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LÒI GIOÌ TH1ÉU

Trong khoàng han thàp ky qua, nghién cùu àm thuc dà tra
thành mòt xu huóng ò Vièt Nam, vài tièp càn cùa nhièu ngành
khoa hoc - cà tu nhièn và xà hòi, nhu dinh duòng hoc, sù hoc,
dàn toc hoc/ nhàn hoc, vàn hoà hoc, xà hòi hoc... So vói thè giói,
mòi quan tàm này cùa Vièt Nam có muòn han. Tir nhùng nam
30 cùa thè ky truóc, ò phuong Tày dà có nhièu còng trình
chuyèn khào sù dung nguòn thùc àn và vai trò cùa àn uóng lièn
quan tói sùc khoé, dinh duòng và tàp quàn àn uòng cùa càc cu
dàn. Nèu chi xem xét trong pham vi ngành dàn toc hoc/ nhàn
hoc, tai Hòi nghi khoa hoc quòc tè làn thù V ili tò chùc ò Tokyo
(Nhàt Bàn) nàm 1968, mòt Uy bau quòc tè ve nhàn hoc àn uòng

và tàp quàn àn uóng dà duoc thành làp. Tuy nhièn, su muòn
màng ò Vièt Nam trong lTnh vuc nghièn cùu trèn khòng có
nghia kcm thành tuu. Chi han thàp ky qua, dà có hàng tram àn
pham vè àm thuc, trong dó có nhùng àn phàm duoc dua trèn nèn
tàng nghièn cùu co bàn.
Còng trình sàch Bau sàc vàn hóa àm thuc cùa ngux'ri Sàn

Dìu ù Thài Nguyèn cùa TS. Nguyèn Thi Què Loan là mòt tièp
nói trong xu hiróng nghièn ci'm àm thirc à Vièt Nam Dày là
còng trinh duoc xày dung tù luàn àn Tièn si nhàn hoc vàn hoà
cùa chj, hoàn thành tai Vièn Dàn toc hoc nàm 2008. Vói nhièm
vu là thày huóng dàn, cùng là dòng nghièp trong mòt dè tài

nghiên cúu, tôi có dip tói chinh dia bàn chi diên dà làm luán án.
Bòi thè doc còng trình cùa chj, tôi diràng nhu dê thàm han.
Dân tpc Sán Diu ò Vièt Nam hiên nay có khoàng han
200.000 ngirói, sông rài rác tai các tinh Quáng Ninh, Bác Giang,
Thái Nguyén, VTnh Phúc, Phú Tho và Tuyèn Quang. Nhùng dot
di cu dâu tiên cùa ho tù Trung Quôc vào nuôc ta cách dây dà
trên 300 nâm. Các làng Sán Diu mà TS. Nguyên Thi Quê Loan
nghiên cúu thuàng à vùng thung lùng chân núi, cách trung tâm
Thành phô Thái Nguyên không xa và trong khu vue da tôc
nguòi. Tù xa xua, các dân tôc Tày, Nùng châc hàn là nhùng làng
giêng cùa nguòi Sán Diu; và tù nhùng nâm 60 cùa thê kÿ truôc
dên nay, cùng vói viêc di dân tù châu thô sông Hong và quà
trình dô thi hoà, dông bào Sán Diu con cpng cu vói nguòi Kinh.
Thiên nhiên, lieh sù và xâ hôi ày dà góp phàn tao nèn bàn säe
vän hoá âm thuc cùa ho.
Tuy nhiên, chi ra bàn sac vân hoá âm thuc cùa mot tôc
nguòi là diêu không dê. Trong bôi cành dinh eu à vùng thung
lùng chân nùi, và rông han là diêu kiçn tu nhiên cùa Dông Nam
Á lue dia, nguôn luang thuc và thuc phâm cùa nguòi Sán Diu
hâu nhu không mây khàc biçt vói nhùng tôc cân eu. Mât khâc,
giao luu van hoá, trong dô cô âm thuc vôn là dông chày liên tue,
xuyên thài gian và không gian, nên bôc tách thành yêu tô tôc
nguòi và yéu lô du nliâp là mQt vi<?c nan giài.
Diêm qua nhùng khô khan trên dây không phài dê xàc tin già
tri cùa công trình, mà chi ghi nhân nô lue cùa tâc già. Vuat lên trà
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ngai, tnrác hêt tác già dä sù dung phuang pháp nghiên cúu thích
hop. Thiròng khi nghiên cúu vän hoá âm thuc, nhiêu nguài hay
áp dyng phuang pháp djnh tinh, näng vê mô tà, nhât là trong
càm thu mon an. Song à dây, TS. Nguyên Thi Quê Loan dà kêt
hap tôt giùa dinh tinh và djnh luong. Bang cách mô tà kêt hap
vói thông kê, tàc già cho biêt nguài Sàn Diu à Thài Nguyên chê
bién duce han 300 mon än tú 156 nguyên liçu thuc vât và dông
vât. Bên canh dô, phuang pháp so sánh cüng dupe tàc già su
dyng khi càn thièt, nhäm xem xét su tuang dông và khàc biêt
cùa món an Sàn Diu vói món an cùa càc dàn toc Tày, Nùng,
Kinh. Qua nghiên cúu nêu trên, TS. Nguyên Thi Quê Loan dà
rút ra két luân quan trong: Ngoài mot sô it món än mang däc thù
cùa nguôi Sàn Diu nhu chôc im (nuóc cháo loäng), cheo leo ,

hánh nphé, xôi den..., su khác nhau co bàn trong món än cùa
nguói Sin Dìu vói các tôc nguôi khàc là ô phôi chê nguyên liçu.
Theo dó, tàc già dà chi ra su khàc biçt trong nhiêu món än cùa
nguôi Sàn Dìu mà tpc nguói khàc cùng có, nhu món khau nhyc
cùa nguji Sàn Dìu và nguói Nùng, món chà nem cùa nguói Sàn
Dìu và nguói Kinh...
Bàn säe vän hoà âm thuc Sàn Dìu côn dupe TS. Nguyên
Thi Qué Loan xem xét trong cách thúc và lê nghi khi än uông.
Cách än bánh nghé - loai bánh dupe làm vào dip Têt 14 thàng 7
âm ljch. boa corn tuo - bua com gicra dêm trong hât soong cô
cùa dàm cuòi... là nhùng däc trung vän hoá âm thuc Sàn Diu,
mà dé näm bât, chi có thé bäng nghiên cúu sâu trên thuc dja.

5

Dây chinh là ma vän hoá (cultural code), hay biêu tugng van hoà
(cultural symbol) cùa mpt tôc nguôi mà bât kÿ nhà nhân hoc nào
dêu có khát vong khám phà.
Bàn sac vän hoá âm thuc Sán Diu không chi là su khâc
biêt, mà con à da dang. Tôi tùng quan niêm rang, khâc vói các
yêu tó vän hoá vât chât nhu nhà cùa, trang phuc, âm thuc cùa
mot toc nguòi thuông khó dôi thay. Tuy nhiên, khi doc công
trinh cùa TS. Nguyên Thi Quê Loan, tôi phài diêu chinh nhân
thúc dô. Trên phuong diçn âm thuc, chi dà chi ra môi giao luu,
giao thoa vän hoá thât sinh dpng. Diêu dó thè hiên ó su da dang
trong lua chon nguôn luong thuc và thuc phâm, trong khà näng
chê bien, sù dung món än truyên thông và món an du nhâp cùa
nguài Sán Diu. Thông kê à phân phu lue cùa công trình, chi vài
2 nguyên liçu tiêu biêu là gao nêp và thjt lgn, môi loai dà có
khoàng 20 món än dupe chê biên, trong dô cô nhùng món nhièu
tôc nguài khâc dêu có. Qua dây cho thây, nguài Sán Diu dà hpi
nhâp vào thè giói xung quanh nhu thê nào dê gôp phân tao nên
sac thái vän hoá vùng Dông Bac. Nhu vây, sy bào thù trong vän
hoá âm thuc không phài dùng vói moi truông hop. Và diêu quan
trong hon cân ghi nhân: bàn säe vän hoá âm thyc cùa mot tôc
nguài không chi là món än hay cách än theo loi riêng cùa hp, mà
con ó khà näng tiêp thu, hpi nhâp vói vän hoá âm thuc cùa tôc
nguài khác. Ö ph uang diçn này, n guài Sán D iu là mpt truàng

hop dáng dupe nghiên cùu.
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Thuc ra, già tri inQt còng trình khoa hoc luòn tièm àn, bòi
con tuy thuóc nhu càu xà hòi và muc dich ticp càn cùa nguòi doc.
Vói y nghia dò, dòi dicu tòi vièt trèn dày hàn khòng trành khói
chù quan và sa luac. Chàc chàn ban doc con có thè tìm thày ó
quyèn sàch này nhièu già tri khàc. Xin tràn trong giói thièu!

Hà Nói, thàng I nam 201 7
PGS.TS. VU'ONG XUÀN TÌNH
(Nguycn Vign truàng Vicn Dòn toc hoc)
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LÒI MÖ DÁU
Än uô'ng là nhu càu không the thiéu cüa con nguôi. Quan
niêm än uô'ng là chuyên tâm thuàng dâ và dang duoc nhân thiic
lai. Ai cûng cho “ V/ tinh không ai vi thuc” , “Mieng an là miêhg

nhuc", “Loi chào cao hern mâm cô” ..., song diêu tô'i dcfn giàn
nhung cüng là bât dâu cûa su sô'ng â'y chúa dung su khu biêt vë
van hoá, vän minh, nhân sinh quan, thè' gicri quan cüa cá nhân và
công dông.
Bân sác vän hóa ám thuc cüa môi tôc nguôi thuông thé
hiên dám nét qua tâp quán an uô'ng. Nhöng món än, thúte uô'ng
cüa môi tôc ngueri không chi là sân phàm vât thé trong cuôc sông
defi thuòng, mà côn là sân phàm tinh thàn có già tri lôn vé vän
hoá, nhân vän, giiîp ta hiéu sâu hon vé tôc nguôi do.
Là môt trong 8 tôc nguôi sô'ng à tînh Thài Nguyûn, nguôi
Sân Diu cüng nhu các tôc nguôfi khâc, cô ljch sü dâ'u tranh anh
düng và cô môt nén vän hoá dôc dáo. Tuy nhiûn, do cüng trong
môt khu vue vän hoá ljch sü, sô'ng công eu lâu dòri trong qua trình
dung nuóc và giù nuóc, nên nguôi Sân Dìu cô su tiù'p xuc, ành
huóng vän hoá cüa các tôc nguòi khác. Däc biôt, tù sau thâp kÿ 60
cüa thô' kî XX, do sô' luong nguôi Viçt (Kinh) dô'n Thài Nguyûn
làm viêc trong các nhà mày, xi nghiêp, lâm trucfng, hop tâc xà,
truôrng hoc, bônh viên, mó sát Irai Cau, khu công nghiôp Gang
thép Thài Nguyôn... ngày càng nhiéu, nôn càng thuc dày giao luu
vän hoá giüa ngUcfi Viêt vói các tôc nguôi thiéu sô' trong vùng.
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Su giao liru, ành hiiòng vàn hoà ncu trcn, mòl màt làm tàng
qua trình xich lai va hicu bici làn nhau giùa ngiicri Sari Dìu vói
càc toc ngtfòi khàc, mal khàc, cùng có nguy co mai mòt vàn hoà
truyén thó'ng cua toc ngtfòi trcn tat cà càc lình virc, trong dó có
tap quàn àn uong - mòl 17nh vite vòn diipc xcm là tuong dòi bào
thu, il bién dói va bào liru dtfpc nhùng yèu to truyén thó'ng. Vày
dòi song vàn hoà àm thire cua ngiiòi San Dìu ò Thài Nguycn xira
va nay nhir the nào? Dàu là dàc trtfng trong vàn hoà àm ihuc
truyén thóng. va nò bien dói ra sao trong boi cành giao liiu?
Cuòri sach dtfgc vici dira trén co só luàn àn Tién si Lieh sir
ehuyén ngành Nhàn hoc vàn hóa cùa tàc già, vé “ Tàp quàn àn

uong d ia riguài San Dìu u Thai Nguyen” . Nhàn djp euón sàeh
dirpc xuàt bàn, tàc già xin giri Ièri cam on sàu sàc tói FGS.TS.
Virang Xuàn Tình và TS. Hoàng Hùu Bình - nhùng ngiicfi thày
dà tàn lình hiróng dàn tàc già trong quà trình làm luàn àn. Càm
on sir ùng hò và tao moi diéu kién cùa Vicn Dàn tòc hoc ihuóc
Vién Khoa hoc xà hòi Vici Nam - co só dào lao và cùa Khoa
Lieh sù, Trucmg Dai hoc Sir pham Thài Nguycn - noi tàc già
còng tàc; stfgiup dò có hièu quà cùa eàn bò và nhàn dàn nhùng
noi tàc già trcn hành dièn dà; su chia se và giup dò cùa nhiéu
dóng nghièp có kinh nghifim và ngiròi thàn. Và chàc chàn cuòri
sàch này khòng trành khòi nhùng thiéu sót, nén ràt mong nhàn
diicfc nhùng v kiòn dóng góp và duoc ban doc Itfpng thù.

Thài Nguyèn, thóng 2 turn 2017
Tàc già
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