Tồi liệu thamkháo
V- Vũ Quỳnh - Kiều Phú; Lính N a m chích quái - Nhà xuất bản vần hoá
- Viện Vân học năm 1960 (tr. 30)

21- Chân Vũ quán lục - Hà thành linh tinh cổ lục - Tư liệu chép tay
của Sò Văn hoá Hà Nội.
- Tảy HÒ chí - Sàl gồn xuất bản năm 1970.
' Chân Vù quán thạch bi dựng ngày 15.10 năm Thành Thái thứ 5 (1893).
2/ Dạt Nam nhất thống chí tập lỉl - Nhà xuất bán khoa học xà hội - Hà nội năm
Í971
3/- Tuyển tập văn bia Hà nội, q1, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà nộl 1978 (tr.53).

41- Chân Vủ quán thánh tích * TƯ liệu Sò Văn hoá Hà Nội.
5/- Phạm Đình Hổ, Nguyễn án - Tang thuong ngầu lục.
Nhà xuất bản Văn học - Hà nội 1972 (tr.139)
6 /' Bắc Thảnh chí lược - Tư liệu sỏ Văn hoá Hà Nội.
7 / Le Grand Boudha d e H a n o i(EtijdehlstorlqueArchóologiqueet6pigi'aphiquc->sur
la Pagode de Tran Vu Sohniender 1880. (tài liệu dịch cúa sd Văn hóa Hà nội)

T O n t f j i c u p l j o n g c á c Ị) ổ n u ố n g c ủ a n g t t ò í V i ệ t

Nguyễn Việt Hương
Từ trước đến nay đồ có nhiều công trỉnh nghiên cứu tlm hiểu nền vân hoa văn núnh
Việt trên nhiều binh diện khác, nhau với những sác thái, mức độ khác nhau. íiài viết này
đề cập đến một khía cạnh khốc của vủn hoá: Ván đề ôn uống cùa người Việt.
Viết hài này, chúng tồi nhồm giới thiệu chosinh viên nước ngoài vềlổi ồn uốn gtrayồn

thòng của người Việt. Nhưng vấn đê an uổng của một dAn tộc khổng tách rời những vốn
đề cùa mỗi trường tự nhiôn và xA hội. Vỉ vậy, chúng tôi cần tìm hiểu nđ trong mối quan
hệ với mồi trường thiên nhiồn và cuộc sởng xA hội đa dụng của con người và ngay trong 3ự
vận động nội tại cùa nổ để tỉm ra cđt lõỉ, độc trưng của ván đề ỏn uống dân tộc. Dũng thời,
qua viộc tlm hiếu phong cách ồn uống của người Việt chúng tôi muốn giúp sinh viôn thấy
được đàng sau lối ân uống truyền thống áy là tâm lý dủn tộc, triết lý, nhftn sinh: từ đđ cung
cổp cho họ một cái nhln, một cách đánh giá đúng về nồn vứn ho/i vản minh c ủ a dồn tộc ta.
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Trong nf-n vAn hoổ cùa 111Ai i.M í V. ;b
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."hỉ phối đời aống vftn hóa

Ịíl c h u n g '.'ùa f.on người.
Viộl Nnm nAm ử vìing Dỏii; M-ÌIÌÌ •ÍVV;
hifai nổn,;. Dịn hỉnh tương dời p

■■■"liọtđới,
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jl đrti ngií<‘íi Viột. Nhưng Cling chinh

n này IA nguồn lợi to lớn

Viì; k);ị ? ■ .

tiôn, gfty khổng ít. thiệt hại khó khAn, ảnh h-f' :

':ig. Jut, báo, han hán liên
!('<» KỈ.C>n đời sống con người.

;ỳ;

Sổng trong môi (.rường 1hifn nhi An, con r :". ■ ÌI!Ỏ!1

! !-•'■
■
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■
■
■
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10 người Viột, trong điỉHi kiộn ! :
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3Ìộn cTTì V khdc nghiệt, vẫn tồn ta í ilunj:

ÌÂC động của một thiên

í

■..-■! .•••■: '1- !'>

11 thiẠn nhiẠn cùa con người chi [■>!’•i
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h. Cđch ứng xử hoà đồng
Mặt khác, t r o n g x â hội, sự

iSn hoố gini cổp rõ rệt, bộ máy qrA:: !y li Li !ì*.f : •••;•

'í''::

ột hộ thrtnfi lftn ty trật tự với n h ■ỉ ; 1: <Ị'i\ í.-v n>íAi :Ii;:■■■

;i xuống dướihlnh thành

it- ,riâo p h o n g k iế n V V .cũ n g

ih hưởiu; írực tiếp và sâu SÁC đf'i: VÍÍ.ÌI ÚO -I) u.'Hil; ■/:>;
P h o n g c;Víỉ fin u ố n g c ỏ n npií-5' Vióỉ. df* hmh i ;:. ■!’ mill! Hự t á c đ ộ n g vồ chi phối c ủ a
iC hỉ nh thái t r ê n , nò m a n g đ ộ m brin -áo dAn IÓ!. ' . ! hií ĩí

;v >! t r o n g c ơ c/lu t h à n h p h ồ n

ía ủn
Bữa An hảng ngày của n#ưừi Vi(‘t. fhu.i! ::
ên trong gia (linh: ông,

oí\,

cha, inv, eon c/ú. . V :

ện sự quần tụ gia đinh t rong một

'íòng

:.i

đình - gôm những thành

. ni.-.y '.ịuàn quanh ìn Am cơm, biểu
ii'.n till. ĩỉí-.ỏ Bừa ốn thanh đụm, trong

í cơm lồ chính, thức ồn lồ phụ. Ci\c ỉ.hức An ksH hợp Uuíàiì^ í hay i rong bữa ftn là cà, rau,
, mổm. Chất lượng bữa An khílí' nhau tuỳ ihiiiV c1i 11 kv:'■). . ; :\n cửnh của từng gia đinh,
ột bữa cơm rau, cơm canh lồ nuíc án Irung i’i'ii’

:

' 'rr. thường.

Bữa ôn hàng ngày cơ phong vị độc biệt r:).’ . i 'in 'Í! un : vầữ thức nấy: mu muống
Ọc vát chanh, cA dftm tương, canh đưn : hua ũi trỏ, muui víii-1;, vtYi ba khúc cố kho...cóc
tín f\n thuAn tuý Việt Nam, cd thố lthữngr ngon vh hfỉ như cc.ĩnv Tàu cơm Tôy nhưng ôn ít
lỉ chán. Dù nghèo khố hny giàu Hang,

ri àn di) itiín ịrií\n ỉm y cẵu kỳ, bữa cơm gia đình

fƯÒi Việt thường diễn ra trong khùng khí đâm lìm, vui V ' nv >thông ồn ào. Khi cổ khách,
ènh phần than) dự bữa ăn thay đổi Bửa án kh 'niK chi -’hv,\ nhừng người trong gia đinh
à ctí cả khách. Vẫn không khí Av iềhưng bữa An (lòi hn những vẽu cầu cao hơn về chất
ợng mđn An, vẽ thẩm mỹ. Như thế. i-ơ eốu ỉ-.'fa An thav íỈ!"!’ kéo theo thành phần dinh
tông trong bữa ôn thay đổi. Thức An. ngoài cA r;i'i rĩòii cơ rá '.hit Các mơn an được bày

h sự, đẹp mốt. Diồu này cfkng rỏ h';n í'i < !" !)íí;i 'Hi ! !••.I,'!,;!;ỊuVii : í IỊp độc biột (cưới xin, rua
ay, giỗ Tết, khao vọng, dinh đám

: 1 ■tã ỉ.a

:ị iá

Com cỗ thực chất là cơm khácli. nhưnjí :'i
;ười ôn trong gia đinh người có

h ;ậc ở đinh

!•) <■'.(' hơi; à cơm được dụn cho nhiều
'i . :h phần dự cỗ đổng hơn và về

ương diện nào đđ, họ tự cho mình oó quvửn đ;\nh g!.> X''(
tu chu/ín - quỉ định cho ntỌt bữa !-ó

,..tn và V
. hrtl che ii

ỉ đĩnh MAi khi nhà cú C'Ạ, c/ir niuỉi ,‘m buột! ph.'ii I'.A’u Ih'-d

người làm cỗ. VI thế, các
, . ! } so với cơm khách trong

Jin h fjồn: cố giám ghém,
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gi<5 mùa

cỗ giò neniv V . d:\ni bAo chrtt lượng dinh dưỡng và tiiA'm mỹ í 'hj’t: 1 :: ph.ii
nflu An, c á c t h ứ c An tinh n ó n g d ư ợ c gia gi; \m c á c t h ứ r An

iir.h i Uih. rrir H

hợp với thức m<r‘in ( Vic môn An khỏngnhững phú h<)p trongliini;
hợp với từng mùa. thoothời tiết khí hậu; nùi-í đông t!ìm<;

niỉitm kii
: • ìrng k ế

:

•ròn thíc!

II'. 'tì non;' MiiKì

iĩ ;ntr ,'á«

thức mốt, hạ nhiệt Oách ứng xừ hòn đòng với í hiên nhiôn cùa người V lí/Í (■!';. j •! òi CÁ tropị
việc fln uống cùn (lAn tộc. Quan trọng hơn lò sư hình thành và ton t.ú c:\ một cơ câu, mộ
hệ thrtng lí nghi bin trong việc An uống
Thoạt, đìln mới chi là n h ữ n g 11 Ạt t ự đ ượ c qui định t h e o tAn ty IÃ j;ị;V'. plionp; kiốn

nhưng khi bữa cơm gia dinh mở rộng cơ cflu thành phftrt mong c:hi'fí'
x ì hỏi, nhừr;!
trật tự qui định rty cũng phát triển thành lẽ nghi. Các bữa. cỏ cưới xin. ma chỉiy. đình đán
khồng bổ họp trong phạm vi gia đinh, trong một họ mà rộng ra cá li\ng, cỏ xA IA1C nAy mọ
thứ phải thực hiộn theo những điều ỉệ ngạt. nghèo CÍA được qui đinh ! ron<.; ]ộ ỉAng, độc biệi
trong hương ưOc - cAi lộ lftngđ& được quy chế hoủ I hành vAn bản 1luơng n<v líìng nAo cĩinị
d à n h n h ữ n g diồu khoủn đỗ’ qui đị nh vì*> viộc n ày v í thi: t r o n g

khíio vọrụT. íìiỳ ( h e o m ổ

cáp bậc, hương ước ghi rõ số lễ vật vầ các loại lễ vật phải nộp, ngAy t hi'im; khao vọng cù Ilf

cấc nghi thức cụ thố. Người cd việc, nhà có việc phải tuân thủ những qui f,Ae M t di b ất địr;
áy. Một bửa cf>, từ cơ cấu bữa An (số người dự: các chức sác trong lànK, anh em lÁng }ỏí?np..
đến thảnh phàn bữa An (các qui định về từng loại cỗ với các loại bát, lii.-i nhtí the nào) đổr
tíỉ c h ứ c ă n t r o n g bửa c ò ( c á c h s á p xốp m â m , c h ỗ ngồi, mời An n hư tliố n.V) t h e o t r i n h tụ
t r ư ớ c s a u vv.) rồi đốn c ả phì\n S.-IU bữa An (phfin chi a, hiếu...). NhứrifC qui định oụ t h ố tu",

theo đặc điểm từng làng, từng vùng, nhưng xu hướng chung lủ những người ỏ th ang bộ'
cao thường dược hưởng nhiều quyền ỉợi hơn về mọi mật. Như thố, những trftt tư được qu
định trong một bữa An thống thường ò gia đình đă phíít trif'n íh:'tnh những nguyên t;V
mang tính !Ạ nghi trong bữa ân ngoài xả hội. Vi phạm nguyên tối’ /ĩy In vi pham quyèn lợ
vột chăt, tinh thồn, uy thế chính trị của người khác, là VI phạm lệ lồng vồ phAi chịu mọ!
hậu quA.
Lễ nghi trong A.n uống cđ một tích cực lẫn tiôu cực. Dù muốn hay khồng, khi văn đí
an uứngđíl c<5 tính xa hội, thì kèm theo đó là cồ một 1Ể nghi khổng thố thiếu. Trong l í cưới
xỉn, khao vọng, giỗ Tốt ..gia chủ phổi dự tỉnh đối tưựng mời đố xác íìịnh cơ ('Au thành phăn
cho bữa cỗ. Trong cộng đồng xA hội nồng thôn Việt nam, quan hệ anh (MU, lủng giềng bi ố u
hiện tập trung ò lời ndi, ở cách đối xử, nghía là chú V đạc biệt tới lòi mời. Sổng theo quan
nỉệm ‘ Lời nrfi khớng mrtt tiền mua"...nên trong bữa cỗ, lời mòi rất quan trọng. Người đến
dự cỗ là "vị tinh vị nghĩa", khồng phải "vi đĩa xổi đầy"; "Lời chào cao hờn mflm cỗ" là th ế
Con người sông, coi trọng tinh nghía. Mỗi khi nhá cđ viộc, gin chu khrtng thể một mình
cáng đáng mọi việc. Anh em, bạn bè, họ hầngsỡ là nhừng người piúp đAc lựr cả sức ngưòi
lÃn sức cùa. Chính điều đó góp phần khững nhò vào việc cùng cố mrti quan hệ thfln mộf
giữa anh em, hùng xóm láng giêng, làm mọi người nhích lại g&n nhau hơn, Uing cưởng sụ
cố kết cộng đồng trong lồng xa.
Lẻ nghi trong An uđng cũng buộc con người tuôn theo những trật tự, những phép
tác vô hỉnh. MỖI thành viôn trong cộng đồnglàng xã, tuy là một cá nhân riêng biệt nhưng
lại rồng buộc nhau bởi những phép tác ỗv khổng ai dám phản ứng hoộc phá vỡ lệ tục này
Phong cách An uống cùa người Việt thể hiện phần nào tính cách con người Việt N am
•COM người m an g cốt cách Á đồng: kin đáo, cấn trọ n g và tính r.ghỉn

Con người sổng với nhau h;\:u' lỉnh rạrhìỉi Tình

nguyổn lý cơ bản của phép

cư xử trong cộng đồng làng x:'i V !hứr hf‘ ViAí Níỉin khAn:íĩ phAi ỉ(\ ý thức hộ cá nhăn mft

ý thức hộ cộng đống với eốt. ỉối \ỉ-. duy tình Nó chi phai mọi việc trong đời sổng, kế cA
trong ủn nrtng. Thông qua ph'ing cách An
v:ln (’,*•‘Ann lý dAn tộc cũng được thể hiện
khổ rrt nr';, !.>if'u hiện cụ thể ở tAm lý lÀng xA, (Am lý vf' qunm liộ họ hàng huyết thổng, quan
hí*1 ]j'itìg gii^ngv V. Chính vỉ thế, C'ái cốt lỏi cùa vAn <tf‘ An Uiống khổng nílm ngoài nguyên
tốc ứng xử của con người
Phong cách An uống cùa ntfiiisi Vif t hỉnh thánh t.rAr.1cơ sở nền vốn hoá chung của
n‘rười Viot, chịu sự tác dộng chi phôi cùa n^n v;ĩn ho;i, no mnng những đặc điểm chung
cùa n?*n vAn hoá Việt và cố nhỡn:! nét
thu mủ chủng tC)i đft phfln tích ở trên.
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1ÌỸU

tham

khẫo

t. Đát lề quê thói (Nhất Thanh Vũ văn Khiếu Cơ sỏ ấn loát Đuòng Sá
ng- 1968)

2. Đia chí Hà Bắc (Ty Văn hoá và Thông tin thu viện tinh - 1982.)
3. Nông thôn Việt Nam trong lịch SỪ (2 tập) (Nhà xuất bản khoa học xâ hội • 1978)
4. Món ăn Huế - một thành tựu đặc sắc ...
(Lộ Văn Hảo - Tạp chí Dân tộc học số 1/82)
5. T ruyền th ố n g ăn uống Việt Nam vói duỏng sinh và trị bộnh. (Ngô oức Thịnh V í .1 hoá dân gian 4/86)
6. Việt Nam phong tục. (Phan Kế Bính

Nhà xuất bản Đồng Tháp.)

NI iỬNG VẤN DÌ: TI iƯÒNG GẶP KHI DẠY
"Vản học dân gian" cho sinh viên niíớc ngoài.
- PHAMTHị L A N '

Bài viết nủy đồ cộp tới vấn đổ giảng dạy "Vãn học drtn gian” với tư cách là một môn
bđ túc t iếng Việt cho học 9Ình ở các nam thứ hai và thứ ba.

Trước hết cồn nổi rằng khố khăn lớn nhất thường gộp phải là các 8Ỉnh vỉên nước
ngoài phần lớn (gần như 100%) chưa từng đọc hoác nghe những tác phẩm tnà thầy giáo
!r!nh lùv ở trôn lớp Nếu có chftng cũng lt\ một phồn rất. ít không' đáng kể. Như vậy việc
ỉấu tién là cĩín phải đọc hoộc kể qua nội dung những câu chuvộn ấy, bài ca dao ấy cho học
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