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NỘI DUNG 

 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án  

1.1. Mục đích nghiên cứu  

Làm rõ đặc điểm của nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then của người Tày 

ở huyện Bắc Sơn trong vùng Then Lạng Sơn. Qua đó tìm hiểu sự biến đổi của 

nghệ thuật trình diễn 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 của bản sắc văn hoá truyền thống của loại hình nghệ thuật trình 

diễn này. 

1.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Các yếu tố cấu thành nên trình diễn nghi lễ Then của người Tày, bao 

gồm: thời gian, không gian, kịch bản chương trình, người biểu diễn, cách thức 

biểu diễn và sự tham gia của các thành tố nghệ thuật (mỹ thuật, âm nhạc, 

múa, trò diễn,...); mối quan hệ giữa người trình diễn với người tham gia và 

với người tham dự.  

2. Các phương 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 



3. Các kết quả chính và kết luận  

* Kết quả 

- 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. 

- 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.  

* Kết luận 

- Di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc văn hóa tộc người, là cơ sở để 

sáng tạo những giá trị mới.  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. 

- Nhìn dưới góc độ văn hóa học, luận án làm rõ đặc điểm, 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 giao thoa văn hóa giữa 

Then của người Tày Bắc Sơn với tín ngưỡng thờ mẫu của người Kinh.  



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

trình diễn khi có sự sáng tạo của thầy Then và người tham dự, khẳng định 

nghệ thuật trình diễn nghi lễ Then là nguyên hợp, là cấp độ cao nhất khi nghi 

lễ Then được sáng tạo, được thăng hoa cảm xúc trên sân khấu tâm linh. 

- Việc tìm hiểu về những giá trị của nghệ thuật trình diễn 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. 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 nghệ thuật trình diễn nghi lễ  

Như vậy, có thể xem nghệ thuật trình diễn 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 nghệ thuật trình 

diễn nghi lễ Then của người Tày vẫn còn được bảo lưu sâu sắc 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 nơi 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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