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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
“Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới…” Đó là câu
nói đã được đúc kết từ xa xưa của ông cha khi nói về truyền thống dân tộc
Mường - Văn hoá Mường.
Người Mường là một tộc người có nguồn gốc bản địa ở Việt Nam, họ
đã xây dựng nên một nền văn hóa đa dạng, phong phú. Đó là những tác phẩm
văn học có giá trị như Đẻ đất đẻ nước, Nàng nga hai mối, hay trang phục
truyền thống độc đáo cùng tiếng chiêng rộn rã, những lễ hội đậm chất nhân
văn, trong đó không thể không kể đến ẩm thực đặc biệt là ẩm thực ngày Tết
Nguyên Đán.
Ẩm thực truyền thống là một thành tố của văn hóa tộc người. Muốn
hiểu biết cặn kẽ về bản sắc văn hóa của một dân tộc thì tìm hiểu ẩm thực ngày
tết sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về đặc trưng văn hóa của dân tộc đó. Trong
bối cảnh hiện nay, nghiên cứu ẩm thực truyền thống còn cung cấp cơ sở khoa
học cho việc giải quyết vấn đề dinh dưỡng, tăng cường thể lực, sức khoẻ...cho
các tộc người, địa phương, khu vực, quốc gia. Không những thế, việc nghiên
cứu ẩm thực cũng như các thành tố văn hóa khác còn góp phần xây dựng phát
triển du lịch văn hoá. Chính thế, nghiên cứu ẩm thực người Mường là một
nhu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội hiện nay.
Trong xu thế hội nhập khi văn hoá ngoại lai đang ngày càng xâm chiếm
mạnh mẽ đã làm cho các giá trị văn hoá truyền thống biến đổi và đang có
nguy cơ bị mai một, trong đó có ẩm thực ngày Tết. Vậy nên cần có những
chính sách thực tiễn nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá truyền thống
trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
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Với những lí do trình bày trên đây, cộng với niềm say mê của riêng
mình, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Ẩm thực ngày tết Nguyên Đán của người
Mường ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội” làm khóa luận tốt
nghiệp của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Theo cách phân chia khoa học thì ăn uống được xếp vào mảng văn hóa
đảm bảo nhu cầu sinh tồn còn gọi là văn hóa vật chất. Vì vậy, ăn uống đã
được đề cập đến trong các công trình nghiên cứu dân tộc học ở cả trong và
ngoài nước. Trong lĩnh nam chích quái của Trần Thế Pháp 14, 23] đã đề cập
khá kĩ lưỡng về tục ăn trầu, tục gói bánh trưng, bánh dầy làm đồ cúng dâng và
là món ăn ngon ... Cuốn Nữ công thắng lãm của Hải Thượng Lãn Ông Lê
Hữu Trác cũng đã giới thiệu hơn 100 món ăn. Vào Cuối thế kỉ XVIII đầu thế
kỉ XIX, cuốn Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ nói đến tục uống trà. Dần
dà, việc ăn gì, uống gì, ăn với ai, uống với ai, ăn như thế nào, uống như thế
nào, ăn uống phản ánh mối quan hệ gì với tự nhiên, xã hội? ... trở thành đối
tượng nghiên cứu của dân tộc học, lich sử, y học, dược học và kinh tế học ...
Đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về ẩm thực các dân tộc ở Việt
Nam: “Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh Bắc”của Vương xuân
Tình (2004, Nxb.khoa học xã hội, Hà Nội);“Văn hoá Si La”(2000, Nxb văn
hoá dân tộc) cũng đã giới thiệu các món ăn, thức uống, thuốc chữa bệnh…của
tộc người này...Đặc biệt có nhiều tác phẩm viết về ẩm thực của người Mường
như Văn hóa ẩm thực dân gian mường Hòa Bình của tác giả Bùi Chi (2001).
Trong công trình này, tác giả đã đề cập tới những món ăn truyền thống, văn
hóa rượu cần và những ứng xử xã hội trong ăn uống của người Mường ở Hòa
Bình. Tuy vậy, tác giả lại không chú ý nhiều đến nguồn gốc lương thực phẩm,
cách chế biến của các món ăn. Hay cuốn Văn hóa truyền thống một số tộc
người ở Hòa Bình do Nguyễn Thị Thanh Nga chủ biên (2007) đã đề cập một
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cách khái quát trong ăn uống của người Mường. Một học giả người Pháp là
Jeanne Cuisiner (1995) cũng đã có một công trình nghiên cứu khá toàn diện
về người Mường ở Việt Nam, trong đó đối tượng nghiên cứu chủ yếu là người
Mường ở Thanh Hóa và Hòa Bình, công trình cũng đã đề cập đến ẩm thực với
các món ăn truyền thống và giải thích nguồn gốc sử dụng lá chuối xanh và để
giữa mâm.
Nhìn chung, những công trình này nghiên cứu về người Mường ở tỉnh
Hòa Bình là khá nhiều, đã đề cập đến các lĩnh vực khác nhau của tộc người
này, trong đó có ẩm thực. Đây là những tài liệu vô cùng quan trọng là cơ sở
giúp chúng tôi hoàn thành bài khóa luận này. Tuy nhiên, những nghiên cứu
trên này chỉ tập trung vào vùng người Mường ở Hòa Bình và trình bày một
cách khái quát mà không đi sâu vào từng địa điểm, và cách ăn uống của từng
lễ hội, từng mùa trong năm. Đặc biệt, chưa có đề tài ẩm thực nào nghiên cứu
một cách chi tiết và đầy đủ về ẩm thực Mường tại Phú Mãn truyền thống cũng
như hiện nay khi sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Chính vì vậy, thực hiện đề
tài này tại cộng đồng người Mường ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành
phố Hà Nội, chúng tôi hy vọng sẽ kết hợp các cách tiếp cận trên và có thể đi
sâu tìm hiểu nghiên cứu hơn sâu hơn, hoàn thiện hơn về ẩm thực của người
Mường ở xã Phú Mãn xưa kia cũng như trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
3. Mục đích nghiên cứu
Đề tài này nhằm tìm hiểu tập quán ăn uống ngày Tết Nguyên Đán
truyền thống của người Mường ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, cũng như những xu hướng biến đổi trong tập quán ăn uống ngày Tết của
đồng bào hiện nay. Từ đó, bước đầu xây dựng những cơ sơ khoa học cho việc
đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
ẩm thực tốt đẹp của người Mường ở Phú Mãn trong phát triển bền vững thời
hội nhập.
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4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khái quát người Mường ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội.
- Ẩm thực trong ngày Tết Nguyên Đán truyền thống.
- Biến đổi trong ẩm thực ngày Tết.
- Cơ sở, giải pháp bảo tốn và phát huy các giá trị văn hoá tộc người trong
ẩm thực Mường ở xã Phú Mãn.
5. Đối tượng và pham vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ẩm thực ngày Tết Nguyên Đán
cũng như các hoạt động liên quan của người Mường ở xã Phú Mãn.
- Địa bàn nghiên cứu của đề tài là xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành
phố Hà Nội.
6. Những đóng góp của đề tài
- Cung cấp những tư liệu mới về ẩm thực ngày tết Nguyên Đán của
người Mường ở xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
- Chỉ ra được những giá trị truyền thống tốt đẹp trong ẩm thực của
người Mường tại địa bàn nghiên cứu cần được bảo tồn và phát huy.
Từ những kết quả nghiên cứu đạt được đề tài sẽ cung cấp những luận
cứ khoa học cho việc đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm bảo tồn và
phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong ẩm thực của người Mường ở xã
Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận chung là dựa trên Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình nghiên cứu tập quán ăn uống của người
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Mường. Đó là đặt nội dung nghiên cứu trong bối cảnh môi trường tự nhiên,
kinh tế, xã hội và văn hóa của tộc người mà cụ thể là dân tộc Mường và của
vùng, đặt ẩm thực Mường trong một hệ thống với nhiều thành tố có mối quan
hệ và sự tác động qua lại, và đặt trong xu thế vận động và phát triển.
Phương pháp thực hiện được đề tài sử dụng chủ yếu là phương pháp
điền dã Dân tộc học, điều tra, điền dã thực địa, quan sát, phỏng vấn, phân
tích...
Quan sát tham dự được thực hiện trong suốt quá trình điền dã. Các đối
tượng quan sát chủ yếu là điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, tập quán chăn
nuôi hái lượm, cách chế biến, thưởng thức thực phẩm, những ứng xử xã hội
trong ăn uống ...
Đối tượng phỏng vấn sâu được lựa chọn là những người cao tuổi còn
minh mẫn có uy tín trong cộng đống và am hiểu phong tục tập quán trong ăn
uống xưa kia. Bên cạch đó, còn phỏng vấn đối tượng khác (giới tính, nghề
nghiệp, địa vị, học vấn, lứa tuổi, dân tộc...) để tìm hiểu rõ hơn về sự thay đổi
trong tập quán ăn uống.
Ngoài ra các phương pháp phỏng vấn sâu và quan sát tham dự cón sử
dụng phương pháp chụp ảnh trong quá trình điền dã dân tộc học. Thực hiện
phương pháp này sẽ cung cấp những tài liệu sinh động, hình ảnh chân thực hơn.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sử dụng phương pháp thống kê , tổng hợp
để thu thập những taì liệu hiện có của địa phương nơi nghiên cứu về những
nội dung liên quan về đề tài, như các báo cáo và số liệu thống kê.
Phương pháp tổng hợp, phân tích: tổng hợp, tham khảo tài liệu từ
những công trình đã công bố về ẩm thực, đực biệt là ẩm thực Mường.
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8. Kết cấu của đề tài
Ngoài lời mở đầu, phụ lục, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung
khoá luận được kết cấu như sau :
Chương 1: Khái quát về người Mường ở xã Phú Mãn.
Chương 2: Ẩm thực ngày Tết Nguyên Đán của người Mường ở xã Phú Mãn
trong truyền thống.
Chương 3: Những biến đổi trong ẩm thực ngày Tết Nguyên Đán của người
Mường xã Phú Mãn hiện nay.
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