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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Nghi lễ Then là một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người Tày. 

Từ lâu, diễn xướng nghi lễ Then đã trở thành sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc 

sắc của các tộc người Tày ở Việt Bắc. Nghi lễ Then thường được các thầy cúng 

người Tày thực hiện trong các nghi lễ thờ cúng của các gia đình như: Lễ giải 

hạn (chữa bệnh), lễ cầu an, lễ chúc thọ, lễ chúc tụng, đặc biệt là các đại lễ “Lẩu 

Then” của bản thân thầy Then như: lễ cấp sắc, lễ tăng sắc, lễ cáo lão... với sự 

tham gia kết hợp một cách hài hòa của các yếu tố: từ không gian, thời gian, sự 

tương tác giữa các thành phần tham gia nghi lễ đến sự phối hợp chặt chẽ của 

các thành tố nghệ thuật khác nhau như: âm nhạc, múa, mĩ thuật... trong môi 

trường diễn xướng tâm linh, giúp người tham dự cảm nhận được ý tưởng nội 

dung của nghi lễ bằng cả thính giác lẫn thị giác. Nếu như thành tố âm nhạc và 

ngôn từ trong Then có ý nghĩa chuyển tải nội dung, mục đích nghi lễ thì thành 

tố múa có tác dụng biểu đạt bằng động tác làm rõ hơn nội dung nghi lễ tạo nên 

đặc trưng riêng có của NTTD nghi lễ Then, là phương tiện giúp những người 

tham gia cuộc lễ thể hiện tâm tư tình cảm, giao lưu giải trí và cố kết cộng đồng.  

Bắc Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn, là một trong những 

cái nôi gìn giữ kho tàng văn hóa tín ngưỡng Then của người Tày Lạng Sơn 

với những nét riêng thể hiện qua hình thức nghi lễ, sự tham gia của các 

thành tố nghệ thuật và sự tác động mạnh mẽ của yếu tố văn hóa của người 

Kinh (Việt) tới đặc điểm văn hóa tộc người Tày ở địa phương này. Nghi lễ 

Then trong tâm thức của người Tày ở Bắc Sơn vẫn đang được đề cao và bản 

thân người Tày mong muốn được lưu giữ. Vì vậy, nghiên cứu NTTD nghi 

lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn sẽ là việc làm cần thiết làm rõ đặc 

điểm Then ở đây, góp phần khẳng định sự giao lưu văn hóa tộc người đặc 

biệt là giao lưu văn hóa Kinh - Tày như một đặc điểm nổi bật được thể hiện 

trong Then của người Tày ở Bắc Sơn trong vùng Then của người Tày ở 

Lạng Sơn nói chung. Với ý nghĩa trên, tôi chọn đề tài: “Nghệ thuật trình 

diễn nghi lễ Then của ngƣời Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” 
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nhằm làm rõ hơn những giá trị nghệ thuật của loại hình này, góp phần 

bảo tồn và phát huy nghi lễ Then trong bối cảnh hiện nay. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ đặc điểm của NTTD nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc 

Sơn trong vùng Then Lạng Sơn. Qua đó tìm hiểu sự biến đổi của NTTD 

nghi lễ Then trong bối cảnh được sân khấu hóa văn hóa dân tộc như hiện 

nay. Từ đó góp phần vào việc bảo tồn có hiệu quả và phát huy các giá trị 

bản sắc văn hoá truyền thống của loại hình NTTD này. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Luận án khảo sát một cách hệ thống những yếu tố cấu thành nên NTTD 

của nghi lễ Then tiêu biểu của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

- Phân tích làm rõ những đặc điểm cơ bản trong NTTD nghi lễ Then của 

người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong mối liên hệ với văn hóa 

người Tày vùng Việt Bắc nói chung và tiểu vùng văn hóa xứ Lạng nói riêng. 

- Từ trường hợp nghiên cứu NTTD nghi lễ Then của người Tày ở 

huyện Bắc Sơn, luận án chỉ ra sự biến đổi và nêu một số giải pháp nhằm 

bảo tồn, phát huy giá trị NTTD nghi lễ Then trong đời sống đương đại. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, đề tài sử dụng phương pháp nghiên 

cứu liên ngành như: văn hóa dân gian, nghệ thuật học, nhân học tôn giáo... Các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: phương pháp điền dã, quan sát, phỏng 

vấn trực tiếp; phương pháp thống kê - so sánh; phương pháp phân tích, tổng hợp. 

4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

NTTDNL Then của người Tày qua khảo sát gồm các yếu tố như thời 

gian, không gian, kịch bản chương trình, người trình diễn, cách thức trình 

diễn và sự phối kết hợp biểu diễn các thành tố nghệ thuật (mỹ thuật, âm 

nhạc, múa, nghệ thuật sân khấu, trò diễn,...) và mối quan hệ giữa người 

trình diễn với người tham gia và với người tham dự.  
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

4.2.1. Không gian nghiên cứu: Khảo sát trên địa bàn huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn, qua nghiên cứu trường hợp đại lễ Then tăng sắc của người 

Tày ở xã Tân Lập. Bởi vì, đại lễ là nghi lễ mang tính đại diện, có đặc điểm 

riêng và được thực hiện đầy đủ nhất theo các bước giống truyền thống. 

4.2.2. Thời gian nghiên cứu: Một số nghi lễ diễn ra từ năm 2010 đến nay. 

5. Câu hỏi nghiên cứu   

+ Những yếu tố nào cấu thành nên NTTD nghi lễ then của người Tày 

nói chung và người Tày ở Bắc Sơn nói riêng? 

+ Những đặc điểm cơ bản của NTTD nghi lễ Then của người Tày Bắc Sơn 

là gì? 

+ Sự biến đổi và nguyên nhân nào tác động tới sự biến đổi NTTD nghi 

lễ Then? 

+ Giải pháp nào phù hợp cho hoạt động bảo tồn, phát huy, ứng dụng 

NTTD nghi lễ Then trong đời sống đương đại? 

6. Những đóng góp của đề tài 

- Hệ thống hóa những nghiên cứu đã công bố và trình bày toàn diện về 

nghi lễ Then Tăng sắc của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Luận án là công trình đầu tiên khảo sát một cách hệ thống đặc điểm 

nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn; cung cấp một tư liệu cụ thể để làm rõ những nét riêng trong nghệ 

thuật trình diễn nghi lễ Then ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Nhìn dưới góc độ văn hóa học, thể hiện đặc điểm văn hóa tín 

ngưỡng Then của người Tày Bắc Sơn trong không gian văn hóa vùng Việt 

Bắc; tính nguyên hợp giữa các yếu tố cấu thành nghệ thuật trình thông qua 

sự giải mã các lớp nghĩa trong nghi lễ; so sánh sự giống nhau và khác 

nhau qua giao thoa văn hóa giữa người Tày với người Nùng, với người 

Kinh như là một đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then 

của người Tày ở Bắc Sơn, góp phần phản ánh sự đa dạng của tín ngưỡng 

cổ truyền Việt Nam. 
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- Luận án khẳng định những giá trị của nghệ thuật trình diễn nghi lễ 

Then của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đưa ra một số bàn luận về vai trò, ý 

nghĩa, sự biến đổi và vấn đề cải biên trên sân khấu biểu diễn hiện nay.  

7. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án 

gồm bốn chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát 

về địa bàn nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu 

Chương 2: Những yếu tố cấu thành nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then 

của người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Chương 3: Đặc điểm và giá trị nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của 

người Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Chương 4: Sự biến biến đổi và việc khai thác, phát huy giá trị nghi lễ 

Then trong đời sống đương đại   

 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ 

 KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra  

Với đặc trưng riêng của mình, Then là một đối tượng nghiên cứu đã 

thu hút được sự quan tâm nhiều nhất so với các loại hình văn hóa tín 

ngưỡng khác của người Tày. Các thành tựu thu được đa dạng ở các khía 

cạnh văn bản lời hát Then, nghệ thuật và tôn giáo tín ngưỡng… 

1.1.1. Về lịch sử sưu tầm, nghiên cứu Then Tày nói chung 

Giai đoạn những năm 1990 trở về trước: Then với tư cách là một loại 

hình diễn xướng dân gian tổng hợp đã thu hút sự quan tâm của nhiều tác 

giả. Là giai đoạn có những nhà sưu tầm, nghiên cứu về Then dưới dạng văn 
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bản và nghiên cứu các thành tố nghệ thuật riêng lẻ. Trong cuốn Lời hát 

Then của tác giả Dương Kim Bội [9], cuốn Mấy vấn đề về Then Việt Bắc 

[55]; Những yếu tố dân ca, ca dao trong lời Then (Tày - Nùng) [10]. 

Từ cuối những năm 1990 trở lại đây: Là giai đoạn đã có sự chuyển 

hướng trong nghiên cứu Then, với sự nhìn nhận Then một cách tổng thể 

thông qua nghiên cứu diễn xướng Then; coi vấn đề tín ngưỡng là bản chất 

của Then với đề tài của các nhóm nghiên cứu: Then dưới góc độ diễn 

xướng nghi lễ; Then từ góc độ khảo tả nghi lễ; NTTD Then từ các thành tố 

nghệ thuật riêng lẻ. 

Kế thừa kết quả các công trình nghiên cứu về nghi lễ Then, NTTD 

Then ở Lạng Sơn đi trước thì tôi xác định đối tượng khảo sát của luận án là 

NTTDNL qua khảo sát trường hợp đại lễ tăng sắc và một số nghi lễ chính 

để tìm ra đặc điểm riêng của Then ở Bắc Sơn. Điểm mới là qua tìm hiểu 

những giá trị của NTTDNL Then, luận án hướng đến vận dụng những giá 

trị trên sân khấu đương đại theo hình thức bảo tồn động. 

1.1.2. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu 

Qua sự đóng góp của các nguồn tư liệu: về mặt lý luận; về mặt tư liệu; 

về mặt học thuật, luận án đưa ra những vấn đề nghiên cứu trọng tâm: 

Trình bày về NTTDNL Then với sự nguyên hợp của các yếu tố cấu 

thành: thời gian, không gian, kịch bản… và sự kết hợp các thành tố nghệ 

thuật như âm nhạc, múa, văn học, trò diễn… 

Làm rõ tính địa phương của NTTDNL Then của người Tày Bắc Sơn 

thông qua sự so sánh với Then của người Tày ở vùng văn hóa khác; với 

người Nùng và với tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. 

Đánh giá, tìm hiểu vai trò, xu thế biến đổi và vấn đề cải biên trên sân 

khấu biểu diễn hiện nay. Đặt ra giải pháp phù hợp cho hoạt động bảo tồn, 

phát huy, ứng dụng NTTDNL Then trong đời sống đương đại. 
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1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

Luận án sử dụng khái niệm: “Then” là tên gọi một hình thức thực hành 

văn hóa tín ngưỡng liên quan đến tín ngưỡng thờ trời của người Tày, người 

Nùng và người Thái (Thái trắng) ở Việt Nam; Làm rõ hơn Khái niệm 

“Trình diễn” và “Diễn xướng”; “Nghệ thuật trình diễn” và “Nghệ thuật 

trình diễn nghi lễ Then”; khái niệm “Giá trị” 

 Việc trình diễn trong nghi lễ Then có thể theo nguyên bản hoặc dị bản, 

ngẫu hứng hoặc có kịch bản cẩn thận với những yếu tố cơ bản: thời gian, 

không gian, kịch bản chương trình, người biểu diễn, cách thức biểu diễn các 

thành tố nghệ thuật và mối quan hệ giữa người biểu diễn và khán giả.  

1.2.2. Cơ sở lý luận  

Về cách tiếp cận nghiên cứu từ phương diện lý thuyết nghệ thuật trình 

diễn, quan điểm của tác giả Richard Bauman trong bài “Diễn xướng” [81]: 

Được lên lịch, dàn dựng và được chuẩn bị từ trước; có giới hạn về thời gian 

với một thời điểm bắt đầu và kết thúc xác định; có giới hạn về không gian, 

diễn ra trong không gian đã được lựa chọn một cách tượng trưng; kịch bản 

chương trình có cấu trúc 

NTTD nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn, Lạng Sơn được xem 

như là loại hình nghệ thuật nguyên hợp được cấu thành bởi nhiều thành tố 

trong không gian nghi lễ đặc trưng của nó. Sự đa dạng này giúp người trình 

diễn cũng như người tham dự được trực tiếp tham gia trong suốt thời gian 

diễn ra buổi lễ, để từ đó lĩnh hội và tạo nên nhiều sắc thái cảm xúc khác 

nhau: nguyên hợp về mặt chức năng; tính nguyên hợp thể hiện ở sự kết hợp 

phong phú, đa dạng của các loại hình nghệ thuật 

Với cơ sở lí thuyết văn hóa vùng (GS Ngô Đức Thịnh), nghiên cứu 

sinh sẽ đi vào lí giải về sự tiếp biến văn hóa của NTTD nghi lễ Then của 

người Tày Bắc Sơn trong điều kiện tự nhiên, địa lý và xã hội của Bắc Sơn, 
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từ đó tìm lời đáp cho câu hỏi: có hay không trong cùng Tiểu vùng văn hóa 

xứ Lạng nhưng mỗi địa phương khác nhau lại mang đặc điểm riêng của 

từng tiểu không gian văn hóa khác nhau?  

1.3. Tổng quan về tỉnh Lạng Sơn và ngƣời Tày ở huyện Bắc Sơn 

1.3.1 Khái quát về tỉnh Lạng Sơn 

Khái quát về tỉnh Lạng Sơn: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới 

thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ. Lạng Sơn tiếp giáp tỉnh Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Là khu vực có nhiều biến chuyển theo quá 

trình hình thành của lịch sử; địa bàn cư trú của nhiều tộc người, trong đó 

đông nhất là người Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán chay, H’Mông....  

Về phương diện tổ chức xã hội, cư dân Tày-Nùng ở Lạng Sơn chủ yếu 

sống ở các bản ven đường, cạnh sông suối hay thung lũng chủ yếu bằng 

nghề nông trồng lúa nước. Ngoài ra, điểm đáng chú ý trong văn hoá vùng 

Việt Bắc, trong đó có Lạng Sơn là tầng lớp tri thức Tày- Nùng hình thành 

từ rất sớm.  

1.3.2. Huyện Bắc Sơn và người Tày huyện Bắc Sơn 

Huyện Bắc Sơn là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Lạng Sơn, Chính 

điều kiện địa lý thuận tiện cho việc giao thương, giao lưu văn hóa với cộng 

đồng các dân tộc sống trong vùng. Có thể xem xét sự giao lưu văn hóa 

Kinh- Tày trong văn hóa của người Tày ở Bắc Sơn như: về ngôn ngữ; kiến 

trúc tôn giáo; văn hóa- lễ hội 

Văn hóa truyền thống của người Tày Bắc Sơn: bên cạnh những hình 

thức lễ nghi mang đặc trưng riêng, lễ hội hay kiến trúc nhà sàn,… thì sự 

biến đổi văn hóa trong giai đoạn hiện nay thể hiện qua: Nhà cửa, trang 

phục, sinh hoạt văn hóa…góp phần hình thành một không gian văn hóa 

giao lưu Kinh - Tày được thể hiện rõ qua đặc điểm của NTTDNL Then của 

người Tày ở đây. 



8 

1.3.3. Sự biến đổi văn hóa người Tày Bắc Sơn trong giai đoạn 

hiện nay 

Sự biến đổi về nhà cửa: hầu hết người Tày ở Bắc Sơn đã chuyển 

xuống ở nhà đất xây bằng gạch theo kiểu người Kinh; Về trang phục: người 

Tày ở đây cũng có khuynh hướng chuyển sang mặc áo cánh ngắn, quần dài; 

quy mô của gia đình: ngày càng ít gia đình theo hình thức “tam đại đồng 

đường”; các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật: các hình thức lượn chỉ còn tồn 

tại trong các hội diễn văn nghệ mà không còn hiện diện thường xuyên trong 

đời sống hàng ngày; việc thờ cúng các vị thần bản mệnh của làng cũng bị 

sao nhãng và chuyển sang hình thái thờ cúng khác. 

Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi trong nghi lễ truyền thống lại được 

người Tày ở Bắc Sơn duy trì khá đầy đủ, mặc dù về mặt hình thức đã có sự 

giản lược. Người Tày vẫn tin vào các loại thần, ma và sức mạnh của những 

người hành nghề tâm linh như thầy Mo, thầy Tào, bà Then nhưng theo 

chiều hướng tích cực mà không còn quá tin như trước đây. Chính điều này 

đã góp phần bảo lưu được NTTDNL Then của người Tày ở đây mà chúng 

tôi sẽ tiếp tục làm rõ thêm ở các nội dung sau.  

1.4. Khái quát về Then của ngƣời Tày ở Bắc Sơn 

1.4.1. Then của người Tày Bắc Sơn trong không gian Then của 

người Tày, Nùng Lạng Sơn 

Then của người Tày Bắc Sơn nằm trong không gian Then của người 

Tày, Nùng ở Lạng Sơn, là một trong bốn địa bàn Then tiêu biểu của tỉnh 

Lạng Sơn. Do đặc điểm quá trình hình thành tộc người Tày ở Bắc Sơn nên 

nơi đây đã diễn ra sự giao thoa văn hóa Tày - Kinh rất mạnh mẽ: trình diễn 

then bằng tiếng Tày pha trộn với tiếng Việt (Kinh), trong đó sử dụng nhiều 

ca từ tiếng Hán - Nôm hơn so với các vùng Then khác ở Lạng Sơn lên đến 

khoảng 50%.  
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1.4.2. Khái lược về Then Bắc Sơn  

Đặc điểm Then Bắc Sơn thể hiện ở các khía cạnh: dòng nghề, giới và 

đặc điểm vào nghề, trang phục, dụng cụ… 

Ở phương diện NTTD: Từ kết quả nghiên cứu dòng Then ở Bắc Sơn 

thông qua các đại lễ (lẩu cấp sắc, lẩu tăng sắc), trung lễ (40 ngày người 

chết), tiểu lễ (giả lễ học trò, giải hạn, tạ Phật)…  

Tiểu kết 

Trong chương 1, luận án đã nghiên cứu, tìm hiểu về tổng quan tình 

hình nghiên cứu vấn đề, trình bày về NTTD nghi lễ Then với sự nguyên 

hợp của các yếu tố cấu thành như: thời gian, không gian, kịch bản, sự kết 

hợp của các thành tố nghệ thuật như âm nhạc, múa, văn học, ngôn từ, diễn 

xuất ... và mối quan hệ giữa những người tham gia trong nghi lễ và trình 

bày những cách tiếp cận nghiên cứu chính của đề tài như cách tiếp cận 

nghiên cứu từ phương diện lý thuyết NTTD và cách tiếp cận nghiên cứu 

không gian văn hóa.  

 

Chƣơng 2 

NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN NGHI 

LỄ THEN CỦA NGƯỜI TÀY Ở HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN 

Để làm rõ về NTTDNL Then, dưới đây chúng tôi tập trung giới thiệu 

về đại lễ Then tăng sắc - đây là nghi lễ mang tính đại diện, có đặc điểm 

riêng, được thực hiện đầy đủ nhất theo các bước giống truyền thống còn 

tiểu lễ và trung lễ ở các địa phương khác hầu như là giống nhau. 

2.1. Tập hợp các yếu tố trong nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then 

2.1.1. Mục đích tổ chức 

Với mục đích là buổi lễ xin thêm quân lính, âm binh và dành cho 

những người đã hành. Bởi lẽ, sau khi cấp sắc, nếu thầy Then được trọng 

dụng, được mời làm Then nhiều, có “kinh nghiệm” trong việc thực hành lễ 
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và nhiều uy tín hơn thì mới tăng sắc, ngược lại thì không có uy tín với tổ sư 

để xin cấp thêm.  

2.1.2. Những thành phần tham gia 

Những người giúp việc: Các con hương (đệ tử) của các Then, là anh 

em họ hàng và những người tham dự khác 

Các Then tham gia: Bà Lường Thị Đứng sinh 1960 (thường gọi là 

Then Niên), hiệu Huyền Dẫn- “Đại lương”; Bà Lường Thị Tâm sinh 1960 

(thường gọi là Then Cao), hiệu Huyền Nguyên- “Tiểu lương” 

Chủ lễ: Người được tăng sắc là thầy Then Hoàng Văn Lực, sinh 1991. 

Then Lực cấp sắc năm 2011 và tăng sắc 2013, hiệu là Huyền Hội.  

Thầy Tào: Nguyễn Văn Tạng, hiệu Pháp Sơn sinh 1972, ở Thanh Yên, 

huyện Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

2.1.3. Thời gian và cấu trúc nghi lễ theo thời gian 

Lễ Tăng sắc được diễn ra trong 4 ngày 3 đêm từ 26 đến 29 tháng 11, 

năm 2013, tuần tự theo một trình tự thống nhất từ khi chuẩn bị, bắt đầu đến 

khi kết thúc theo một trình tự kịch bản cấu trúc nghi lễ như sau:  

Toàn bộ Đại lễ được diễn ra trong không gian thiêng với các nghi 

thức, là mối liên hệ mật thiết các đối tượng của nghi lễ. Trong suốt quá 

trình của đại lễ thì thời gian, không gian, trình tự và các thành tố nghệ thuật 

biểu diễn như âm nhạc, hát, múa, mĩ thuật, trò diễn…. sẽ cùng diễn ra như 

một sân khấu tâm linh lớn có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn, hỗ trợ tương 

tác với nhau một cách bài bản.  

2.1.4. Không gian nghi lễ và lễ vật 

Ngôi nhà là không gian chính của nghi lễ, được bài trí thể hiện theo 

quan niệm của Then về thế giới tâm linh thông qua nghệ thuật trang trí và 

nghệ thuật sắp đặt, cùng với các thành tố nghệ thuật khác làm nên nét riêng 

đặc sắc của NTTDNL Then: bài trí trong không gian ngôi nhà; trang trí lễ 

vật; trang phục; đạo cụ 



11 

2.1.5. Thành tố nghệ thuật 

Có thể coi các thành tố nghệ thuật là yếu tố cơ bản làm nên nghệ thuật 

nguyên hợp của nghi lễ Then. NTTDNL Then có sự hội tụ đầy đủ các thành 

tố nghệ thuật trong Then gồm: nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật ngôn từ, 

nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật múa và trò diễn kết hợp nhuần nhuyễn và 

biểu thị ra ngoài một cách đa dạng, biến hóa. Trong những chương đoạn 

đóng vai - nhập đồng, để có thể hóa thân thành những nhân vật khác nhau, 

thầy Then phải thay đổi trang phục với một bộ dạng bên ngoài tương ứng; 

có những cử chỉ, hành động đồng nhất với nhân vật và không gian trình 

diễn cũng mang tính xác định riêng. Nếu như trong một buổi trình diễn 

Then người nghệ thân Then có diễn xuất – trang phục – bối cảnh đơn điệu 

thì rất khó thu hút, hấp dẫn người xem trong nhiều tiếng đồng hồ. Như vậy, 

với trang phục bề ngoài - hành động - bối cảnh ấy thì thầy Then không 

nhằm một mục đích nào khác là thể hiện đặc điểm nhân vật mà mình sắm 

vai, sự tham gia của các thành tố nghệ thuật đặc biệt là lời ca, âm nhạc 

chính là yếu tố cơ bản làm nên linh hồn của NTTD nghi lễ Then mà ở đó 

thầy Then với tư cách vừa là thầy cúng vừa là nghệ sĩ dân gian tài ba đã góp 

phần làm nên sự cuốn hút của nghi lễ. 

2.2. Đại lễ tăng sắc- Một nghi lễ tổng hợp các yếu tố của nghệ thuật 

trình diễn nghi lễ Then 

2.2.1. Trình diễn thứ nhất - các thủ tục ban đầu (ngày, đêm 26/11/2013) 

Mục đích của cuộc trình diễn này là thực hiện công tác chuẩn bị ban 

đầu cho cuộc lễ từ việc xin phép trình báo với tổ tiên; viết thư mời các vị 

thần linh về chứng giám đến công đoạn tẩy sạch bụi trần cho không gian 

diễn ra các nghi thức được trong sạch để đoàn quân Then làm nhiệm vụ 

được thành công….Sỉnh say, trình tổ (trình báo, mời tổ tiên); Viết thư; Cấm 

thế, Thao vế (tẩy uế); Trình báo; Pây tàng (đi đường); Thấu quang, thấu nạn 

(săn hươu, nai): Dâm tâu Dà Dỉn (mượn gậy yêu tinh): Pjốc pú ké, pú cáy 



12 

(đánh thức thần khổng lồ): Khảm hải (Vượt biển): Cho thuông (gọi ông lái 

đò); Chèo đò khảm hải (chèo thuyền vượt sông Ngân Hà); Khẩu tu Tướng 

(vào cửa Tướng).  

2.2.2. Trình diễn thứ hai - phát đường quang lộ (ngày, đêm 27/11/2013) 

Ngày thứ hai là công đoạn phát đường quang lộ đón rước các tướng và 

khách hoàng, khách phượng nam huân (là những vị khách được Vua Ngọc 

Hoàng cử xuống phong ấn phong châm). Trong phần nghi lễ này, trò diễn 

đóng vai trò chủ đạo trong trình diễn nghi lễ Then. Trò diễn trong Then 

mang nhiều yếu tố đóng - nhập vai với những động tác mô phỏng, tái hiện 

những vị Khách, Tướng về dự lễ… bên cạnh đó cũng là mô phỏng, tái hiện 

lại những hoạt cảnh trong cuộc sống hiện thực một cách ước lệ, là sự giao 

cảm giữa thần linh và con người. Yếu tố này được cụ thể qua các nghi lễ: lễ 

loát lẩu (quét rượu); khẩu tu Tam Bảo (vào cửa Tam Bảo); lễ Xỉnh khách 

(mời khách).  

2.2.3. Trình diễn thứ ba - “chính lẩu” (ngày, đêm 28/11/2013) 

Khi vào chính lễ, đoàn quân Then qua nhiều cửa chính, diễn ra nhiều 

chương đoạn chính, nhiều tích trò và NTTD…, thì tất cả các thành tố nghệ 

thuật đều xuất hiện với sự kết hợp nhuần nhuyễn, tạo nên một bức tranh xác 

thực về NTTDNL Then. Có thể xem xét những biểu hiện cụ thể thông qua 

buổi lễ chính tăng sắc như sau: lễ cấp mũ và tuyên sắc ngoài mộ Bà Thư- tổ 

sư của chủ lễ; lễ dựng cầu hào quang; đón tướng khám cỗ; đón khách; tiễn 

lễ qua biển; nộp lễ; mời khách xuống tán đàn; thỉnh tướng Hổ  

Đây là buổi trình diễn quan trọng nhất bởi hội tụ đầy đủ các thành tố 

biểu diễn như hát, âm nhạc, múa, văn học, trò diễn cũng như sự tương tác 

giữa người diễn (thầy Then) và những người có mặt tham dự vào nghi lễ. 

Điều này thể hiện ở không khí diễn ra của buổi lễ, các phần trình diễn cũng 

như sự hưng phấn có phần được đẩy cao của thầy Then trước sự cổ vũ nhiệt 

tình của những người đến dự. 
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2.2.4. Trình diễn thứ tư - “mãn án” (sáng ngày 29/11/2013) 

Các Then thực hiện nghi lễ cúng chúng sinh và khao quân binh. Pháp 

sư - thầy Tào sẽ khao ngũ cương ở bên ngoài (những con ma về xem hội 

phải khao cho chúng ăn và đuổi đi chỗ khác). Các thầy Then khao binh mã 

giúp sức trong cuộc Then vừa rồi- đây là thủ tục cuối cùng. Các Then sẽ 

dùng lời hát để triệu tập tất cả quân lính, âm binh từ bốn phương, từ các cửa 

như cửa Tổ Sư, Tam Quan… về trước bàn thờ Then. 

Sau khi đã cúng khao xong toàn bộ tiền vàng được hoá đi. Cuối cuộc 

lễ, gia chủ mở tiệc chiêu đãi dân làng và khách đến dự, mọi người cùng ăn 

uống vui vẻ, mừng cho gia đình đã hoàn thành cuộc đại lễ và bản làng có 

thêm một thầy Then cấp bậc cao để giúp đỡ người dân. 

Tiểu kết  

Vận dụng quan điểm lý thuyết trên, chúng tôi nghiên cứu NTTD nghi 

lễ Then thông qua lựa chọn một nghi lễ điển hình là đại lễ tăng sắc và khảo 

sát nó theo trình tự thời gian diễn ra trong các không gian cụ thể, bối cảnh 

cụ thể. Theo đó có thể coi nghi lễ Then là một tác phẩm văn hóa dân gian 

với đầy đủ tính chỉnh thể nguyên hợp của nó. 

Từ kết quả khảo sát NTTD đại lễ Then tăng sắc bước đầu luận án đã 

giải mã lớp nghĩa của các thành tố nghệ thuật trong nghi lễ, từ đó khẳng 

định tính nguyên hợp trong NTTD nghi lễ Then. Then là sự tổng hòa của 

các yếu tố văn hóa như tín ngưỡng, tập quán, lối sống… được biểu đạt dưới 

sự kết hợp của nhiều hình thức nghệ thuật. Những thành tố này được kết 

hợp nhuần nhuyễn, tạo nên một bức tranh xác thực về NTTD nghi lễ Then, 

giúp cho tín ngưỡng Then vượt từ nghi lễ đến sự trình diễn và đạt đến sự 

tổng hợp nghệ thuật trình diễn Then. 
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Chƣơng 3 

ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN NGHI LỄ 

THEN CỦA NGƢỜI TÀY Ở HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN 

 

3.1. Đặc điểm nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then Bắc Sơn 

3.1.1. Phản ánh nét chung và riêng trong hệ thống Then Tày, Nùng 

vùng Đông Bắc 

Thống nhất trong đa dạng là một đặc điểm chung trong văn hóa của người 

Tày ở vùng Đông Bắc trong đó có NTTD Then. Để thực hiện nội dung này, tôi 

sẽ lấy cơ sở là NTTDNL Then đại lễ (cụ thể là lễ tăng sắc) và sử dụng cách tiếp 

cận nghiên cứu không gian văn hóa, để tiến hành phân tích trong sự đối sánh 

các yếu tố cấu thành nên NTTDNL Then của người Tày ở Bắc Sơn với 

NTTDNL Then của người Tày ở huyện Quảng Uyên (Cao Bằng), huyện Chợ 

Mới (Bắc Kạn), huyện Văn Quan (Lạng Sơn), Then Nùng ở thành phố Lạng 

Sơn: Về mục đích; những người tham gia; thời gian tổ chức và cấu trúc; không 

gian và nghệ thuật bài trí không gian; diễn trình nghi lễ 

3.1.2. Mang dấu ấn văn hóa của tộc người Kinh 

Do đặc điểm nguồn gốc tộc người nên Then của người Tày ở Bắc Sơn 

mang đậm dấu ấn văn hóa của người Kinh hơn so với Then ở các địa 

phương khác phản ánh giao lưu văn hóa. Điều này thể hiện qua bài trí điện 

thần có nhiều điểm tương đồng với điện thần của tín ngưỡng Tam, Tứ phủ 

của người Kinh; qua nghệ thuật tạo hình, trang trí không gian thờ đã có sự 

đơn giản hơn so với ở Bắc Kạn hay Cao Bằng, sử dụng tiếng Kinh nhiều 

trong lời hát, đối đáp và thoại của nghi lễ …  

Với cách tiếp cận nghiên cứu từ phương diện lý thuyết NTTD, tôi sẽ 

nghiên cứu vấn đề này qua một số khía cạnh sau đây: về mục đích nghi lễ; 

những người tham gia; thời gian tổ chức và cấu trúc nghi lễ; không gian 

nghi lễ; lễ vật và nghệ thuật bài trí không gian nghi lễ; trang phục và đặc 

điểm trang phục; NTTD trong các nghi lễ    



15 

3.1.3. Độc đáo trong cách thức thể hiện nghệ thuật trình diễn nghi 

lễ Then  

Nghệ thuật múa Shaman tập thể: là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các 

yếu tố cấu thành nghệ thuật trình diễn; và hiện tượng giáng đồng trong nghi 

lễ rất phong phú, phần hấp dẫn, thu hút người xem bởi tăng yếu tố thiêng.  

Thầy Then có vị trí quan trọng trong NTTD bởi xét về tính bài bản của 

nghi lễ Then thì thầy Then luôn đóng vai trò chủ chốt. Trong quá trình diễn ra 

nghi lễ, thầy Then không những có vai trò chủ động liên hệ với thần linh mà 

còn chủ động trình diễn trong hầu hết các phân cảnh của buổi lễ như dẫn binh 

mã trở về đàn cúng; khao binh mã trước khi lên đường; chỉ huy binh mã lên 

đường mang lễ vật đi nộp vào các cửa thần linh; mời các vị thần tướng rửa mặt 

ăn trầu, dâng lễ vật, hóa vàng; và khao binh mã, hồi binh mã về trời khi kết 

thúc buổi lễ. NTTDNL Then gắn liền với tài năng ứng tác ngẫu hứng và sáng 

tạo của các thầy Then, cùng với làn điệu bài bản (văn học, múa, trò diễn) phong 

phú sẽ là bệ phóng cho những sáng tạo mới mang đậm bản sắc của người Tày.  

3.2. Giá trị của nghệ thuật trình diễn nghi lễ then Bắc Sơn  

Trong phạm vi của đề tài này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về tính giá trị 

trong NTTDNL Then, từ đó làm cơ sở cho việc bảo tồn nhằm phát huy hiệu 

quả những giá trị của Then trong đời sống văn hóa của người Tày, thể hiện 

ở các khía cạnh: cảm nhận; sáng tạo và thụ hưởng; trao truyền; quảng bá. 

3.2.1. Phản ánh thế giới tâm linh của người Tày 

Như đã trình bày ở chương 2, NTTDNL Then được hợp bởi yếu tố con 

người, không gian, thời gian, các thành tố nghệ thuật tạo hình, ca múa nhạc, 

trò diễn,… cùng với một cấu trúc nghi lễ hoàn chỉnh đã tạo nên một nghi lễ 

Then hết sức độc đáo với thế giới thần linh được mường tượng như là sự 

lộn ngược của cuộc sống trần gian và thầy Then với tư cách là người trung 

gian bằng tài nghệ của mình đã dẫn dắt người tham dự làm cuộc viễn du đi 

vào thế giới tưởng tượng đó.  

NTTDNL Then là một trong số ít nghệ thuật nguyên hợp vẫn còn tồn 

tại trong đời sống người Tày, thông qua nó mà thế giới tâm linh của người 
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Tày được biểu đạt và tái hiện một cách sinh động và độc đáo trong đời sống 

xã hội đương đại. Vì vậy, bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn nghi lễ 

Then là việc làm cần thiết góp phần lưu giữ bản sắc và ký ức văn hóa một 

thời của người Tày.  

3.2.2. Kết nối cảm xúc giữa người trình diễn với người tham dự 

Trên phương diện tiếp cận trình diễn nghệ thuật thì rõ ràng trong một 

buổi trình diễn nghi lễ Then sẽ có hai trường hợp xảy ra: Trường hợp thứ 

nhất: thầy Then theo những bài bản có sẵn để trình diễn cho người xem biết 

được từng chặng đường thầy đã đi và công việc mà thầy đã làm theo từng 

phân cảnh rõ ràng; Trường hợp thứ hai: thầy Then “hóa thân” diễn theo khả 

năng, nhận thức ở trình độ cao. Mức độ hóa thân của thầy đến đâu phụ 

thuộc vào cảm xúc nghệ thuật và trình độ, kinh nghiệm của thầy Then. 

Ngoài giá trị biểu đạt về thế giới tâm linh mang lại niềm tin tín ngưỡng 

cho người tham dự thì NTTD nghi lễ Then còn đáp ứng nhu cầu thụ hưởng 

nghệ thuật cho người tham dự. Sự thụ hưởng ở đây được hiểu theo hai 

nghĩa bao gồm cả thưởng thức nghệ thuật và tham gia vào trình diễn nghệ 

thuật. Chúng ta biết rằng người làm Then có chức năng kép đó là vừa là 

thầy cúng vừa là nghệ nhân đàn hát. Theo đó, nghi lễ Then cũng bao gồm 

hai giá trị là giá trị nghi lễ và giá trị nghệ thuật. 

3.2.3. Trao truyền và quảng bá văn hóa tộc người qua các thế hệ 

Giá trị trao truyền được thực hiện ngay trong buổi lễ cấp sắc hoặc tăng sắc 

với ý nghĩa thầy cả dẫn dắt đệ tử vào nghề, thông qua cách thức trao truyền và 

tính quảng bá qua: quảng bá theo dòng nghề và quảng bá theo đệ tử. 

Như vậy, NTTDNL Then nói chung và Then của người Tày ở Bắc Sơn 

nói riêng đều mang đặc điểm trao truyền và quảng bá trong mối quan hệ 

dòng nghề. Đây là phương thức trao truyền một cách tự giác và hiệu quả 

NTTD dân gian, góp phần bảo lưu qua các thế hệ người Tày.   

Tiểu kết  

Trên cơ sở khảo sát một đại lễ Then và những thành tố của NTTD nghi 

lễ Then đã được làm rõ ở chương 2, nội dung chương 3 đã phân tích NTTD 
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nghi lễ Then ở Bắc Sơn với một số vùng Then khác để làm nổi bật đặc 

trưng của NTTD nghi lễ Then Bắc Sơn. Theo đó, luận án đã chỉ ra được 

một vài điểm tương đồng và khác biệt: NTTD nghi lễ Then của người Tày ở 

huyện Bắc Sơn là sự thống nhất qua sự phản ánh nét chung và riêng của 

Then Tày, Nùng vùng Đông Bắc, mang đậm dấu ấn văn hóa của tộc người 

Kinh, thể hiện những nét riêng độc đáo cũng như mang đậm nét kĩ năng độc 

diễn và ngẫu hứng sáng tạo của các chủ thể.  

Nghệ thuật là sáng tạo, nghi lễ Then chỉ đạt được đến độ nghệ thuật 

trình diễn khi có sự sáng tạo của thầy Then và người tham dự. Đó chính là 

điểm nổi bật, điểm mấu chốt khi sự sáng tạo được kết hợp với cảm xúc 

thăng hoa trong không gian nghi lễ Then; khẳng định rằng các yếu tố sẽ tạo 

thành một sân khấu tâm linh vô cùng huyền ảo trong đó có sự phong phú, 

tổng hòa của các thành tố nghệ thuật. 
 

 

Chƣơng 4 

SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VIỆC KHAI THÁC, PHÁT HUY GIÁ TRỊ NGHI 

LỄ THEN TRONG ĐỜI SỐNG ĐƢƠNG ĐẠI 
 

 

4.1. Sự biến đổi và nguyên nhân biến đổi của nghệ thuật trình diễn 

nghi lễ Then 

Trong nội dung này chúng tôi tiến hành khảo sát sự biến đổi của nghệ 

thuật trình diễn nghi lễ Then giai đoạn gần đây (từ sau 2010 đến nay) là thời 

điểm đời sống kinh tế và giao lưu văn hóa ở người Tày nói chúng và người 

Tày ở huyện Bắc Sơn nói riêng đã có những biến đổi rõ nét  để so sánh với 

nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then trước và sau năm 2000 là thời điểm Then 

nghi lễ mới được phục hồi sau một thời gian bị cấm đoán. 

4.1.1. Những biến đổi  

Về tâm lý thưởng thức của người dân và năng lực trình diễn của 

thầy Then 
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Về cấu trúc nghi lễ và thời gian, không gian trình diễn: không gian 

điện thờ theo mô hình của tín ngưỡng Tứ phủ; hay còn được xuất hiện trong 

không gian lễ hội đường phố…. 

Về đối tượng người tham gia trình diễn: Biến đổi về cách thức thực 

hiện của thầy Then và người tham dự theo lứa tuổi 

4.1.2. Nguyên nhân của sự biến đổi  

4.1.2.1. Nguyên nhân chủ quan 

Việc lưới điện quốc gia đã có mặt tại hầu hết bản làng của tỉnh Lạng 

Sơn giúp cho đa số người dân ở Bắc Sơn được tiếp xúc với nhiều loại hình 

văn hóa nghệ thuật khác nhau trên đài truyền hình, đài phát thanh quốc gia, 

mạng truyền thông… 

Trải qua thời gian dài, có những nhận thức chưa đúng về giá trị của 

NTTDNL Then như đánh đồng Then với các hủ tục, mê tín dị đoan… nên 

việc trao truyền Then bị bó lại trong diện hẹp nên số lượng thầy Then am 

tường về các giá trị của Then cổ ngày càng ít.  

4.1.2.2. Nguyên nhân khách quan 

Điều kiện kinh tế- xã hội: Trong những năm gần đây, hệ thống giáo 

dục ngày càng được mở rộng, y tế được quan tâm nên đời sống người dân 

bớt phụ thuộc vào cách “chữa bệnh” của thầy Then qua cúng bái. 

Sự tác động của giao lưu văn hóa: Sự tác động của giao lưu văn hóa 

đến biến đổi nghi lễ Then của người Tày được hiểu là sự ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố văn hóa của các tộc người trên cùng một địa bàn làm cho nghi 

lễ Then thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thị hiếu, tâm lý thưởng thức 

chung của cộng đồng.  

4.2. Về việc khai thác và phát huy thuật trình diễn nghi lễ Then 

trong cuộc sống đƣơng đại 

4.2.1. Tình hình bảo tồn, phát huy 

Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện được nhiều kế hoạch, 

dự án liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật của then nghi lễ, cụ thể 

như sau:  
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Một là, về mặt quản lí văn hóa đã tuyên truyền, quảng bá di sản Then 

trên địa bàn.  

Hai là, cùng với nhiều hoạt động đưa giới thiệu quảng bá giá trị của 

nghi lễ Then trên phương tiện truyền thông của tỉnh Lạng Sơn 

Xu hướng bảo tồn NTTDNL Then hiện nay ở Lạng Sơn nói chung mới 

chỉ phát triển theo bề rộng nhưng việc truyền dạy Then cổ cho thế hệ kế 

cận, phục dựng lại những bài Then cổ hầu như không có nhiều kết quả tích 

cực. Người làm Then nghi lễ phải có cơ duyên, có “căn số” chứ không phải 

ai muốn cũng có thể học làm thầy Then, dù có nối nghiệp gia đình thì muốn 

làm thầy cũng phải bái sư phụ, phải qua nghi lễ cấp sắc mới được hành 

nghề. Từ thực tế nghiên cứu, tôi cho rằng việc bảo tồn giá trị nghệ thuật của 

Then nghi lễ cần theo một số hướng sau:  

Một là, trao cho chủ thể văn hóa (các ông, bà Then) quyền tự gìn giữ 

và sáng tạo những giá trị được trao truyền của di sản văn hóa Then 

Hai là, khi nhu cầu của người dân về những giá trị này còn thì nghi lễ 

Then vẫn âm thầm tồn tại và phát triển.  

Ba là, để bảo tồn và phát huy NTTDNL Then nghi lễ thì công tác sưu 

tầm làn điệu Then cổ được tiến hành khẩn trương, với sự giúp đỡ của các 

thầy Then, cụ thể như sử dụng các hình thức ghi chép, ghi âm, quay hình để 

lưu giữ lại những làn điệu, kỹ thuật Then cổ một cách trọn vẹn nhất. 

Bốn là, bên cạnh việc quan tâm đến đội ngũ nghệ nhân Then nghi lễ, 

chính quyền địa phương cần khai thác NTTD của Then nghi lễ phục vụ đời 

sống văn hóa nghệ thuật của người dân 

Năm là, về lâu dài, nhà nước cần có chính sách, cơ chế quan tâm hỗ 

trợ cả tinh thần cũng vật chất đối với đội ngũ nghệ nhân 

4.2.2. Khai thác để phát huy, phổ biến trên sân khấu 

Các hình thức cải biên, khai thác âm nhạc và múa trong Then nghi lễ: 

Chỉnh lý hoặc hát lại gần như nguyên bản; sáng tác các ca khúc dựa trên 

giai điệu của Then và dân ca Tày, Nùng; Then văn nghệ còn được dàn dựng 

theo các hình thức biểu diễn trên sân khấu  
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Tuy vậy, cải biên và nâng cao như thế nào trong Then văn nghệ là việc 

rất đáng bàn. Cải biên và dàn dựng các tiết mục trong Then văn nghệ phải 

đảm bảo tính kế thừa, phát triển mà vẫn giữ nguyên được tính nguyên bản 

của Then nghi lễ, phải đảm bảo đúng chất liệu dân gian của hình thức diễn 

xướng này.  

Chỉnh biên về nhịp, tiết tấu và bố cục các trích đoạn Then nghi lễ để 

đưa lên trình diễn trên sân khấu: Các tiết mục hát Then cải biên theo hướng 

này thường là những trích đoạn Then nghi lễ theo nguyên bản cả về lời ca 

và giai điệu.  

Cốt lõi của việc cải biên các làn điệu Then nghi lễ là nâng cao về cấu 

trúc cho các trích đoạn Then. Việc đưa Then nghi lễ trở thành tiết mục biểu 

diễn là rất cần thiết vì chỉ trong hình thức này, những giá trị cao nhất về âm 

nhạc của hát Then mới được biểu hiện đầy đủ qua ca từ, qua từng cách nhấn 

nhá trong câu hát.  

Vấn đề khai thác thành tố nghệ thuật từ nghi lễ Then cổ tới việc dàn 

dựng trên sân khấu cũng được quan tâm và sáng tạo về: múa, hát, đạo cụ, 

trang phục, ánh sáng, thiết kế không gian, lễ vật… có tính tính thẩm mĩ cao 

nhưng phải tôn trọng qui cách, không gian nghi lễ để phát huy mối tương 

tác giữa nghệ sĩ và khán giả trong các tiết mục Then. 

Tháng 9 năm 2015, tác giả cùng với nhóm nghiên cứu đã cố vấn nghệ 

thuật, biên đạo và dàn dựng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái 

Nguyên xây dựng một chương trình biểu diễn Then nghi lễ đặc trưng riêng 

của huyện Bắc Sơn tham gia “Liên hoan hát Then, đàn tính các dân tộc Tày, 

Nùng, Thái toàn quốc lần thứ 5, năm 2015”. Chương trình đã được hội 

đồng thẩm định nghệ thuật đánh giá cao, được giải A toàn đoàn và để lại ấn 

tượng sâu sắc tới khán giả tham dự Liên hoan.  

4.2.3. Một số hoạt động nhằm khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị  

Lạng Sơn là một trong số ít tỉnh có đội ngũ thầy Then đông đảo và cũng 

là tỉnh dành nhiều quan tâm cho việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa Then. 
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Trong nội dung này chúng tôi tập trung giới thiệu về Lạng Sơn như là một 

điểm sáng về các hoạt động khai thác, bảo tồn và phát huy NTTDNL Then. 

Thời gian qua tỉnh Lạng Sơn đã mở các lớp truyền dạy hát Then - đàn 

tính cho các hạt nhân văn nghệ quần chúng tại cơ sở.  

Trong năm 2015, nhóm nghiên cứu, sưu tầm thuộc Khoa Nghiệp vụ 

Văn hóa và Du lịch trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã sưu 

tầm, nghiên cứu phát triển thành đề tài cấp Bộ về vấn đề đưa NTTD Then 

vào trong các hoạt động giảng dạy. Nhóm đã bảo vệ thành công Giáo trình 

đàn hát Then trước hội đồng thẩm định nghiên cứu khoa học của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện nay đã tiến hành in thành quyển lưu hành 

chính thống để đưa vào giảng dạy tại nhà trường. 

Thúc đẩy du lịch thông qua các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền 

thống cũng là một trong những giải pháp thiết thực được nhiều nước trong 

khu vực áp dụng.  

Tiểu kết  

Trong chương 4, luận án đã tìm hiểu biến đổi của NTTD nghi lễ Then 

và những nguyên nhân của sự biến đổi này cũng được tôi phân tích làm rõ. 

Quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa sâu rộng cũng ảnh hưởng nhiều đến 

quan niệm về thế giới, con người của đồng bào,…  

Bàn luận về việc bảo tồn và phát huy NTTD Then trong cuộc sống 

đương đại trên cơ sở khảo sát làm rõ thực trạng Then nghi lễ và việc bảo 

tồn NTTD Then nghi lễ. Bàn luận về một số giải pháp và việc bảo tồn và 

phát huy hát Then không chỉ là của riêng ngành văn hóa mà nó là nhiệm vụ 

chung của toàn xã hội, đặc biệt là những người con của quê hương Việt 

Bắc, những người con của dân tộc Tày - Nùng. 

 



22 

KẾT LUẬN 

1. Di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc văn hóa tộc người, là cơ sở của 

bản sắc văn hóa tộc người cho sự sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn 

hóa. Coi trọng bảo tồn, kế thừa phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 

bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể là vấn đề cần thiết. Then là một di 

sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người Tày. 

2. NTTD nghi lễ Then của người Tày ở Bắc Sơn trong không gian văn 

hóa vùng Then Lạng Sơn và không gian văn hóa Then Việt Bắc có mối 

quan hệ gần gũi nhóm Tày - Nùng cũng như mang đậm nét giao lưu tiếp 

biến với các tộc người khác trong quá trình cộng cư và tiếp xúc văn hóa, mà 

tiêu biểu là của người Kinh trong diễn trình lịch sử.  

3. Các nghiên cứu về diễn xướng nghi lễ Then trước đây chủ yếu tập 

trung làm rõ đặc điểm và sự tham gia của các thành tố nghệ thuật, qua đó làm 

rõ vai trò của NTTD Then trong đời sống cộng đồng nhưng còn thiếu sự 

nghiên cứu đồng bộ. Trong khi đó muốn tìm hiểu NTTD Then thì tất cả những 

thành tố của NTTD Then phải được xem xét tổng thể với những mối liên hệ, 

tương tác, hỗ trợ lẫn nhau.Vấn đề mà luận án đặt ra là nghiên cứu NTTD nghi 

lễ Then được xem là tiếp nối những công trình nghiên cứu trước đây, góp phần 

làm rõ những giá trị văn hóa nghệ thuật của loại hình này. 

4. Qua tìm hiểu, nghiên cứu về các yếu tố cấu thành nên nghệ thuât 

trình diễn nghi lễ Then, có thể thấy di sản văn hóa Then là sự tổng hòa của 

các thành tố được biểu đạt dưới sự kết hợp của nhiều hình thức nghệ thuật 

như văn học – âm nhạc – múa – trò diễn – tạo hình,... Những yếu tố này 

được kết hợp nhuần nhuyễn, tạo nên một bức tranh xác thực về NTTD nghi 

lễ Then. 

5. Với cách tiếp cận chủ yếu theo lí thuyết không gian văn hóa và 

NTTD, qua khảo sát đại lễ tăng sắc của người Tày ở huyện Bắc Sơn, Lạng 

Sơn, luận án đã làm rõ đặc điểm: NTTD nghi lễ Then của người Tày ở 

huyện Bắc Sơn là phản ánh nét chung và riêng trong hệ thống Then Tày, 
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Nùng vùng Đông Bắc; mang đậm dấu ấn văn hóa của tộc người Kinh; độc 

đáo trong cách thức thể hiện NTTDNL Then.  

6. Nhìn dưới góc độ văn hóa học, luận án làm rõ tính nguyên hợp giữa 

các thành tố của nghi lễ Then thông qua sự giải mã các lớp nghĩa trong nghi 

lễ; chỉ ra điểm tương đồng, dị biệt trong cùng nghi lễ Then nhưng ở từng 

tộc người khác nhau (Tày, Nùng); nhận thấy sự tương đồng giữa Then của 

người Tày Bắc Sơn với tín ngưỡng thờ mẫu của người Kinh. Đây là những 

điểm mới của luận án và là gợi mở cho những nghiên cứu của tôi sau này. 

7. Nghệ thuật là sáng tạo, nghi lễ Then chỉ đạt được cấp độ NTTD khi 

có sự sáng tạo của thầy Then và người tham dự. Luận án đã đưa ra những 

phân tích và bàn luận trong từng chương mục, bước đầu khẳng định 

NTTDNL Then là nguyên hợp, là cấp độ cao nhất khi nghi lễ Then được 

sáng tạo trong trình diễn, được thăng hoa cảm xúc trên sân khấu tâm linh để 

đạt tới NTTDNL Then. 

8. Những giá trị của NTTD nghi lễ Then Bắc Sơn đã được chúng tôi 

xem xét và luận bàn ở những phương diện cụ thể, đó là: phản ánh thế giới 

tâm linh; kết nối cảm xúc giữa người trình diễn với người tham dự; trao 

truyền và quảng bá văn hóa qua các thế hệ. Qua đó, luận án cũng đã chỉ ra giá 

trị sáng tạo trong trình diễn và mối tương tác với người tham dự của thầy 

Then được xem là vốn quý cần bảo tồn và phát huy trong bối cảnh hiện nay, 

khi quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa sâu rộng rất cần xác lập những bản 

sắc riêng của từng vùng đất, từng dân tộc,…  

9. Việc tìm hiểu về những giá trị của NTTD nghi lễ Then của người 

Tày đã giúp chúng ta hiểu hơn về đời sống văn hóa của đồng bào Tày. 

Những thành tố nghệ thuật trong nghi lễ Then biểu đạt phần nào về nhân 

sinh quan, thế giới quan của người Tày, về đối nhân xử thế, về sự bình đẳng 

và mối quan hệ trong cộng đồng. Điều đáng quý là những giá trị này được 

gìn giữ khá nguyên vẹn trong nghi lễ Then dù trải qua thời gian thăng trầm 

của lịch sử. 
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10. Giống như nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống  khác, 

NTTD nghi lễ Then của người Tày ngày nay cũng đã và đang biến đổi ở 

những phương diện như tâm lý thưởng thức của người dân, khả năng hành 

nghề của thầy Then, cấu trúc nghi lễ, thời gian và không gian trình diễn. Sự 

biến đổi này có nguyên nhân chủ quan như nhận thức và mối quan tâm 

của người dân thay đổi dưới những yếu tố tác động của quá trình phát 

triển đất nước, giao lưu, hội nhập văn hóa sâu rộng,… Điều này đặt ra 

việc cần thiết có những giải pháp hữu hiệu trong việc xác lập một số hoạt 

động khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị của NTTD nghi lễ Then theo 

hướng phát huy những giá trị của NTTD nghi lễ Then của người Tày, mở 

rộng không gian hình thức sân khấu hóa những phần trình diễn mang yếu 

tố vui chơi, giải trí nhưng vẫn tôn trọng và tuân thủ những khung thực 

hành của nghi lễ. Đây được xem là những việc làm thiết thực góp phần 

quảng bá NTTD nghi lễ Then đến với đông đảo người dân bởi xét cho 

cùng NTTD nghi lễ Then là di sản văn hóa quý báu không chỉ là của 

người Tày mà còn là của chung của nền văn hóa Việt Nam.  

Như vậy, có thể xem NTTD nghi lễ Then ở Bắc Sơn nói riêng và trong 

không gian văn hóa của cộng đồng người Tày nói chung là một phần quan 

trọng làm nên diện mạo đời sống văn hóa tinh thần của người Tày. Qua 

nghiên cứu của luận án cho thấy, tính nguyên hợp trong NTTD nghi lễ Then 

của người Tày vẫn còn được bảo lưu lại trong xã hội hiện đại và vẫn còn 

những ảnh hưởng nhất định trong đời sống của người Tày. Việc bảo tồn, 

phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật này không chỉ góp phần gìn giữ 

những bản sắc của cộng đồng người Tày ở đây mà còn có vai trò quan trọng 

trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc, ổn định xã hội và góp phần 

thúc đẩy sự phát triển đa dạng của một trong những loại hình văn hóa dân 

gian đặc sắc này. 
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