guồng nước của người
Mường ở tỉnh Hòa Bình có thể tưới nước cho một mẫu ruộng và nhiều nhất là
tới hai mẫu. Thường người dân phải dựng một con đập ngăn nước ở phía trên
guồng nước để điều hòa khối lượng nước đủ để làm quay bánh xe guồng một
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cách ổn định. Tuy nhiên, người Mường cũng biết rằng việc dựng một đập
ngăn nước phía trên guồng nước có thể dẫn đến nguy cơ hỏng guồng khi có lũ
lụt vì lúc đó, dòng chảy của sông sẽ rất mạnh. Vì có kinh nghiệm như vậy nên
người Mường khi đặt guồng nước thường tránh đặt ở những khúc sông có hai
bờ thành quá cao, mà chọn những con sông ăn sâu vào núi để tránh khỏi bị
tỏa ra thành khúc sông rộng khi có lũ [16, tr. 178].
Hệ thống thủy lợi dẫn nước theo mương này hiệu quả trong việc phân bổ
nước đều cho các mảnh ruộng, cả ruộng nương lẫn ruộng lúa, như Jeanne
Cuisinier đã từng nhận xét: Các phương pháp dẫn nước tưới ruộng của người
Mường, nếu như không phải là những phương pháp rất cải tiến, thì cũng đáp
ứng những đòi hỏi của ngành trồng trọt ở địa phương, và thiếu sót của những
phương pháp đó đã được bổ khuyết một phần do những điều kiện địa lý và
khí hậu của xứ này [16, tr.180].
Ngày nay, hệ thống dẫn nước tưới tiêu cho ruộng nước và ruộng nương
của người Mường đã được hoàn thiện hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn
của đời sống vật chất. Người Mường ở tỉnh Hòa Bình hiện vẫn sử dụng guồng
nước và đập ngăn nước để dẫn nước từ sông, suối, qua hệ thống các ống nước
để đưa nước vào các mảnh ruộng.
Mương: là những đường dẫn nước vào ruộng, có thể chạy men theo
sườn đồi, sườn núi hoặc dọc các khu đồng, vừa cung cấp nước phục vụ cho
trồng trọt vừa tiêu nước khi có mưa lũ. Mương có thể đắp chìm hay đắp nổi.
Nguồn nước từ mương thường lấy từ phai.
Phai là loại đập đắp ngăn suối để dẫn nước vào mương. Trước kia, phai
hầu hết chỉ kè bằng đá hoặc bằng các thân cây gỗ xếp chồng lên nhau, đóng
cọc hai bên cho khỏi đổ. Nhìn chung, mương của người Mường không to như
ở đồng bằng sông Hồng, mương hẹp chỉ vừa một bước chân, phai cũng rất
nhỏ.
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Hạnh: là hệ thống dẫn nước nhỏ đắp bờ hai bên lấy nước từ mương vào
các cánh đồng. Cần đưa nước tới từng thửa ruộng người ta dùng cuốc khơi
rãnh ở bờ hạnh gọi là tạng, khi đủ nước bỏ tạng đi đắp lại. Ống là hệ thống
dẫn nước làm bằng các đoạn ống tre, bương, vầu khoét rỗng đốt, chuyển nước
từ thửa ruộng cao xuống thửa ruộng thấp. Đối với các thửa ruộng cao hơn
nguồn nước, người Mường dùng cọn nâng nước lên đổ vào ruộng.
Ngày nay, do nhu cầu sử dụng nguồn nước ngày càng lớn (canh tác nông
nghiệp và sinh hoạt) nên nguồn nước từ hệ thống thủy lợi truyền thống là
không đủ (hệ thống các cọn nước thường bị cuốn trôi trong mùa mưa) nên địa
phương ở nhiều nơi của Hòa Bình đã đầu tư, hỗ trợ về vốn, vật tư và kỹ thuật
để đắp đập, xây dựng hồ thủy lợi chứa nước ở rừng đầu nguồn và hệ thống kè,
cống kiên cố hơn để khắc phục nhược điểm dễ bị hư hại của hệ thống dẫn
nước truyền thống [55, tr. 21].
Hệ thống thủy lợi truyền thống đóng vai trò quan trọng trong đời sống
kinh tế của người Mường trước đây. Ngày nay, hệ thống này vẫn giữ nguyên
giá trị về kinh nghiệm và tri thức được tích lũy qua nhiều năm sống với địa
hình thung lũng bao xung quanh bởi đồi và núi với nhiều nguồn nước ngầm,
suối, sông,… Tuy nhiên, trước thực trạng rừng bị phá hủy, đất đại bị thu hẹp
hoặc xói mòn, các vó nước bị san lấp,… hệ thống thủy lợi truyền thống không
thể vận hành hiệu quả như nó có thể như trước đây vì các lý do khách quan
đó.
Xã Tân Vinh tọa lạc ngay trên 2 bên bờ sông Bùi (hoặc suối Bùi vì
từ Mường gọi sông và suối đều là Khôm). Xưa, đây là nguồn cung
cấp phù sa và là nguồn nước chủ yếu để người Mường làm thuỷ lợi
và là nguồn cung cấp thức ăn thuỷ sản rất phong phú cho người dân
nơi đây. Tuy nhiên, Tân Vinh hiện nay không còn rừng rậm và cây
to nữa, nước mưa xuống bao nhiêu thì bị trôi đi bấy nhiêu43 do
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không còn cây to để giữ nước nữa (Trích phỏng vấn ông Nguyễn
Ngọc Son, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh
Hòa Bình) [8, PL2, tr.157].
3.2.4. Nước với nguồn lợi thủy sản
Cá, tôm, cua, ốc,… ở sông suối cũng là một nguồn lợi thuỷ sản rất quan
trọng của người Mường. Để khai thác được nguồn lợi từ nước này, người
Mường có hai hình thức đánh bắt: cá nhân và tập thể. Đánh cá tập thể được
thực hiện nhiều vào thời kỳ trước, dưới sự tổ chức của nhà lang, cả làng cùng
kéo nhau xuống một khúc suối hay đoạn sông để bắt cá.
Theo lời kể của các cụ ở Tân Vinh, xưa sông Bùi (suối Bùi) ở mường
Cời được chia thành nhiều “khoang”, ứng với mỗi “khoang” này là một xóm,
tức là, mỗi xóm được quản lý một khoang trong việc đánh bắt cá. Người
mường Cời xưa quy định với nhau rằng, mỗi một khoang suối ấy là thuộc
quyền sở hữu của làng xóm. Và người trong xóm thì được quyền đánh bắt cá
ở khoang đó chứ không được sang khoang khác. Vì thế mới có chuyện, có
một lang xóm thua bạc đã phải bán quyền sử dụng khoang suối mình quản lý
cho lang xóm khác và người dân xóm đó bị mất quyền bắt cá ở khoang suối
đó.
Ngày nay, hình thức đánh bắt cá này không còn mà chủ yếu là đánh bắt
cá nhân với các dụng cụ như vợt (kha), ngọ hầu (lờ), xoong (dụng cụ có hình
dáng giống như cái phễu đan bằng tre) và ngọ đánh dài. Các công cụ đánh bắt
cá của người Mường đã từng được Jeanne Cuisinier khen rằng: “Tài đánh bắt
cá khéo léo của họ, sáng kiến của họ trong việc chế tạo dụng cụ đánh bắt cá
không bị mai một” [16, tr.212]. Để tạo ra các kiểu dụng cụ này đòi hỏi người
dân ở vùng này phải hiểu biết được loại cá, mùa cá, dòng chảy của nước và
đặc điểm của các khúc sông, đoạn suối,… Điểm cần phải lưu ý ở các dụng cụ
đánh bắt này là không tận diệt bởi hầu hết các dụng cụ này đều chỉ bắt được
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loại có có độ trưởng thành nhất định và cá con có thể lọt qua khe đan hoặc lỗ
thoát của chúng.
Người Mường ở xóm Sủi (Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) còn lưu
truyền kinh nghiệm về việc sử dụng hạt cây Mát để làm thuốc cho cá say mà
nổi lên khỏi mặt nước nhưng lại không gây độc cho người khi ăn. Kinh
nghiệm này bắt nguồn từ truyền thuyết (hoặc cũng có thể từ thực nghiệm của
mình mà người dân truyền thuyết hóa tri thức đó để khiến tri thức đó trở nên
chính thống) rằng: Vua Khú là vua của vùng nước, thường bắt các cô trẻ đẹp
ở làng về làm vợ. Vì thế, người dân lập đền thờ thờ vua Khú, vua Khú đáp lễ
dân làng bằng cách mách cho dân làng biết cách lấy hạt cây Mát gió ra rắc
xuống suối, thủy tộc ăn phải sẽ bị say nổi lên để dân bắt về ăn mà không bị
độc.
Tiểu kết
Trước khi bàn tới vấn đề liệu có thể sử dụng các tri thức bản địa về nước
này trên của người Mường trong đời sống đương đại một cách hữu ích được
hay không, chúng ta sẽ xem qua hai ví dụ sau:
Thứ nhất, người Mường (Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa)
có quy ước trong xóm mường với nhau rằng: khi đánh bắt cá tôm ở sông,
suối, những con nhỏ không được bắt về ăn mà phải thả lại xuống nước để cá
lớn; hoặc không được đánh bắt cá vào mùa xuân vì đây là mùa sinh sản; trên
các đoạn khe suối, nếu ai đào một cái hố có cắm vài tàu lá cọ để cho cá trú ẩn
thì người đó có quyền hưởng dụng số cá đánh bắt được sau này [72, tr. 79].
Thứ hai, người Mường có tục cấm người dân đánh bắt cá ở một số
khoang sông, suối nhất định (dưới quyền lực quản lý của nhà lang) trừ các dịp
đặc biệt trong năm như trước tết, ngày giỗ chạp của nhà lang,… Quan sát
ngày nay người ta thấy rằng các khúc, khoang sông suối bị cấm đó thường có
các đặc điểm sau: nửa sông sâu, dòng nước chảy vừa phải, có bãi cát ngầm
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thoai thoải hay những hang, hốc đá ngầm thuận lợi cho cá sinh đẻ và trốn kẻ
thù. Những khoang cấm đó chính là nơi tái tạo nguồn cung cấp giống bền
vững các loài cá tôm [107].
Kiến thức nằm ẩn dưới những thực hành bản địa của người Mường như
trong hai trường hợp kể trên cho thấy sự tương đồng với những kiến thức
khoa học thường thức ngày nay. Và vì thế, có thể khẳng định rằng các tri thức
bản địa, hay các kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, sinh sống của người
Mường nói chung và về nguồn nước nói riêng là có thể được vận dụng một
cách hữu ích trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền
vững đời sống kinh tế tộc người.
Tuy nhiên, ngày nay, dưới tác động của nhiều yếu tố khách quan, nhiều
thực hành, tri thức, phong tục, tập quán của người Mường liên quan tới nông
nghiệp và nước đã không còn được sử dụng hay thực hành trong đời sống
đương đại, ví dụ như việc biến mất của các vó nước do sự thay đổi trong nhu
cầu sử dụng nước; việc hệ thống mương phai truyền thống không còn tác
dụng do sự xuất hiện của các trạm bơm, hồ thủy lợi, sự thay đổi nguồn nước
dưới tác động của việc phá rừng đầu nguồn, xói mòn đất đai; việc người dân
không còn giữ được miếu thờ vua Khú và tục cúng vua Khú ở Lương Sơn,
Hòa Bình; không ai còn biết tới cây Mát ra sao; các thầy lang/mế Mường
không tìm đủ được các cây thuốc để chữa bệnh vì rừng bị chặt hạ nhiều,…
Những tri thức mà con người tích lũy được trong quá trình tồn tại và phát
triển của mình đang dần biến mất trong đời sống đương đại. Sự hiện diện một
thời của những tri thức này giờ chỉ còn tìm thấy trong ký ức của người dân,
hay được biểu thị qua các sinh hoạt văn hóa truyền thống như lễ hội, nghi lễ
cúng tế,… mà người Mường còn giữ được cho tới ngày nay.
Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể vận dụng văn
hóa nước và các thành tố của nó một cách hiệu quả trong đời sống đương đại.
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Điều quan trọng là cái văn hóa tầng sâu ẩn dưới những tri thức, kinh nghiệm,
phong tục, tập quán, nghi lễ truyền thống đó vẫn đang hiện diện trong cộng
đồng người Mường. Đó là quan niệm vạn vật hữu linh về thế giới của họ, là
tín ngưỡng dân gian tin rằng mọi vật trong thế giới đều có linh hồn, có khả
năng giúp đỡ hoặc trừng phạt con người, là những khuôn mẫu văn hóa ẩn
trong những phong tục liên quan tới nước còn giữ cho tới ngày nay (như lễ
cầu mưa, lễ đánh cá suối, tục thờ vó nước,...). Nếu chúng ta thừa nhận một
cách trân trọng và đề cao thế giới quan, nhân sinh quan với giá trị sinh thái
nhân văn thực sự tiến bộ này (đối xử với thiên nhiên bình đẳng và hài hòa)
trong đời sống đương đại thì chắc chắn sẽ giúp người Mường tiếp tục gìn giữ
được ý thức cao của mình trong bảo vệ môi trường sinh thái, giúp cho nhân
dân trong cả nước có thái độ sống trân trọng và hòa đồng với môi trường hơn.
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Chương 4
MỘT SỐ LUẬN BÀN TỪ NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
4.1. Hai thế giới quan dẫn đến hai hệ quả về hành vi, hai kiểu văn
hóa sinh thái
Ở chương 1, luận án đã trình bày những quan điểm mới trong nhân học
hiện đại về những cố gắng thoát khỏi nhị nguyên luận. Với quan điểm này,
các nhà khoa học có thể hiểu thấu được các hành vi của chủ thể văn hóa.
Bản thể luận nhị nguyên (dualism) hay bản thể luận phân tách (ontology
of detachment) truyền thống trong khoa học phương Tây với sự khu biệt
lưỡng phân giữa con người và tự nhiên, hay nói cách khác, cái thế giới quan
nhìn nhận con người là chủ thể của thế giới và tự nhiên là khách thể, chịu sự
tác động và khai thác của con người đã và vẫn đang là một thế giới quan phổ
biến ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Chính cái thế giới quan này, với xuất phát
điểm là ở chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát triển của các quốc gia lớn mạnh,
đã dẫn đến những hành vi khai thác kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu
hạn của trái đất, sự biến đổi khí hậu, sự ô nhiễm môi trường, sự suy giảm của
đa dạng sinh học,… mà chúng ta đang phải đối diện ngày nay. Khoa học duy
lý phương Tây như là kết quả của thế giới quan này, với hệ thống tư tưởng
khoa học thực nghiệm, cho rằng con người có thể sử dụng sức người, khoa
học - công nghệ để tác động và cải tạo thế giới tự nhiên theo cách con người
muốn, và vì thế, con người cũng có thể làm tương tự đối với các thành tố của
tự nhiên đó như động vật, thực vật, rừng, nước, đất đai,…
Trong khi đó, luôn tồn tại, dù mạnh hay yếu, của một thế giới quan khác,
thuộc về một bản thể luận khác, bản thể luận gắn kết ở nhiều bộ lạc, tộc người
thiểu số, mà ở đó, con người tự đặt mình ở một vị trí cùng gắn kết với các
thực thể khác đang cùng tồn tại trong tự nhiên trong một mối quan hệ liên chủ
thể. Con người, với thế giới quan này, chỉ là một người trong số nhiều người-
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khác-người khác, và vì thế, sự tương tác giữa các thực thể trong tự nhiên là sự
tương tác giữa các chủ thể chứ không phải là chủ thể - khách thể. Có nghĩa là,
con người giao tiếp và tương tác với các thành tố của tự nhiên trong một mối
quan hệ “có đi có lại”.
Ở những tộc người theo tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” như người
Mường, họ tin rằng con người khi tác động đến thực vật (cây lúa) một cách
bất kính, cây lúa sẽ rời bỏ con người và để lại hậu quả là một mùa màng thất
bát; nếu con người không cúng tế cho đầy đủ với thần mưa (Vua Khú, Thủy
Tề, Thần Nước), thần mưa sẽ giận dữ mà gây ra hạn hán hoặc lũ lụt khiến con
người khốn khổ; nếu không bày tỏ thái độ biết ơn trân trọng đến con trâu con
chó trong nhà vào ngày lễ mừng cơm mới, chúng sẽ bỏ nhà mà đi để người
không có trâu cày bừa cho đồng ruộng;… Dưới con mắt của những người
theo khoa học duy lý, thực nghiệm, chúng ta sẽ cho rằng những niềm tin như
thế là không có cơ sở, vô căn cứ. Tuy nhiên, cần phải khách quan nhìn nhận
rằng người Mường đã hình thành và giữ được niềm tin về một thế giới hồn
linh đó qua nhiều thế hệ tồn tại trong lịch sử phát triển tộc người mình.
Những hiểu biết và cách ứng xử về môi trường của họ đã được đúc rút và điều
chỉnh qua nhiều trải nghiệm thực tế, khác với kết quả nghiên cứu được rút ra
trong các phòng thí nghiệm hay qua các công trình nghiên cứu có thời điểm
như trong khoa học thực nghiệm phương Tây.
Như vậy, có thể thấy rõ rằng, hai bản thể luận khác nhau (bản thể luận
nhị nguyên/bản thể luận phân tách và thế giới quan vạn vật hữu linh), hai thế
giới quan khác nhau đã dẫn đến hai nền văn hóa sinh thái với hai mô hình
nhận thức và hai mô hình vận hành khác nhau trong ứng xử với môi trường và
tự nhiên. Thực tế đã cho thấy, loại văn hóa sinh thái hình thành từ thế giới
quan duy vật biện chứng đã bộc lộ rõ nhiều sai lầm và thiếu sót của mình
trong quá trình phát triển của nhiều xã hội do thái độ coi con người là trung
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tâm của vũ trụ, động cơ hành vi của con người trong quan hệ với môi trường
là khai thác vì lợi ích vật chất của mình. Loại văn hóa thứ hai, ví dụ như văn
hóa nước của người Mường ở Việt Nam, xuất phát từ thế giới quan vạn vật
hữu linh, không đặt con người đối lập với tự nhiên, cư xử hài hòa và tôn trọng
với tự nhiên, với nguồn nước. Vì kính trọng nguồn nước, người Mường đã
sản sinh ra những phong tục, tập quán phản ánh rõ thái độ này của họ. Hiểu
dược thế giới quan tộc người, chúng ta sẽ hiểu được vì sao họ có nhận thức
khác biệt đó về môi trường nước và có những thực hành văn hóa đặc biệt có
liên quan tới nước.
4.2. Bảo tồn phong tục và nghi lễ liên quan đến văn hóa nước trong
bối cảnh mới
Ở chương 2, luận án đã trình bày về mối quan hệ hữu cơ giữa thế giới
quan bản địa với thực hành văn hóa truyền thống của người Mường ở tỉnh
Hòa Bình. Vậy cần phải nhìn nhận mối quan hệ ấy như thế nào trong bối cảnh
của xã hội hiện đại?
Vào năm 2009, một hội thảo quốc tế về Nước, đa dạng văn hóa và biển
đổi môi trường toàn cầu: Xu hướng mới, tương lai bền vững? đã được tổ chức
ở Kyoto Nhật Bản từ ngày 01- 03/10/2009 bởi Viện Nghiên cứu Con người và
Thiên nhiên, Chương trình nghiên cứu nước quốc tế của UNESCO
(UNESCO-IHP) và Viện Nghiên cứu chuyên sâu, Đại học Liên hiệp quốc
(UNU-IAS). Trong hội thảo này, nhiều học giả nhấn mạnh rằng: mỗi tộc
người, mỗi nền văn hóa, trong đời sống tôn giáo và tinh thần của mình, đề cao
giá trị của nước một cách khác nhau và từ cái nhìn đó những thực hành cùng
các phong tục trong các cộng đồng này phản ánh rõ nét mối quan hệ của họ
với nước. Thậm chí, ở nhiều tộc người bản địa, nước được coi như một thực
thể thiêng liêng, nhận được sự tôn trọng và được tôn kính như tổ tiên. Đời
sống hiện đại với những biến đổi nhanh chóng của nguồn nước ảnh hưởng
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nhiều tới mối quan hệ giữa các tộc người bản địa với nước (ô nhiễm nguồn
nước, khai thác quá mức, đập, mỏ,…), hạn chế và bác bỏ quyền bảo hộ của
thổ dân đối với đất đai và vùng đất. Bên cạnh đó, các sáng kiến và chương
trình hỗ trợ phát triển đưa đến từ các quốc gia phát triển phương Tây cũng là
một nhân tố quan trọng làm ảnh hưởng tới mối quan hệ truyền thống giữa các
tộc người này với nước. Và vì thế, các học giả này đề xuất rằng các thực hành
quản lý nước hiện đang thực hiện ở nhiều địa phương, quốc gia nên phải điều
chỉnh cho hiệu quả và không nên tách rời với các giá trị văn hóa và tri thức
truyền thống vốn đã được tích lũy qua nhiều thế hệ trong ứng xử với nước,
được phản ánh rõ nét trong tín ngưỡng, luật tục, phong tục tập quán và các
nghi lễ, lễ hội của họ.
Người Mường ở tỉnh Hòa Bình hiện nay cũng đang phải đối mặt với sự
đổi thay nhanh chóng của đời sống vật chất và tinh thần đương đại. Dân số
ngày càng phát triển gây áp lực lớn lên nguồn tài nguyên, đặc biệt là nước nên
giờ họ buộc phải đào giếng khoan và giếng khơi để bổ sung nguồn nước. Vì
lý do này mà xã Tân Vinh hiện nay chỉ còn có hai vó nước ở xóm Cời. Miếu
thờ vua Khú ở Khoang Sủi cũng đã không còn, vì thế lễ cúng vua khú cũng
dần biết mất khỏi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong nhiều năm qua, rừng
cũng bị khai thác kiệt quệ bất kể đến việc điều này gây hại tới sự ổn định của
nguồn nước ngầm và dòng chảy của sống, suối ở địa phương. Vì lý do này, hệ
thống mương truyền thống bị giảm vai trò trong đời sống sinh hoạt và sản
xuất.
Bên cạnh đó, nguồn nước không chỉ bị ô nhiễm nặng nề do sự xuất hiện
của các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh mà còn do
chính sự thay đổi trong thái độ của người dân đối với nguồn nước (để gia súc
tắm và chất thải trên sông, suối)44.
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Bối cảnh đời sống vật chất thay đổi khiến đời sống tinh thần cũng thay
đổi theo. Niềm tin vào thần linh đang dần bị lu mờ bởi sức ép của cuộc sống
đương đại45. Tri thức và sự hiểu biết truyền thống về nước không còn môi
trường để tiếp tục phát huy tác dụng. Và đặc biệt, các phong tục và nghi lễ
liên quan tới nước của người Mường cũng đang dần biến mất. Được coi là
những nhân tố tầng sâu, các phong tục, nghi lễ truyền thống là yếu tố quan
trọng có tác dụng tích cực đối với công tác bảo vệ môi trường của các tộc
người và xã hội. Khôi phục, giữ gìn và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền
thống này trong xã hội đương đại là một trong những biện pháp hiệu quả
trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Cách tiếp cận này đã được các nhà nghiên cứu về văn hóa sinh thái trên
thế giới ủng hộ. Nhà nghiên cứu Trịnh Hiểu Vân (Trung Quốc) cũng đã nhận
định rằng:
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. Các tộc người biểu đạt sự tôn kính tự nhiên
bằng nghi thức cúng tế, thông qua biểu đạt sự tôn kính tự nhiên để người ta có
thể truyền lại thế hệ sau những qui phạm hành vi của bản thân, vì thế những
nghi thức cúng tế tự nhiên của các tộc người mang giá trị rất lớn. Ngày nay,
những giá trị văn hóa đó vẫn là những qui phạm quan trọng để bảo vệ môi
trường, nó không giống như hoạt động mê tín lạc hậu để bị bài xích, ngược lại
việc cúng tế tự nhiên có tác dụng quan trọng để con người tôn kính nước, yêu
quí nước, bảo vệ môi trường nước. Trong việc xây dựng văn hóa nước hiện
nay, những nét văn hóa truyền thống này cần được tôn trọng đầy đủ và được
tích cực khôi phục, cần phải khuyến khích các tộc người tích cực khôi phục
hoạt động cúng tế nước, hàng năm tổ chức một vài hoạt động cúng tế tự
nhiên. Nhà nước cần phải lập ra ngày hội liên quan đến nước trong các vùng
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dân tộc khác nhau. Ngày hội nước có thể dựa trên phong tục truyền thống,
cũng có thể sáng tạo hiện đại, thông qua ngày hội về nước khác nhau để làm
thay đổi nhận thức của con người với môi trường nước, đồng thời đề ra những
qui phạm yêu quí nước, bảo vệ nước, giữ gìn môi trường nước trong lành
được tái hiện trong ngày lễ hội hàng năm và lưu truyền cho thế hệ sau [105,
tr.6].
Nhận định này của Trịnh Hiểu Vân đặt ra những gợi ý cho việc giữ gìn
và phát huy giá trị đương đại của văn hóa nước của người Mường trong đời
sống đương đại.
4.3. Quan điểm nhân học trong xây dựng chính sách
Trước hết, về mặt nhận thức, luận án tán thành quan niệm về chính sách
văn hóa của UNESCO "chính sách văn hóa là một tổng thể các nguyên tắc
hoạt động quyết định các cách thực hành, các phương pháp quản lý hành
chính và phương pháp ngân sách của Nhà nước dùng làm cơ sở cho các hoạt
động văn hóa"46.
Như vậy, cấu trúc của chính sách văn hóa không phải chỉ là một văn bản
có tính chất chủ trương, đường lối, hay không phải chỉ là những biện pháp bất
thành hệ thống mà phải là một tổng thể bao gồm:
- Mục tiêu: thường được thể hiện ở chủ trương, đường lối hay những
quyết nghị tương tự ở cấp lãnh đạo Nhà nước cao nhất.
- Hệ thống thể chế tương ứng (Các biện pháp tài chính cũng như pháp
luật để hệ thống thể chế trên có thể vận hành được).
- Các cơ cấu và tổ chức xã hội tương ứng, trong đó con người buộc phải
tuân thủ các thể chế xã hội và thống nhất hành động để đạt được mục tiêu xã hội
[85].
Xã hội nào cũng vậy, nó tồn tại và phát triển là do nhu cầu và sự thỏa
mãn nhu cầu của xã hội ấy. Tuy nhiên, việc thỏa mãn các nhu cầu xã hội theo
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quan niệm của xã hội học là thể hiện mối quan hệ tương tác giữa nhà nước và
các tầng lớp nhân dân. Ở đây có mối quan hệ hai chiều là:
- Nhà nước phải nắm bắt nhu cầu xã hội và định hướng cũng như thoả
mãn các nhu cầu xã hội ấy phù hợp với mục tiêu xã hội, cũng tức là mục tiêu
của nhà nước.
- Các tầng lớp nhân dân đòi hỏi nhà nước phải thoả mãn nhu cầu của
mình nhưng điều đó không có nghĩa là sự đòi hỏi vô điều kiện. Nói cách khác,
những nhu cầu của họ phải được giới hạn trong khuôn khổ của một xã hội
nhất định.
Ở đây, sự thống nhất giữa hai mặt trên là nguyên lý để bảo đảm cho một
xã hội vận hành một cách ổn định. Về nguyên tắc, các nhà quản lý xã hội
thường đều xuất phát từ thực tiễn để khái quát hóa, tổng quát hóa và thể chế
hóa thành những chính sách, tuy nhiên, trên thực tế thì các nhà hoạch định
chính sách thường ưu tiên cho những mục tiêu chung của xã hội mà ít để ý tới
quyền lợi, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng cũng như truyền thống của các nhóm
xã hội riêng lẻ; vì vậy nhiều khi có sự xung đột ngầm giữa người dân với
chính sách của nhà nước. Nếu những xung đột đó không được giải quyết một
cách hài hòa thì mối quan hệ ở đây lại trở thành mối quan hệ một chiều: từ
trên xuống.
Từ trước đến nay, không chỉ ở lĩnh vực môi trường sinh thái, mà ở hầu
hết các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, các chính sách quản lý của Nhà
nước đều là những chính sách vĩ mô và sự vận hành của nó là từ trên xuống.
Những chính sách vĩ mô như vậy được hình thành và vận hành theo mô hình
chính sách chính trị. Các cộng đồng cư dân đóng vai trò như là sự cụ thể hóa
của các chính sách của Nhà nước trong tầng xã hội căn bản, về cơ bản người
dân chấp hành chính sách do các nhà quản lý xã hội hoạch định dù có sự khác
biệt hay xung đột với ý kiến, quan điểm của họ đi chăng nữa.
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Trong lĩnh vực văn hóa môi trường sinh thái, chúng ta có thể dẫn ra rất
nhiều ví dụ về sự không ăn khớp hay xung đột như vậy. Trong bối cảnh toàn
cầu hóa, nhiều tổ chức quốc tế đã tham gia vào lĩnh vực quản lý - khai thác bảo vệ môi trường sinh thái ở các nước thuộc thế giới thứ ba 47, họ luôn đứng
trước một xung đột giữa một bên là các quan điểm chính sách dựa vào nền
tảng tri thức khoa học chính thống châu Âu và một bên khác là quan điểm
chính sách dựa trên sự bênh vực, đề cao những tri thức bản địa.
Đã có những thời kỳ (những năm 50 của thế kỷ XX), tri thức bản địa đã
bị coi là những tri thức “bên lề” hoặc bị “lề hóa”, đúng như lời giới thiệu cuốn
Tri thức bản địa về môi trường và những biến đổi - Các quan điểm nhân học phê
phán [23] đã nhận định:
Nhiều chuyên gia quốc tế theo xu hướng phát triển “từ trên xuống”
và những tổ chức tham gia vào việc khai thác và quản lý tài nguyên
ở các nước kém phát triển đều tế nhị lảng tránh tri thức bản địa với
lý do mô hình của họ đã ưu việt rồi hoặc đơn giản là không bao giờ
nhận ra đó có thể là một nguồn tài nguyên cần được thu thập [23, tr.
15-16].
Cũng có những nhà khoa học mong muốn lưu trữ và khái quát hóa tri
thức bản địa theo mô hình khoa học phương Tây để có thể học hỏi, phổ biến
chúng một cách rộng rãi và hợp thức, ví dụ trong bài luận Giám sát phát triển
và tri thức bản địa có đoạn viết:
Kiến thức sản sinh ra từ các trường đại học hoặc các viện nghiên
cứu trên thế giới được tập hợp lại, được lưu trữ và phổ biến theo
cách có hệ thống và chặt chẽ. Điều này cũng nên thực hiện với tri
thức bản địa, địa phương hoặc của cộng đồng và nên được tính đến
đồng thời với tri thức khoa học thường thức hơn [ 23, tr. 22-23].
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Tuy nhiên, tri thức bản địa là thứ rất “đa dạng, không liên tục và phân
tán” [23, tr. 22] và nó gắn chặt với môi trường sống và nền văn hóa cụ thể, vì
thế nó không phù hợp với mô hình khoa học phương Tây dựa trên trừu tượng
hóa và khái quát hóa. Đó là chưa kể những biểu thị khác của văn hóa sinh thái
bản địa như thế giới quan vạn vật hữu linh, những tập tục bản địa, truyền
thống canh tác và sinh sống,… đều bị coi là lạc hậu, mê tín dị đoan.
Bắt đầu những năm 60 của thế kỷ XX, cùng với sự trở lại mạnh mẽ của
phong trào “phản văn hóa những năm 60” [23, tr. 17] những quan điểm đề cao
vai trò của tri thức bản địa được phổ biến. Quan niệm này cho rằng, các tộc
người “nguyên thủy” hay bản địa có truyền thống sống hài hòa, thân thiết với
tự nhiên. Những người ủng hộ quan điểm này đã phê phán sự thất bại trong
nhiều dự án công nghệ phương Tây, lên án sự ngạo mạn và bất lực của nó
trong việc giải thích về thế giới của người bản địa. Và những người ủng hộ
quan điểm này, đặc biệt là các nhà nhân học và những chuyên gia về phát
triển đang nóng lòng giúp tri thức bản địa được chấp nhận rộng rãi và có vai
trò quan trọng trong đời sống và phát triển. Những người này ca tụng và phổ
biến những đặc tính của tri thức bản địa và những chính sách dự vào tri thức
bản địa với những từ ngữ như “sự tham dự”, “trao quyền”, “từ dưới lên” và
“nông dân là trước nhất” [23, tr. 19] và họ còn đưa ra một số phương cách thể
chế hóa kiểu tri thức bản địa này [dẫn theo 23, tr. 19]. Nhiều nhà khoa học đã
chứng minh được lợi ích kinh tế từ việc hiểu rõ tri thức bản địa là rất to lớn.
Darrell Addition Posey, trong một bài viết của mình đã nêu ra lợi ích của cách
sử dụng các tri thức truyền thống do các cộng đồng địa phương nắm giữ về hệ
thống động vật, thực vật và trong các nguồn gen, ví dụ các giống cây đã được
thuần hóa, các cây thuốc, các sản phẩm mới về y dược, mỹ phẩm, thực phẩm
chức năng có nguồn gốc tự nhiên: “Doanh số bán các sản phẩm y dược có
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nguồn gốc sinh học đạt 34 tỷ USD mỗi năm, 50 tỷ USD thu được từ các loại
ngũ cốc truyền thống,…” [23, tr. 49].
Một trong những xung đột thường thấy là xung đột giữa chính sách của
Nhà nước và quyền lợi của người dân: Nhiều chính sách bảo vệ môi trường
sinh thái đã loại bỏ sự gắn bó ngàn đời của người dân với môi trường sinh thái
đã nuôi dưỡng họ, đem lại nguồn sống chính cho họ nên đã gây phản ứng tiêu
cực trong dân, người dân thờ ơ với chính sách đó và họ không tham gia tích
cực. Ví dụ như câu chuyện ở di sản văn hóa thế giới khu đền tháp Chăm Mỹ
Sơn, Quảng Nam: Trước khi giao quyền cho Ban quản lý di tích và du lịch
Mỹ Sơn toàn bộ khu rừng bao quan khu đền tháp Mỹ Sơn, người dân quanh
vùng vẫn được chăn bò, kiếm củi ở khu rừng đó, và kiếm những nguồn lợi thổ
sản khác. Nay bị cấm thì họ thờ ơ, khi rừng cháy, họ không đến cứu hộ [70].
Những xung đột như trên dẫn đến những sự khác biệt, đối kháng về nhận
thức và từ đó ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách. Ngày nay, các quốc
gia tiên tiến khi hoạch định chính sách thường thấm nhuần quan điểm nhân
học, đó là: Không đề xuất những chính sách một chiều (từ trên xuống) mà
luôn tôn trọng những gì diễn ra trong thực tiễn, luôn thấu hiểu người dân bằng
"cái nhìn của chính họ” và chính sách ấy vừa mang lại lợi ích quốc gia vừa
mang lại lợi ích cho cộng đồng sở tại, vừa phù hợp với văn hóa truyền thống
của các cộng đồng bản địa, địa phương nhưng lại cũng phù hợp với mục tiêu
chung của toàn bộ xã hội: Đó là gìn giữ và bảo vệ môi trường.
Một vài câu chuyện nhân học sau sẽ minh họa cho quan điểm nhân học
quan trọng như thế nào trong việc điều hòa những xung đột:
- Câu chuyện 1: Ở một quốc gia nọ, có một địa phương hiện vẫn bảo tồn
một phong tục là: những người trong gia đình đều được chôn cùng một mộ.
Theo truyền thống, người ta phải bốc mộ của người chết trước để tiếp tục mai
táng người chết sau. Điều đó gây phản cảm (mất vệ sinh) đối với du khách,
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nhất là du khách châu Âu và Mỹ. Chính quyền mời các nhà nhân học đến
nghiên cứu để tìm ra giải pháp. Sau khi nghiên cứu, đề xuất của nhà nhân học
là: Vẫn sẽ chôn chung một mộ như truyền thống, nhưng có một cải tiến nhỏ:
Mỗi lần chôn một cái xác thì phải xây một nắp bê tông ở phía trên quan tài,
như thế sẽ không gây xú uế, không gây phản cảm mà vẫn giữ được phong tục
truyền thống48.
- Câu chuyện 2: Tại Đài Loan, theo chính sách của Nhà nước, đã có rất
nhiều nhà đầu tư tư nhân mua những vùng đất ven biển để phát triển kinh tế.
Nhưng sau khi đã bán những vùng đất ấy, Nhà nước nhận thấy đó là sai lầm
vì đây là những vùng đất cần phải được trồng rừng phòng hộ. Do đó, Nhà
nước cấm các nhà đầu tư dùng đất đó để xây dựng cơ sở hạ tầng cho nhà ở
hay du lịch. Tình trạng này kéo dài vài năm và gây tổn thất cho các nhà đầu
tư, đồng thời Nhà nước cũng không thu được lợi nhuận gì và cũng không làm
được gì từ khu đất này, bởi về mặt pháp luật thì đây đã thuộc sở hữu tư nhân.
Các nhà nhân học đã gặp gỡ hai phía để nghiên cứu tìm cách giải quyết vấn
đề này. Sau cùng họ đã đề xuất được một giải pháp có tính chính sách như
sau: Các chủ tư nhân được quyền kinh doanh một phần nhỏ trong vùng đất mà
họ đã mua để sử dụng vào mục đích kinh doanh du lịch, còn toàn bộ số còn
lại họ hiến lại cho Nhà nước để Nhà nước trồng rừng phòng hộ. Thế là hai
bên đều thắng lợi!49.
Như vậy, những người làm chính sách vốn hiểu rất rõ những gì Nhà
nước muốn, nhưng nếu có nhãn quan nhân học thì họ sẽ lại có thể hiểu thấu
được những mong muốn sâu kín nhất từ phía người dân ở các cộng đồng bản
địa và họ có thể điều chỉnh chính sách sao cho cả hai phía đều thấy được thỏa
mãn.
Quay trở lại xung đột giữa 2 quan điểm về tri thực bản địa đã trình bày ở
bên trên. Vấn đề đặt ra là: Các nhà làm chính sách cần giải quyết xung đột
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giữa hai cơ sở lý luận đó ra sao? Và vai trò của quan điểm nhân học trong
việc điều hòa những xung đột ấy là như thế nào để vừa “tránh những đối chọi
vô ích giữa bản địa và phương Tây” [dẫn theo 23, tr. 25]. vừa phát huy được
những thế mạnh của tri thức bản địa. Ở đây, với nhãn quan nhân học, ta sẽ thấy
rõ những vấn đề sau được nổi lên:
- Trước hết, đối với công cuộc bảo vệ môi trường sinh thái, tri thức bản
địa có vai trò rất quan trọng, bởi nó biểu thị một lối sống, một văn hóa thân
thiện với môi trường
- Tri thức bản địa về môi trường sinh thái rất phong phú và đa dạng, bởi
nó luôn gắn chặt với những nền văn hóa riêng lẻ, vì thế không thể tách biệt tri
thức bản địa khỏi môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa của nó (không
có tính phổ biến, toàn cầu).
- Tri thức bản địa được tích lũy thông qua trải nghiệm, nó được truyền
lưu thông qua kinh nghiệm và và thực hành văn hóa, chứ không phải là theo
con đường lý tính, và rất khó được lưu trữ và phổ biến.
- Những ý định của khoa học phương Tây dựa trên nền tảng tư duy lý
luận và khái quát hóa nhằm biến tri thức bản địa, địa phương thành “tri thức
toàn cầu” [23, tr. 21] là ảo tưởng, bởi trên thực tiễn không có các xã hội có
chung những nhận thức và hoạt động trong những môi trường giống nhau với
văn hóa giống nhau.
- Khung lý thuyết, logic, cách thức và ngôn từ biểu hiện của khoa học
chính thống phương Tây là không hoàn toàn trùng khớp, hoặc hoàn toàn khác
biệt với nội hàm và bối cảnh văn hóa của những tri thức bản địa. Ở đây, tri
thức bản địa không phải là “một bài thơ hay” nhưng lại là “một khoa học dở”
như một vài nhà khoa học đã ví von [23, tr. 17], mà nó là một cách nhận thức
khác, nhận thức “cảm tính” (theo nghĩa chữ dùng của Tim Ingol khi ông gọi
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sinh thái học cảm tính là một phương thức nhân thức hoàn toàn khác so với
truyền thống lý tính của khoa học phương Tây) [39].
Từ đó, một kết luận có tính giải pháp được nêu ra ở đây sẽ là: Hãy sưu
tầm, bảo tồn và phổ biến những “bài thơ hay” (tri thức bản địa) để in thành
những “tập thơ hay” và dần dần sẽ có thư viện của “những bài thơ hay”. Nói
một cách khác, cần phải có một cách tiếp cận riêng biệt đối với tri thức bản
địa nói riêng và văn hóa sinh thái bản địa nói chung chứ không phải bằng mô
hình khoa học duy lý của phương Tây, tức cần phải có sự thay đổi ngay từ hệ
hình khoa học (paradigms) và bản thể luận (ontology), điều mà Philippe
Descola và Tim Ingol đã đặt nền móng trong ngành nhân học sinh thái đương
đại.
4.4. Từ xung đột đến khoan dung văn hóa
Trong bất kỳ xã hội nào, xung đột về tư tưởng là xung đột gay gắt nhất
và cũng là xung đột cơ bản nhất có ảnh hưởng quyết định đến những lĩnh vực
khác nhau trong đời sống xã hội như kinh tế, tôn giáo, khoa học và văn hóa xã hội.
Lịch sử loài người đã cho thấy những xung đột ở những xã hội mà trong
đó có sự đấu tranh không khoan nhượng giữa một bên là những người theo
nhất thần luận (đạo Thiên Chúa, đạo Hồi,…) và những người theo tín ngưỡng
“vạn vật hữu linh” (những người này bị coi là tà ma ngoại đạo, là mê tín dị
đoan). Lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản còn cho thấy sự xung đột giữa
một bên là những người theo chủ nghĩa kinh viện, giáo điều và những người
theo tư duy khoa học thực chứng. Trong các xã hội xã hội chủ nghĩa, người ta
lại chứng kiến sự xung đột giữa những người theo tư tưởng vô thần, duy vật
với những người theo tư tưởng, tôn giáo khác…
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Những sự khác biệt về tư tưởng ấy đã dẫn đến những mô hình xã hội với
những kiểu mẫu văn hóa khác nhau và thông thường văn hóa mà giai cấp
thống trị muốn hướng tới là văn hóa chủ đạo.
Tuy nhiên, ngày nay ở các xã hội dân chủ hiện đại, những xung đột tư
tưởng ấy đang được giải quyết một cách hòa bình theo triết lý khoan dung văn
hóa. Ở đó, sự khác biệt về tư tưởng và văn hóa được chấp nhận và được tôn
trọng theo nguyên tắc: tôn trọng lẫn nhau, không bài xích nhau, không phê
phán nhau, không tranh đấu với nhau (như là những hệ tư tưởng đối kháng mà
đó chỉ là sự khác biệt văn hóa).
Ở Việt Nam, với thể chế của một xã hội xã hội chủ nghĩa, tư tưởng
chủ đạo của giai cấp lãnh đạo là dựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa duy
vật biện chứng và duy vật lịch sử. Tư tưởng này với tư cách là ý thức hệ được
phổ biến và thực hành không chỉ thông qua hệ thống tổ chức chính trị và hành
chính của Đảng và Nhà nước từ trung ương đến cơ sở, mà còn thông qua các
thiết chế giáo dục (phổ thông, đại học), qua các tổ chức đoàn thể (công đoàn,
đoàn thanh niên cộng sản, hội phụ nữ, các hội nghề nghiệp khác,…). Chính vì
thế tư tưởng ấy đồng thời cũng là tư tưởng chiếm vị thế ưu thắng trong xã hội.
Tuy nhiên, Việt Nam vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu, lại chưa trải
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa mà đi thẳng theo con đường chủ
nghĩa xã hội, vì thế bên cạnh những lỗ hổng về hạ tầng kinh tế thì còn có
những sự so le, không đồng bộ trong quá trình xây dựng các hình thái ý thức
xã hội mới khác như khoa học, hệ tư tưởng và đặc biệt là văn hóa. Đó là chưa
kể Việt Nam còn là một quốc gia đa tộc người và trình độ phát triển xã hội (đi
liền theo đó là sự khác biệt về tư tưởng và văn hóa) của những tộc người đó
còn đậm nét hơn nhiều nếu so với tộc người chủ thể là người Kinh.
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Tất cả những điều đó giải thích cho sự tồn tại song hành của những tư
tưởng và những văn hóa cổ truyền của các cộng đồng người Kinh cũng như
các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam bên cạnh văn hóa chính thống.
Các tộc người thiểu số ở Việt Nam đã tồn tại cùng với môi trường tự
nhiên của họ hàng vài trăm năm nay, người Mường với tư cách là một tộc
người bản địa còn tồn tại ở Việt Nam lâu hơn (hàng ngàn năm). Trong quá
trình tồn tại dài lâu ấy, các tộc người thiểu số đã trải nghiệm và đúc kết nên
những nền văn hóa riêng biệt, trong đó có văn hóa sinh thái (là văn hóa gắn
bó mật thiết nhất với môi trường tự nhiên). Ở các tộc người này, sự trao
truyền văn hóa diễn ra theo con đường truyền kinh nghiệm và thực hành theo
những khuôn mẫu truyền thống, vì thế sức sống của nó rất mãnh liệt. Trong
cuộc sống hiện đại, nhiều hiện tượng kỳ bí mà khoa học và kỹ thuật hiện đại
không thể giải thích hoặc can thiệp vào được thì lại có sự bùng phát của văn
hóa cổ truyền, của những “biện pháp kỹ thuật ma thuật” tác động vào thế giới
tự nhiên. Có thể đưa ra nhiều dẫn chứng về sự trường tồn này: Nhiều khi
dường như những tư tưởng “vạn vật hữu linh” tưởng như đã được thay thế
hoàn toàn bởi những tư tưởng vô thần và những biện pháp tác động khoa học,
nhưng cuối cùng trong những hoàn cảnh đặc biệt và cấp bách thì nó vẫn nổi
lên trong đời sống của các cộng đồng tộc người ở Việt Nam. Đơn cử một ví
dụ: Nhiều đồng bào dân tộc bị mắc những căn bệnh lạ mà các bác sỹ cùng với
hệ máy móc hiện đại vẫn không tìm ra đó là bệnh gì, thậm chí có những bệnh
nhân đã đi bệnh viện nhưng bị trả về, chờ chết, thì những ông thầy cúng dân
gian lại có thể đoán bệnh bằng phương pháp sử dụng quả trứng để xem con
ma nào làm hại và chữa bệnh cho bệnh nhân bằng những biện pháp ma thuật
(dọa nạt hoặc cầu khẩn con ma ấy) cùng với những bài thuốc dân gian, bản
địa và đã chữa khỏi cho bệnh nhân.
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Những biểu thị văn hóa khác như lễ hội thờ vua Khú, phong tục cầu wại,
mỡi,… của người Mường ở Việt Nam không chỉ là biểu thị bản sắc tộc người
mà còn là những thực hành văn hóa với tư tưởng vạn vật hữu linh và với niềm
tin về sự hỗ trợ của các vị thần tổ tiên, thần nước…
Vấn đề đang đặt ra hiện nay ở Việt Nam là làm sao giải quyết xung đột
về hệ tư tưởng giữa một bên là vô thần và một bên là “vạn vật hữu linh”, liệu
có thể có một “khoan dung văn hóa” giữa 2 tư tưởng này để xã hội có thể
hướng tới mục đích chung là bảo vệ môi trường sinh thái hiện đang bị suy
thoái nghiêm trọng hay không?
Với thực tế bảo vệ môi trường sinh thái trong mấy chục năm qua, chúng
ta đều biết rằng: Chính hệ tư tưởng “vạn vật hữu linh” này (hay thế giới quan
này) đã sản sinh ra một nền văn hóa mà ở đó con người tôn trọng tự nhiên,
sống hài hòa với tự nhiên và ngược lại với thứ văn hóa chỉ biết khai thác cạn
kiệt tự nhiên phục vụ lợi ích của con người. Vì thế, có thể nói: Rất cần phải có
một sự khoan dung và hợp tác để điều hòa sự xung đột về tư tưởng này trong
bối cảnh hiện nay, để xây dựng một “văn hóa sinh thái có chiều sâu” cho
đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Sự cần thiết của “khoan dung văn hóa” đã dần dần được thể hiện trong
chính sách văn hóa của Nhà nước ta đối với bảo tồn văn hóa tộc người. Nhà
nước đã có chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, trong đó có chương
trình mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Kể từ khi
chương trình này được triển khai đến nay đã hơn 15 năm, nhiều di sản văn
hóa phi vật thể liên quan đến văn hóa sinh thái và văn hóa nước của các tộc
người thiểu số ở Việt Nam đã được sưu tầm, bảo tồn, lưu trữ và phát huy giá
trị. Những di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến văn hóa sinh thái của
người Mường (gồm thế giới quan vạn vật hữu linh, các phong tục, tập quán,
các nghi lễ liên quan đất đai, nước, rừng,…) cũng đã được triển khai, tuy chưa
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nhiều và thành hệ thống nhưng cũng đã có những đóng góp đáng kể vào việc
khơi dậy lòng tự hào về di sản văn hóa của người Mường và một phần vào
công cuộc bảo vệ môi trường sinh thái của họ.
Chính những chương trình mục tiêu này đã cùng một lúc đạt được mục
đích kép, đó là:
1) Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta tới văn hóa dân tộc
nói chung và văn hóa sinh thái tộc người nói riêng. Những dự án ấy, khi được
triển khai ở các cộng đồng đã làm cho nhận thức của người dân thay đổi: Họ
thấy rất rõ rằng, Nhà nước không những không bài xích tư tưởng “vạn vật hữu
linh” như là những tư tưởng mê tín, lạc hậu mà ngược lại bằng những hoạt
động bảo tồn di sản khuyến khích các cộng đồng phát huy giá trị văn hóa cổ
truyền của họ trong công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ môi
trường sinh thái đầu nguồn,… (ví dụ, Nhà nước đã khuyến khích họ khôi
phục các lễ hội dân gian thờ vua Khú, tôn vinh những ông Mo, ông Mỡi, ông
Trượng, tôn vinh cây thuốc bản địa,…).
2) Bản thân các cộng đồng tộc người cũng đã cảm thấy tự hào hơn với
những di sản văn hóa mà cha ông họ đã để lại và từ đó họ ý thức sâu sắc hơn,
có trách nhiệm hơn đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa của họ; đồng thời
phát huy văn hóa sinh thái của họ tốt hơn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
sinh thái. Nhiều ví dụ có thể kể ra ở đây như tri thức canh tác ruộng bậc thang
của đồng bào vùng cao phía Bắc là không thể thay thế dù ở hoàn cảnh xã hội
hiện đại như thế nào, lễ hội ăn ước (Nào Xồng) của người Hmông có tác dụng
thực tế trong bảo vệ rừng, lễ hội thờ vua Khú của người Mường thể hiện lòng
tôn kính của con người với sức mạnh của nước và xây dựng ý thức bảo vệ
nguồn nước, những luật tục liên quan đến bảo vệ nguồn nước mà hầu như dân
tộc nào cũng có,…
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Tiểu kết
Từ những nghiên cứu lý thuyết và những nghiên cứu thực địa, luận án
rút ra một số nhận định cụ thể về công tác bảo tồn và phát huy văn hóa nước
của người Mường ở tỉnh Hòa Bình như sau:
1) Trước hết về mặt nhận thức, văn hóa sinh thái tộc người cần phải
được hiểu như là một cấu trúc hữu cơ của những tư tưởng (thế giới quan bản
địa), tri thức và khuôn mẫu hành vi của tộc người ấy đối với môi trường sinh
thái (đất, nước, rừng, động thực vật). Nếu khái niệm này bị nhận thức một
cách siêu hình (tách rời các thành tố với nhau, ví dụ gạt bỏ thế giới quan vạn
vật hữu linh ra khỏi cấu trúc này) thì những hình thái biểu thị văn hóa ấy
không có chiều sâu, trong quan niệm của con người về thế giới không có mối
quan hệ tương tác chủ thể - chủ thể, thì những cái vỏ văn hóa vô hồn ấy sẽ
không có tác dụng gì trong việc điều chỉnh quan hệ giữa con người với tự
nhiên.
2) Nhà nước cần tiếp tục có những dự án khoa học và chương trình mục
tiêu nhằm bảo tồn văn hóa sinh thái của người Mường, trong đó hướng trọng
tâm vào:
- Nghiên cứu, sưu tầm và phổ biến những hình thái tư tưởng biểu thị thế
giới quan vạn vật hữu linh của người Mường:
+ Đó là những trường ca trong tang ma, ở người Mường là Mo Mường,
những huyền thoại về vua Khú…
+ Đó còn là những thực hành của các nghệ nhân dân gian như các thầy
lang, thầy cúng, thầy Mỡi…
- Nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi và phổ biến những hình thái văn hóa
sinh thái nói chung và văn hóa nước nói riêng của người Mường. Đó là những
tập tục, nghi lễ, lễ hội, tri thức bản địa và nghệ thuật dân gian liên quan đến
môi trường sinh thái nói chung và nước nói riêng.
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- Tôn vinh những nghệ nhân văn hóa dân tộc như các vị Mo, Trượng,
Mỡi, các thầy thuốc,…
Như luận án đã trình bày [ở mục 4.3], văn hóa sinh thái cần phải có cách
tiếp cận và cách lưu trữ đặc thù chứ không phải là cách tiếp cận duy lý, thực
chứng của khoa học phương Tây và cũng không nên lưu trữ dưới dạng văn
bản khoa học. Ở đây, cách hình thức lưu trữ nghe - nhìn sẽ mang lại hiệu quả
tích cực hơn: Nó không làm sai lệch và bóp méo dữ liệu, nó còn truyền tải
được cả bối cảnh văn hóa và những đặc thù văn hóa (ngôn ngữ nói của dân
tộc, hình thể, điệu bộ nghi lễ, bối cảnh đặc thù, bối cảnh và hành vi giao
tiếp,…). Phương thức này không chỉ tốt trong lưu trữ mà còn rất hiệu quả
trong công tác truyền thông. Với ngôn ngữ bản địa, với những âm thanh, hình
ảnh sống động người dân có thể tiếp nhận một cách cảm tính, toàn vẹn văn
hóa truyền thống của cha ông giống như cách truyền thụ văn hóa phi vật thể
trong đời sống của đồng bào.
3) Phổ biến những tri thức bản địa (truyền thống và mới) hữu ích để kích
thích lòng tự hào của các cộng đồng đã lưu giữ tốt tri thức đó, đồng thời tạo
điều kiện để các cộng đồng khác học hỏi. Những tài liệu nghe nhìn đã được
các dự án sưu tập cần phải được biên tập thành những bộ phim tài liệu để có
thể phổ biến ở các đài truyền hình địa phương hoặc thành các DVDs phát cho
các cộng đồng người Mường.
Ngoài ra, cần những dự án truyền thông kiểu như “truyền hình thực tế”
về những cộng đồng người Mường đã bảo tồn và phát huy tốt văn hóa sinh
thái của họ.
4) Khuyến khích người dân phục hổi những “vó nước” truyền thống. Tại
địa bàn nghiên cứu của luận án (xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa
Bình) nhiều vó nước đã bị lấp đi và thay vào đó là những giếng khoan (nước
vùng đó vốn nhiễm đá vôi), đồng thời khôi phục những thể chế truyền thống
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để bảo tồn vó nước. Những vó nước truyền thống ấy cùng với những hình thái
văn hóa sinh thái khác của một cộng đồng có thể trở thành đặc sản du lịch văn
hóa người Mường ở tỉnh Hòa Bình.
5) Nhà nước cùng với các cộng đồng người Mường cùng “hợp tác trong
việc xây dựng những “thiết chế truyền thống” để bảo tồn văn hóa nước. Kinh
nghiệm này chúng ta có thể học hỏi từ thực tiễn của chính sách văn hóa sinh
thái ở Vân Nam, Trung Quốc. Ở đó, nhà nước đầu tư cho người dân những
“thiết chế truyền thống” của văn hóa nước như xây dựng những tượng đầu
rồng, ở đó nguồn nước tự nhiên được phun ra. Người dân tôn trọng biểu
tượng linh thiêng đó và gìn giữ nguồn nước.
Tôn kính nước đã sản xuất ra một số đặc trưng văn hóa như: nhiều
tộc người đã trang trí giếng nước rất đẹp, người Thái xây dựng nhà
rất đep trên mặt nước, có cái xây dựng hình dáng tháp phật, có cái
giống như nhà ở, lại có cái xây hình đầu rồng, không để giếng thoát
lộ ra môi trường tự nhiên. Rất nhiều địa phương hễ thấy nơi đầu
nguồn hồ nước thì người ta sẽ xây dựng chùa, miếu cúng tế Long
thần… [105, tr. 40].
6) Bài học đắt giá từ thực tiễn bảo vệ môi trường ở nhiều nước trên thế
giới cũng như ở Việt Nam là: Mọi chính sách sẽ chỉ là những văn bản hay
những thể chế trên lý thuyết nếu chính sách ấy, thể chế ấy không gắn với
quyền lợi thực tiễn và hàng ngày của người dân ở các cộng đồng. Vì thế, cần
có sự vận dụng mềm dẻo, linh hoạt các chính sách, các biện pháp bảo vệ môi
trường nước đối với từng đối tượng cụ thể, trong những bối cảnh cụ thể sao
cho mục đích bảo vệ môi trường vẫn đạt được nhưng quyền lợi của người dân
không bị suy giảm. Ví dụ chúng tôi đã nêu ở trên về sự xung đột quyền lợi
giữa chính sách bảo vệ rừng ở Khu di sản văn hóa thế giới đền tháp Mỹ Sơn
là một bài học đáng giá.
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KẾT LUẬN
Công trình nghiên cứu về văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa
Bình có mục đích nhằm diễn giải văn hóa nước của người Mường dưới nhãn
quan của những lý thuyết nhân học sinh thái hiện đại, và từ đó bàn về mô hình
tác động đến nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường nước cho người Mường
nói riêng, các tộc người thiểu số ở Việt Nam nói chung. Các công trình
nghiên cứu từ trước tới nay về người Mường và văn hóa sinh thái của người
Mường chủ yếu đề cập một cách riêng rẽ về các vấn đề như tín ngưỡng truyền
thống có liên quan tới nước, tri thức bản địa về nước hay các phong tục tập
quán có liên quan tới nước của người Mường. Với phương pháp luận áp dụng
các thành tựu mới của nhân học sinh thái trong công trình này, văn hóa nước
của người Mường ở tỉnh Hòa Bình đã được diễn giải như là một cấu trúc tổng
thể bao gồm ba thành tố quan trọng kết cấu nên là thế giới quan tộc người, tri
thức bản địa và thực hành văn hóa của tộc người liên quan tới nước. Trong
đó, quan niệm về thế giới của họ hình thành nên hệ thống các tri thức bản địa
và từ đó, quy định hành vi của tộc người trong mối quan hệ ứng xử với nước.
Mỗi hiện tượng, mỗi hành vi của người Mường có liên quan tới nước sẽ được
làm rõ thông qua nguyên lý tác động qua lại giữa ba thành tố này.
Trong công trình này, tác giả sử dụng các kỹ thuật nghiên cứu định tính
là chủ yếu, bao gồm phỏng vấn sâu, quan sát tham dự, nghiên cứu tài liệu.
Nghiên cứu các tài liệu dân tộc học, văn hóa dân gian có liên quan tới người
Mường, văn hóa Mường và văn hóa sinh thái Mường đóng vai trò quan trọng
cung cấp cứ liệu dân tộc học, văn hóa học nền tảng và sâu sắc cho luận án để
chứng minh cho luận điểm nghiên cứu trên.
Nghiên cứu và đánh giá một số thành tựu nổi bật của ngành nhân học
sinh thái trong những năm vừa qua trên thế giới cho thấy rằng những quan
điểm lý thuyết và phương pháp luận mới này có thể trở thành nền tảng lý
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thuyết áp dụng trong nghiên cứu văn hóa sinh thái tộc người ở Việt Nam hiện
nay, thay thế cho xu hướng nghiên cứu chủ yếu là khảo cứu dân tộc học hoặc
văn hóa dân gian. Xu hướng nghiên cứu mới với cách tiếp cận emic, mô tả diễn giải về một nền văn hóa dựa vào quan điểm hay cách nhìn của chính chủ
thể của văn hóa đó thay vì etic, sử dụng cái nhìn của người ngoài cuộc áp đặt
vào việc diễn giải một nền văn hóa cụ thể mở đầu cho một trào lưu phê phán
và bác bỏ nhị nguyên luận của khoa học duy vật biện chứng phương Tây.
Trong nhiều năm dài, bản thể luận nhị nguyên tạo thành một hệ tư tưởng
mà ở đó, con người tự cho mình quyền làm chủ thế giới và ra sức khai thác và
sử dụng các tài nguyên thiên nhiên. Hệ tư tưởng này chi phối lịch sử phát
triển của nhiều tộc người trên toàn thế giới trong thời gian qua. Tuy nhiên, vài
chục năm gần đây, khi những hệ quả của hệ tư tưởng này ngày càng trở nên tệ
hại (biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên,…) thì nhiều
học giả đặt ra vấn đề phải xem xét lại cách thức con người chúng ta nói chung
và các nhà nghiên cứu nhân học/dân tộc học nói riêng nhận biết và hiểu về
hoạt động của con người, về môi trường và về mối quan hệ cũng như trách
nhiệm của con người đối với môi trường đó. Văn hóa và tri thức của nhiều tộc
người bản địa ở nhiều nơi trên thế giới lúc này được xem xét lại và được đề
cao như là một “cứu cánh” để hỗ trợ cho việc khắc phục những hậu quả trên
bởi ở những nền văn hóa này, chủ thể văn hóa có cái nhìn và cách sống hòa
hợp, gần gũi và tôn trọng tự nhiên. Thay vì coi mình là chủ thể của thế giới,
những tộc người này từ xưa tới nay vẫn chỉ coi mình là một chủ thể trong số
nhiều chủ thể cùng chung sống, có ý chí, có quyền lực và lợi ích ngang nhau.
Tác giả luận án rút ra rằng, với cách tiếp cận emic trong nghiên cứu văn hóa
sinh thái tộc người, cụ thể là văn hóa nước của người Mường, chúng ta có thể
biết được quan niệm thực sự của họ về thế giới (thế giới quan tộc người) và từ
đó, diễn giải được nhận thức của họ về nước (tri thức bản địa) và lý giải được
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các hành vi có liên quan tới nước (phong tục, tập quán, nghi lễ). Từ hiểu biết
này, chúng ta có thể can thiệp vào các mô hình nhận thức và mô hình vận
hành về môi trường sinh thái của một tộc người để đạt được mục đích mà
chúng ta muốn có.
Nghiên cứu về thế giới quan bản địa của người Mường ở tỉnh Hòa Bình
cho thấy rằng đó là một thế giới quan vạn vật hữu linh. Thế giới quan này
được thể hiện rõ qua truyền thuyết về sự hình thành thế giới và tộc người,
qua quan niệm cho rằng vũ trụ có ba tầng và năm thế giới (tầng giữa gồm
Mường bằng và Mường ma, tầng cao là Mường trời và tầng thấp gồm
Mường bằng dưới và Mường vua Khú) dưới sự cai quản của các thực thể
khác nhau như Vua Trời, quan lang, Cun Lang Đất Đống, Lang Chín Đồng,
vua Khú. Rõ nét hơn nữa, tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Mường
được bộc lộ qua niềm tin rằng con người có hồn, khi người chết đi, hồn trở
thành vía và vía này sẽ tìm về Mường Ma là cõi vĩnh hằng của ông bà tổ
tiên để sinh sống; qua niềm tin rằng nhiều thực thể trong tự nhiên như
nước, cây cối, con vật, đồ vật,… đều có linh hồn và khả năng hữu tri. Thế
giới quan này của người Mường khác so với thế giới quan duy vật biện
chứng phủ nhận sự tồn tại của các thực thể siêu nhiên (hồn, vía) và chỉ tin
vào kết quả của khoa học thực nghiệm. Hai thế giới quan này dẫn đến hai
mô hình nhận thức và hai mô hình thực hành hoàn toàn khác nhau: một bên
tự coi mình là chủ thể của thế giới và luôn áp đặt ý chí của mình trong mối
quan hệ với môi trường còn bên kia, luôn tôn trọng và lắng nghe tự nhiên.
Từ thế giới quan vạn vật hữu linh này, người Mường hình thành cho
mình hệ thống tri thức và kinh nghiệm về nước. Những tri thức bản địa của
nhiều tộc người, trong đó có của người Mường, đã từng có giai đoạn bị cho là
lạc hậu và không dựa trên các cơ sở khoa học nào. Tuy nhiên, trong luận án,
tri thức bản địa của người Mường trong việc sử dụng các nguồn nước tự nhiên
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(nước ngầm, sông, suối,...), trong xây dựng hệ thống thủy lợi truyền thống
hay khai thác nguồn lợi thủy sản, trong việc quản lý và bảo vệ các nguồn
nước này lại cho thấy rằng, những hiểu biết liên quan tới nước này của người
Mường lại có có thể mang lại hiệu quả thực tiễn tốt trong việc bảo vệ nguồn
nước và bảo vệ môi trường sinh thái. Một số tri thức như bảo vệ rừng đầu
nguồn để bảo vệ nguồn nước, cấm đánh bắt cá ở một số vị trí nước để đảm
bảo sự tồn tại của các loài cá sông, cấm làm ô nhiễm nguồn nước sạch,… cho
thấy rằng không phải chờ đến sự hiện diện của khoa học ngày nay chứng
minh mà người Mường đã thực hành những nhận thức có tính khoa học và
bền vững này của mình từ hàng trăm năm nay. Tuy những tri thức này, do cả
lý do khách quan lẫn chủ quan, đã mai một và không còn có khả năng phát
huy khi đời sống của người dân thay đổi nhưng giá trị tư tưởng có ý nghĩa
sinh thái nhân văn nằm ẩn trong những tri thức này chúng ta có thể khai thác,
đề cao và phát huy rộng khắp trong công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển
bền vững.
Một trong những hoạt động khai thác và phát huy giá trị của tri thức bản
địa về nước của người Mường là giữ gìn và quáng bá tốt các phong tục, nghi
lễ truyền thống của người Mường về nước như phong tục thờ vó nước, thờ
cúng vua Khú, lễ cầu mưa, lễ đánh cá suối,… Những thực hành văn hóa
truyền thống này chính là những biểu thị rõ nét nhất về sự tồn tại của một nền
văn hóa nước của người Mường. Trong bối cảnh đời sống vật chất và tinh
thần của người Mường thay đổi nhiều trong thời gian qua (ô nhiễm môi
trường nước, thu hẹp rừng đầu nguồn nước, sự thu hẹp của các nguồn nước tự
nhiên và sự mờ nhạt của thế giới quan vạn vật hữu linh,…), việc bảo vệ và
phát huy các phong tục truyền thống này là cách duy nhất chúng ta có thể giữ
gìn và vận dụng được các giá trị sinh thái nhân văn của văn hóa nước của
người Mường.
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Từ cách nhìn nhận này, tác giả luận án nhận thấy rằng hướng tiếp cận từ
trên xuống trong chính sách phát triển của một quốc gia, mà đặc biệt là chính
sách liên quan tới môi trường sinh thái, cần phải xem xét lại một cách tích
cực. Thực tiễn của nhiều chương trình phát triển ở nhiều địa phương trên cả
nước (về nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo,…)
khi đi theo hướng tiếp cận này đã không mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội
như mong muốn do xa rời thực tiễn (đặc tính văn hóa và nhu cầu) của các
cộng đồng cụ thể. Trong nhiều trường hợp, cách tiếp cận từ trên xuống trong
quản lý nhà nước này đã hạ thấp, phủ nhận và thậm chí chối bỏ các giá trị văn
hóa riêng biệt của từng tộc người về môi trường sinh thái và đã gây ra sự
thiếu hiệu quả và xung đột. Tín ngưỡng vạn vật hữu linh, phương thức canh
tác truyền thống hay các tập tục truyền thống có liên quan tới môi trường như
các phong tục liên quan tới nước của người Mường, trên thực tế, lại phản ánh
một nền tảng tư tưởng khác, ở đó con người đối xử với mọi vật trong tự nhiên
trong một mối quan hệ tôn trọng, ngang bằng và hài hòa. Xung đột giữa hai
hệ tư tưởng này có thể được giải quyết nếu có sự tôn trọng và tham khảo giữa
hai bên dành cho nhau. Khoan dung văn hóa, vì thế, là cách tiếp cận phù hợp
trong bối cảnh đương đại ngày nay về phát triển và bảo vệ môi trường sinh
thái: tôn trọng và áp dụng các giá trị văn hóa truyền thống và tri thức bản địa
về môi trường sinh thái của các tộc người trong các chương trình phát triển
của Nhà nước và từ đó, thôi thúc các tộc người này chủ động tích cực giữ gìn
và phát huy các giá trị và tri thức đó vì lợi ích của chính tộc người mình.
Hướng tiếp cận này hoàn toàn phù hợp trong trường hợp văn hóa nước
của người Mường ở tỉnh Hòa Bình và đặt ra sự cần thiết phải bảo tồn và phát
huy nền văn hóa đó như một tổng thể hữu cơ của tư tưởng, tri thức và khuôn
mẫu hành vi liên quan tới nước của tộc người này. Những đề xuất để phát huy
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giá trị văn hóa nước của người Mường, vì vậy, cũng bao gồm các ý tưởng có
liên quan tới từng thành tố của cấu trúc đó.
Đi cùng với sự vận động của ngành nhân học sinh thái của thế giới,
nghiên cứu văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình là bước đi ban
đầu gợi ý cho những công trình nghiên cứu tương tự ở các tộc người khác và
ở các lĩnh vực nhân học sinh thái khác như văn hóa rừng, văn hóa đất đai,… ở
Việt Nam trong thời gian tới. Các công trình nghiên cứu đó hy vọng sẽ mang
tới được những kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng một cách hiệu quả vào
công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở nước ta.
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4

Xã hội tiểu khang (Affluent Society) là thuật ngữ mô tả một xã hội giàu có không

chỉ dưới giác độ kinh tế mà còn kèm theo các giác độ khác như chất lượng sống của
người dân, sự bền vững của nguồn tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường
sống của xã hội đó [105, tr. 18-19].
5

Lévis-Strauss cho rằng: "Trong các xứ Anglo-Saxon, nhân học nhằm vào những

hiểu biết toàn diện về con người, bao quát chủ thể của nó trong tất cả sự khuếch
trương lịch sử và địa lý, mong đi tới một hiểu biết có khả năng được áp dụng cho
toàn bộ sự phát triển của con người, có thể nói là, từ Homo Sapien tới các chủng
người ngày nay và hướng tới những kết luận, có thể tích cực hay tiêu cực, nhưng có
giá trị đối với tất cả các xã hội loài người, từ các thành phố lớn hiện đại cho tới một
bộ lạc nhỏ nhất Melanesian" [Dẫn theo 87, tr. 235-263].
6

Người Cree vùng Mistassini, cũng như các nhóm người Cree khác và cư dân bản

xứ trong rừng Bắc Mỹ và vùng lai Âu - Á coi săn bắn như là một hoạt động của sự
giao hợp và mối liên hệ tưởng tượng của họ với con mồi là một đám cưới. Cả quá
trình đi săn, từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc có liên quan chặt chẽ tới chuyện kể
sinh lý: ve vãn/tán tỉnh, tìm hiểu/quyến rũ, dụ dỗ/bắt đi, hoàn thành/sau đêm tân
hôn; sinh sản/tái sinh sản. Việc giết thịt động vật được người Cree tin là để bảo toàn
cho sự tái sinh giữa con người và loài vật [12].
Thổ dân phía tây nước Úc có khái niệm “họ hàng theo vùng đất nước” (countrylines), bổ sung cho dòng phụ hệ và mẫu hệ: nơi sinh không chỉ là nhà của bố hoặc
mẹ ảnh hưởng đến quan hệ họ hàng hiện tại, khả năng cưới xin, quyền tài sản gắn
với một người bằng những quyền và nghĩa vụ đối với những người khác được sinh
ra (hoặc có mang) trong cùng một chỗ (ngay cả khi nơi sinh là tình cờ như việc sinh
con khi người mẹ đang đi trên đường). Thổ dân vùng này đôi lúc nhận ra những thứ
tương đồng giữa con người và nơi họ sinh ra. “Vùng” là một nguyên tắc tổ chức của
hệ thống họ hàng của thổ dân và một phần chủ yếu của tổ chức xã hội của họ [12].
Vùng đất hay vùng lãnh thổ này nhập và và hiện thân cho Đức sáng tạo và tổ tiên
thần thành, là những người mà trong thời kỳ thần thoại đã sinh ra tổ tiên đầu tiên
của loài người. Loài người, vì vậy, là con cháu của đất đai6 [7].
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Thổ dân người Kung vùng sa mạc Kalahari (châu Phi) sử dụng phép ẩn dụ trong
quan hệ cùng tên, loại quan hệ phổ biến và quan trọng trong tổ chức xã hội của bộ
lạc này, cho phép cá nhân với cái tên giống hệt nhau mang mối quan hệ giống nhau
với tất cả các quyền, cấm kỵ và cho phép họ tiếp cận nguồn tài nguyên xã hội và vật
chất của những cái tên trùng nhau. Sự chia xẻ những cái tên được gắn với một loại
sức mạnh nào đó được gọi là n/um và sức mạnh này là vô hình, được ban tặng bởi
chúa trời, người khởi tạo và điều khiển mọi thứ. Con người sử dụng n/num để đảm
nhiệm hình dáng của cái tên tự nhiên trùng nhau, gắn với quyền lực và nguồn năng
lượng của tên trùng nhau để chữa trị bệnh hoặc giải quyết các tình trạng bất ổn
trong bộ lạc. Ví dụ, linh dương liên kết con người với linh dương, có điệu nhảy của
linh dương, bài hát linh dương, phép thuật của linh dương; Cơn mưa liên kết giữa
mưa với con người, điệu nhảy mưa, phép thuật mưa, bài hát mưa, sự trùng tên ràng
buộc con người với tự nhiên thông qua sự chia xẻ đặc tính và năng lực của vật trùng
tên [12].
Tộc người Nayaka vùng Nam Ấn, người Batek của Malaysia và người Mbuti của
vùng Zaire lại cho thấy một phép ẩn dụng “người lớn chăm sóc trẻ nhỏ” trong quan
hệ giữa người với tự nhiên. Dân các tộc người này thường mô tả và nói đến những
khu rừng như là cha mẹ, và biết ơn chúng đã cung cấp thức ăn, chữa bệnh cho họ và
cho họ những thứ cần thiết và họ luôn tin rằng rừng xem như cha mẹ, sẽ cung cấp
cho họ thức ăn vô điều kiện [19].
7

Philippe Descola nói về cái “như là” này như sau: Trong khi hệ thống tô tem giáo

khai thác những mối quan hệ khác nhau giữa các loài tự nhiên để tạo thành một
nhóm quan niệm về xã hội thì thuyết hồn linh, trái lại, lại thích sử dụng những
nhóm cơ bản, theo thuật ngữ khái niệm, cấu tạo nên đời sống xã hội để tổ chức nên
các quan hệ giữa loài người và các loài trong tự nhiên [19, đoạn 1, Mục Sinh thái
học biểu trưng]. Tô tem giáo coi các loài tự nhiên như là những dấu hiệu, thuyết
hồn linh thừa nhận động vật và thực vật là "những con người" [dẫn theo 7].
8

Cứ liệu trong nhiều công trình nghiên cứu sau đó đã phản bác hai kết luận trên của

E.B.Tylor về thuyết hồn linh và quá trình tiến hóa của tôn giáo bằng các lập luận
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như việc các tộc người cổ sơ, bên cạnh tín ngưỡng hồn linh còn có tín ngưỡng tin
vào Đấng tối cao Sáng tạo; hoặc việc tín ngưỡng hồn linh không phải là phổ biến ở
mọi tộc người trên thế giới [87, tr. 210-226]; hoặc việc chúng ta thấy rằng “hồn ma
được biết đến trong xã hội văn mình (thường được thấy bởi sự ít học, mặc dù không
phải lúc nào cũng vậy, như những người duy linh và những người khác) và ý tưởng
về vị Chúa tối cao đó được hiện diện trong nhiều xã hội nguyên thủy của thế giới”
[69].
9

Trong các bài viết xuất bản thành công trình Nhận thức về môi trường: Các bài

viết về đời sống, cư trú và kỹ năng (2000) [39], Tim Ingold đã bác bỏ các hiểu biết
thông dụng trong nhân học văn hóa và xã hội rằng hiểu biết của con người được xây
dựng nên một cách có văn hóa. Để trả lời cho câu hỏi được đặt ra: Kiến thức được
hình thành như thế nào, làm sao một con người lại biết về môi trường sống?, ông
cho rằng, những người săn bắt - hái lượm không nhận thức môi trường sống của
mình thông qua các hình ảnh văn hóa hay cấu trúc khái niệm có sẵn mà họ nhận
thức về thế giới ngay khi cư trú tại môi trường sống đó và có mối quan hệ với nó
thông qua các hoạt động thường ngày. Những người này không có thế giới quan hay
vũ trụ quan theo cái nghĩa thông thường của hệ thống khái niệm, hoặc mô hình
trung gian giữa nhận thức lý tính - cảm tính. Nhận thức là cảm tính.
Tri thức về thế giới được tích luỹ thông qua sự vận động qua lại trong thế giới đó,
khám phá nó, để tâm đến nó, và luôn luôn để ý đến những tín hiệu mà qua đó thế
giới được phát hiện. Theo đó, học để quan sát không phải là vấn đề của việc tích luỹ
giản đồ cho sự xây dựng môi trường dưới dạng trí tuệ, mà là tích lũy những kỹ năng
cho việc gắn kết giác quan trực tiếp với các thành tố của thế giới: thành tố con
người và tự nhiên, thành tố có sức sống và thành tố không có sức sống. Nhớ lại một
sự khu biệt mà tôi đã giới thiệu ở chương vừa rồi thì đây không phải là một quá
trình của sự thu nhận văn hoá (enculturation) mà là một quá trình của sự thu nhận
kỹ năng (enskilment) [40, mục Nhận thức về không gian địa lý].
Trong bài viết của mình, Tim Ingold kể cho chúng ta 3 câu chuyện để minh chứng
cho quan điểm của ông về nhận thức cảm tính:
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- Khi còn nhỏ, cha của Tim Ingold thường dẫn ông đi chơi vùng nông thôn và trên
đường đi hay chỉ cho ông biết về nhiều loại cây và đặc biệt là rêu. Đôi lúc, cha ông
còn cho ông nếm, ngửi vị của các loại cây đó. Ông nhận ra rằng, nếu ông để ý đến
thứ mà cha ông muốn ông quan tâm, và nhận ra hình dạng và hương vị của cái mà
cha ông muốn ông trải nghiệm vì những cái đó rất thân thuộc với cha ông, thì ông
sẽ tự phát hiện ra nhiều thứ mà cha ông biết. Từ trải nghiệm bản thân này, đối chiếu
với cách mà các xã hội thổ dân châu Úc truyền tri thức lại cho thế hệ sau, ông phát
hiện ra rằng nguyên tắc của cách truyền thụ là giống nhau, là cảm tính.
- Câu chuyện thứ hai là về lễ thành đinh của người Walbiri vùng miền Trung của
châu Úc. Để chuẩn bị cho lễ thành đinh, đứa trẻ sẽ được dẫn đi từ địa điểm này sang
địa điểm khác trong hai đến ba tháng để tìm hiểu về thực vật, động vật và địa hình
quê hương mình. Mỗi khu vực có một chuyện kể riêng, ý nghĩa riêng và lịch sử hình
thành riêng trong thời kỳ Giấc Mơ (thời kỳ tổ tiên họ tạo dựng trái đất). Ở mỗi địa
điểm, qua các câu chuyện kể, đứa trẻ sẽ có cảm nhận như được chứng kiến tổ tiên
của mình đang hiển hiện. Như vậy, sự thật hiển hiện khắp nơi trên không gian địa lý
- sự thật của thời kỳ Giấc Mơ - và nó dần dần được đứa trẻ nhận ra khi đứa trẻ trải
qua từ cấp độ đơn giản, "bề ngoài" nhất của tri thức cho đến phần sâu hơn, phần
"bên trong" của sự hiểu biết [39, mục Sự giao thiệp và sự khám phá].
- Câu chuyện về người Cree và con tuần lộc: Người thợ săn không chọn cách kể về
việc anh ta biết cách tìm con vật đó ở đâu mặc dù việc tìm ra dấu vết khó phát hiện
của nó trong môi trường chứng tỏ anh ta là người có giác quan tinh tế. Thay vì thế,
anh ta kể về chuyến đi săn và sự đối mặt của của anh ta với con thú. Câu chuyện
anh ta kể giống như là một màn trình diễn, giống âm nhạc, mục đích của câu chuyện
là nhằm tạo ra hình dáng cho xúc cảm của con người, trong trường hợp này là xúc
cảm về sự sống động và gần gũi đối với con tuần lộc như là một sinh vật sống khác,
một vật sống có tri giác.Trong giờ khắc quan trọng mặt đối mặt, người thợ săn cảm
thấy sự hiện diện lấn lướt của con vật; anh ta cảm thấy dường như là sự sống của
anh ta hoà lẫn vào với con vật – một xúc cảm giống như tình yêu và cảm giác này,
trong phạm vi của đời sống con người, là cảm giác của quan hệ tình dục. Khi nói
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chuyện về cuộc đi săn, anh ta mang lại cho cảm giác đó một hình hài, thông qua sự
diễn đạt của ngôn từ [39, mục Kết luận].
Nghiên cứu của Tim Ingold đưa ông đến kết luận rằng, trong mối quan hệ với động
vật và các thành tố khác của môi trường, cư dân của các bộ lạc săn bắt - hái lượm
dựa vào các tri thức của một sinh thái học cảm tính (sentient ecology).
10

Đẻ đất – Đẻ nước đã được sưu tầm hoàn chỉnh và in dưới hai dị bản: Bản Thanh

Hóa do Vương Anh và Hoàng Anh Nhân sưu tầm, do Ty văn hóa tỉnh Thanh Hóa
xuất bản năm 1975 và Bản Hòa Bình do Bùi Thiện, Thương Diễm và Quách Giao
sưu tầm, do Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 1976 tại Hà Nội. Bản Thanh Hóa
có 16.000 câu, gồm 27 chương trong khi bản Hòa Bình có 5.640 câu, gồm 19
chương [46, tr. 60].
11

Vùng đất ngày xưa còn bạc lạc

Vùng nước ngày xưa còn bời lời
Trời với đất còn dính làm một
Chưa có khúc sông Ly chảy lọt lá bái
Chưa có khúc sông Cái chảy lọt lá de
Nước sông Đằm Đè khi xưa chưa có
Bông cơm trái lúa ngày ấy chưa nên [89, tr. 7-8].
12

Phải năm không lành

Gió từ rậm gió tới
Gió từ lộc gió sang
Đâm cây si xuống rộc
Lấy chi làm thứ nuôi cây si? [dẫn theo 104, tr. 149-150].
13

Trong Đẻ đất - Đẻ nước, Dạ Dần được miêu tả như vị thần thường mách bảo

chim Ây chim Ứa mỗi khi đẻ trứng nở con.
14

Theo N.I.Niculin (2000) [52, tr. 7], ý nhiệm về cây thế giới và cây đời rất phổ

biến ở một số các dân tộc thuộc các quốc gia vùng Đông Nam Á như cây smuk là
hiện thân của số phận con người trong Bài ca chàng Đam San của dân tộc Êđê; cây
krếp trong truyền thuyết lịch sử Chăm; cây nêu ở người Việt như là biểu tượng của
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cây đời hay cây cọc trói con trâu tế thần trong các lễ hội của các tộc người thiểu số
vùng cao nguyên Tây Nguyên Việt Nam cũng có thể là biến thể của cây thế giới
[59, tr. 30].
15

Ba câu chyện gồm Đám cưới Khú, Mẹ thằng Cụt và Con dao ước [75, tr. 369-

370].
16

http://www.baohoabinh.com.vn/40/55351/Le_hoi_xuong_dong.htm

17

Trích phỏng vấn ông Hoàng Văn Thuận, xóm Vé, xã Tân Vinh, huyện Lương

Sơn, tỉnh Hòa Bình [5, PL2, tr. 157]
- Hỏi (H): [...] Ông kể chuyện cô gái lấy vua Khú xem nào?
- Trả lời (TL): Lúc đó xóm này gọi là vực sủi, khoang Sủi, lúc đó nàng Bà đi tắm,
để cái chậu thì bị trôi ra, nàng mới ra vớt, vớt vào nó lại ra, khi ra lấy lần thứ ba thì
bị vua Thuỷ Tề kéo xuống. Các cụ mời chín họ đổ vôi xuống Vũng thì nó mới thả
người lên, mọi người vớt lên trôn. Chín cái đụn lúa đổ cho cô gái và bảo xóm Vé 3
năm sẽ được mùa, ba năm sẽ mất mùa, lúc nào cũng đói, ngày trước phải cúng thuỷ
tề long vương, không cúng nó cứ lên đòi các cô gái đẹp nhất, cúng nó mới tha cho.
- H: Thời trẻ ông có nhìn thấy cái miếu đó không?
- TL: Có! Thờ rắn ba đầu, đầu người chứ không phải đầu rắn đâu, cứ mưa to là nó
lên làm lở đồi nọ núi kia. Đền thờ ngay đường, nhà nước làm đường phá đi rồi!
18

Theo phân tích của các nhà nhân học thì thuyết hồn linh (animism) thực sự là

“triết học chung và hệ thống về thế giới tự nhiên” của con người cổ xưa (E.Tylor),
là phương thức tư duy đặc thù của con người nguyên thuỷ: Họ không đối lập con
người với hồn hay với các sinh loài khác, thậm chí ngay cả những vật thể tự nhiên
như hòn đá cũng được họ xem như là chính họ, tức tất cả ở thế giới này đều tuân
theo luật tham dự (Law of participation), đều có thể giao tiếp với nhau. Chính điều
đó khiến họ ứng xử với chúng như chính với đồng loại.
19

Mở đầu là bài nghiên cứu “Bản thể luận, hành vi và thế giới quan Ojibwa” của

một nhà nhân học văn hoá Mỹ A. I. Hallowell. Trong bài này, một khái niệm về con
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người hoàn toàn mới được tác giả giới thiệu và nó kích thích giới nhân học đương
đại có những tư duy mới trong nghiên cứu cũng như trong đánh giá lại những tri
thức kinh điển của ngành mình. Đó là khái niệm personhood (tạm dịch: phẩm chất
người): Theo Hallowell ý niệm personhood của người Ojibwa xuất phát từ chỗ: Con
người không phải được nhận thức từ vẻ bên ngoài, hình dáng mà là một thực thể
thuần tuý.
20

Câu nói quen thuộc của người Mường là “Pộn mươl wại pên đăm, đăm mươl wại

pên chiêu” [75, tr. 184].
21

Trong nghiên cứu của Trần Từ, ông dùng khái niệm “hồn” cho wại và ma cho ma

bởi mặc dù ông nhận thấy wại của người Mường tương đương với vía ở người Việt
và một số dân tộc khác, nhưng do trong ngôn ngữ người Mường vẫn đôi lúc dùng từ
hồn để chỉ tới wại [75, tr. 184]. Một số tác giả khác như Bùi Thiện [89], Đặng Văn
Lung [48] lại dùng từ hồn vía cho wại và hồn ma cho Ma.
22

Trần Từ cũng lưu ý rằng mặc dù vấn đề về việc chín mươi hồn của người sống

sau khi người đó chết tụ lại thành một ma không được trực tiếp đề cập đến trong hệ
thống mo, văn học dân gian hay trong các cây chuyện kể của người Mường nhưng
qua nghiên cứu điền dã và so sánh dân tộc học với một số tộc người khác ở Việt
Nam, ông rút ra được nhận định rằng nhiều hồn cho từng người sống nhưng chỉ có
một tinh linh (ma) cho từng người chết mà thôi [75, tr. 232].
23

Nghiên cứu của Trần Từ cũng cho biết rằng Kẹ là lễ cần phải làm trước khi tiến

hành nhập quan, còn lễ Đạp ma có thể thực hiện ngay sau lễ nhập quan hoặc có thể
thực hiện vào đêm mo cuối cùng [75, tr. 248-249].
24

Theo Bùi Thiện, người Mường có tới trên 115 roóng mo [89, tr. 27 - 31] và

khoảng hơn 60 trong số các roóng mo này được dùng trong các đêm mo trong tang
lễ gọi là Mo Ma [47].
25

Trích phỏng vấn ông Hoàng Thanh Phúc, xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương

Sơn, tỉnh Hòa Bình [2, PL2, tr. 157]
H: Mình có cúng ma ruộng, ma cây, ma núi, ma đá không?
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TL: Có. Thứ nhất là có quán để thờ Thành hoàng, là người mở đất, xuống đồng cấy
thì cúng thần đất để ông ấy trôm nom ruộng đồng cho, có sâu bệnh thì lại đi làm
lễ…. Ma ở đây chỉ nói chung chung là ma thần ma thánh thôi, chứ không có các
loại ma gọi như dưới xuôi ông tướng nọ, vua kia đâu. Chúng tôi chỉ thờ các ông
thần ở đất ấy.
26

Trích phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình [8, PL2, tr. 157]
TL: Ở đây gọi là Wại Khang, Wại Khu: làm vía. Động viên người già thường hay
ốm đau, làm cho người đó không nghĩ ngợi gì để có tinh thần vui sống. Ông Mo, bà
Mỡi đều làm được. Còn phần cúng vía là bà Mỡi làm. Đến khi Wại Khu thì ông Mo
làm hay lắm. Trước đây các cụ không biết chữ nhưng có thể mo cả đêm, giọng rất
hay. Chủ yếu là do các cụ truyền miệng lại chứ có chép ra sách vở cũng rất khó làm.
Mặc dù có một khung bài mo chung nhưng đến mỗi làng thì lại kêu tên thần linh thổ
địa của làng đó. Bài làm W ại Khu vào Kim Bôi còn rất nhiều
H: Khi ốm đau người Mường mình có làm lễ kéo vía lên mường trời để đổi vía
không?
TL: Người Mường ở đây cũng có quan niệm 40 vía bên tăm, 50 vía bên chiêu (40
vía bên phải, 50 vía bên trái). Ngày xưa cũng làm lễ để đổi vía, bây giờ thì ít làm
rồi. Ở đây vẫn còn một số ông mo làm đối vía rất phức tạp. Lễ Wại Khang làm 5-6
mâm, giành cho ông Mo bà Mỡi một mâm. Khang là an khang, mạnh khỏe. Tổ chức
lễ này để báo hiếu với cha mẹ, làm cho bố mẹ vui vẻ. Anh em trong nhà thì cũng
còn góp gà, góp rượu vào để cùng ăn uống
27

“Lúa ơi, lúa ơi. Một mầm một cây. Ra hoa chắc quả. Ba nắm một quẩy. Sáu nắm

một gánh” [82, tr. 39].
28

Trước người ốm, Bà Si giải thích rằng: Rễ cây si của con không được một gang.

Rễ ngang không được một bước. Nên si đổ sấp đổ ngửa. [58, tr. 8].
29

“Xin bảo cách cho mà lo. Bày trò cho mà học. Phía nào mưa lấy cánh r ache.

Bên nào gió lấy cánh ra chăng. Đổ cơn mưa ròng ròng. Lấy chân lộn xỏ, Lấy mỏ
lộn bẩy. Lật bên dưới lên là mạng trên” [92, tr. 45].
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30

Trích phỏng vấn ông Hoàng Thanh Phúc, xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương

Sơn, tỉnh Hòa Bình [2, PL2, tr. 157]
- TL: Ngày xưa, các cụ kiêng không đào giếng, sợ động thổ, chỉ ăn nước mạch từ
trong sườn núi chảy ra, gọi là “vó”, nước nguồn ở dưới đùn lên, chúng tôi đắp vòng
quanh khu vực đấy để lấy nước ăn.
- H: Bây giờ còn không?
- TL: Xóm này còn hai cái.
- H: Trước có ăn nước sông không?
- TL: Không, tắm thì ra suối, cũng có khi tắm ở ngay “vó” đấy. Sau này, bà con mới
đào giếng, không kiêng nữa.
- H: Những ngày giỗ Tết khi cúng thì cúng nước ấy?
- TL: Nước ấy rất sạch, tinh khiết, từ trong núi chảy ra, gọi là “rác voóng” tức là
nước sạch, nước cúng. Lấy ống bương to đi lấy nước. Mỗi một lần đi vác một ống
dài. Có một loại ống gọi là ống quai, để hai mấu, khoét vào để làm quai sách, còn lỗ
để lấy nước thì đục bên cạnh, hứng nước xong thì lấy một mẩu gỗ để nút. Nước lấy
về, rót ra bát để lên thờ, gác cả cái tăm lên ấy nữa, để cúng tổ tiên, xong thì các cụ
xỉa răng luôn. [Tổ tiên gọi là “bố đá” (bố đá, ông vải)].
- H: Ngày xưa lấy nước về mình dự trữ bằng cái gì?
- TL: Vại sành thôi, còn nếu không thì cứ để trong cái ống ấy thôi, hết lại lấy. Nước
sông không ăn, nước suối chỉ để tắm. Nếu cái “vó” ấy hết nước thì tìm “vó” khác
chứ không ăn nước sông nước suối.
- H: Thế tắm cho trâu bò ở suối rồi người lại tắm luôn à?
- TL: Ngày xưa là thế, nước sạch lắm.
- H: Cái vó ấy có ai trông nom không?

145

- TL: Không phải trông nom, không phải rào lại, của chung mà. Tôi nói về cái vó
vuông ở chỗ tôi. Ngày xưa cả tỉnh uống. Mọi người đi qua con đường này phải uống
cái vó vuông này. Nghe tiếng ghê gớm thế nhưng chỉ nhỏ xíu, 6-70 phân, nước sâu
mười phân thôi nhưng múc mãi không hết, vì nó chảy ra mà, nước lúc nào cũng
sạch. Bây giờ chúng tôi khơi rộng hơn rồi. Ngày xưa có cái tích là có người trong
Kim Bôi đi chợ mua rượu, qua đấy uống nước thấy nước ngọt quá mới đổ rượu đi
lấy nước mang về. Nước ở đây mùa đông ấm, mùa hè mát. Các cụ già ở đây, ai ốm
sắp mất cũng đòi uống cái nước ấy. Bây giờ cái vó vuông ấy chỉ một mình nhà tôi
sử dụng. Bây giờ ai cũng có giếng. Chỉ có lúc hạn hán, giếng cạn thì người ta đánh
xe đến lấy hoặc những người đi đồng áng qua người ta uống.
- H: Ngày xưa, nước ở vó Vuông người ta lấy cúng vào những dịp nào?
- TL: Giỗ, tết, nói chung là các dịp cúng lễ, cúng thì phải lấy nước sạch.
31

http://thuvienhoabinh.vn/Dia-chi-Hoa-Binh/Nghien-cuu-van-hoa-tinh-Hoa-

Binh/183-Tiep-theo--VAN-HOA-HOA-BINH-TRUYEN-THONG-VA-DUONGDAI-PHAN-II-CAN-HIEN-DAI-(3)
32
33

http://vtc.vn/ron-rang-le-hoi-danh-ca-nguoi-muong.607.375537.htm
http://anthropology.ua.edu/cultures/cultures.php?culture=Ecological%20Anthropo

logy.
34

IIRR (1996), Recording and using indigenous knowledge: a manual (Lưu trữ và

sử dụng tri thức bản địa: Hướng dẫn). Đã truy cập 10/ 08/, 2014, từ
http://collections.infocollections.org/ukedu/en/d/Jii03re/6.3.html
35

World Bank (1998) Indigenous knowledge for development: a framework for

action. Truy cập ngày 20/01/2008 from www.worldbank.org/afr/ik/ikpapt.pdf
36
37

Marginalized (Lề hóa): Từ dùng bởi Roy Ellen và Alan Bickers [23, tr.15].
Agrawal, A. (1995), Indigenous and Scientific Knowledge: some critical

comments (Tri thức bản địa và khoa học: Một số bình luận phê phán): tr. 2. Đã truy
cập 01/ 20/, 2012, từ http://www.nuffic.nl/ciran/ikdm/3-3/articles/agrawal.html
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38

Quan điểm người ngoài cuộc (etic) ủng hộ cho việc đưa ra một sự miêu tả trung

tính và khách quan về thế giới tự nhiên trong khi quan điểm người trong cuộc
(emic) đi tìm sự giải thích về những ý nghĩa văn hóa cụ thể mà con người đưa vào
trong đó. Chỉ với cái nhìn emic chúng ta mới có thể hiểu rõ thực tại theo đúng nghĩa
của nó, không phụ thuộc vào bất cứ một định nghĩa văn hóa nào [39].
39

http://www.worldbank.org/afr/ik/ikpaper_0102.pdf

40

Người dân ở xóm Thía, xã Yên Mông, TP. Hòa Bình còn tin rằng mó Úi của xóm

mình có khả năng chữa bệnh cho trẻ em (nóng sốt, ra mồ hôi trộm, đêm ngủ hay
giật mình,…). Mỗi khi nhà nào có con trẻ ốm thì lên mó Úi, cúng lạy chút tiền xu
hoặc tiền lẻ để xin nước về cho trẻ uống, trẻ sẽ khỏi bệnh. Nguồn:
http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/ky-la-mo-nuoc-chua-benh-o-xu-muong207674.bld
41

Trích phỏng vấn ông Hoàng Văn Thuận, xóm Vé, xã Tân Vinh, huyện Lương

Sơn, tỉnh Hòa Bình [5, PL2, tr.157]
- H: các anh dùng nước thì có kinh nghiệm gì không? hay cứ thấy nước nào trong
thì dùng?
- TL: Nếu như nước giếng thì thấy đá vỉa là tốt nhất, nước ngon nhất và trong nhất.
Dùng giếng khoan thì vẫn có vôi.
- H: Có đá ong không?
- TL: Không có đá ong, ở đây có một số hộ đào còn thấy vỉa than, không ăn được, ở
đây cũng có một số hộ dùng vó tự tạo, sâu độ 2m vài ba hộ dùng chung, nước này
dùng nấu rượu rất ngon.
42

Việc làm vấy bẩn nguồn nước không chỉ có ý nghĩa thực tiễn là không sử dụng

được nguồn nước đó để ăn và uống hay thờ cúng nữa mà còn có ý nghĩa tâm linh
khác, đó là việc làm vấy bẩn nguồn nước có thể khiến nguồn nước đó chấm dứt như
trong câu chuyện mà Jeanne Cuisinier sưu tầm được ở người Mường ở tỉnh Hòa
Bình rằng: trong một làng ở vùng Kim Bôi, Hòa Bình, trước mặt một cái hang là
nơi thờ bà chúa On, một trong những người vợ của vua Hùng, có một cái hố bao giờ
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cũng đầy nước. Nước ở đó luôn đầy và trong vắt, có khả năng tự biến thành rượu.
Có người nông dân đi cày về qua đó uống giải khát và sau đó nghiện thứ nước đó,
uống nhiều và bị say rồi trở nên độc ác với vợ con. Chị vợ để trả thù đã đến đái vào
hố nước đó, sau đó ít lâu cái hố đó cạn nước [16, tr. 540].
43

Trích phỏng vấn ông Hoàng Thanh Phúc, xóm Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương

Sơn, tỉnh Hòa Bình [2, PL2, tr.157]
- TL: Ngày ấy rừng còn âm u lắm. Mới phá từ năm 76 thôi, sau khi thống nhất.
Nguời dân đói quá phải phá để ăn. Chúng tôi có mấy cây đa cổ thụ cũng phá hết.
- H: Thế ngày xưa để rừng thì sống yên bình hơn hay phá thế thì tốt hơn?
- TL:Kể ra về môi trường như xưa thì mát mẻ hơn, còn bây giờ thì trơ trọi, nóng
nực. Ngày xưa có các rừng vầu, bà con phá để trồng lúa, đất bạc thì trồng tre, lấy
măng, ai thích thì đến lấy ăn. Nhưng cái rừng tre ấy vẫn thuộc quyền của người
trồng đấy. Đến năm tám mươi mấy, hết hợp tác xã rồi hợp nhất, công hữu hóa rừng,
vườn, đồi, thành của chung, ai chặt thì tự do thành ra là hết rừng.
- H: Thế phá rừng như thế thì năng suất lúa có được nhiều không?
- TL:Ăn thua gì. Giờ rừng không có nên cứ hết mưa là hết nước. Trước đây có
nhiều cây giữ nước, chúng tôi chỉ cần lấy đá chít lại một chút là giữ được nước chứ
bây giờ thì làm gì có.
- H: Thế dùng nước máy hay hơn chứ ạ?
- TL:Nếu nói nước máy thì phải hạch toán. Đất của chúng tôi khác, đất bậc thang,
đất đồi, dưới toàn sỏi đá. Nếu nước chảy vào đều thì được nhưng khi ngắt nguồn thì
cạn hết ngay.
44

Trích phỏng vấn ông Lê Sỹ Tới, xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn,

tỉnh Hòa Bình [18, PL2, tr.157]
- TL: Hiện nay còn thêm vấn đề ô nhiễm nước nữa, nhà máy thải nước ngấm làm
hỏng hết giếng nước ăn của dân, nước không thể ăn được, không hiểu là do hoá chất
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gì của nhà máy, nhà máy hứa là các anh cứ làm đơn chúng tôi cho nước máy về để
ăn nhưng thực tế có thấy đâu, vì vậy cúng tôi rất bức xúc!
- H: Cứ thải thẳng xuống sông Bùi?
TL: đầu tiên cứ thải thẳng vào khu dân cư, chúng tôi đề nghị mãi mới làm cho dân
cái cống, suốt 10 năm nay mới làm, nước thải ra cứ như nước của nhà máy giấy,
màu hơi đỏ nâu, và có mùi, bốc khói suốt ngày !
45

Xưa người dân không đào giếng mà chỉ dùng các nguồn nước từ nhiên vì họ tin

rằng đào giếng làm kinh sợ thần linh; Không được làm vấy bẩn nguồn nước sạch
bởi nếu làm vấy bẩn nguồn nước sẽ hết (Trích phỏng vấn ông Bùi Văn Lê, xóm
Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) [3, PL2, tr. 157].
46

Charles. C. Mark (1969). A study of cultural policy in the United States (Nghiên

cứu về chính sách văn hóa của Mỹ): Preface (Lời nói đầu). Nguồn:
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000011/001173eo.pdf
47

Ví dụ tiêu biểu là Ngân hàng thế giới. Ảnh hưởng của họ đối với việc xây dựng

chính sách của các nước thứ 3 là rất lớn. Và như thế, dễ có khả năng là các nhà
chính trị bản xứ lại có quan điểm như phương Tây về tri thức bản địa và nó hoàn
toàn khác với quan niệm của người dân bản xứ.
48

Trao đổi cá nhân với PGS.TS. Bùi Quang Thắng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc

gia Việt Nam, 10/2012.
49

Nguồn: GS. Trần Văn Đoàn (Đài Loan) [Dẫn theo trao đổi cá nhân với PGS.TS.

Bùi Quang Thắng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, 10/2012].
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PHỤ LỤC 1
MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT: NGƯỜI MƯỜNG Ở XÃ TÂN VINH, HUYỆN
LƯƠNG SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH
Người Mường là một trong 3 dân tộc thiểu số có số dân đông nhất nước ta
(đứng sau dân tộc Tày, Thái). Theo kết quả của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở
Việt Nam năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trên cả nước có 1.268.963
người Mường, chiếm 1,48% số dân của cả nước (85.846.997 nhân khẩu).
Người Mường cư trú ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tuy nhiên, chủ yếu
vẫn tập trung nhiều nhất là ở 3 tỉnh: Hòa Bình (39,6%), Phú Thọ (14,5%) và Thanh
Hóa (29,6%). 62.1% người Mường hiện tập trung ở các tỉnh trung du miền núi phía
Bắc (788.909 người), số còn lại phân bổ rải rác ở khu vực Bắc trung bộ và Duyên
hải miền Trung (chủ yếu ở Thanh Hóa) và đồng bằng sông Hồng,... Số người
Mường hiện sống ở Hòa Bình là 501.956 người, chiếm 63,9% tổng dân số toàn tỉnh
là 785.215 người (Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở của Tổng cục

thống kê Việt Nam 2009). Tại Hòa Bình, người Mường cư trú trên khắp các
huyện xã với mức độ phân bố không đồng đều, tập trung ở các khu vực có địa hình
thấp, độ cao trung bình 300m như địa bàn các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương
Sơn, Tân Lạc, vốn là nơi cư trú lâu đời và trù phú nhất của người Mường ở Hòa
Bình. Ở huyện Lương Sơn, người Mường cũng chiếm tỉ lệ trên 60% dân số toàn
huyện, là một trong các huyện có số lượng người Mường ở nhiều nhất trong toàn
tỉnh Hòa Bình.. Hiện nay, người Mường ở Hòa Bình vẫn sống xen kẽ với người
Kinh. Các xã thuộc các huyện của tỉnh Hòa Bình thường phổ biến với sự cộng cư
của hai dân tộc Kinh và Mường. Quá trình cộng cư này ít nhiều đã có ảnh hưởng
văn hóa vật chất của người Mường ở khu vực này.
Dựa trên căn cứ ngôn ngữ, người Mường được xếp vào nhóm ngôn ngữ Việt
- Mường thuộc ngữ hệ Nam Á. Ngày nay, hầu hết người Mường đều có thể sử dụng
song ngữ cả Mường lẫn Việt; một số cộng đồng do cộng cư cùng người Thái thậm
chí còn có thể nói được cả tiếng Thái [46, tr.108]. Người Mường không có văn tự,
nhưng một số tác phẩm văn học dân gian của người Mường được lưu trữ đến tận
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ngày nay, ví dụ như mo Đẻ đất – Đẻ nước, là do sử dụng tiếng Việt để ghi lại [46,
tr.112]; hoặc văn học dân gian như các bài đồng dao thì được lưu giữ qua trí nhớ và
thực hành dân gian. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Chi, khái niệm “mường” vốn
là một khái niệm chung không chỉ cho xã hội Mường cổ truyền mà cả xã hội Thái
cổ truyền, chỉ một vùng đất do một dòng họ quý tộc trực tiếp cai quản. Mường là do
cách chúng ta gọi quen thành tên dân tộc, thực ra, đó không phải là tên chính xác
của tộc người này. Người Mường vẫn thường tự gọi mình là “Mol”, có nghĩa là
người [71].
Người Mường cổ thường cư trú ở các khu vực thung lũng khép kín và màu
mỡ, vì vậy, người Mường cổ có cơ cấu kinh tế - xã hội tự cấp, tự túc và khép kín.
Sau Đổi mới, hòa chung với sự hồi phục và phát triển kinh tế mạnh mẽ của miền
Bắc, đời sống kinh tế của người Mường vùng Hòa Bình cũng thay đổi nhiều.
Cũng do cư trú chủ yếu ở vùng thung lũng chân núi nên hoạt động kinh tế chủ yếu
của người Mường là nông nghiệp lúa nước. Ngoài ruộng nước với các loại cây
trồng chủ yếu là lúa, ngô, sắn, khoai, đỗ, vừng,... người Mường còn làm ruộng
nương trên các sườn đồi và núi để trồng lúa, sắn, ngô, bông, xen canh với đỗ, vừng,
ngô, bầu, bí,... Để giữa đất ruộng nương được tốt, người Mường làm đường cản
nước (một rãnh ngang trên đầu mảnh nương và một rãnh dọc theo sườn núi) để khi
mưa xuống, nước sẽ thoát theo các rãnh đó và không xói lở đất làm hỏng ruộng [79,
tr. 25].
Bên cạnh trồng trọt lúa và các loại hoa màu, người Mường còn chăn nuôi
các loại gia súc, gia cầm để hỗ trợ đời sống: chăn nuôi trâu bò lấy sức kéo phục vụ
sản xuất nông nghiệp trong khi lợn và các loại gia cầm để làm thực phẩm. Hái lượm,
săn bắt, đánh cá cũng là nguồn cung cấp thức ăn hàng ngày cho đồng bào như: các
loại măng, rau rừng; gà rừng, chim, cầy, cáo, cá, tôm, cua, ốc,... Bên cạnh đó, nghề
thủ công của người Mường cũng đóng góp không nhỏ trong đời sống kinh tế của
cộng đồng. Người Mường có nhiều nghề thủ công, từ gốm, rèn, mộc tới đan lát, và
đặc biệt là nghề dệt. Trước, hầu hết các gia đình Mường đều có một khung cửu và
quần áo của các thành viên trong gia đình thường được may bằng vải tự dệt. Gắn
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liền với nghề dệt vải, người Mường còn trồng dâu, nuôi tằm, trồng bông kéo sợi và
nhuộm màu. Cho tới ngày nay, thủ công nghiệp của đồng bào vẫn chỉ là một ngành
sản xuất nhỏ, sản phẩm làm ra chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho gia đình, cộng đồng
và trao đổi với các dân tộc láng giềng.
Nhà sàn truyền thống của người Mường thường được làm bằng các nguyên
vật liệu bản địa tự nhiên như gỗ, tre, nứa, lá, tranh,... Nhà sàn Mường được phân
thành ba tầng. Tầng dưới sàn là nền đất dùng để nuôi nhốt vật nuôi, để đồ đạc nông
cụ. Nhà sàn có hai cầu thang, cầu thang bên ngoài là cầu thang chính để đón khách
và thực hiện các phong tục lễ nghi, cầu thang phía sau đi lên bếp là cầu thang dành
cho phụ nữ trong gia đình. Tầng hai là sàn nhà, được chia làm ba phần: khu gian
banh, khu giữa nhà và gian buồng. Gian banh là gian phụ, mặt sàn nằm dưới mái
trái hoặc hồi nhà, là khu vực quan trọng nhất vì vào các dịp lễ tết, giỗ chạp, ma
chay, người Mường thường bày mâm thờ cúng tổ tiên, thành hoàng, thổ công, vua
bếp, thần bảo trợ nông nghiệp ở gian banh, đồng thời, đây cũng là khu vực tiếp
khác, bàn việc hệ trọng của gia đình và phụ nữ không được lên khu vực đó. Gian
giữa nhà là nơi ăn ở, đặt bếp lửa và là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Gian
buồng là nơi dành riêng cho phụ nữ trong gia đình, vì thế nên được ngăn phên kín
đáo. Tầng cao trên cùng là sạp được ghép bằng các cây tre bắc ngang trên xà vượt,
tạo thành gác để tích trữ thóc, ngô và đựng đồ đạc. Kết cấu, chức năng và phân chia
khu vực của nhà sàn Mường cổ truyền phản ánh rõ nét quan hệ thứ bậc và sự coi
trọng trật tự tôn ti trong gia đình Mường [104]. Kiến trúc truyền thống của người
Mường là chỉ có một ngôi nhà duy nhất, chưa có nhà phụ như bếp, chuồng gia súc.
Ngày nay, do quá tình tiếp biến văn hoá với người Việt, đã xuất hiện nhiều dạng
kiến trúc khác nhau ở vùng Mường như: nhà đất, nhà nửa sàn nửa đất với các công
trình bổ trợ [46, tr.72].
Tuy có những nét khác nhau mang tính chất địa phương, nhưng nhìn chung
trang phục của phụ nữ Mường là bộ quần áo cánh màu chàm. Phụ nữ đội khăn màu
trắng hình chữ nhật, mặc yếm và áo cánh ngắn thân có xẻ ngực. Váy của phụ nữ
Mường khá dài, mặc áo đến nách. Những chiếc cạp váy được dệt bằng tơ nhuộm
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màu, tạo thành những hoa văn hình học, hình chim, hươu, phượng... tuyệt đẹp. Giáo
sư Từ Chi đã từng viết: “Những ngôi sao tám cánh đứng san sát cạnh nhau thành
một dải ngang, đấy là hoa văn chính của tấm thêu trên cùng của cạp váy Mường.
Đến tấm giữa của cạp váy, có nhiều dải ngang nhỏ chồng lên nhau: mỗi dải chứa
một môtíp động vật được nhân lên thành nhiều con đồng nhất nói đuối nhau quanh
dải (hươu, gà, chim, rồng, rắn...). Nếu những con vật trên một dải nhỏ nối đuôi nhau
đi về hướng tay phải của người mặc váy, thì trên dải, tiếp ngay dưới, chúng đi về
hướng tay trái...”. Hoa văn trên cạp váy Mường có cấu trúc trang trí đúng như trên
trống đồng Đông Sơn loại I (theo phân loại của F.Heger) [Dẫn theo 46, tr.46]. Ông
cũng lưu ý rằng, kết cấu, màu sắc, hóa văn của cạp váy Mường, dù có tiếp thu và
biến đổi, vẫn là kết quả của truyền thống dân tộc, của quá trình tiến hóa lâu dài. Cạp
váy và hoa văn của cạp váy phụ nữ Mường là “yếu tố hằng xuyên” của một lối
sống, phản ánh cách cảm thụ cái đẹp của dân tộc này [71].
Trước cách mạng tháng Tám, xã hội Mường ở Việt Nam là một xã hội có
đẳng cấp, có tổ chức chặt chẽ. Hình thái kinh tế xã hội đặc thù của người Mường là
chế độ lang đạo: tầng lớp quý tộc gọi là lang, mỗi lang chiếm cứ một mường. Các
dòng họ lang đạo lớn nhất của người Mường xưa là Đinh, Quách, Bạch, Hà, Hoàng,
chia nhau cai quản các vùng mường. Tầng lớp người bình dân, hoặc gọi cách khác
là chịu sự cai trị của các dòng họ nhà lang thường có họ chung là Bùi. Người đứng
đầu một mường là lang cun, là con trai cả của chi nhánh cả trong dòng họ nhà lang
trên danh nghĩa cai quản toàn mường [77, tr.26]. Người chịu trách nhiệm quản lý
đơn vị cơ sở cấp làng là lang tạo. Mọi công việc của lang tạo trong quản lý làng
đều phải xin ý kiến của lang cun và hàng năm, lang tạo phải có nghĩa vụ đóng góp
lễ vật cho nhà lang cun. Giúp việc cho lang tạo có các ậu. Một làng có nhiều ậu,
phụ trách các mảng đời sống khác nhau trong làng như trị an, quản lý ruộng đất, tài
sản cho nhà lang, bắt phu bắt phen, thu thóc. Trong mường, nếu nhà lang cun có
việc (ma chay, cưới xin, cúng giỗ, làm nhà,...), các gia đình trong mường phải đến
phụ giúp như việc nhà mình. Nếu lang cun mất, các làng trong mường phải chịu
tang như chịu tang cha, mẹ mình. Trong khi đó, mọi nhà trong mường có việc (cưới
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xin, tang ma, cúng giỗ, làm nhà, mổ trâu bò, săn được thú rừng,...) đều phải mời nhà
lang đến dự và biếu quà. Với các nghi lễ của làng, nhất thiết phải có mặt nhà lang
bởi nhà lang là người đứng đầu về mặt tôn giáo, đại diện cho dân tiếp xúc với thần
linh [79, tr. 32-34]. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng vào năm 1954, chế
độ lang của người Mường không còn tồn tại, xã hội Mường từ giai đoạn này tuân
theo hệ thống hành chính thống nhất trong toàn quốc.
Hàng năm, đồng bào Mường có nhiều ngày lễ hội như: lễ hội cồng chiêng
(còn gọi là lễ hội sắc bùa), hội xuống đồng (Khuông mùa), hội cầu mưa (tháng 4),
lễ cúng vía lúa, lễ rửa lá lúa, lễ đắp rác mạ (đắp nước mạ), lễ cơm mới,... và đặc biệt
người Mường ở Thanh Hoá còn lưu giữ được cuộc Poồn Poông. Trong tiếng
Mường, Poồn có nghĩa là chơi, nhẩy múa, bói toán,…; Poông có nghĩa là hoa. Như
thế Poồn Poông có nghĩa là nhẩy múa, vui chơi xung quanh cây hoa.
Tục cưới xin của người Mường gần giống như của người Kinh, có các thủ tục
như chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới và đón dâu. Khi trong nhà có người sinh nở, đồng
bào rào cầu thang chính bằng phên nứa. Khi có người chết, tang lễ thường có
những bài mo, bài khấn do ông mo đọc và hát với nội dung chủ yếu là kể về buổi
khai thiên lập địa, về ông bà, tổ tiên. Tang lễ Mường thể hiện rõ quan niệm về vũ
trụ và nhân sinh quan của dân tộc này.
Kho tàng văn nghệ dân gian của người Mường khá phong phú, có các thể loại:
thơ dài, bài mo, truyện cổ, dân ca, ví, đúm... Người Mường còn có hát ru em, đồng
dao, hát đố... Cồng là nhạc cụ đặc sắc của dân tộc Mường, ngoài ra còn có nhị, sáo,
trống, khèn bè.
Trong luận án này, nghiên cứu sinh quyết định chọn đối tượng khảo sát là
người dân dân tộc Mường ở xã Tân Vinh thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình có tổng diện tích canh tác là
256,7 ha, trong đó, diện tích đất trồng lúa là 111 ha, đất trồng ngô và các loại cây
khác là 78ha và đất trồng rừng là 67,7ha (Số liệu của UBND xã Tân Vinh, 2008).
Toàn xã Tân Vinh có 4.098 nhân khẩu với 988 hộ gia đình, trong đó người Mường
chiếm tớ 82,2%. Xã Tân Vinh bao gồm 6 xóm: Xóm Cời, xóm Đồng Tiến, xóm Tân

156

Vé, xóm Đồng Chúi, xóm Nước Vải và xóm Rụt. Địa bàn xã Tân Vinh hiện nay xưa
thuộc Mường Cời, vốn là vùng đất hoang vu giáp ranh giữa người Việt và người
Mường [1, PL2, tr. 132], là vùng mở rộng của Mường Động.
Có ba lý do khiến nghiên cứu sinh quyết định chọn người Mường ở xã Tân
Vinh là mẫu khảo sát. Cụ thể:
- Tân Vinh có một lịch sử phát triển lâu dài và người Mường nơi này vẫn
đang lưu giữ được vốn văn hóa truyền thống đặc sắc của tộc Mường, có thể cung
cấp cho nghiên cứu sinh những dữ liệu dân tộc học, đặc biệt là về hệ thống tri thức
bản địa của người dân. Là cư dân cư trú lâu đời tại vùng đất này, những hiểu biết và
cách ứng xử của họ đối với việc khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là
ứng xử đối với nguồn nước được tích lũy qua nhiều thế hệ và có ý nghĩa lớn lao đối
với quá trình tồn tại và phát triển của tộc người này trong vùng đất cổ Hòa Bình.
- Đồng thời, Tân Vinh cũng là vùng giáp ranh với một số huyện của tỉnh Hà
Tây, vì thế người dân nơi đây chịu nhiều ảnh hưởng về văn hóa - xã hội của người
Kinh, có quá trình biến đổi văn hóa - xã hôi tộc người rõ nét và nhanh. Đây là thực
tế đang và sẽ xảy ra rất phổ biến ở các cộng đồng người Mường ở khu vực tỉnh Hòa
Bình trong thời gian tới.
- Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, các dự án phát triển kinh
tế ở khu vực này ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống và hệ sinh thái xung
quanh các bản làng Mường vùng này (khu công nghiệp, khu giải trí, nhà máy sản
xuất xi măng,...). Rừng, đất đai, nguồn nước, không khí,... ở khu vực Lương Sơn
trong nhiều năm qua chịu tác động lớn của các dự án này. Tác động của các dự án
phát triển này đã dẫn đến sự mâu thuẫn lợi ích giữa cộng đồng và các chương trình
phát triển liên quan tới môi trường và đặc biệt là nguồn nước. Đứng trước thực
trạng này, vai trò của người dân địa phương, cụ thể là người Mường ở Lương Sơn,
Hòa Bình trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sẽ được bộc lộ rõ
rệt dưới quan điểm nghiên cứu của nghiên cứu sinh.
Với ba lý do chính này, cộng đồng người Mường ở xã Tân Vinh là mẫu khảo
sát phù hợp với vấn đề nghiên cứu mà nghiên cứu sinh đặt ra trong luận án của
mình.
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH PHỎNG VẤN SÂU
(Các cuộc phỏng vấn được nghiên cứu sinh thực hiện tại 6 xóm của xã Tân Vinh,
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong tháng 06 - 07/2012)
TT Họ và tên

Đơn vị công
tác

1.

Nguyễn Hữu Sinh

Xóm Cời

06/2012

2.

Hoàng Thanh Phúc

Xóm Cời

06/2012

3.

Bùi Văn Lê

Xóm Cời

06/2012

4.

Hoàng Văn Miết

Xóm Cời

06/2012

5.

Hoàng Văn Thuận

Xóm Vé

06/2012

6.

Bùi Văn Thường

Xóm Vé

Trưởng xóm

06/2012

7.

Hoàng Văn Thị

Xóm Vé

Chủ tịch mặt
trận xã

06/2012

8.

Nguyễn Ngọc Son

Xóm
Tiến

9.

Quách Đình Cư

Xóm Đồng
Tiến
Xóm Đồng
Tiến
Xóm Đồng
Tiến
Xóm Đồng
Tiến
Xóm Đồng
Tiến

10. Hoàng Văn Nheo
11. Hoàng Quốc Đạt
12. Bùi Thị Thắng
13. Nguyễn Thị Sinh

Nghề nghiệp

06/2012

Đồng

14. Hoàng Văn Chiến

Xóm Rụt

15. Bùi Văn Ôi

Xóm Rụt

16. Bùi Văn Tiến

Xóm Rụt

17. Bạch Văn Lẫm

Xóm
Vải

Thời gian

06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
Bí thư chi bộ

07/2012
07/2012

Trưởng xóm

07/2012

Nước Trưởng xóm

07/2012
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18. Lê Sỹ Tới

Xóm Nước
Vải

19. Bùi Văn Vận

Xóm Nước
Vải
Xóm Nước
Vải

07/2012

21. Hoàng Văn Phúc

Xóm
Chúi

07/2012

22. Phùng Định Năm

Xóm Đồng
Chúi
Xóm Đồng
Chúi
Xóm Đồng
Chúi

20. Bùi Văn Khuyên

23. Hoàng Văn Ban
24. Đinh Văn Hềm

Đồng

Trưởng ban
công tác mặt
trận xóm

07/2012

07/2012

07/2012
07/2012
07/2012
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PHỤ LỤC 3
KHUNG PHỎNG VẤN SÂU
1. Những thông tin chung về cộng đồng (Qua khảo sát người Mường ở xã Tân
Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)
- Địa lý tự nhiên và địa lý hành chính
- Lịch sử tụ cư (bản địa hay nhập cư)
- Dân số/ cơ cấu nhân khẩu- xã hội học
- Tổ chức xã hội cổ truyền
- Văn hoá truyền thống (vật thể và phi vật thể)
- Tổ chức xã hội- chính trị đương đại/ quan phương- phi quan phương)
2. Thế giới quan/ bản thể luận nguyên thuỷ
- Huyền thoại sáng thế, huyền thoại về nguồn gốc tộc người, huyền thoại di dân, đại
chuyển cư,…
- Vật tổ và cấm kỵ: Các tộc họ (Tên, ý nghĩa của tên, quan hệ với các tộc họ khác
trong cộng đồng như thế nào?); Các kiêng kỵ trong các nghi lễ vòng đời (sinh đẻ,
cưới xin, tang ma; cây trồng và cộng đồng) và ý nghĩa của các kiêng kỵ này.
- Tín ngưỡng vạn vật hữu linh: Các từ ngữ chỉ hồn, vía, ma, thần, trời đất,….; Các
quan niệm của người Mường về các loại ma như ma cây, ma đá, ma núi, ma rừng,
ma sông, ma suối, ma đất,…; Mối quan hệ của các ma hay các thần; Các câu
chuyện/sự tích/huyền tích/truyền thuyết cho thấy sự chi phối của thuyết hồn linh đối
với các hoạt động của người Mường.
- Quan niệm về vũ trụ: Vũ trụ có mấy tầng, mấy thế giới, các thành tố của vũ trụ là
những gì và vai trò, cũng như ý nghĩa của các thành tố đó trong vũ trụ và đối với
con người.
3. Hệ thống tri thức bản địa về nước và bảo vệ môi trường nước
- Thể chế xã hội trong bảo vệ môi trường nước trong truyền thống và hiện đại: Các
hệ thống tổ chức xã hội có liên quan tới nước
- Tri thức bản địa về nguồn nước: Nguồn từ suối, từ sông, mạch nước ngầm, ao hồ,
giếng, mưa, ….
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- Tri thức bản địa về lưu trữ và sử dụng nước: trong sinh hoạt, trong cúng tế, trong
lao động sản xuất, trong nuôi thủy sản,…
- Hệ thống các quy định và luật tục của người Mường trong bảo vệ nguồn nước
4. Hệ thống các phong tục, nghi lễ, lễ hội có liên quan tới nước
- Các phong tục, nghi lễ có liên quan tới nước trong truyền thống
- Các phong tục, nghi lễ có liên quan tới nước còn tồn tại đến ngày nay
5. Nhận thức của người dân về môi trường nước
- Nhận thức về tầm quan trọng của nước
- Nhận thức về việc bảo vệ nguồn nước
- Nhận thức về các nguy cơ/yếu tố gây ô nhiễm và thực trạng về bảo vệ môi trường
nước hiện nay trong cộng đồng.
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PHỤ LỤC 4
ẢNH VỀ VĂN HOÁ NƯỚC CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở HOÀ BÌNH
Ảnh được tác giả luận án chụp vào năm 2008, 06 - 07/2012, tại xã Tân Vinh, huyện
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ảnh 1: Vó nước làng Cời
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