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Tóm tắt đóng góp mới của luận án 

 - 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.  
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         Nguyêñ Thị Tuyết Nhung 

 


