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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Bản sắc văn hóa không chỉ được thể hiện ở các hoạt động văn hóa, sinh
hoạt văn hóa, sáng tạo văn hóa mà còn thể hiện ở các tác phẩm văn hóa
mang tinh thần của cả dân tộc. Với đất nước có cùng 54 dân tộc anh em
sinh sống trên một dải đất hình chữ S thì nền văn hóa ấy càng đa dạng với
nhiều màu sắc hấp dẫn.
“Trang phục – bản sắc văn hóa dân tộc” đó là lời tác giả Ngô Đức
Thịnh đã viết trong cuốn “Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam”.
Thật vậy, bản sắc văn hóa dân tộc được biểu hiện ở nhiều khía cạnh
khác nhau trong đời sống vật chất và tinh thần của con người. Nó có thể ẩn
dấu bên trong hay bên ngoài tùy thuộc vào từng lĩnh vực văn hóa. Có thể
nói trong văn hóa dân tộc, trang phục là phương tiện mà ở đó bản sắc dân
tộc được biểu hiện một cách rõ rệt, thường xuyên và tiêu biểu nhất.
Nói đến trang phục truyền thống là nói đến những nét văn hóa tinh
hoa, sự sáng tạo độc đáo mà mỗi một cộng đồng dân tộc Việt Nam đã tạo
ra. Trang phục không chỉ để phục vụ nhu cầu sử dụng của con người, bảo
vệ cơ thể con người, làm con người đẹp lên mà nó còn kết tinh trong đó là
cả một tác phẩm nghệ thuật. Trang phục còn là dấu hiệu đầu tiên để phân
biệt dân tộc này với dân tộc khác, người này với người khác, là yếu tố thể
hiện đẳng cấp xã hội.
Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với
những bước phát triển đột phá về mặt kinh tế vật chất cũng như các giá trị
tinh thần. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của nó cũng vô cùng to lớn theo cả
chiều hướng tích cực và tiêu cực. Và trang phục truyền thống của người
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Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũng không nằm
ngoài quy luật đó.Hiện nay Vĩnh Phúc chủ yếu có 3 dân tộc: Sán Dìu, Cao
Lan và Dao sống tập trung thành làng ở các huyện: Tam Đảo, Lập Thạch
và Sông Lô. Trong đó, huyện Tam Đảo (huyện miền núi) có 8/9 xã có dân
tộc Sán Dìu sinh sống; huyện Lập Thạch có 3 xã: Quang Sơn, Bắc Bình
và Hợp Lý; huyện Sông Lô có 2 xã: Lãng Công, Quang Yên với sự góp
mặt của cả 3 dân tộc Cao Lan, Sán Dìu và Dao. Trong phạm vi của đề tài
này, tôi tập trung nghiên cứu về trang phục của người Sán Dìu tại xã Đạo
Trù, huyện Tam Đảo. Đặc biệt, khi trang phục của nhiều dân tộc đã bị mai
một vì giới trẻ tiếp thu văn hoá của người Kinh. Trang phục của người
Sán Dìu cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Ngày nay, trang phục truyền thống chỉ được người Sán Dìu mặc
trong các sự kiện, hoạt động văn hóa tiêu biểu, trọng đại trong năm. Là
người công tác trong lĩnh vực thời trang, sống gần với người Sán Dìu, tôi
quyết định chọn đề tài: “Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền
thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh
Phúc” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình, với mong muốn góp phần
giới thiệu về một nét văn hóa, đồng thời góp phần vào bảo tồn các giá trị
văn hóa truyền thống của người Sán Dìu thông qua trang phục của họ.
2. Tình hình nghiên cứu
Bàn về bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu, phải kể đến cuốn Người
Sán Dìu ở Việt Nam của Ma Khánh Bằng (Nxb. Khoa học xã hội, 1983).
Cuốn sách được tác giả giới thiệu khái quát về dân tộc Sán Dìu, các hoạt
động kinh tế, sinh hoạt vật chất và một số tục lệ trong đời sống hàng ngày.
Trong cuốn Văn hóa các dân tộc thiểu số Vĩnh Phúc của tác giả
Lâm Quý (Ban Dân tộc - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
xuất bản năm 2009), trong cuốn sách này, tác giả đã thể hiện theo tinh
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thần khảo cứu dân tộc học về lịch sử dân cư, tập quán sản xuất, sinh hoạt
xã hội, ngôn ngữ, chữ viết, kiến trúc - mỹ thuật - âm nhạc dân gian,
phong tục, lễ hội... nhằm giúp người đọc có cách nhìn tổng quan về văn
hóa các dân tộc ở Vĩnh Phúc với bản sắc truyền thống riêng. Tác giả
cũng đồng thời cảnh báo những nguy cơ làm phai nhạt bản sắc các dân
tộc thiểu số. Từ đó khuyến nghị một số vấn đề về giữ gìn, bảo tồn, khai
thác phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc Sán Dìu, Cao
Lan và Dao ở Vĩnh Phúc.
Bên cạnh đó, cuốn Tri thức dân gian trong chu kỳ đời người của
người Sán Dìu ở Việt Nam của Diệp Trung Bình, (Nxb. Văn hóa dân tộc,
2011) tác giả làm rõ những đặc điểm văn hóa của đồng bào dân tộc Sán
Dìu ở Việt Nam. Đưa ra những so sánh và những giá trị truyền thống và
hiện đại, những biến đổi lớn trong bản sắc văn hóa của người Sán Dìu ở
nước ta hiện nay.
Ngoài ra, còn có những công trình nghiên cứu về Người Sán Dìu ở
Vĩnh Phúc Lâm Quang Hùng, (Nxb. Khoa học và Công nghệ, 2011) tác
giả đi khai thác những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở
tỉnh Vĩnh Phúc qua một số giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể dưới góc
độ dân tộc học. Tác giả hướng tới khẳng định tầm quan trọng của việc
bảo tồn các giá trị của dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc trong thời kỳ đổi
mới.
Trong khóa luận tốt nghiệp Trang phục của người Sán Dìu ở xã
Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc của Vũ Thị Hường, Đại học
Văn Hóa Hà Nội, tác giả mới chỉ tiếp cận trang phục người Sán Dìu dưới
góc độ văn hóa học và dân tộc học. Tác giả đi sâu vào việc khai thác giá
trị văn hóa của trang phục, cách thức làm ra trang phục và trang phục
dành cho các lớp tuổi, giới tính khác nhau.
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Luận văn thạc sĩ Trang phục người Dao Đỏ trong giảng dạy thiết
kế thời trang ấn tượng cho sinh viên khoa thiết kế thời trang của Lê Thị
Thúy, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, tác giả đi sâu tìm hiểu
và vận dụng những giá trị nghệ thuật tạo hình trên trang phục Dao Đỏ
trong việc giảng dạy thiết kế thời trang. Đây là tư liệu tham khảo giúp
tác giả có nhận định sâu sắc hơn giá trị của trang phục truyền thống
người Sán Dìu trong đề tài của mình.
Luận văn thạc sĩ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán
Dìu ở tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hiện nay của Lý Thị Phương, Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tác giả đi sâu vào nghiên cứu những
bản sắc văn hóa chung của dân tộc Sán Dìu dưới góc độ triết học. Tác
giả khẳng định tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân
tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc trong bối cảnh hiện nay.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên mới chỉ dừng lại ở
việc khai thác những đặc điểm chung về bản sắc văn hóa, phong tục tập
quán của dân tộc Sán Dìu ở Việt Nam nói chung, dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh
Phúc nói riêng chưa có một công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học
nào đi sâu vào tìm hiểu giá trị trang phục truyền thống của dân tộc Sán
Dìu một cách có hệ thống dưới góc độ quản lý.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đánh giá thực trạng về việc bảo tồn và phát huy giá trị
trang phục truyền thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo,
tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất giải pháp quản lý, những khuyến nghị góp phần
bảo tồn và phát huy giá trị của trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã
Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

5

- Khái quát cơ sở lý thuyết về bảo tồn và phát huy.
- Phân tích, đánh giá kết quả đạt được, thực trạng bất cập, tồn tại, mặt
tiến bộ cũng như chưa phù hợp trong công tác bảo tồn và phát huy các giá
trị của trang phục truyền thống người Sán Dìu .
- Đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng trong
công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu,
xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu
tại xã Đào Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: Tập trung vào trang phục người Sán Dìu trên địa bàn
xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.
- Thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng bảo tồn và
phát huy trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù từ 2016-2018.
Kết quả nghiên cứu sẽ được đánh giá một cách khái quát, toàn diện..
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính bao gồm:
- Điền dã dân tộc học: Giúp tác giả thu thập thông tin, tư liệu bằng
quan sát... để tìm hiểu thực trạng bảo tồn và phát huy trang phục truyền
thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù.
- Phân tích, tổng hợp, xử lí dữ liệu: Trên cơ sở các nguồn tài liệu thu
thập được từ sách, báo, các văn bản pháp lý liên quan đến đề tài, tác giả hệ
thống, chọn lọc, tổng hợp và phân tích đưa vào luận văn.
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6. Những đóng góp của luận văn
- Bước đầu tìm hiểu, sưu tầm hệ thống tư liệu và mô tả về trang phục
của người Sán Dìu ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo góp phần bổ sung thêm
tư liệu về văn hóa truyền thống dân tộc này.
- Luận văn góp phần xây dựng những định hướng cho công tác chỉ
đạo, phục dựng, khôi phục trang phục truyền thống trên phạm vi địa bàn xã
Đạo Trù, huyện Tam Đảo nói riêng cũng như tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.
Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị
văn hóa của trang phục truyền thống trong xu thế hội nhập và phát triển
kinh tế - xã hội hiện nay.
- Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan,
tổ chức, cá nhân đang công tác tại các cơ quan văn hóa, nghiên cứu văn hóa
truyền thống các dân tộc.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục luận
văn gồm có 03 chương.
Chương 1: Khái quát chung về bảo tồn và phát huy giá trị trang phục
truyền thống.
Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền
thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù.
Chương 3: Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền
thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù.
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CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ
TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG
1.1. Các khái niệm liên quan
1.1.1. Bảo tồn
Theo luật Di sản văn hóa Việt Nam định nghĩa: “ Bảo vệ di tích lịch
sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh di vật, bảo vật, cảnh vật quốc gia là hoạt
động phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư hỏng mà không làm
thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích lịch sử - văn hóa, danh
lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia”.
Đối tượng bảo tồn phải là những gì có giá trị góp phần làm phong
phú cuộc sống con người, giúp ích cho phát triển kinh tế - xã hội.
Hiện nay, giới nghiên cứu đưa ra 3 quan điểm bảo tồn di sản:
* Quan điểm bảo tồn nguyên vẹn:
Những người theo quan điểm này chủ trương những sản phẩm vật
chất, tinh thần của quá khứ phải được giữ gìn nguyên vẹn, nguyên gốc
đúng với hiện trạng vốn có của nó, không được làm biến dạng, sai lệch,
thêm bớt, cải biên. Họ cho rằng tùy thuộc vào điều kiện sinh hoạt xã hội ở
một thời điểm nào đó của lịch sử trong một không gian sinh tồn nhất định
mà con người sáng tạo ra các sản phẩm vật chất, tinh thần cụ thê, ở đó kết
tinh trí tuệ, cảm xúc, tư tưởng, tài năng, kỹ thuật của một nhóm người,
cộng đồng mang dấu ấn lịch sử ở thời điểm đó. Những thế hệ sau này khi
tiếp thu di sản trong điều kiện xã hội đã thay đổi có thể xuất phát từ chủ
quan, tiếp cận một cách phiến diện nên chưa hiểu đúng giá trị đích thực về
lịch sử, văn hóa, khoa học của sản phẩm đó nên hãy bảo tồn nguyên vẹn để
các thế hệ sau này truy tìm, giải mã đúng thực chất giá trị của sản phẩm đó.
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Bảo tồn nguyên vẹn coi trọng tính chân thực của di sản, phản đối việc cải
biên, pha tạp. Qua hoạt động thực tiễn, cơ sở khoa học của quan điểm bảo
tồn nguyên vẹn rất phù hợp với hoạt động bảo tồn ở trong nhà và ngoài trời
đối với các bảo tàng và các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, quan điểm này chưa thực sự thích hợp và
thuyết phục đối với nhiều di sản văn hóa phi vật thể do nhân dân tổ chức, ví
dụ: lễ hội truyền thống, các sinh hoạt ca hát dân gian…
Đối với các di sản văn hóa vật thể, việc thực hiện quan điểm này
cũng gặp không ít khó khăn do di sản luôn chịu sự tác động trực tiếp của
môi trường thời tiết, khí hậu theo thời gian làm cho di sản bị xuống cấp,
tiêu mòn, hủy hoại các yếu tố gốc. Hơn nữa, việc bảo tồn nguyên trạng đem
lại cho di sản những giá trị đơn chất, khó đáp ứng với nhiều sở thích của
các đối tượng công chúng khác nhau.
* Quan điểm bảo tồn trên cơ sở kế thừa:
Những người theo quan điểm này chủ trương phải xem xét đến các
chức năng của di sản văn hóa. Bất kỳ một sản phẩm văn hóa vật chất, tinh
thần nào của di sản văn hóa khi được bảo tồn và phát huy phải được thực
hiện nhiệm vụ của thời điểm lịch sử lúc đó, nghĩa là sử dụng di sản văn hóa
phải đáp ứng nhu cầu và phù hợp với xã hội đương đại, do vậy, không nhất
thiết phải bảo tồn nguyên trạng. Có cái nguyên trạng, nguyên gốc phù hợp
với xã hội đương đại thì bảo tồn nguyên vẹn. Có cái nguyên trạng, nguyên
gốc không còn phù hợp thì loại bỏ chỉ lựa chọn những di sản có giá trị tiêu
biểu nhât để bảo tồn và phát huy. Bảo tồn phải có lựa chọn. Khi đã điều tra,
nghiên cứu kĩ lưỡng, xác định rõ giá trị của di sản thì có những di sản đã
mất đi, hoặc phai mờ trong trí nhớ (sản phẩm phi vật thể) thì phải phục hồi
để giữ gìn di sản ấy càng gần nguyên gốc càng quý.
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Quan điểm này phù hợp với di sản văn hóa phi vật thể và các di sản
văn hóa vật thể được khai thác phục vụ nhu cầu của công chúng trong xã
hội đương đại. Có điều, một khó khăn lớn nhất đặt ra trong vận dụng quan
điểm này là xác định, đánh giá giá trị của di sản thông qua các sản phẩm
vật chất, tinh thần cụ thể trong cấu thành của di sản. Do nhận thức chưa đầy
đủ giá trị của sản phẩm, có thể dẫn đến nhiều sản phẩm thực sự có giá trị
không được kế thừa mà bị tiêu hủy do nhận thức và ý chí chủ quan của con
người.
* Quan điểm bảo tồn phát triển:
Những người theo quan điểm này chủ trương việc kế thừa những di
sản văn hóa có giá trị tiêu biểu là cần thiết nhưng không phải chỉ có giữ gìn
nguyên vẹn cái được kế thừa mà xem xét cải biên, nâng cao nó cho phù
hợp, đem lại cảm xúc thẩm mỹ mới, tạo sức hấp dẫn đáp ứng yêu cầu thị
hiếu của công chúng hiện tại và đưa thêm những giá trị lịch sử, văn hóa vào
di sản. Thực tiễn hoạt động bao tồn cho thấy thường các di sản văn hóa phi
vật thể theo xu hướng bảo tồn có phát triển.
Quan điểm này cũng có những hạn chế lớn, việc cải biên, cấy ghép
thêm các yếu tố mới vào di sản có thể làm biến dạng, phá vỡ khuôn mẫu
truyền thống, làm mờ đi giá trị thực của di sản và chịu áp lực của dư luận
xã hội trong việc đổi mới di sản.
Theo Từ điển Tiếng Việt, do Hoàng Phê chủ biên: “ bảo tồn” có
nghĩa là giữ lại, không để mất đi, còn “ phát huy” là làm cho cái hay, cái tốt
lan tỏa tác dụng và tiếp tục nảy nở thêm. [21, tr.39,768]
Trong đề tài nghiên cứu của mình, tác giả lựa chọn quan điểm bảo
tồn trên cơ sở kế thừa vì ở đây bảo tồn và phát huy là phù hợp nhất.
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1.1.2. Phát huy giá trị và giá trị văn hóa
Phát huy là làm cho cái hay, cái tốt tỏa sáng và có tác dụng tốt với
đời sống của con người, từ đó tiếp tục làm nảy nở thêm những giá trị của
cái hay, cái tốt trong xã hội.
Đối với di sản văn hóa, phát huy nghĩa là tiến hành các biện pháp,
cách thức thích hợp để làm tỏa sáng tối ưu những giá trị hàm chứa trong di
sản đem lại những lợi ích thiết thực cho từng đối tượng cụ thể.
Theo GS. Ngô Đức Thịnh và nhóm nghiên cứu của ông khi tiến hành
nghiên cứu về giá trị văn hóa đã cho rằng: “ Giá trị là hệ thống những đánh
giá mang tính chủ quan của con người về các hiện tượng tự nhiên, xã hội và
tư duy theo hướng những cái đó là cần, là tốt, là hay, là đẹp, hay nói theo
cách của các nhà triết học phương tây một thời, đó chính là chân thiện mỹ,
giúp khẳng định và nâng cao bản chất con người. Một khi những nhận thức
về giá trị ấy được hình thành và định hình thì nó chi phối cách suy nghĩ,
niềm tin, hành vi, tình cảm của con người”.
Giá trị văn hóa luôn có mặt trong các mục tiêu phát triển kinh tế
chính trị xã hội của các quốc gia, dân tộc bởi giá trị văn hóa là bộ mặt của
một quốc gia và liên quan đến vận mệnh của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.
Còn giá trị văn hóa tức là còn dân tộc, mất các giá trị văn hóa tức là mất đi
một dân tộc. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân
tộc là công việc có ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi
dân tộc.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, hiện nay trong thực tiễn khai thác
giá trị của di sản văn hóa đang tồn tại 3 loại quan điểm:
Thứ nhất, quan điểm chưa khai thác: Khi di sản văn hóa được phát
hiện, sau khi phân tích, đánh giá giá trị của di sản, tùy thuộc vào điều kiện
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cụ thể nhất định, cân nhắc lợi hại, các nhà quản lý đưa ra quyết định chưa
khai thác di sản.
Thứ hai, quan điểm khai thác hạn chế: Tùy thuộc vào điều kiện cụ
thể nhất định, cân nhắc lợi hại, các nhà quản lý đưa ra quyết định giới hạn
những lĩnh vực và nội dung khai thác đối với một di sản hay toàn bộ hệ
thống di sản.
Thứ ba, quan điểm khai thác toàn diện, triệt để: Khai thác tối đa
những giá trị nhiều mặt của một di sản hay toàn bộ hệ thống di sản đáp ứng
nhu cầu của các đối tượng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Phát huy các giá trị di sản văn hóa phải biết kế thừa có chọn lọc
những tinh hoa văn hóa của đời trước để lại, làm cho các giá trị của di sản
văn hóa thấm sâu, lan tỏa vào đời sống cộng đồng xã hội. Những giá trị ấy
chính là cái “hồn”, một nơi thể hiện rõ nhất những thành tựu, trình độ và
bản sắc văn hóa của một cộng đồng tại một không gian và ở một thời gian
nhất định . Vì vậy, phát huy các giá trị di sản văn hóa phải biết kế thừa có
chọn lọc phần “hồn” ấy, sáng tạo thêm, làm cho nó thấm sâu, lan tỏa vào
đời sống cộng đồng để cộng đồng nhận diện được giá trị, biết trân trọng
những giá trị ấy và tránh có cái nhìn phiến diện. Từ đó mà khơi dậy lòng tự
hào để chung tay vào việc bảo tồn di sản văn hóa của địa phương, của dân
tộc và của cả nhân loại.
1.1.3. Trang phục truyền thống
Đề cập đến văn hóa trang phục Việt Nam, khoa Ngữ Văn – Trường
Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có đưa ra khái niệm:
Ăn, mặc, ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống con
người, sự lựa chọn của con người trong cách ăn, mặc, ở là khác nhau tạo
nên các sắc thái trong sinh hoạt khác nhau. Khi sự lựa chọn đạt đến tính
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thống nhất, tính bền vững, tính giá trị cao thì chúng được nâng lên thành
văn hóa, trở thành biểu hiện của văn hóa.
Trang phục là lĩnh vực hoạt động sáng tạo riêng của nữ giới, chính
họ đã xây dựng cho tộc người mình một kiểu trang phục riêng, hay nói
cách khác, chính họ đã xây dựng một hệ biểu tượng của văn hóa truyền
thống trên trang phục. Vì vậy, thông qua hệ biểu tượng này, trang phục trở
thành một trong những sắc thái để nhận biết đặc trưng của mỗi dân tộc.
Cũng qua các phục sức, chúng ta tiếp nhận những thông tin quan trọng làm
cơ sở để phân biệt tộc người này với tộc người khác, các giai tầng trong xã
hội, trình độ văn hóa và sở thích cá nhân.
Cùng với chức năng là bảo vệ cơ thể và đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ,
từ xa xưa, trang phục đã cùng với ngôn ngữ, chữ viết trở thành dấu hiệu
quan trọng để nhận diện một dân tộc.
Trang phục gắn bó mật thiết và tồn tại trong sự vận hành của đời
sống tộc người. Nhiều hoạt động đặc trưng của văn hóa tộc người đều có sự
tham gia của trang phục, đặc biệt trong những ngày lễ lớn, khoảnh khắc
thiêng liêng của tộc người, hoặc thời điểm đánh dấu bước ngoặt cuộc đời
mỗi người trước sự chứng giám của cộng đồng, tộc người…Sự chu đáo,
cẩn trọng trong trang phục vào những thời điểm ấy không chỉ đánh dấu tính
thiêng của sự kiện mà còn thể hiện quan điểm tín ngưỡng, tâm linh và là
một cơ hội để con người thể hiện cá tính, bản lĩnh trước cộng đồng.
Trong xã hội, mỗi giới tính, mỗi lứa tuổi, mỗi nghề nghiệp đều có lối
cắt may, xử lý trang phục khác nhau để phù hợp với tâm lý đặc điểm sinh
hoạt khác nhau. Trang phục tham gia vào hoạt động giao tiếp góp phần làm
nên văn hóa giao tiếp con người và văn hóa giao tiếp của cộng đồng.
Trang phục là những sản phẩm mang giá trị văn hóa vật thể được
hình thành do nhu cầu của đời sống con người và nó không ngững phát
triển cùng với lịch sử phát triển của các cộng đồng tộc người và quốc gia.
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Trang phục là sản phẩm văn hóa tiêu biểu mang đậm dấu ấn văn hóa của
từng thời đại, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa riêng của từng
tộc người và quốc gia. Trang phục mang tính hai mặt: vừa bảo lưu những
yếu tố văn hóa truyền thống, vừa giao thoa hòa đồng để thay đổi, bổ sung
thêm các thành tố của một bộ trang phục cũng như chất liệu, kiểu
dáng…cho phù hợp với cuộc sống hiện đại.
Trang phục có mối quan hệ sâu sắc với đời sống và văn hóa tộc
người nên trang phục là một thành tố cơ bản của nền văn hóa nước nhà.
Trang phục là một thành tố văn hóa có nội dung đa dạng và phong
phú. Từ trước đến nay, nhiều học giả trong và ngoài nước đã dùng nhiều
khái niệm, thuật ngữ đề cập đến hiện tượng văn hóa trang phục. Những
thuật ngữ thường được đề cập đến là:
Y phục: thuật ngữ dùng để chỉ các đồ mặc của con người ( kể cả
nam và nữ, từ trẻ em đến người già) như khăn, áo, váy, khố, quần, thắt
lưng…được làm ra từ nhiều loại chất liệu khác nhau.
Trang sức: thuật ngữ chỉ những vật dụng mà con người thường mang
trên cơ thể, vừa có tác dụng làm đẹp cho con người, dùng để trừ tà khí, vừa
gắn với những quan niệm tín ngưỡng của các tộc người. Trang sức thường
là những vật dụng như: vòng cổ, vòng tay, trâm cài tóc, hoa tai, khuyên tai,
nhẫn, kiềng, xà tịch…thường được tạo hình từ chất liệu bình dân là những
thứ sẵn có trong tự nhiên như trai, sò, đá…đến kim loại quý như vàng, bạc,
đồi mồi, ngà voi…
Phục sức: là từ ghép để chỉ nội dung y phục và trang sức.
Trang phục: là một từ ghép chỉ nội dung của trang sức và y phục.
Trang phục gồm hai yếu tố cơ bản tạo nên một chỉnh thể, theo công thức
trang phục = y phục + trang sức.
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Giữa hai thuật ngữ phục sức và trang phục, người ta thường dùng
thuật ngữ trang phục hơn.
Trang phục truyền thống hay quốc phục là quần áo và trang phục
truyền thống của một quốc gia, một địa phương, một dân tộc, hoặc có khi là
một thời kỳ lịch sử nào đó của một nhóm người. Mặc quốc phục thường
mang ý niệm củng cố tinh thần đoàn kết của một cộng đồng hay đoàn thể.
Trang phục liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống như: địa lý,
lịch sử, kinh tế, môi trường văn hóa…là tấm gương phản chiếu giá trị đạo
đức, tâm lý, lối sống, phong tục của mỗi cộng đồng dân tộc. Trong mỗi một
giai đoạn lịch sử khác nhau, trang phục lại có những biến đổi, cách tân sao
cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đời
sống con người. Trang phục dân tộc là một trong những gì thân thiết nhất
đối với con người Việt Nam.
1.2. Nội dung về bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa.
1.2.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước
Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa phải được thiết kế dựa trên cơ
sở 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa
Việt Nam đã được xác định rõ trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
của Đảng.[37, tr.154,161]
Nghị quyết đã khẳng định nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa trong bối
cảnh mới ở nước ta. “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng
dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị văn
hóa mới và giao lưu văn hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy
những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian) văn hóa cách
mạng bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể”.
Qua đó ta thấy, 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo phát triển văn hóa của
Việt Nam là tương đối thống nhất với các quan điểm về chính sách văn hóa
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mà nhiều quốc gia khác cũng đang theo đuổi. Đó là: gắn văn hóa với hệ tư
tưởng - chính trị; văn hóa thể hiện đặc trưng dân tộc; sản phẩm văn hóa là
một loại hàng hóa.[32, tr.53]
Cụ thể hóa những quan điểm trên, trong quá trình xây dựng chiến
lược phát triển văn hóa đến năm 2020, Bộ VHTTDL đã nghiên cứu và vận
dụng sáng tạo 5 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa
VIII) và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó có
nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. “Bảo tồn và phát huy
di sản văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn
hóa. Tập trung điều tra toàn diện, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy
giá trị di tích lịch sử - văn hóa và văn hóa phi vật thể; các loại hình nghệ
thuật cổ truyền đặc sắc, văn hóa dân gian của từng địa phương, từng vùng
văn hóa, từng vùng dân tộc; nghề thủ công truyền thống, lễ hội tiêu biểu,
kho tàng Hán Nôm. Kết hợp phải hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di
sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững.[37,
tr.154]
Trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống
người Sán Dìu, đồng bào dân tộc đóng vai trò là chủ thể nhưng nhà nước
lại giữ vai trò chủ đạo. Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc định
hướng văn hóa, là nhân tố quyết định đến việc đầu tư cho các hoạt động
văn hóa, chi duyệt tài chính ngân sách cho văn hóa.
Quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn
hóa được thể hiện qua các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng cụ
thể: Từ hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa VIII
đã ra quyết định riêng về xây dựng và phát triển nề văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cho đến nay vấn đề bảo tồn và phát huy các
giá trị di sản văn hóa của dân tộc luôn được nêu lên và cụ thể hóa trong một
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số văn bản sau: chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 định hướng
2030, Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/05/2009 Quyết định số
1270/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: “Bảo tồn,
phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”, Quyết
định số 201/QĐ-TTg, ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030”.
Để thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề
trên tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện công tác bảo
tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc trong tỉnh nói chung và
người Sán Dìu nói riêng.
Trong xu thế hội nhập quốc tế, các quốc gia luôn tuân thủ định
hướng lớn là: tôn trọng sự đa dạng văn hóa, bảo vệ và tôn vinh bản sắc văn
hóa dân tộc làm nền tảng tinh thần và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội, trong đó có mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước và giao lưu văn hóa với thế giới, chúng ta cần phải quan tâm bảo
vệ bản sắc văn hóa dân tộc để hội nhập mà không bị hòa tan.
1.2.2. Cơ sở pháp lý về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
1.2.2.1. Văn bản pháp lý của Đảng và Nhà nước
Hiện nay, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tộc người, đặc
biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số được Đảng, Nhà nước quân tâm sâu
sắc. Ngày 5/9/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
1211/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai
đoạn 2012-2015 với mục tiêu chung là nhằm nâng cao nhận thức của toàn
Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành huy động sức mạnh toàn xã hội
tham gia, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hóa; bảo tồn các di sản,
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giá trị văn hóa phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của
Đảng và Nhà nước.
Trong các kỳ đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương Đảng đều đề cập
đến văn hóa như là “mục tiêu”, “động lực” phát triển xã hội (Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 5, Đại hội Đảng lần thứ VIII). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch ban hành Quyết định (số 2178/QĐ-BVHTTDL) đồng ý tổ chức Hội thảo
“Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số
trong giai đoạn hiện nay” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội năm 2013.
Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa của di sản được thể hiện qua các văn bản pháp lý,
đường lối chính sách về giữ gìn và phát triển văn hóa đây chính là những
văn bản quan trọng tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, bảo tồn và
phát huy các giá trị văn hóa của nước ta trong thời kì đổi mới và phát triển.
Với những chính sách, đường lối phát triển văn hóa của Đảng và Nhà
nước thì chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra những văn bản, chỉ thị về
công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phù hợp với hoàn cảnh
tình hình của địa phương, tạo tiền đề cho văn hóa dân tộc thiểu số tại đây
được bảo tồn và phát huy theo đúng định hướng, mục tiêu phát triển của đất
nước.
1.2.2.2. Văn bản của chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc
Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, hiện
trên địa bàn tỉnh có 29 dân tộc thiểu số, với 47.000 nhân khẩu, chiếm 4,7%
dân số. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, năm 2010, Ban Dân
tộc tỉnh đã phối hợp với Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam thực hiện đề
tài “Đánh giá việc thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi đối với địa
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bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn ở Vĩnh Phúc giai đoạn 20062012. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thực hiện trong giai đoạn 20132020”.
Đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân
tộc thiểu số ở tỉnh Vĩnh Phúc” của ThS. Nguyễn Thị Lan phối hợp với Ban
quản lý di tích – Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thực hiện với sự tổ chức
chủ trì của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã bước đầu nghiên cứu các
giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay;
Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống các dân tộc thiểu số ở tỉnh Vĩnh Phúc; Đề xuất các giải pháp nhằm góp
phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu
số ở tỉnh Vĩnh phúc hiện nay. Đề tài có đề cập tới công tác bảo tồn và phát huy
giá trị của trang phục của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong đó có
người Sán Dìu tuy nhiên nó còn rất mờ nhạt và chưa được cụ thể hóa.
Hiện nay, đối với tỉnh Vĩnh Phúc nói chung cũng như huyện Tam Đảo
nói riêng vẫn chưa có một văn bản quản lý nhà nước nào dành riêng cho
công tác bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của đồng bào các dân
tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là vấn đề thực sự còn thiếu sót và cần được
quan tâm hơn nữa từ các nhà quản lý văn hóa.
1.3. Nguồn gốc, lịch sử về người Sán Dìu và trang phục truyền thống
người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Sán Dìu là một trong ba tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Hán ( Ngữ
hệ Hán - Tạng). Tộc người Sán Dìu có quá trình lịch sử và phát triển lâu
dài, quá trình đó được tộc người Sán Dìu ghi chép khá đầy đủ trong các
cuốn gia phả bằng giấy dó và lưu truyền cẩn thận tại các dòng họ của tộc
người Sán Dìu. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều công trình nghiên
cứu về người Sán Dìu, đặc biệt là quá trình tộc người và quan hệ tộc người,
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mà chỉ dừng lại mức giới thiệu qua nguồn gốc tộc người trong các công
trình sách hay các luận án, luận văn.
Theo kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu
số năm 2015 do nhóm chuyên gia và các nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu
và phát triển Mekong (MDRI) thực hiện trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật
của UNDP và Irish Aid đối với Ủy ban Dân tộc Chính phủ (CEMA). Dân
số tộc người Sán Dìu cả nước tính đến thời điểm ngày 01/7/2015, có số dân
167,659 người (40,879 hộ), dân số đứng thứ 16/53 dân tộc thiểu số nước ta,
trong đó: theo giới tính người Sán Dìu có nam: 88,424 người (chiếm
52.7%), nữ: 79,235 người (chiếm 47.3%); theo thành thị: 5,839 người;
nông thôn: 161,820 người. Dân tộc Sán Dìu sinh sống tại 59 trên tổng số 63
tỉnh, thành phố của cả nước, cư trú tập trung tại các tỉnh: Thái Nguyên
(50,599 người); Vĩnh Phúc (43,078 người); Bắc Giang (30,233 người);
Quảng Ninh (20,197 người); Tuyên Quang (14,681 người); Hà Nội (936
người); Đồng Nai (957 người); Lâm Đồng (745 người); Đắk Nông (694
người)...Trong đó, dân số của xã Đạo Trù là 15.081 nhân khẩu.
Về nguồn gốc tộc người Sán Dìu, từ trước tới nay đây vẫn là vấn đề lớn,
chưa có lời giải thoả đáng. Chúng ta chưa có, hoặc chưa tìm ra cứ liệu khoa học
chính xác nào bàn về vấn đề này mà chỉ dựa vào những ghi chép chưa được chi
tiết của các sử gia hay qua những lời kể từ những vị cao niên am tường văn hoá
dân tộc Sán Dìu.
Trong tác phẩm Kiến văn tiểu lục, nhà bác học Lê Quý Đôn (1723 1782) nhắc tới các giống người ở xứ Tuyên Quang (Tuyên Quang xưa rộng
hơn tỉnh Tuyên Quang hiện nay). Có 07 chủng tộc người Man, trong ấy có
03 chủng tộc Sơn Trang, Sơn Tử và Cao Lan, mặc áo chàm xanh, tay áo
rộng, hoặc áo màu trắng, để tóc dài, búi tóc nhọn; 03 chủng tộc Sơn Man,
Sơn Bán và Sơn Miêu cũng thế; 02 chủng tộc Hán Văn và Bảo Toàn cắt
tóc, chít khăn vải hoa, áo xanh, quần vắn. Trên chép 07 chủng mà dưới
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trình bày thành 08 chủng tộc.[7, tr.335]
Các sử gia phong kiến đã gộp nhiều tộc người vào làm một và chỉ dựa
vào đặc trưng văn hóa vật chất như ăn, mặc, ở,… mà chưa đi sâu tìm hiểu,
phân tích đặc trưng văn hoá tín ngưỡng, tri thức bản địa, tổ chức cộng đồng,
văn nghệ dân gian,... những thành tố quan trọng tạo nên bản sắc riêng có của
từng tộc người, nên ta khó có thể hiểu rõ về những “chủng tộc”, những “giống
người” trên thuộc dân tộc nào. Các triều đại phong kiến đều gọi các dân tộc
thiểu số là Man hay Mán, trong từ “Man di”. Trên đây là cách lí giải tuy chưa
thật sáng tỏ, nhưng đó cũng là một luận điểm quan trọng giải thích về nguồn
gốc tộc người Sán Dìu ở Việt Nam, mà chúng ta cần quan tâm tìm hiểu sâu
hơn nữa để làm sáng tỏ vấn đề này.
Trong một trang sách của mình, Bùi Đình cũng viết: “Quần Cộc từ
Quảng Đông di cư sang đất nước ta mới được độ ba bốn trăm năm nay, còn có
tên là Sơn Dao, họ ở rải rác khắp chu vi đồng bằng các vùng Đầm Hà, Hà Cối,
Quảng Yên, Phủ Lạng Thương, Thái Nguyên, Vĩnh Yên, Tuyên Quang, lác đác
ngoài các hải đảo trong vịnh Bắc Bộ như Kẻ Bào, Cát Bà cũng có. Nhóm ở
duyên hải như Đầm Hà, Hà Cối, Quảng Yên thời phong tục theo người Kinh.
Nhưng trong các vùng Phủ Lạng Thương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh
Yên còn giữ được một đôi tính cách Mán”.[2, tr.9]
Căn cứ vào tên tự nhận của đồng bào Sán Dìu, khi di cư vào Việt
Nam do loạn lạc, người Sán Dìu chạy lên các vùng đồi núi thấp, bán sơn
địa, dựng những túp lều sinh sống. Những ngày đầu trên đất Việt Nam,
người Sán Dìu sống du canh du cư, nay đây mai đó, họ dựng những túp lều
hay những nhà trại. Do vậy, từ “San Léo” dùng để chỉ người làm ăn sinh
sống và ở những lều trại trong rừng, từ “San Léo - Sán Lều” đọc trại là San
Déo - người Sán Dìu. Qua những trang gia phả của dòng họ Đỗ dân tộc Sán
Dìu ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có đoạn: Tổ đại

21

trở về nguyên tổ cư trú tại Quảng Yên xứ, Hải Đông phủ, Tiên Yên châu,
Cẩm Phả xã, Thạch Long thôn (廣 安 處 海 東 府 先 安 州 錦 普 社 石 龍
村) bảy đời an cư lạc nghiệp. Đến năm Giáp Thân (năm Minh Mạng thứ
năm) ân thiên thời biến dịch loạn ác thú lương dân đói khát khó sinh tồn.
Thiết nghĩ sinh phương thì năm đó di cư đến Sơn Tây xứ, Vĩnh Tường phủ,
Tam Dương huyện, Đạo Trù xã, Đạo Trù thôn (山 西 處 永 祥 府 三 陽 縣
稻 疇 社 稻 疇 村). Vậy, tại thời điểm năm Minh Mạng thứ 5 (Giáp
Thân, 1824), dòng họ Đỗ di cư từ Thạch Long thôn lên Đạo Trù thôn (nay
thuộc xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).
Trang phục truyền thống của người Sán Dìu khá đơn giản mà vẫn
đẹp mắt, gọn gàng và khỏe khoắn.Trang phục của Người Sán Dìu là một
nét đặc trưng văn hóa của người Sán Dìu và nó thể hiện khác nhau trên mỗi
bộ trang phục của nam và nữ giới.
Đàn ông Sán Dìu nay đã mặc giống như người Kinh, tuy nhiên trong
những dịp tết lễ ta còn thấy lại được một vài sắc thái của bộ nam phục cổ
truyền. lúc đó, đàn ông thường mặc loại áo dài may kiểu 5 thân, gấu chùng
quá gối, tay dài, hẹp, cổ cáo may đứng, cao, áo cài khuy ở phía nách phải.
Trịnh trọng hơn, các ông mặc áo dài này theo lối “kép”, áo dài trong màu
trắng, le lói đôi chút qua chiếc áo dài mặc bên ngoài màu đen. Còn khi ở
nhà hay ngoài đồng, để cho tiện, đàn ông chỉ mặc áo ngắn, cũng may kiểu 5
thân, cài cúc bên nách phải, màu vải nâu, vạt cụt phía trong có may thêm
chiếc túi con để đựng tiền, thuốc.
Nam giới mặc quần nâu hay trắng, may kiểu chân què, cạp lá tọa, có
thắt thêm thắt lưng màu chàm, xanh hay sồi để giữ cho chặt. Xưa kia nam
giới để tóc dài, rồi búi tó sau gáy, dùng trâm bằng xương nai hay bằng bạc
để cài vừa cho chặt, vừa cho đẹp. Bộ tóc nam giới được gội chải thường
xuyên bằng thứ nước gội nấu từ các loại lá cây rừng, tiếng Sán Dìu gọi là
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Suy vìm thánh và xá cùi lách. Thường ngày đàn ông để đầu trần hay chít
thêm chiếc khăn kiểu “ đầu rìu”, còn lúc cần nghi lễ thì đội loại khăn xếp
như người Kinh. [2, tr.61]
Bộ nữ phục gồm khăn đội đầu, áo dài, áo ngắn, váy, dây lưng, xà
cạp. Áo dài và áo ngắn may cùng một kiểu. Đó là loại áo 4 thân, cổ cao,
nẹp trơn không đơn khuy, bên trong nẹp đáp thêm dải vải màu trắng để khi
mặc thì lộn ra ngoài. Phụ nữ Sán Dìu có thói quen mặc kép: áo trong màu
trắng, áo ngoài màu chàm. Cách ăn mặc cũng có sự khác nhau giữa người
trẻ và người già. Người già mặc áo vạt trái vắt phủ lên vạt phải rồi dùng
thắt lưng màu hoa lý, tím hay đỏ thắt lại. Người trẻ thì mặc ngược lại: vạt
phải vắt phủ sang bên vạt trái. Sau khi mặc, nẹp trắng bên trong lộn ra, tạo
thành đường chéo nhau từ cổ xuống ngực. Khi ở trong nhà, nhất là với phụ
nữ bận con mọn thì mặc áo ngắn, may kiểu 5 thân, không cài khuy mà chỉ
dùng dây vải để buộc.
Có lẽ độc đáo hơn cả là chiếc váy nhiều mảnh của phụ nữ Sán Dìu,
váy được may từ hai, bốn hay nhiều mảnh vải, nhưng không khâu lại với
nhau, mà chỉ đính vào cạp váy, tạo cho mảnh vải nọ chờm lên mảnh vải kia
chừng 10-15cm. Nếu váy chỉ có hai mảnh, thì một mảnh ở phía trước và một
mảnh ở phía sau, chỗ hở là hai bên sườn. Theo các bậc cao niên, thì xưa kia
còn có nhiều mảnh hơn, thậm chí 6,8 hay nhiều hơn nữa. Chính vì vậy mà
loại váy này có tên gọi là xệch khúm, tức là váy lá.
Tất nhiên, mặc loại váy này gây nhiều bất tiện cho phụ nữ, nên đối
với phụ nữa Sán Dìu, từ nhỏ đã thích ứng với loại váy này và hình thành
những nếp ứng xử trong khi đi đứng, khi ngồi.
Sinh sống gần người Kinh, phụ nữ Sán Dìu từ lâu đã học kiểu vấn
tóc và chít khăn màu đen như phụ nữ kinh. Người Sán Dìu cũng có thói
quen ít dùng đồ trang sức như các loại vòng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai.
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Trên trang phục cũng ít thấy thêu dệt những đường nét hoa văn, chỉ trừ dải
vải trắng viền nẹp trong cổ tay và vạt, thắt lưng màu nổi bật trên nền y phục
chàm đen. Vào những dịp nghi lễ và cưới xin thì phụ nữ mới đeo vòng bạc,
dây xuyến ở thắt lưng, nhẫn…
Có một thứ vật tùy thân, nhưng cũng là vật trang trí của phụ nữ Sán
Dìu, đó là chiếc túi đựng trầu. Loại túi này cắt hình múi bưởi, thêu rất công
phu và qua đó thể hiện khả năng thêu thùa của người làm và sử dụng vật đó.
Túi được thêu với nhiều họa tiết trang trí đẹp, miệng túi được nối dây tết bằng
chỉ màu dùng làm dây đeo, trên đó trang trí thêm những tua màu, những đồng
xu. Trong túi đựng trầu cau, bên cạnh còn có thêm con dao têm trầu và miếng
vỏ gỗ chạm khắc rất công phu.[2, tr.68]
Theo như bà Lâm Thị Hà (thôn Tân Lập, xã Đạo Trù) cho biết: Nữ
phục truyền thống của người Sán Dìu gồm khăn đội đầu, áo dài ngang đầu
gối, áo ngắn mặc bên trong, ngực đeo yếm trắng, váy xẻ nhiều lớp dài đến
ngang đầu gối, bắp chân cuốn xà cạp trắng. Váy áo đều màu chàm thắt lưng
bằng dải lụa xanh đỏ. Ve áo nẹp bằng vải trắng tạo thành hai vết trắng mềm
mại hình chữ “V” mở từ hai vai khép lại ở thắt lưng ngang eo bụng. Áo dài
có 4 thân, cổ bẻ có nẹp trơn. Và đặc biệt thông qua cách mặc áo có sự phân
biệt giữa người có chồng và người chưa có chồng.
Với những bộ trang phục truyền thống ngày xưa đều do bàn tay
nguời phụ nữ tự khâu, xong cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ
dần thay thế sức lao động của con người thì nó mới được may bằng máy.
Những bộ váy áo này nhìn như có vẻ đơn giản như vậy nhưng thực tế thì
đòi hỏi người thợ may cũng phải có những kỹ năng và cách may thật khéo
léo làm sao cho những đường xếp của chiếc váy không co, rúm. “Đặc biệt
chiếc váy của người phụ nữ Sán Dìu thời xưa là váy xẻ miếng. Người ta
xếp những miếng vải chàm chồng lên nhau ở phần trên rồi khâu lại có dây
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dải buộc vào eo lưng. Phần dưới để xếp, không khâu chỉ. Váy chỉ dài đến
đầu gối thường là 5 hoặc 7 miếng vải xếp lại. Thời nay họ may váy 2 mảnh
xếp phía trước và phía sau lồng vào nhau ở 2 bên. Với kiểu váy này khiến
người phụ nữ luôn luôn phải giữ ý tứ khi lao động cũng như khi giao tiếp”.
Bà Diệp Thị Vòng (thôn Tân Phú, xã Đạo Trù) chủ hiệu may đồ trang phục
truyền thống của người Sán Dìu chia sẻ.
Kèm theo bộ trang phục, người phụ nữ Sán Dìu còn một số đồ trang
sức như vòng cổ, vòng tay, xà tích nhẫn bạc, túi đựng trầu. Hầu hết phụ nữ
Sán Dìu ngày xưa nhuộm răng đen ăn trầu. Cái túi trầu cũng là một đồ
trang sức dài khoảng 15cm, được may hình múi bưởi, có dây luồn vào
miệng túi để rút đóng và mở túi ra khi ăn trầu. Hai quai túi được dệt bằng
chỉ xanh đỏ nhiều hoa văn đẹp, đầu quai có tua chỉ xanh đỏ thường được
quàng vào cổ để phía trước ngực thuận lợi khi ăn trầu cau. Khi đi đường họ
vắt ra phía lưng hoặc buộc vào thắt lưng cho tiện. Miệng túi trầu thêu nhiều
hoa văn đẹp.
Điều đáng chú ý là bộ trang phục của người Sán Dìu do chính đôi
bàn tay người phụ nữ Sán Dìu nhuộm để cho vải may trang phục có những
màu sắc ưng ý. Bà Diệp Thị Vòng (thôn Tân Phú xã Đạo Trù )cho biết:
“Ngày xưa vào tháng 1 hàng năm người phụ nữ dân tộc tôi lại đi phát
nương, trồng cây chàm, tới tháng 6, tháng 7 thì thu hoạch về, tán ra trộn với
nước vôi sau thu được nước chàm cái, sau đó mua vải thô, mộc về nhuộm.
Nếu thuận nắng thì có thể trong 1 tháng thì xong nhưng nếu thời tiết xấu
phải làm đi làm lại vài lần mới được”.
Hình ảnh những người Sán Dìu mặc những trang phục truyền thống
của hộ đi chợ, đi lao động... nó đã thể hiện được một phần bản sắc văn hóa
của dân tộc họ. Bởi vậy có thể nói, bộ trang phục truyền thống là một trong
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những yếu tố quan trọng thể hiện bản sắc văn hoá riêng của mỗi dân tộc. Từ
bộ trang phục đó mà người ta có thế phân biệt được các dân tộc khác nhau.
1.4. Những giá trị tiêu biểu, đặc sắc của trang phục truyền thống người
Sán Dìu.
Trang phục Sán Dìu cũng như nhiều trang phục của các tộc người
khác, nó mang trong mình những giá trị nhất định vốn có của nó, mà không
thể mất đi được dù ở thời đại nào.
1.4.1. Giá trị sử dụng
Trang phục là yếu tố không thể thiếu được ở bất cứ thời đại nào. Ngay
từ buổi đầu hoang sơ khi chưa có trang phục, đứng trước thiên nhiên khắc
nghiệt, con người nghĩ đến một thứ gì đó để che chắn cơ thể. Trong quá
trình lao động và phát triển, cùng với sự phát triển của tư duy con người đã
sáng tạo ra trang phục, đơn giản nhất là từ những chiếc lá, vỏ cây, da thú để
làm vật che thân đến những bộ trang phục cầu kì, hiện đại như ngày nay.
Trang phục của bất cứ tộc người nào, nó được làm ra phù hợp với điều
kiện môi trường tự nhiên của từng khu vực địa bàn mà tộc người đó sinh
sống. trang phục Sán Dìu có nhiều giá trị nhưng giá trị đầu tiên và quan
trọng mà con người nhắc đến là giá trị sử dụng.
Trang phục được tạo ra để cho con người mặc, trước tiên là để che đậy
cơ thể về mặt sinh học, không lõa lồ như thời đại xưa khi con người còn
đang trên giai đoạn tiến hóa từ vượn lên người.
Không chỉ thế trang phục còn có tác dụng bảo vệ con người trong lao
động, sinh hoạt. Trong lao động con người phải tác động vào môi trường tự
nhiên, khai thác từ tự nhiên và chinh phục tự nhiên, chính vì thế thiên nhiên
luôn tác động lại con người, không chỉ mang lại lợi nhuận, cái ăn cái mặc
mà nó còn có tác động hại đến con người, trang phục giúp con người tránh
được côn trùng đốt, tránh được những xây sát do thiên nhiên đem lại.

26

Thiên nhiên luôn là yếu tố không ai biết trước sẽ như thế nào, thiên
nhiên không ổn định và không theo một quy ước sẵn có nào, trang phục
giúp con người giữ ấm được vè mùa đông, không bị lạnh, trang phục giúp
con người tránh được cái nóng gay gắt của mùa hè…
Trang phục là yếu tố không thể thiếu được, nó là cái thiết yếu cần thiết
của con người trong mọi thời đại, mà không cái gì có thể thay thế được.
Nhờ trang phục giúp con người tự tin hơn trong quan hệ xã hội giữa người
với người, và trong quan hệ với môi trường tự nhiên.
1.4.2. Giá trị văn hóa lịch sử
Trong tất cả những yếu tố văn hóa kể cả vật chất và tinh thần của một
tộc người, trang phục luôn là yếu tố chứa đựng, biểu hiện văn hóa của một
tộc người rõ ràng cụ thể nhất, nó chứa đựng những quan điểm riêng biệt
của từng dân tộc, nó làm cho ta phân biệt được tộc người này với tộc người
khác. Có nhà nghiên cứu đã nói rằng: “ Trong xã hội tiền công nghiệp,
quần áo mặc trên người là cách làm cho mọi người biết rõ tôi là người dân
tộc nào, vùng nào, theo tôn giáo gì và địa vị xã hội ra sao”. Như vậy thông
qua trang phục mọi người sẽ biết mình đến từ đâu, là người dân tộc nào, và
họ sẽ biết nét văn hóa nổi bật của tộc người mình là gì mà không bị nhầm
lẫn với tộc người khác.
Trang phục không chỉ là sản phẩm vật chất của cả cộng đồng mà còn
biểu hiện văn hóa nữ giới, trong xã hội Sán Dìu được quy định bởi sự phân
công lao động theo giới tính, theo từng loại hình công việc có từ lâu đời
trong nếp sống tộc người.
Trong các nghi lễ truyền thống như cấp sắc, lễ chay, đám cưới, tang
ma truyền thống người Sán Dìu mặc trang phục truyền thống để khi thực
hiện các nghi thức cúng tế thì tổ tiên có thể nhận ra họ.
Trong cộng đồng Sán Dìu nếu săn bắn chế tạo công cụ là công việc
của nam giới thì có thể nói công việc sáng tạo ra trang phục lại mang đậm
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dấu ấn văn hóa nữ giới. Như vậy phụ nữ là chủ thể chủ yếu của những sáng
tạo trên trang phục nhằm phục vụ cho bản thân và cộng đồng.
Có thể nói không có trang phục thì rất khó có thể thể hiện văn hóa của
tộc người mình, cũng như thể hiện quan điểm, cái nhìn nhân sinh quan của
dân tộc, trang phục là yếu tố thích nghi phù hợp với điều kiện tự nhiên của
từng vùng địa hình, thông qua trang phục văn hóa tộc người sẽ được thể
hiện rõ.
1.4.3. Giá trị thẩm mỹ
Nhắc đến giá trị trang phục chúng ta không chỉ nhắc đến giá trị thực
tiễn, giá trị văn hóa, hay nhiều giá trị khác mà không nhắc đến giá trị thẩm
mỹ. Trang phục truyền thống của người Sán Dìu thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ
và sáng tạo của người phụ nữ Sán Dìu.
Nghệ thuật tạo dáng trang phục, nhất là trang phục nữ giới - nơi để con
người thể hiện những điều mà con người cảm thấy thích, yêu mến, thấy
đẹp, đó cũng chính là quan điểm thẩm mỹ riêng của từng người, từng nhóm
người, từng tộc người cụ thể. Việc tạo hình, tạo dáng một chiếc khăn, cái
áo, cái quần…là việc định lượng số vải cần thiết. Để có thể tạo ra một trang
phục hoàn chỉnh người phụ nữ Sán Dìu đã dùng kĩ thuật khâu tay, với chiếc
kim và sợi chỉ, họ có cách xử lí khá tinh tế trong việc khâu. Những chỗ nào
cần mềm mại họ dùng kĩ thuật khâu vắt, chỗ nào cứng thì dùng khâu đột để
tạo thành các kích thước vải theo ý định của chủ thể sáng tạo.
Trang phục Sán Dìu thường có trang trí bằng chỉ màu, những nét thêu
vừa đơn giản vừa cầu kỳ thể hiện những đường kim mũi chỉ khéo léo của
người phụ nữ, trên trang phục với những cách ghép vải, ghép màu tạo nên
sự độc đáo trong văn hóa của tộc người mình, thể hiện quan điểm thẩm mỹ
riêng biệt, không phải là sự pha tạp của văn hóa tộc người khác.
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1.4.4. Giá trị xã hội
Trang phục truyền thống của đồng bào Sán Dìu xã Đạo Trù là một sản
phẩm văn hóa vật chất của tộc người, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của
họ. Trang phục này giúp người đối diện khi gặp phân biệt được đó là dân
tộc nào, có phong tục tập quán gì liên quan đến tộc người của họ.
Trang phục truyền thống của người Sán Dìu, ngoài ý nghĩa che kín cơ
thể, còn phản ánh nếp sống, quan điểm thẩm mỹ của cộng đồng tạo nên bản
sắc riêng trong văn hóa tộc người. Trang phục truyền thống có một vị trí
quan trọng, là dấu hiệu thông tin để nhận diện tộc người sau ngôn ngữ.
Trang phục của người Sán Dìu được cộng đồng sáng tạo, sử dụng
nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu ăn mặc, làm đẹp của con người. Ngoài
việc sử dụng trang phục trong gia đình hay sinh hoạt cộng đồng thì nó đóng
vai trò và ý nghĩa riêng. Đó là sự khác nhau của việc mặc trang phục giữa
ngày thường và ngày lễ tết, hội hè, giữa thầy cúng và người thường…Mỗi
loại trang phục phù hợp với từng tâm lí, giới tính, lứa tuổi khác nhau. Các
quan niệm về đạo đức, tầng lớp xã hội, tâm linh đều được phản ánh qua
trang phục.
Tiểu kết
Đạo Trù là xã miền núi thuộc huyện Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc,
toàn xã lọt thỏm trong thung lũng bao quanh bốn mặt là các dãy núi xanh
thẳm. Ở nhiều làng quê khác, ruộng nương thường cách xa nơi ở của cư
dân, nhưng ở Đạo Trù chòm xóm lại đan xen giữa những thửa ruộng, mảnh
vườn, hay lặng lẽ nép mình dưới chân núi đồi, càng khiến khung cảnh làng
quê thêm thanh bình thơ mộng.
Địa bàn xã chủ yếu là người Sán Dìu sinh sống nên đây được coi là
nơi có nền văn hóa mang đậm chất Sán Dìu nhất so với cả huyện cả về
trang phục, ẩm thực, tôn giáo, tín ngưỡng… Người Sán Dìu có ngôn ngữ

29

riêng và nền văn hóa đặc sắc, nên dù ở bất kỳ đâu họ đều thống nhất chung
một tiếng nói, chung bản sắc văn hóa. Cộng đồng của họ có những nét rất
riêng rất đáng trân trọng và bảo tồn.
Xã có địa hình mở, nền kinh tế nhanh chóng hòa nhập với bên ngoài
từ đó giúp cho đời sống vật chất của người dân được nâng cao lên, kéo
theo đó là đời sống văn hóa tinh thần cũng được nâng lên một mức mới
trong giai đoạn hiện nay.

30

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC
TRUYỀN THỐNG NGƯỜI SÁN DÌU TẠI XÃ ĐẠO TRÙ
2.1. Chủ thể quản lý văn hóa
2.2.1. Chủ thể quản lý văn hóa ở Trung Ương
Hiện nay, cơ quan tham mưu trực tiếp cho Chính phủ về quản lý văn
hóa là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ trị, phối hợp với các cơ quan
nhà nước trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về văn hóa. Tổng cục Du
lịch, Cục Di sản văn hóa và Cục văn hóa cơ sở trực thuộc Bộ và là cơ quan
hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý các
mặt về văn hóa và du lịch.
2.2.2. Ở địa phương
Cấp tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc là cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy
ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục,
thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin
máy tính và xuấ bản phẩm) ở địa phương.
Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước
về văn hóa theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm tra việc chấp
hành quy định của pháp luật về văn hóa tại địa phương. Phòng Văn hóa,
Thông tin là cơ quant ham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về văn hóa.
Cấp xã: Quản lý văn hóa xã có phó chủ tịch theo dõi khối văn hóa xã
hội và một công chức văn hóa xã hội. Thực hiện theo thông tư số
06/2012/TT-BNV của Bộ nội vụ, ngày 30/10/2012.
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Hiện nay, chủ thể quản lý trực tiếp trong công tác bảo tồn và phát
huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù là Ủy ban
nhân dân xã Đạo Trù. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo là đơn
vị ra đưa ra văn bản chỉ đạo hướng dẫn để Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế
hoạch quản lý và phải có báo cáo cụ thể với Ủy ban nhân dân huyện. Trong
công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu
chủ thể quản lý còn bao gồm cả cộng đồng nhân dân xã Đạo Trù, những
người tham gia trực tiếp và có vai trò vô cùng quan trọng. Để bảo tồn và
phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù cần sự
vào cuộc đồng bộ của tất cả các cơ quan quản lý, ban ngành đoàn thể, chính
quyền địa phương và toàn thể nhân dân xã.
2.2. Hoạt động quản lý bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền
thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù
2.2.1. Thực trạng về thực hiện chính sách, văn bản quản lý của Nhà
nước đối với trang phục truyền thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù
Thực hiện Quyết định số 2178/QĐ-BVHTTDL ngày 14/6/2013 của
Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội thảo “Giải pháp để bảo tồn,
phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện
nay”, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai gồm các nội dung như
sau: Thống nhất quan điểm, đánh giá thực trạng về bảo tồn văn hoá các dân
tộc thiểu số Việt Nam, trong đó có bảo tồn trang phục truyền thống các dân
tộc thiểu số. Đồng thời nâng cao nhận thức về ý nghĩa và giá trị của việc
bảo tồn, phát huy văn hoá trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số
trong thời kỳ hiện nay. Tạo sự nhất trí về yêu cầu của việc bảo tồn, phát
huy trang phục dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất các giải pháp có
tính khả thi trong việc bảo tồn, phát huy trang phục các dân tộc thiểu số
trong thời kỳ mới…Các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội thảo sẽ đề cập

32

đến những vấn đề nổi cộm, cấp bách trong việc bảo tồn, phát huy trang
phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay, từ đó tham
mưu, đề xuất hệ thống các cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy trang
phục truyền thống các dân tộc thiểu số một cách phù hợp. Kết quả của Hội
thảo sẽ cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn cho công tác quản lý, chỉ đạo về
bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số trong thời kỳ công nghiệp
hoá - hiện đại hoá đất nước.
Hội thảo có sự tham dự của 120 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ
quan trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, các cơ quan liên
quan, các nhà nghiên cứu khoa học, quản lý văn hoá từ trung ương đến địa
phương và đại diện đồng bào các dân tộc thiếu số.
Trước đó, tháng 11/2011, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc
Việt Nam đã lần đầu tiên diễn ra cuộc trình diễn trang phục dân tộc với quy
mô quốc gia. Đây được coi là cuộc “tổng kiểm kê” việc bảo tồn, gìn giữ
trang phục của từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, qua đó
khơi dậy lòng tự hào dân tộc, biến sức mạnh văn hóa tinh thần thành sức
mạnh vật chất, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, góp phần to lớn vào
công cuộc xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân
chủ, công bằng, văn minh”.
“ Việc bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số
đang đứng trước những thách thức to lớn” - đó là ý kiến của đa số các đại
biểu tại hội thảo “ Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các
dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay” được tổ chức sáng 22/11/2013,
tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hồ Anh Tuấn khẳng định, trang phục là yếu tố văn hóa chuyển tải sắc thái
tộc người, sắc thái địa phương và chứa đựng giá trị lịch sử - văn hóa, nhân
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văn sâu sắc: “Trang phục cũng như các giá trị văn hóa truyền thống khác
chịu sự tác động của các điều kiện khách quan, chủ quan... Việc bảo tồn,
phát huy trang phục truyền thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có
điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên, môi trường lịch sử - xã hội
nhân văn, nhận thức thẩm mỹ của cá nhân, cộng đồng các dân tộc… Đặc
biệt là sự tác động của các chủ trương, chính sách liên quan đến bảo tồn,
phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc nói chung, trang phục truyền
thống nói riêng”. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp
nhằm bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số
như: nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, giá trị bộ trang phục
truyền thống của dân tộc mình; tiến hành điều tra cơ bản về thực trạng và
nhu cầu mặc trong cộng đồng các dân tộc thiểu số để có cái nhìn tổng thể,
đầy đủ về vấn đề này; cần có sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, ban, ngành,
khuyến khích bà con khôi phục phát triển nghề thủ công truyền thống dệt
thổ cẩm cũng như đồ mỹ nghệ trang sức; mở các lớp truyền nghề, dạy nghề
truyền thống cho thế hệ trẻ…
Để triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, đặc biệt cụ thể
hóa Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tưởng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc
thiểu số Việt Nam đến năm 2020” thì kế hoạch số 1272/KH-BVHTTDL
ngày 22 tháng 4 năm 2014 về việc xây dựng Đề án “Giải pháp để bảo tồn,
phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện
nay” do Vụ văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đã
bước đầu thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới công tác bảo tồn và phát
huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số nói chung.
Mỗi khu vực trên cả nước có những đặc thù riêng biệt nên việc cụ
thể hóa các chính sách và thực hiện đề án về giải pháp bảo tồn và phát huy
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trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo cũng được áp dụng một cách linh hoạt theo từng hoàn
cảnh cụ thể. Nhờ vậy, công tác giữ gìn, phát huy vốn văn hóa truyền thống
của người Sán Dìu có những biến chuyển tích cực. Hiện nay, nhiều lễ hội
như: Hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu, Tết nhảy của dân tộc Dao, lễ hội
xuống đồng của dân tộc Cao Lan…được khôi phục. Các đề án và dự án
khoa học về văn hóa cấp tỉnh, cấp nhà nước bảo tồn không gian văn hóa
được triển khai tăng về cả số lượng và chất lượng. Mặc dù có nhiều cơ chế
chính sách trong công tác bảo tồn các DSVH là vậy nhưng hiện nay gần
như các chính sách, văn bản quản lý nhà nước hiện nay dành riêng trong
công tác bảo tồn cho trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh nói chung và trang phục truyền thống dành cho đồng bào dân tộc
Sán Dìu nói riêng là không có, hầu như chỉ có các chính sách bảo tồn, phát
huy lễ hội, làng nghề, tiếng nói, chữ viết... Như nội dung trên đã trình bày,
trang phục là dấu hiệu nổi bật và là yếu tố đầu tiên để nhận biết bản sắc văn
hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số, nếu không có những chính sách, kế
hoạch và nhận thức đúng đắn về giá trị của nó thì mỗi dân tộc sẽ mất đi bản
sắc văn hóa dân tộc của chính mình.
Trao đổi với anh Đỗ Quốc Trọng - Trưởng phòng Văn hóa - Thông
tin huyện và một số cán bộ văn hóa huyện Tam Đảo cũng như cán bộ văn
hóa địa phương xã Đạo Trù khi tham gia khảo sát, phỏng vấn tại địa bàn
nghiên cứu khi được hỏi thì được biết hiện nay cũng chưa có một văn bản,
chính sách nào dành cho việc bảo tồn trang phục truyền thống người Sán
Dìu. Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mang bản sắc văn
hóa dân tộc Sán Dìu hiện nay được tổ chức và hoạt động thường xuyên
như: Câu lạc bộ hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu, các trò chơi tín ngưỡng
dân gian, ngôn ngữ, chữ viết...chưa thực sự có những đề án, giải pháp nào
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dành riêng cho trang phục dân tộc này. Bản thân các cán bộ làm công tác
quản lí tại địa phương họ cho rằng: việc bảo tồn trang phục truyền thống
của dân tộc Sán Dìu hiện nay được thể hiện ở ngay chính các hoạt động văn
hóa riêng của dân tộc này, nếu duy trì các hoạt động văn hóa của người Sán
Dìu tốt thì trang phục của họ vẫn sẽ được bảo tồn và phát huy. Chính bởi
những suy nghĩ này mà công tác quản lí đối với trang phục người Sán Dìu
thật sự mờ nhạt.
Mặc dù trang phục truyền thống người Sán Dìu có nhiều giá trị tiêu
biểu, đặc sắc là thế nhưng sự quan tâm của các nhà quản lí, đặc biệt là các
cán bộ địa phương - là người dân tộc thiểu số, họ đều hiểu và nắm chắc các
phong tục, tập quán và những sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc
mình nhưng còn rất thờ ơ, hờ hững. Hầu hết việc duy trì mặc trang phục
truyền thống của người Sán Dìu là do nhu cầu của riêng họ, họ mặc trong
các dịp lễ hội, giao lưu văn hóa, các tập tục của cộng đồng chứ không chịu
sự tác động của một cơ chế chính sách nào.
Việc áp dụng đề án về giải pháp bảo tồn và phát huy trang phục truyền
thống các dân tộc thiểu số theo kế hoạch số 1272/KH-BVHTTDL tại phòng
Văn hóa thông tin huyện Tam Đảo và chính quyền địa phương xã Đạo Trù
chưa được thực hiện cụ thể. Điều này cho thấy rằng, công tác quản lí ở đây
còn nhiều hạn chế, lỏng lẻo, thiếu quan tâm tới sự phát triển đời sống văn
hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền
thống của người Sán Dìu mới chỉ dừng lại ở những kế hoạch chung chung
chưa có phương pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả.
2.2.2. Hoạt động quản lý thực tế trong công tác bảo tồn và phát huy giá
trị trang phục truyền thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù
2.2.2.1. Công tác bảo tồn
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Thực trạng quản lí hoạt động bảo tồn giá trị trang phục truyền thống
người Sán Dìu được thể hiện dưới nhiều góc độ khác nhau:
Bảo tồn nguyên liệu, quy trình sản xuất
Người Sán Dìu vốn không trồng cây để lấy nguyên liệu dệt vải, họ
mua vải của tộc người khác hoặc do nhà nước cấp, họ chỉ tạo ra trang phục
của tộc người mình từ khâu nhuộm vải. Đối với bộ trang phục phụ nữ
người Sán Dìu, công đoạn nhuộm chàm mất khá nhiều thời gian, trồng cây
chàm nhuộm vải cũng vất vả, cầu kỳ. Chàm được trồng vào tháng 2 và thu
hoạch vào tháng 7, tháng 8. Thế nhưng thực tế hiện nay, tại xã Đạo Trù
không còn thấy ai trồng cây Chàm và nhuộm vải để làm nên trang phục
truyền thống của người Sán Dìu nữa. Có chăng chỉ còn lại trong lời kể lại
của các cụ già cao niên trong làng.
Quy trình sản xuất ra trang phục của người Sán Dìu hiện nay cũng có
sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, khi đã có vải thành phẩm do chính người phụ
nữ Sán Dìu nhuộm và cắt may thì ngày nay việc cắt may, thêu thùa cũng bị
hạn chế rất nhiều. Số người biết may trang phục truyền thống chủ yếu là
những người trung niên từ 50 tuổi trở lên, trong số đó chỉ có vài người còn
cắt may trang phục dân tộc mình còn lại do mắt kém hoặc công việc gia
đình nên họ không còn may nữa.
Nguyên nhân của thực trạng này có lẽ xuất phát từ sự phát triển của
nền kinh tế ngày càng mạnh mẽ, người Sán Dìu dễ dàng ra chợ mua những
mảnh vải có màu sắc tương tự hay những bộ trang phục may sẵn theo lối
công nghiệp giống bộ trang phục dân tộc mình với số lượng lớn, giá thành
rẻ, tiết kiệm được thời gian để làm những công việc khác. Thị hiếu thẩm
mỹ và nhu cầu ăn mặc của đồng bào Sán Dìu chịu sự tác động mạnh mẽ
của nền kinh tế thị trường nên việc bảo tồn nguyên liệu và quy trình sản
xuất gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay ở xã Đạo Trù còn
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không biết đến nguyên liệu và quy trình để làm ra những bộ trang phục
truyền thống của dân tộc mình.
Tổ chức hoạt động thực tế
Ông Lam Xuân Tiến - Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết: "Là
xã có hơn 87,5% là người dân tộc Sán Dìu, trong những năm qua chính
quyền địa phương cũng có nhiều chương trình, chính sách nhằm bảo tồn và
lưu giữ lại những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Sán Dìu như:
Thành lập các câu lạc bộ soọng cô ở 13/13 thôn dân cư trên địa bàn xã, các
thành viên của câu lạc bộ đều có đầy đủ trang phục truyền thống; các câu
lạc bộ này thường tổ chức sinh hoạt đều đặn vào ngày 15,16 hàng tháng và
phải mặc trang phục truyền thống của người Sán Dìu khi đi giao lưu; Ngoài
ra xã cũng phối hợp tổ chức các buổi dạy hát soọng cho cho các thế hệ trẻ;
sưu tầm lại những bộ trang phục truyền thống của người xưa ".
Trong những năm vừa qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn
hóa của dân tộc Sán Dìu đã được quan tâm đáng kể. Các nhà nghiên cứu
địa phương đã có những cuốn sách viết về văn hóa Sán Dìu tại Vĩnh Phúc
như: Nguyễn Xuân Lân với công trình nghiên cứu về ẩm thực Sán Dìu,
Lâm Xuân Hùng với các bài viết về văn hóa dân gian… Phòng văn hóa,
trung tâm văn hóa của tỉnh và huyện đã khai thác được văn hóa dân ca của
đồng bào dân tộc Sán Dìu bằng các cuộc thi hát, biểu diễn văn nghệ, múa,
kể chuyện kết hợp với việc mặc trang phục dân tộc Sán Dìu.Tại bảo tàng
Vĩnh Phúc đã trưng bày các di sản văn hóa của dân tộc Sán Dìu.
Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu
số mặc dù đã được các cấp chính quyền quan tâm nhưng vẫn chưa đạt được
kết quả như mong muốn.Công tác quản lý còn yếu kém, các phương pháp
đề ra để thực hiện còn thiếu tính khả khi, các chương trình hay đề án đưa ra
đã được phê duyệt nhưng còn chưa kiên quyết đi vào thực hiện, một số hoạt
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động văn hóa được tổ chức với mục tiêu bảo tồn nhưng còn nặng nề vấn đề
hình thức, gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa
nghệ thuật với mục đích phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được tổ chức
nhưng chưa thu hút được đông đảo đồng bào tham gia.
Ở huyện Tam Đảo nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, hiện nay
chưa có nhiều công trình khoa học nghiên cứu nào mang tính thực tiễn có
mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc
vào đời sống xã hội. Nguồn ngân sách dành cho việc bảo tồn các hoạt động
văn hóa còn hạn hẹp, các đầu tư về con người: cán bộ làm công tác văn hóa
là người dân tộc thiểu số còn thiếu hụt, những người còn lưu giữ và am
hiểu về văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số chưa được khai thác và
tận dụng để huy động trong công tác bảo tồn.
Hiện nay, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hay hoạt động thiết chế
văn hóa còn rất hạn chế, không được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên,
còn xa rời với cộng đồng. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khai thác sưu tầm các di
sản văn hóa vật thể của dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù song nó chưa được đi
vào sử dụng trong đời sống. Lối sống cổ hủ, lạc hậu vẫn còn tồn tại trong
cộng đồng. Cơ sở vật chất để phục vụ đời sống văn hóa của cộng đồng còn
sơ xài, thiếu thốn, các tư liệu về văn hóa truyền thống còn hạn hẹp…ảnh
hưởng không nhỏ đến việc bảo tồn và phát huy các nét đẹp truyền thống
của đồng bào dân tộc. Đặc biệt là giá trị văn hóa của trang phục truyền
thống người Sán Dìu.
Các cấp chính quyền địa phương xã Đạo Trù chưa có những phương
án chỉ đạo tích cực, còn lung túng trong công tác giữ gìn và phát huy các
giá trị văn hóa truyền thống, giá trị trang phục dân tộc mình. Trong vài năm
gần đây, các cấp ủy Đảng cũng như cán bộ văn hóa địa phương đã đưa ra
một số giải pháp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tham gia các
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buổi hội thảo, các lớp tập huấn trong công tác bảo tồn và giữ gìn bản sắc
văn hóa dân tộc nhưng còn bập bõm, không thường xuyên nên hiệu quả
thấp, chưa đi sâu vào quần chúng nhân dân.
Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu
số mặc dù đã được các cấp chính quyền quan tâm nhưng vẫn chưa đạt được
kết quả như mong muốn.Công tác quản lý còn yếu kém, các phương pháp
đề ra để thực hiện còn thiếu tính khả khi, các chương trình hay đề án đưa ra
đã được phê duyệt nhưng còn chưa kiên quyết đi vào thực hiện, một số hoạt
động văn hóa được tổ chức với mục tiêu bảo tồn nhưng còn nặng nề vấn đề
hình thức, gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa
nghệ thuật với mục đích phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được tổ chức
nhưng chưa thu hút được đông đảo đồng bào tham gia.
Các hoạt động bảo tồn trang phục truyền thống người Sán Dìu còn
manh mún, người mặc đã ít, những người còn lưu giữ lại trang phục truyền
thống xưa kia càng ít hơn. Chủ yếu là các cụ cao niên trong làng còn sử
dụng nhưng nó cũng đã rất cũ kĩ, không tránh khỏi những vết sờn của vải,
chắp vá theo thời gian. Hiện nay, trang phục truyền thống của người Sán
Dìu xã Đạo Trù hầu hết là các bộ được mua ngoài chợ, được sử dụng ít nên
còn rất mới.
2.2.2.2. Hoạt động phát huy
Phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã Đạo Trù là
một hoạt động cần thiết để bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Hàng năm ở xã Đạo Trù vẫn thường xuyên tổ chức các lễ hội lớn;
các hoạt hình nghệ thuật truyền thống dân tộc – đây cũng là cơ hội để dân
tộc Sán Dìu được chưng diện và khỏe với mọi người về trang phục của dân
tộc mình; tổ chức các cuộc thi nấu các món ăn truyền thống; thi hát múa…
với các hoạt động du lịch.
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Xã Đạo Trù là một trong những xã đưa làn điệu soọng cô vào phát
triển du lịch. Chỉ riêng ở xã Đạo Trù có 13 thôn thì cả 13 thôn đều có câu
lạc bộ hát soọng cô thu hút đông đảo bà con tham gia từ già đến trẻ, đàn
ông hay phụ nữ. Đây cũng là cơ hội để đồng bào dân tộc Sán Dìu được
khoe những bộ trang phục tinh hoa của mình.
Mỗi năm tổ chức các lớp tập huấn để bồi dưỡng kiến thức quản lí về
công tác bảo tồn DSVH. Xây dựng các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống
mà người đứng đầu là các nghệ nhân , cán bộ hay những người am hiểu về
kiến thức văn hóa của dân tộc là những người thuộc vùng dân tộc thiểu số,
vì họ có cơ hội tiếp xúc và nắm bắt tình hình một cách tường tận nhất.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của
người Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đã bước đầu nhận được những
phản hồi và đánh giá tích cực, thể hiện ở các phòng trào như: Ngày văn hóa
các dân tộc được tổ chức hang năm, một số hoạt động vào các ngày cuối
tuần hay ngày lễ, Tết đồng bào lại tập trung ở nhà văn hóa thôn để học
ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc mình, tập các bài hát soọng cô hay chia sẻ
của những người lớn tuổi, những người có kinh nghiệm trong làng cho thế
hệ trẻ hiểu hơn về tập tục văn hóa của dân tộc mình. Đây là một việc làm
thiết thực cần được tổ chức thường xuyên hơn nữa và làm sao để thu hút sự
quan tâm của các thế hệ thuộc vùng đồng bào dân tộc Sán Dìu hơn nữa.
Mỗi dân tộc đều có nét độc đáo, mang bản sắc văn hoá riêng. Do
hình thức truyền lại đời sau theo kiểu “cha truyền con nối, mẹ dạy con
nghe” nên đến nay, nhiều thể loại văn hoá vật chất và tinh thần vẫn còn
được giữ lại như: một số các lễ tục cổ truyền, các làn điệu dân ca, dân vũ,
ẩm thực, trang phục truyền thống...Tuy nhiên các giá trị văn hoá truyền
thống đang có nguy cơ mất dần theo thời gian với sự ra đi của lớp người
già và sự lãng quên của lớp người trẻ. Kinh tế nghèo, dân trí thấp nên nhiều
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hình thức văn hoá truyền thống bị coi là những thủ tục rườm rà. Thế hệ con
cháu của cộng đồng các dân tộc thiểu số nay được học hành, giao tiếp với
xã hội bên ngoài các làng, bản có xu hướng tiếp thu không chọn lọc những
luồng văn hoá ngoại lai, ít coi trọng truyền thống văn hoá dân tộc mình,
dẫn đến tâm lý “ngượng”, “ngại” mặc váy áo dân tộc, hát múa những làn
điệu dân gian, nói tiếng nói, học chữ viết của dân tộc mình. Tại xã Đạo Trù
cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Những năm qua, công tác sưu tầm, nghiên cứu để bảo tồn và phát
huy văn hoá truyền thống Tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có một số
bộ sưu tập về văn hoá của người Sán Dìu xã Đạo Trù như: chữ viết, ẩm
thực, ngôn ngữ, trang phục truyền thống, văn hóa vật chất và văn hóa tinh
thần của họ.
Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hàng năm Sở Văn hoá, Thể thao
và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng cho
trưởng Ban chỉ đạo, cán bộ văn hóa thông tin các xã miền núi trong đó có
xã Đạo Trù đặc biệt chú trọng tới các già làng, trưởng bản nhằm công tác
quản lí các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ngay tại chính địa
phương của mình. Việc duy trì và phát triển bảo tồn giá trị văn hoá vùng
đồng bào của người Sán Dịu tại xã Đạo Trù đã góp phần vào công cuộc xây
dựng và bảo vệ quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Việc
khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đó nhiều năm qua đã tác
động rất lớn đến việc giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hoá các dân tộc, có
tác dụng thiết thực giáo dục các thế hệ, đặc biệt đối với lớp trẻ tình yêu bản
làng, yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc.
Hiện nay, Phòng Văn hóa huyện Tam Đảo đã và đang tổ chức một số
buổi biểu diễn khôi phục tiếng hát soọng cô, thông qua đó để gìn giữ trang
phục truyền thống của đồng bào Sán Dìu. Tuy nhiên, theo tìm hiểu được
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biết, tại các xã có người dân tộc thiểu số cư trú nhiều như: Đạo Trù (Tam
Đảo), Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên), … đều có các câu lạc bộ hát soọng
cô và mặc trang phục truyền thống để múa hát, sinh hoạt văn hóa văn nghệ.
Những hoạt động này diễn ra rất thường xuyên nhưng điều đáng nói ở đây
đó là, hình thức sinh hoạt hay và sinh động đến vậy lại chỉ có những lớp
người từ 50 - 60 tuổi trở lên tham gia, không hề có lớp trẻ tham gia sinh
hoạt để bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa, văn hóa của dân tộc
mình. Đây là một vấn đề rất đáng bàn luận và cần sự vào cuộc kịp thời,
quyết liệt từ các cơ quan chuyên môn, các ban ngành trực tiếp liên quan để
bảo tồn văn hóa của dân tộc Sán Dìu nói riêng và cộng đồng các dân tộc
anh em trên đất Vĩnh Phúc.
Do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà ngày nay thị
yếu thẩm mỹ, tư duy nhận thức của đồng bào dân tộc Sán Dìu cũng chịu sự
ảnh hưởng mạnh mẽ . Theo quan sát thực tế có thể thấy, ngoài các cụ già
trong làng, những người trung tuổi trở lên còn sử dụng trang phục truyền
thống hàng ngày, còn lại thì rất hiếm khi hoặc chỉ là những lúc có hoạt
động văn hóa, cưới xin, ma chay người Sán Dìu, xã Đạo Trù mới mặc trang
phục truyền thống dân tộc mình. Số lượng còn lại đã thay thế trang phục
truyền thống bởi các loại quần áo thời trang như: quần âu, váy, áo phông,
sơ mi...cách điệu như người Kinh. Giờ đây, khi đặt chân lên xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ rất khó để chúng ta có thể nhận biết họ
là người Kinh hay dân tộc nào.
Có thể nhận rõ một thực tế rằng, trang phục truyền thống dân tộc Sán
Dìu đang dần bị mai một. Những người biết cách may nó còn lại rất ít chỉ
là một vài người nhiều tuổi hoặc những người vẫn có mong muốn bảo tồn,
lưu giữ. Còn thế hệ trẻ ngày nay thì chỉ thấy rất ít người mặc trong các
ngày lễ, hội, tết truyền thống của cộng động, ngày thường thì chẳng thấy
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xuất hiện bao giờ. Có rất nhiều lí do để người Sán Dìu hiện nay không còn
mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Khi đời sống được nâng
cao, kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi, sự tiếp cận dễ dàng với các
thiết bị công nghệ thông tin, điện tử người dân cũng nhanh chóng thay đổi
để tiếp cận với xu hướng thời trang hiện đại, tiện dụng, giá thành rẻ và thay
đổi được thường xuyên.
Sự xuất hiện của trang phục truyền thống Sán Dìu dường như chỉ
được bắt gặp trong các hoạt động sinh hoạt văn hóa, các sự kiện tiêu biểu,
những ngày lễ, ngày trọng đại của đồng bào. Các cửa hàng hay sạp bán đồ
trang phục truyền thống của người Sán Dìu cũng chỉ còn lưa thưa rất ít.
Trong khu chợ của xã Đạo Trù chỉ còn một gian hàng nhỏ bán quần áo với
số lượng mua cũng vô cùng hạn chế.
Ông Lê Đại Năm ( khu chợ - xã Đạo Trù) cho biết: “Gia đình ông mỗi
người đều có từ 1-2 bộ trang phục truyền thống nhưng ít mặc lắm chỉ khi nào
có đám cưới của các con, cháu hay đi giao lưu hát soọng cô mới mặc cho đúng
với bản sắc dân tộc, còn bình thường mặc quần áo như người Kinh”.
Không chỉ ở Việt Nam, mà nhiều dân tộc trên thế giới cũng rất quan
tâm đến việc gìn giữ, bảo tồn trang phục của họ, bởi đây chính là bản sắc
dân tộc, là linh hồn, cốt cách của các dân tộc thể hiện qua trang phục. Bên
cạnh đó, những bộ trang phục cũng thể hiện trình độ canh tác sản xuất của
nền nông nghiệp, thể hiện sự hòa hợp của con người với môi trường cảnh
quan, với thiên nhiên và xã hội của các dân tộc… Trang phục dân tộc sẽ
còn đồng hành với con người lâu dài và trở thành một tổng thể không thể
thiếu được trong đời sống xã hội. Nếu trang phục truyền thống không còn
tồn tại, bị mai một đi sẽ làm mất đi một giá trị văn hóa, tín ngưỡng, giá trị
tâm linh và bản sắc của các dân tộc.
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2.3. Những biến đổi và nguyên nhân biến đổi trong trang phục người
Sán Dìu
2.3.1. Những biến đổi
Trong quá trình sinh sống, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn
hóa dân tộc Sán Dìu ở xã Đạo Trù có sự giao lưu, tiếp xúc với các dân tộc
khác trong khu vực, đặc biệt là người Kinh. Vì vậy, những giá trị văn hóa
đó ít nhiều chịu sự ảnh hưởng bởi văn hóa các dân tộc khác. Trang phục
truyền thống của người Sán Dìu vừa mang sắc thái địa phương lại vừa có
sự hòa trộn với những yếu tố văn hóa khác. Đó là một quy luật tất yếu.
2.3.1.1.Biến đổi trong quá trình tạo ra trang phục
Ngày nay, hầu hết người Sán Dìu xã Đạo Trù không còn ai thêu và
cắt may trang phục truyền thống. Theo điều tra, 98% người được hỏi ở độ
tuổi thanh niên không biết thêu và cắt may trang phục. Ở độ tuổi 50 trở lên
chỉ còn khoảng 20% số người được hỏi biết cách thêu và cắt may trang
phục, nhưng hầu hết trong số đó là những người già, mắt đã kém nên họ
cũng không làm nữa.
Người Sán Dìu không giống nhiều tộc người khác trên cùng khu vực
Đông Bắc như Tày, Nùng…hay một số tộc người khác vùng Tây Bắc như
người Thái, Mường… tạo ra trang phục của mình từ những cây trồng thiên
nhiên bông, lanh, đay. Người Sán Dìu không trồng cây để lấy nguyên liệu
dệt vải, họ mua vải của tộc người khác hoặc do nhà nước cấp, họ chỉ tạo ra
trang phục của tộc người mình từ khâu nhuộm vải. Nguyên liệu để nhuộm
vải là cây thiên nhiên có tên gọi là Chàm, cây được trồng vào khoảng tháng
1, tháng 2 và thu hoạch vào tháng 7, tháng 8. Cây có thân, lá và quả nhỏ,
trung bình đến khi thu hoạch cây cao khoảng 60-70cm, cây có nhiều quả
nhỏ, quả có ở trên khắp thân cây. Sau khi thu hoạch về họ lấy cả thân cây
bẻ gập làm 3 hoặc 4 lần cho vào vại sứ ngâm, cho đầy nước, ngâm trong
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vòng một ngày thì có thể vớt được, khi đó màu nước trong vại đã chuyển
sang màu xanh, đen. Tiếp đó lấy một ít vôi bột và tro bếp cho vào ca, cho
nước vào khoắng rồi để cho nước vôi đó lắng, chắt bỏ nước đi và lấy vôi
bên dưới ca cho vào nước chàm khuấy đề lên, để đợi cho nước lắng chắt bỏ
nước trong đi, cặn còn lại trong vại sứ dùng để nhuộm vải, khi này nước có
màu hơi vàng, đem phơi khô chất này sau dùng để nhuộm vải.
Để cho màu được bền đẹp lâu phai, người Sán Dìu lên rừng tìm cây
chỉ thiên (chu chăm thoi), cây lau sau (bêng méo), cây dáp thanh (tạp
thanh) và vỏ cây núc nác, cùng với củ nâu đỏ, sau khi tìm đủ mang về
ngâm cùng cốt chàm khô, sau một tuần thì bắt đầu thả vải vào ngâm cho
nước ngấm đều khắp tấm vải, sau đó vớt vải ra phơi trên hai thanh cây dài,
vải nhuộm một lần có màu xanh nhạt dễ phai, cho vải vào ngâm lại một,
hai lần nữa rồi đem phơi đến khi vải khô, nước chàm ngấm vào vải chuyển
thành màu xanh đen, nhìn rất đẹp. Đến đây thì công việc đầu tiên cho việc
tạo ra bộ trang phục là nhuộm vải đã hoàn thành, cùng với những tấm vải
màu xanh ánh lên dưới ánh nắng mặt trời, những đôi bàn tay của những
người phụ nữ cũng xanh màu chàm, đây là dấu ấn của những lần nhuộm
chàm, những lần tô điểm cho bản thân , gia đình và xã hội.
Dù không quá cầu kì trong quy trình làm ra vải may trang phục. Tuy
nhiên ngày nay, cách nhuộm vải chàm chỉ còn trong trí nhớ của một số
người già trong làng, những người còn may và thêu trang phục truyền
thống. Số người không biết may thêu trong làng thì từ lâu đã đặt làm và
mua những bộ trang phục truyền thống may sẵn theo lối may công nghiệp ở
chợ. Họ mua tất cả từ quần, áo, khăn, mũ đến trang sức…
2.3.1.2. Biến đổi trong cách sử dụng trang phục
Hiện nay, tất cả cộng đồng người Sán Dìu xã Đạo Trù đều mặc giống
người Kinh theo lối Âu hóa. Hơn nữa, quần áo dệt công nghiệp được cắt
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may sẵn bày bán rất nhiều tại các gian hàng ở nhiều chợ xã với nhiều chủng
loại mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, đẹp mắt đã hấp hẫn thị hiếu người Sán
Dìu nơi đây. Đặc biệt là lứa tuổi thanh niên, họ cho rằng những quần áo đó
là đẹp, hiện đại, hợp thời hơn nữa lại rất tiện lợi trong sử dụng. Do đó, sự
biến đổi là điều khó tránh.
Người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo sinh sống ở hầu khắp tất
cả các làng trên địa bàn xã, qua thời gian văn hóa truyền thống của họ dần
biến đổi cả về văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, tuy nhiên mức độ biến
đổi nhanh chậm của họ lại khác nhau giữa các làng, những làng gần với
làng của nhiều người Kinh thì biến đổi nhanh hơn những làng ở xa. Văn
hóa của họ biến đổi nhiều và trang phục là một trong những yếu tố biến dổi
nhiều nhất.
Nếu trong truyền thống những người dân lao động ít mặc trang phục
của các tộc người khác, có chăng chỉ là những người giàu có, thì sau này
khi hòa bình lập lại hiện tượng đó không còn đóng kín nữa.
Hiện nay đa số người Sán Dìu không mặc trang phục truyền thống của
họ nữa, họ mặc đồ như người kinh, với áo phông, sơ mi, quần âu, quần
bò… những mẫu mã quần áo cắt may sẵn ở các cửa hàng nhìn đẹp mắt, là
một hấp dẫn thực sự lớn với lớp thanh niên trẻ.
Qua quá trình điền dã cho thấy bộ trang phục truyền thống hoặc đã trở
vật thành bảo bối được cất kỹ trong nhà hoặc chỉ còn được một số ít người
già sử dụng trong một số dịp đặc biệt như lễ tết, cưới xin hay hội hè.
Hầu hết nam nữ Sán Dìu ngày nay đã đi dép trong lao động cũng như
trong sinh hoạt hằng ngày với nhiều kiểu dáng, mẫu mã như người Kinh.
Bên cạnh đó, người Sán Dìu còn sử dụng những loại mũ thay cho khăn, tóc
cũng để như người Kinh và các tộc người khác. Trẻ em hiện nay khi mới
sinh có áo sơ sinh và tã thay cho những mảnh vải từ áo cũ của cha mẹ.
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Hiện nay, trong lễ cưới người Sán Dìu ăn mặc khá phong phú, với
nhiều loại trang phục khác nhau. Trong lễ cưới cô dâu và chú rể mặc như
người Kinh, cô dâu mặc váy cưới màu trắng, trên đầu đội khăn voan thêu
hoa trắng, trên tay cầm hoa, chú rể mặc âu phục với áo sơ mi trắng bên
trong, áo comple bên ngoài, miệng túi ngực cài hoa, quần màu đen, thường
đi giày đen.
Còn đối với những ngày lễ hội mọi người mặc đồ hành lễ nhiều màu
sắc, như xanh, vàng, đỏ…trên đầu đội mũ, thêu hình rồng, mặt trăng, áo
thường dài đến gối, nền thường màu vàng, trên thân áo thêu nhiều hình thù
khác nhau, quần cùng màu với áo, chân đi hài cùng màu, mũi nhọn.Mọi
người đến dự lễ hội không phải hành lễ mặc đồ như đồ hàng ngày, không
mặc trang phục truyền thống.
Cùng với sự biến đổi không ngừng của kinh tế, văn hóa, xã hội, trong
tang ma của người Sán Dìu cũng có những thay đổi nhất định để phù hợp
với hoàn cảnh mới hiện nay.
Ngày nay trang phục trong đám tang của người Sán Dìu cũng gần
giống như của người Kinh. Trong đám tang người vợ và con dâu, con gái
của người mất mặc áo tang bằng vải xô màu trắng, có mũ đội trên đầu.
Người con trai cũng có quần áo tang màu trắng, bằng vải thô như của phụ
nữ, tay chống gậy. Các anh chị em, cháu chịu tang bằng cách đội lộn trái
mặt khăn tùy, theo địa vị thứ bậc với người mất.
2.3.2. Nguyên nhân của sự biến đổi
2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Cộng đồng 54 dân tộc anh em
luôn đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau trong đấu tranh bảo vệ, xây dựng
và phát triển đất nước. Mỗi dân tộc đều có sắc thái văn hóa riêng góp phần
tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Trong đó,
có văn hóa dân tộc Sán Dìu.
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Sắc thái văn hóa dân tộc Sán Dìu độc đáo thể hiện qua nhà ở, trang
phục, công cụ sản xuất… Đời sống tinh thần của đồng bào Sán Dìu rất sinh
động, hấp dẫn qua các trò chơi dân gian, truyện thơ, ca dao, tục ngữ đặc
biệt là làn điệu soọng cô mượt mà, say đắm lòng người. Sự độc đáo của văn
hóa Sán Dìu còn được thể hiện trong tín ngưỡng dân gian, tri thức dân
gian…đó là những tri thức về thế giới quan, nhân sinh quan thực sự là văn
hóa đặc sắc của dân tộc Sán Dìu.
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, dân tộc Sán Dìu xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều cơ hội đón nhận, tiếp thu các giá
trị văn hóa mới. Song, nó cũng đang đứng trước những nguy cơ bị biến đổi,
mai một và thất truyền. Trong đó, việc bảo tồn trang phục truyền thống Sán
Dìu đang gặp nhiều thách thức to lớn.
Trang phục là một trong những sắc thái nổi bật nhất của văn hóa dân
tộc. Trang phục biểu đạt những gì tinh tế nhất, đặc sắc nhất của từng dân tộc
khác nhau mà qua đó mỗi dân tộc mới tạo nên bản sắc văn hóa riêng cho
mình. Trang phục của người Sán Dìu không cầu kì như các dân tộc khác,
người Sán Dìu cũng không phải bỏ công sức ra để trồng lên các nguyên liệu
làm nên bộ trang phục. Ngay từ đầu, họ đã biết tận dụng sức lao động của
mình bằng việc mua những nguyên liệu dệt vải từ các tộc người khác hoặc
do nhà nước cấp đem về nhuộm vải, giặt, phơi khô sau đó may ra thành
phẩm. Những công đoạn này làm giảm đi nhiều thời gian cho họ. Nhìn bộ
trang phục Sán Dìu là thế nhưng nó nó cũng trải qua rất nhiều công đoạn khi
may, đòi hỏi phải có sự tỉ mẩn, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ. Mỗi
chi tiết trên bộ trang phục tạo nên sắc thái riêng có trong trang phục của
người Sán Dìu dưới bàn tay tinh hoa của người phụ nữ Sán Dìu.
Trang phục Sán Dìu độc đáo là thế, nhưng ngày nay, với các thiết bị
công nghệ hiện đại, thay vì mua vải về, nhuộm thủ công thì đồng bào nơi
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đây tự mua những mảnh vải có sẵn chỉ việc về may thậm chí mua luôn
những bộ trang phục đã được cắt may công nghiệp.
Cũng như nội dung trên đã trình bày, quá trình giao lưu, hội nhập
diễn ra đồng nghĩa với việc người Sán Dìu sống ngày càng hòa đồng với
người Kinh. Họ chịu sử ảnh hưởng của người Kinh từ nếp ăn, nếp ở, cái
mặc. Họ thay thế tất cả những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình
bằng những bộ đồ tây, quần tây, ống sớ, những chiếc áo phông, sơ mi may
sẵn, bán với số lượng đại trà, giá thành lại rẻ đặc biệt là rât thuận tiện trong
đời sống sinh hoạt của họ.
Ngay cả khi họ có mua những bộ trang phục truyền thống may sẵn thì
chất liệu, hoa văn cũng được dệt bằng các máy may công nghiệp. So với bộ
trang phục truyền thống thủ công họ làm thì quả thật nhìn rất thô cứng,
không toát lên sự tinh tế.
Trang phục truyền thống ngày càng bị lãng quên, không được coi
trọng trong đời sống hàng ngày. Nguyên nhân không chỉ do điều kiện tự
nhiên, môi trường sống mà còn do tâm lý của thế hệ hiện nay. Thêm vào đó
là sự du nhập của nhiều luồng văn hóa mới, có nhiều nơi không còn thấy
bong dáng của trang phục truyền thống dân tộc mình kể cả trong những
ngày lễ, tết hay cả những sự kiện trọng đại của dân tộc mình. Nhất là lớp
trẻ hiện nay, cái tôi cá nhân của họ rất lớn, họ nhanh chóng chấp nhận
những xu hướng mới của thời đại và việc quan tâm đến bảo tồn các giá trị
văn hóa truyền thống ngày càng bị xa lánh. Sự ảnh hưởng của các loại máy
móc công nghệ hiện đại, trang thiết bị kỹ thuật số, các thông tin quảng cáo
với nhiều sản phẩm hấp dẫn thực sự có sức hút rất lớn không chỉ với người
Kinh mà cộng đồng dân tộc sống ở vùng miền núi như xã Đạo Trù, huyện
Tam Đảo là điều không thể tránh khỏi.
Điều khiến trang phục truyền thống dần bị phai mờ hơn nữa chính là
tính tiện ích của nó khi sử dụng. Mặc dù nó đẹp và tinh hoa là thế nhưng sự
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rườm rà, cầu kì và vướng víu của nó trở thành sự bất tiện trong cuộc sống
sinh hoạt thường nhật. Để làm ra một bộ trang phục truyền thống không
phải là một việc đơn giản, trong khi đời sống của người dân còn nghèo,
miếng ăn không đủ no, cuộc sống phải lo toan quá nhiều thì chi phí may
một bộ trang phục lại tốn kém, mất nhiều thời gian. Trên thị trường hiện
nay lại đáp ứng quá tốt những nhu cầu của đồng bào bằng việc bán sẵn
những bộ trang phục truyền thống của dân tộc, cũng đảm bảo được tính tiện
ích khi sử dụng, dễ phơi khô mà giá thành đồng bào chấp nhận được. Mặc
dù không phải là trang phục gốc nhưng vẫn được đồng bào lựa chọn.
Các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng bão hòa, trước kia để
tiếp cận một thông tin nào đó phải mất khá nhiều chi phí và khó khăn.
Nhưng hiện nay, cánh cửa giao thương ngày càng mở rộng, kinh tế phát
triển, đồng bào dân tộc lại sống trong thời đại hội nhập quốc tế hóa toàn
cầu việc họ có thể tiếp cận với những thông tin trong nước và quốc tế là
một điều đơn giản. Chi phí để nắm bắt được các thông tin này lại vô cùng
rẻ, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đồng bào.
Từ những nguyên nhân trên có thể thấy rằng, tâm lí thị hiếu của đồng
bào dễ bị thay đổi theo xu hướng thay đổi của thị trường. Trang phục
truyền thống đang đứng trước những thách thức to lớn. Nhiều dân tộc thiểu
số ít người nhất là dân tộc sống ở những khu vực quá trình toàn cầu hóa
diễn ra mạnh khó có thể bảo tồn được bản sắc văn hóa dân tộc mình thậm
chí còn đánh mất nó. Ngành dệt may đang phát triển như vũ bão thì việc
trang phục truyền thống chịu ảnh hưởng và thay đổi là điều tất yếu.
2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan
Trang phục ra đời trước hết là vì con người, đáp ứng nhu cầu của con
người trong đời sống. Để có được diện mạo trang phục như ngày nay, các
dân tộc nước ta trải qua quá trình hình thành và cải biến không ngừng, cùng
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với quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. Sự biến đổi của trang phục
truyền thống Sán Dìu không chỉ bởi những nguyên nhân khách quan mà
còn bởi những nguyên nhân chủ quan sau:
Khi nhắc tới đồng bào dân tộc thiểu số người ta thường hay nói về
cụm từ “ Kinh hóa”. Nói tới văn hóa dân tộc, là nói về một lĩnh vực thật
phong phú và đa dạng, từ miếng ăn, quần áo mặc, nếp nhà ở, cách thức
làm ăn, đi lại, vui chơi, ca hát, hội hè…Nhưng giờ đây, tất cả những bản
sắc văn hóa này đang ngày càng mờ nhạt dần. Có rất nhiều nguyên nhân
dẫn đến lí do này, ngoài những tác động trái chiều của nền kinh tế, hay
những yếu tố ngoại lai xâm nhập, sự ảnh hưởng mạnh mẽ của toàn cầu hóa
nó còn do nguyên nhân nảy sinh từ nội tại của vùng dân tộc Sán Dìu, xã
Đạo Trù.
Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 29 dân tộc thiểu số khác
nhau với số dân là 42.659 người, được phân bố rải rác song chủ yếu vẫn tập
trung ở vùng sườn núi và ven chân núi Tam Đảo và các vùng gò đồi trung du
thuộc các huyện Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên, thành phố Phúc
Yên và tập trung thành 3 cộng đồng dân tộc thiểu số chính là: Sán Dìu, Cao
Lan và Dao. Các dân tộc thiểu số tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với tỷ
lệ không nhiều nhưng đã tạo nên những nét độc đáo và đặc sắc cho văn hóa
nơi đây, từ nghi thức thờ cúng tổ tiên, nghi thức ma chay, cưới hỏi, tập tục lễ,
Tết…và nổi bật hơn cả chính là các bộ trang phục truyền thống. Nó chính là
yếu tố đầu tiên và nổi bật nhất để nhận diện dân tộc.
Trang phục truyền thống của người Sán Dìu rất dễ nhận biết trong số
các dân tộc thiểu số khác, dù nó trông còn đơn giản hơn rất nhiều, các chi
tiết hay phụ kiện trên trang phục rất tối giản. Tuy nhiên hiện nay không
gian dành cho nó đang bị thu hẹp, không có nhiều đất để trưng diện. Trang
phục truyền thống Sán Dìu giờ đây chỉ còn thấy trong các dịp lễ, Tết, các
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hoạt động sinh hoạt văn hóa, các buổi giao lưu hát soọng cô hay một sự
kiện trọng đại, đặc biệt. Cụm từ “ Kinh hóa” nói rất đúng về sự biến đổi
trong trang phục truyền thống của người Sán Dìu, xã Đạo Trù hiện nay.
Nguyên nhân này xuất phát từ đâu? Nó có thể là do người Sán Dìu, xã Đạo
Trù, huyện Tam Đảo sống rất gần với người Kinh, họ hòa nhập với người
Kinh trong nhiều môi trường khác nhau như: công việc, buôn bán, giao
thương, có những người lấy vợ lấy chồng người Kinh nên nếp sống và văn
hóa sống cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Nhất là trang phục truyền thống
Sán Dìu đang trong tình trạng “ Kinh hóa” một cách báo động. Khi đặt
chân lên xã Đạo Trù để tìm hiểu và nghiên cứu, tôi không còn cảm giác là
mình đang đứng trong một cộng đồng của người dân tộc thiểu số nữa, đâu
đâu cũng gần gũi rất giống với người Kinh từ ăn mặc, nếp sống sinh hoạt,
thậm chí những người sống trong cùng một gia đình nhiều thế hệ cũng nói
tiếng Kinh với nhau, trẻ con hiện nay ở này gần như hoàn toàn không biết
ngôn ngữ của dân tộc mình. Phải chăng, đồng bào nơi đây đang cố gắng để
hòa nhập văn hóa với người Kinh hay chăng chính người Kinh đã vô tình
làm mất đi bản sắc riêng có của dân tộc Sán Dìu? Đó còn là một câu hỏi
với nhiều trăn trở của các nhà quản lý văn hóa.
Trao đổi với anh Lưu Văn Hải - Phó phòng Văn hóa, thông tin huyện
Tam Đảo cho biết: “Trang phục của đồng bào dân tộc đang thưa dần. Hiện
nay, chỉ còn người già là mặc quần áo này, còn từ 60 tuổi trở xuống thì mặc
quần áo bình thường. Chúng tôi vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào để gìn
giữ trang phục truyền thống này, mà chỉ tổ chức một số chương trình như lễ
hội, hát soọng cô... thông qua đó để người dân diện những trang phục
truyền thống lộng lẫy của mình”. Anh Hải cho biết thêm: Mỗi một đồng
bào dân tộc lại có trang phục khác nhau đặc trưng riêng cho mình, nhưng
nhìn chung bao gồm có: Áo trong, áo ngoài, váy yếm, xà cạp, khăn mỏ quạ,
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xà tích, hoa tai bạc, vòng cổ... Còn màu áo nhuộm và kết hợp với nhau như
thế nào thì tùy theo mỗi nơi. Tuy nhiên, chủ yếu là trang phục nữ còn nam
thì đã cải biến thành trang phục người Kinh”.
Ông Lam Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết: “Ở
địa phương chưa có bất kỳ một cuộc hội thảo nào nói về vấn đề gìn giữ
trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu”. Khi được hỏi về
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Tiến chia sẻ: “Trang phục của
người dân tộc Sán Dìu được nhuộm từ cây chàm, dễ phai màu, nếu mặc
nhiều thì rất nhanh hỏng mà để may một bộ trang phục này rất tốn kém.
Hơn nữa trang phục này lại không tiện lợi khi đi làm, vướng víu, lại nặng
nên người dân ít mặc, trong khi đó trang phục của người Kinh gọn nhẹ lại
tiện lợi, nên đã nhanh chóng thay thế được trang phục truyền thống của
đồng bào ít người”. Có lẽ, đây là nguyên nhân chính làm cho những nét đẹp
truyền thống của đồng bào dân tộc mai một dần. Chị Khuất Thị Hường,
một người dân tộc Sán Dìu ở thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù chia sẻ: “Trang
phục từ bà nội để lại, khi nào có đám cưới, hội hè mới mặc”. Trò chuyện
với chị, chúng tôi được biết, hiện nay, rất ít người biết may trang phục này,
đa số là từ ông bà để lại. Bên cạnh đó, lớp trẻ không biết mặc trang phục
truyền thống như thế nào, thậm chí còn không biết nói hoặc viết ngôn ngữ
đặc thù của dân tộc mình. Còn với Anh Lưu Văn Long sống tại thôn Tân
Lập, xã Đạo Trù( sinh năm 1990) cho rằng: “Việc mặc trang phục truyền
thống dân tộc bây giờ chỉ có ở lớp người cao tuổi, còn ở tuổi như tôi hiếm
khi thấy ai mặc, hơn nữa khi ra ngoài làm ăn kinh tế thì lại càng không
mặc, một phần vì công việc, một phần vì sợ cộng đồng xã hội chê cười
mình là người dân tộc bị phân biệt và kỳ thị”. Có lẽ, đây là nguyên nhân
chính làm cho những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc mai một
dần. Thiết nghĩ, muốn gìn giữ và bảo tồn trang phục truyền thống nói riêng
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và những nét đẹp khác của đồng bào ít người thì chỉ bằng cách đưa nó trở
lại gắn bó với cuộc sống hàng ngày của người dân.
Xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi kéo theo sự thay đổi
về nhận thức và tâm lý của đồng bào dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù. Được
mặc những sản phẩm thời trang với các mẫu mã đa dạng, màu sắc phong
phú họ dần quên đi bộ trang phục dân tộc và cảm thấy nó không còn đẹp,
không còn ý nghĩa nữa. Bộ phận thanh niên trẻ ngày nay còn tỏ ra xa lánh
trang phục của dân tộc mình vì họ cảm thấy tự ti khi ra ngoài, bị chê là
người dân tộc.
Trình độ dân trí của đồng bào dân tộc Sán Dìu còn thấp, họ chưa
nhận ra hết giá trị văn hóa của dân tộc mình nên không quan tâm đến việc
giữ gìn, bảo tồn và truyền dạy văn hóa cho con cháu của mình. Còn thế hệ
trẻ khi đặt đến vấn đề bảo tồn cũng tỏ ra thờ ơ, không bận tâm suy nghĩ.
Nền văn hóa dân tộc vốn đã có sức đề kháng yếu lại chịu sự sâm
nhập của nhiều luồng văn hóa mới từ bên ngoài nên khả năng bị biến đổi là
không thể tránh khỏi. Do sự trải nghiệm thị trường còn thiếu, trình độ dân
trí thấp nên đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Đạo Trù dễ dàng tiếp nhận những
xu hướng văn hóa một cách bừa bãi, không chọn lọc có khi quay lưng lại
với văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Quan niệm về cái đẹp của đồng bào dân tộc Sán Dìu đã thay đổi rất
nhiều, nhất là thế hệ trẻ. Những phong cách ăn mặc hiện đại, thời thượng
hay đơn giản là những bộ quần áo thường ngày đã xâm lấn và đi sâu trong
đời sống của họ thay vì phải mặc những bộ quần áo truyền thống gò bó, chỉ
một màu sắc, không thuận tiện cho việc đi lại của họ.
Bản sắc văn hóa dân tộc không phải là cái gì nhất thành bất biến, mà
là “ nhất thành vạn biến”. Biến đổi không ngừng tùy theo từng hoàn cảnh
lịch sử cụ thể. Trang phục truyền thống của dân tộc Sán Dìu, xã Đạo trù,
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huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũng vậy, nó là sản phẩm của lịch sử,
được tạo dựng để đáp ứng nhu cầu của đồng bào dân tộc trong môi trường
thích ứng với điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội ở từng giai đoạn lịch sử
khác nhau. Do điều kiện sống mà trang phục ít nhiều có sự biến đổi, cải
tiến theo xu hướng thời trang.
Sự tiếp nhận văn hóa thông tin hiện nay đang diễn ra hết sức nhanh
chóng và mạnh mẽ. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin
bùng nổ, thanh niên ở các vùng dân tộc thiểu số đang có lối sống cởi mở,
hướng ngoại hơn. Do được thụ hưởng những thành quả của khoa học kỹ
thuật hiện đại, được đầu tư học hành, được ra ngoài xã hội tiếp xúc với
nhiều môi trường khác nhau nên phong cách của thanh niên dân tộc càng
ngày càng mới mẻ. Cuộc sống hiện đại nhường chỗ cho những bộ trang
phục phương Tây tiện dụng, nhiều bạn gái trẻ không còn quan tâm tới thêu
thùa váy áo truyền thống. Trước đây, ở các vùng dân tộc, người ta đánh giá
một cô gái bằng các sản phẩm thêu thùa họ tự làm ra để mang về nhà chồng
thế nhưng giờ đây chắc các cô gái cũng chẳng còn làm điều này nữa. Thị
hiếu cũng chính là nhân tố khiến trang phục dân tộc bị mai một dần. Bên
cạnh đó, cũng có sự giao thoa, học hỏi từ trang phục của dân tộc này với
trang phục của dân tộc khác, dẫn tới sự thay đổi trong chất liệu, kiểu dáng,
hoa văn trên trang phục truyền thống.
Vấn đề cần được quan tâm nữa đó chính là cơ hội để chưng diện
những bộ trang phục truyền thống. Việc hoàn thành nên những bộ trang
phục, sử dụng nó trong đồng bào dân tộc thiểu số đã khó khăn, càng có
khăn hơn khi cơ hội xuất hiện ngày một bị thu hẹp. Trước kia, mặc dù để
làm ra một bộ trang phục truyền thống phải mất rất nhiều thời gian và tiền
bạc nhưng đồng bào dân tộc vẫn mong muốn được mặc nó. Có lẽ bởi vì khi
kinh tế chưa phát triển, khi đồng bào chưa được tiếp cận với nền văn hóa
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mới, họ có nhiều cơ hội để mặc trang phục truyền thống của mình hơn,
được khoác trên mình bộ trang phục truyền thống là điều gì rất đỗi tự hào.
Hiện nay, hầu hết trang phục của các dân tộc thiểu số chỉ được mặc vào các
dịp trọng đại như ngày tết, lễ hội hoặc các ngày kỉ niệm lớn của đất nước.
Tiếc rằng những cơ hội ấy còn quá ít.
2.4. Đánh giá chung về công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục
truyền thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù
2.4.1. Ưu điểm
Trong thời gian qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục
truyền thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù có những chuyển biến tích cực.
Việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc Sán Dìu xã Đạo
Trù, huyện Tam Đảo trong những năm gần đây có ý nghĩa thiết thực rất
lớn, nó không chỉ góp phần vào việc giáo dục tình yêu quê hương, yêu các
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc tới các thế hệ trong cộng đồng Sán
Dìu mà nó còn đánh thức lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong mỗi con người,
góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương, chính sách nhằm ưu
tiên, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua nhiều năm thực hiện
chính sách văn hoá đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những
thành tựu nhất định: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân về văn hóa nói chung, văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng được nâng lên
một bước; Đời sống văn hoá cơ sở đã có bước phát triển; Công tác giữ gìn,
bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc, đặc biệt là văn hoá của các dân
tộc thiểu số có bước phát triển mới về quy mô cũng như chiều sâu.
Từ những tác động của chính sách Nhà nước đã làm cho đời sống sinh
hoạt và tư duy của cộng đồng các dân tộc nói chung và người Sán Dìu xã
Đạo Trù, huyện Tam Đảo nói riêng thay đổi. Đồng thời phong tục tập quán,
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những lối sống sinh hoạt văn hóa, những nét đẹp trong văn hóa trang phục
truyền thống cũng dần biến đổi theo.
Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như: Chương trình xóa đói
giảm nghèo, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển y tế, giáo
dục…những chính sách đó đã làm cho đời sống người dân thay đổi, mức
sống tăng lên, điều kiện sống được cải thiện, đời sống văn hóa theo đó cũng
được nâng lên. Đặc biệt là điều kiện giao lưu, hội nhập giữa người Sán Dìu
với các tộc người khác tại địa phương ngày càng sâu rộng. Các dự án phát
triển cơ sở hạ tầng đang làm giảm dần khoảng cách giữa các cộng đồng với
nhau. Các chính sách của nhà nước tác động không nhỏ đến người dân làm
thay đổi những tập tục cũng như những giá trị của trang phục vốn có trong
truyền thống.
Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam
thực hiện đề tài: “Đánh giá việc thực hiện các chính sách dân tộc và miền
núi đối với địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn ở Vĩnh Phúc giai
đoạn 2006 - 2012. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thực hiện trong giai
đoạn 2013 - 2020”. Đề tài này đã góp phần giúp cho công tác bảo tồn, phát
huy giá trị văn hóa của đồng bào Sán Dìu có những chuyển biến tích cực.
Năm 2016, cộng đồng dân tộc người Sán Dìu ở các tỉnh thành trên cả
nước đã thành lập Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Sán
Dìu với nhiều hoạt động tích cực. Trung tâm được thành lập với nhiều hoạt
động thực tiễn, thu hút đông đảo đồng bào tham gia. Trung tâm cũng có
nhiều cuốn sách viết về những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc
Sán Dìu như: Dân tộc Sán Dìu - Hội tụ và phát triển của tác giả Trần Quốc
Hùng, các tạp chí viết về dân tộc Sán Dìu…Trung tâm được thành lập như
minh chứng về sự đoàn kết của các dân tộc Sán Dìu , tính cố kết cộng đồng
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ngày càng bền chặt, để cùng nhau góp sức xây dựng và phát triển văn hóa
Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Giao lưu văn hóa là quy luật của thời đại, là hiện tượng phổ biến của
xã hội loài người. Thông qua quá trình giao lưu này, các dân tộc học hỏi,
tiếp thu nhiều yếu tố văn hóa của nhau, bên cạnh giữ gìn văn hóa truyền
thống của dân tộc mình, họ có thể tiếp thu những yếu tố văn hóa ngoại lai
khác. Đây chính là tiền đề làm cho văn hóa của các tộc người biến đổi.
Song song đó là sự sẵn sàng chấp thuận những yếu tố văn hóa mới của
các cộng đồng khác, làm phong phú thêm, hiện đại thêm văn hóa của người
Sán Dìu. Điều này làm cho văn hóa của họ biến đổi.
Văn hóa của dân tộc Sán Dìu thực sự rất tiềm năng, nhưng thực tế đến
nay để biến nó thành các sản phẩm dịch vụ du lịch, là điểm đặt chân tham
quan và phát triển kinh tế thì còn rất khó khăn, nhiều trở ngại. Có thể tương
lai còn dài, nhưng tôi tin rằng, nếu chúng ta vẫn kiên trì bảo tồn các giá trị
văn hóa này thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nữa để xây dựng và
phát triển nó lên một tầm cao mới.
2.4.2. Hạn chế
Công tác bảo tồn và phát huy các DSVH dân tộc trong đó có công tác bảo
tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu những năm vừa
qua đã phần nào tháo gỡ được những khó khăn, nâng cao đời sống của đồng
bào dân tộc xã Đạo Trù. Song, những kết quả này chưa đủ lớn để bảo vệ bản
sắc văn hóa dân tộc nơi đây đang ngày một bị mai một, phai mờ.
Mặc dù các chính sách của BVHTTDL được đề ra, công tác bảo tồn
của huyện Tam Đảo và chính quyền địa phương xã Đạo Trù còn chung
chung nhưng nó là những dấu hiệu tích cực thể hiện sự quan tâm của Đảng
và Nhà nước đối với công cuộc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc văn hóa dân tộc.
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Dân tộc Sán Dìu vốn có một kho tàng DSVH rất phong phú được
truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác như: ngôn
ngữ, chữ viết, văn hóa dân gian, tri thức dân gian, các lễ hội, ẩm thực, dân
ca và trang phục truyền thống. Đây là các DSVH có ý nghĩa vật chất và
tinh thần của đồng bào dân tộc Sán Dìu tạo nên một bản sắc riêng cho cộng
đồng người nơi đây. Tuy nhiên, những giá trị này đang dần bị mất đi do sự
vắng bóng của các bậc cao niên và sự thờ ơ của lớp trẻ. Lớp trẻ ngày nay
không biết tiếng dân tộc mình, không mặc trang phục dân tộc, không hát
được những bài dân ca của dân tộc thậm chí quên đi những tập tục của dân
tộc mình. Kinh tế thì nghèo nàn kèm theo quá nhiều những hủ tục lạc hậu
khiến công tác bảo tồn các giá trị văn hóa càng khó khăn.
Trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người
Sán Dìu từ khâu sản xuất nguyên liệu đến việc sử dụng nó trong đời sống hàng
ngày gần như phai nhạt, cộng đồng Sán Dìu mặc dù đã có ý thức về cái đẹp và
những giá trị của trang phục truyền thống dân tộc mình song nó chỉ tồn tại
trong một thời điểm nhất định nào đó. Khi quay về với cuộc sống hàng ngày họ
lại dửng dưng và hòa nhập ngay với lối sống như người Kinh.
Các hoạt động phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu
còn hạn chế, chưa có một chương trình biểu diễn trang phục nào dành cho
người Sán Dìu tại địa bàn xã Đạo Trù cũng như huyện Tam Đảo để cộng
đồng thấy được vai trò, cái hay, cái đẹp của nó. Các cuộc thi hát Soọng Cô,
các phong trào, trò diễn dân gian của người Sán Dìu chỉ để tập trung vào
mục tiêu chương trình chứ trang phục chỉ đóng vai trò là một nhân tố nhỏ
nhằm phân biệt sự khác nhau giữa các dân tộc và nhận biết đó là dân tộc
Sán Dìu.
Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, đề án bảo tồn và phát huy
giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu chưa có nhiều, nếu có thì
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tính thực tiễn kém, không đáp ứng được yếu tố cần của công tác bảo tồn và
phát huy.
Công tác tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa của
dân tộc mình thông qua các hoạt động văn hóa chưa đạt được những kết
quả như mục tiêu đề ra.
Nhiều năm qua nhà nước ta đã đầu tư và phát triển cho việc nghiên
cứu và sưu tầm các giá trị văn hóa truyền thống nhưng vẫn chưa đáp ứng
được yêu cầu, vẫn có những nơi không giữ được bản sắc văn hóa vốn có
của tộc người mình, và những giá trị văn hóa đó phần nào bị mai một, biến
đổi theo sự phát triển của kinh tế xã hội.
Đầu tư của Nhà nước cho bảo tồn văn hoá còn thấp và manh mún, đặc
biệt đầu tư bảo tồn và phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Kinh phí đầu tư cho công tác bảo tồn hiện nay còn hạn hẹp, chưa đáp ứng
đủ nhu cầu cho hoạt động.
Đội ngũ cán bộ quản lý và làm công tác văn hoá vùng đồng bào dân
tộc thiểu số còn thiếu, yếu, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực là người
dân tộc thiểu số. Một số cán bộ, viên chức phòng Dân tộc huyện, cán bộ
phụ trách về dân tộc thuộc ủy ban nhân dân huyện, xã, Ban dân tộc tỉnh hầu
hết không qua đào tạo đúng chuyên ngành. Người có uy tín và các nghệ
nhân người dân tộc thiểu số ngày càng ít dần. Hệ thống các thiết chế và cơ
sở vật chất cho hoạt động văn hoá nhìn chung vẫn ở tình trạng xuống cấp,
chắp vá, thiếu đồng bộ và hiệu quả sử dụng còn thấp. Vai trò của các cán
bộ quản lí văn hóa tại địa phương xã Đạo Trù chưa được phát huy rõ ràng.
Nó thể hiện ở công tác quản lí các giá trị văn hóa còn lỏng lẻo, chưa bao
quát được tiềm năng của DSVH tại địa bàn mình hoạt động, chưa có những
đề án, kế hoạch hay giải pháp hữu hiệu để phục vụ và nâng cao đời sống
cho đồng bào dân tộc mình.
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Năng lực huy động các nguồn tài trợ từ bên ngoài hay các tổ chức
phi chính phủ còn thấp do các chính sách đưa ra còn chưa đáp ứng được
với yêu cầu thực tế. Đồng bào dân tộc chưa được đánh giá đúng vai trò của
mình trong công tác bảo tồn cũng như xây dựng các chính sách để phát
triển văn hóa cho dân tộc mình.
Sự đầu tư cho giáo dục còn nhiều hạn chế, đề án phát triển ngôn ngữ
cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được đưa ra nhưng thiếu ngân sách để
thực hiện, đồng bào cũng chưa quan tâm đến tầm quan trọng của nó nên đề
án ngày càng bị xa rời, mờ nhạt.
Việc tổ chức sưu tầm, nghiên cứu giới thiệu, phát huy những giá trị
văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số chưa được tiến hành liên tục,
thường xuyên, theo một chương trình, kế hoạch đồng bộ, thống nhất.
Trước những biến đổi về mọi mặt của đời sống xã hội hiện nay, trang
phục Sán Dìu cũng đang đứng trước những thách thức mới. Mặc dù trong
những năm gần đây Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến việc “Xây
dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” (Nghị
quyết trung ương 5 khóa XIII đã nêu ra) nhưng các giá trị văn hóa Sán Dìu
nói chung và trang phục nói riêng có rất nhiều biến đổi so với trước đây.
Huyện Tam Đảo là nơi có nhiều dân tộc cùng cư trú (7 dân tộc ) họ cư
trú xen kẽ nhau trên cùng một địa vực. Do họ sinh sống xen kẽ như vậy nên
quá trình giao tiếp văn hóa của dân tộc diễn ra tương đối mạnh mẽ, và liên
tục. Từ đó việc học theo, vay mượn lẫn nhau về văn hóa là không tránh
khỏi. Chính vì thế, văn hóa của các tộc người đã biến đổi, được bổ sung, và
ngày càng phong phú, đa dạng. Song cũng vì thế, văn hóa truyền thống của
họ cũng phần nào bị mai một.

62

Song song đó là sự sẵn sàng chấp thuận những yếu tố văn hóa mới của
các cộng đồng khác, làm phong phú thêm, hiện đại thêm văn hóa của người
Sán Dìu. Điều này làm cho văn hóa của họ biến đổi.
2.5. Những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị
trang phục truyền thống người Sán Dìu
2.5.1. Tác động của điều kiện kinh tế- xã hội
Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo , tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng rẻo thấp
nên có nhiều cơ hội và thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội hơn các
vùng dân tộc ở rẻo cao. Đồng thời, họ sinh sống gần với những khu vực có
quá trình đô thị hóa cao nên đời sống của người Sán Dìu cũng nhanh chóng
thay đổi, kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ ngành nông nghiệp
sang công nghiệp - dịch vụ. Quá trình thay đổi sinh kế, dân cư các tỉnh lân
cận đến sinh sống, dẫn đến sự biến đổi của không gian văn hóa làng, đồng
thời kéo theo sự biến đổi của các giá trị văn hóa truyền thống của người
Sán Dìu.
Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như: chương trình 135
với nội dung là phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao
trình độ của cán bộ và cộng đồng dân tộc, chương trình xóa đói giảm
nghèo, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế...đã làm cho đời
sống của người dân ngày càng thay đổi. Khoảng cách giữa cộng đồng dân
tộc Sán Dìu và cộng đồng các dân tộc quanh đó ngày càng thu hẹp lại, cơ
hội để giao lưu và hội nhập ngày càng được mở rộng. Chính điều này đã
tác động không nhỏ đến suy nghĩ, lối sống của người Sán Dìu theo cả chiều
hướng tích cực và tiêu cực.
Các ngành nghề, dịch vụ, hoạt động kinh doanh vận tải của tỉnh
Vĩnh Phúc trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng và phát
triển mạnh. Nó tạo điều kiện rất lớn đến việc lưu thông hàng hóa cũng
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như đi lại của người dân. Hệ thống công nghệ thông tin, bưu chính viễn
thông, internet, mạng lưới điện và điện thoại ngày càng mở rộng, phục
vụ nhu cầu thông tin của đồng bào. Hơn nữa, huyện Tam Đảo là địa bàn
rất gần với trung tâm thành phố tỉnh và thủ đô nên việc tiếp cận với
những xu hướng mới diễn ra hết sức nhanh chóng và thuận lợi.
Kinh tế, xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi nhu cầu sống của cộng
đồng các dân tộc cũng cao hơn. Việc nhân dân trong độ tuổi lao động đi
xây dựng kinh tế ở khắp nơi trên cả nước thậm chí nước ngoài chiếm tỉ
lệ lớn cũng là một trong những nguyên nhân tác động không nhỏ đến
việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình.
Sống trong thời đại công nghệ, mọi thông tin luôn được cập nhật
từng giây, từng phút. Nó làm thay đổi quan niệm của từng cá nhân, gia
đình và cộng đồng. Họ không còn đam mê với văn hóa truyền thống mà
nhường chỗ cho lối sống hiện đại, thậm chí còn e dè khi mặc trang phục
của dân tộc mình, nhất là nam giới.
Trong bối cảnh hội nhập, phát triển sâu rộng hiện nay, dân tộc Sán
Dìu có nhiều cơ hội để tiếp thu những giá trị văn hóa mới. Song, nó cũng
đứng trước nguy cơ bị mai một. Ông Vi Hồng Nhân, nguyên Vụ trưởng
Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTT&DL) nhận định: “Do điều kiện khách
quan, chủ quan của các tộc người và các vùng miền, trang phục các dân
tộc thiểu số nói chung tuy có bộ phận được cải tiến nhất định, nhưng còn
ít và chậm theo hướng thời trang; đang có xu hướng không được coi trọng
trong đời sống hàng ngày; một bộ phận có nguy cơ bị lãng quên, mai một
mất hẳn trong cuộc sống thời hiện đại. Một số tộc người ở một số địa
phương đã nhiều năm người dân (kể cả chị em phụ nữ) không còn dùng
trang phục dân tộc trong sinh hoạt ngày thường, kể cả trong ngày lễ, Tết,
hội hè cũng không còn bóng dáng trang phục truyền thống, nhất là lớp

64

trẻ”. Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng này, trong đó phải kể
đến sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa và
hội nhập kinh tế.
Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra trên đất nước ta như một quá trình
tất yếu. Vị thế của nước ta ngày càng được khẳng định và nâng cao trên
trường quốc tế. Trên con đường hội nhập việc có những biến đổi về văn
hóa, xã hội là lẽ đương nhiên, đòi hỏi đất nước ta phải có những nguồn lực
đủ mạnh, đủ lớn để nắm bắt được xu thế của thời đại, phù hợp với yêu cầu
của quá trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa. Chính vì vậy, việc giữ gìn, bảo tồn
và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống lại càng có ý nghĩa quan
trọng. Nó không chỉ làm cho bản sắc văn hóa của dân tộc được diễn giải lại
mà nó còn là công cụ để chống lại sự đồng nhất văn hóa của toàn cầu.
Từ thực tế cho thấy, hiện nay ở xã Đạo Trù nói riêng cũng như
huyện Tam Đảo nói chung nền kinh tế còn nghèo nàn, kinh tế chậm phát
triển, các giá trị văn hóa truyền thống nơi đây đang dần dần bị mai một.
Các thế hệ có khoảng cách rất lớn về trải nghiệm và tư duy, lối sống. Với
các thế hệ những người cao niên, tiền bối họ luôn có khao khát được giữ
gìn các giá trị văn hóa truyền thống như: giữ gìn trang phục, hát soọng cô,
giữ gìn chữ viết, ngôn ngữ …của dân tộc mình, nhưng bản thân họ lại thiếu
sự tương tác với thị trường, trong khi xã hội ngày một thay đổi, kinh tế
càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Họ không biết làm thế nào để bảo tồn
và giữ gìn những giá trị văn hóa ấy, và vẫn cứ loay hoay không có câu trả
lời. Còn thế hệ trẻ hiện nay, bản thân họ thiếu thốn về mọi mặt: thiếu kinh
nghiệm, trải nghiệm, thiếu sự tương tác, thiếu sự hiểu biết về văn hóa của
chính dân tộc mình thậm chí là xa lánh những giá trị văn hóa truyền thống
tốt đẹp ấy do tư duy, lối sống hiện đại ngày nay. Một số ít thế hệ trẻ muốn
bảo tồn nhưng nguồn lực không đủ lớn nên họ chờ đợi trong vô vọng.
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Quá trình toàn cầu hóa mang tính hội nhập còn làm diện mạo của
trang phục biến đổi về cả hình dáng, hoa văn, màu sắc và chất liệu. Tuy
nhiên, nhìn vào tổng thể chung trong trang phục Sán Dìu chúng ta vẫn có
thể nhận biết và phân biệt với các tộc người khác dù nó thay đổi theo thị
trường như một quy luật tất yếu.
Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần cộng với mạng lưới đô thị
hóa dày đặc đã xâm nhập vào từng ngõ ngách của xã Đạo Trù, huyện Tam
Đảo, tác động trực tiếp đến lối tư duy, cách ứng xử với cuộc sống của chính
họ theo xu hướng mới.
Khi bàn đến vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như:
phong tục, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, các lễ hội, các văn hóa
dân gian…đa phần đồng bào không quan tâm nhất là đối với thế hệ trẻ hiện
nay. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc mai một những giá trị
văn hóa truyền thống của dân tộc.
2.5.2. Tác động của chính sách Nhà nước đến việc bảo tồn và phát huy
giá trị trang phục truyền thống
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng
định, trang phục là yếu tố văn hóa chuyển tải sắc thái tộc người, sắc thái địa
phương và chứa đựng giá trị lịch sử - văn hóa, nhân văn sâu sắc: “Trang
phục cũng như các giá trị văn hóa truyền thống khác chịu sự tác động của
các điều kiện khách quan, chủ quan... Việc bảo tồn, phát huy trang phục
truyền thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện kinh tế - xã
hội, môi trường tự nhiên, môi trường lịch sử - xã hội nhân văn, nhận thức
thẩm mỹ của cá nhân, cộng đồng các dân tộc… Đặc biệt là sự tác động của
các chủ trương, chính sách liên quan đến bảo tồn, phát huy văn hóa truyền
thống các dân tộc nói chung, trang phục truyền thống nói riêng”.
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Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
đến năm 2020”, đây là sự kiện quan trọng tiếp tục thể hiện chính sách của
Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các
dân tộc thiểu số Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá
VIII.
Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương, chính sách nhằm ưu
tiên, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua nhiều năm thực hiện
chính sách văn hoá đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được
những thành tựu nhất định: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp nhân dân về văn hóa nói chung, văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng được
nâng lên một bước; Đời sống văn hoá cơ sở đã có bước phát triển; Công tác
giữ gìn, bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc, đặc biệt là văn hoá
của các dân tộc thiểu số có bước phát triển mới về quy mô cũng như chiều
sâu.
Bên cạnh những thành tựu đáng kể đã đạt được trong lĩnh vực văn
hoá ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua cũng còn nhiều vấn đề
cấp bách cần khắc phục. Đời sống kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số
rất ít người (dưới 5.000 người và dưới 10.000 người) đều rất khó khăn so
với các dân tộc có số dân đông hơn. Trong đó, vấn đề đặc biệt cấp bách đặt
ra là bản sắc văn hóa của các tộc người này bị mai một nhanh chóng. Đầu
tư của Nhà nước cho bảo tồn văn hoá còn thấp và manh mún, đặc biệt đầu
tư bảo tồn và phát triển văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đội ngũ
cán bộ quản lý và làm công tác văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn
thiếu, yếu, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực là người dân tộc thiểu số.
Người có uy tín và các nghệ nhân người dân tộc thiểu số ngày càng ít dần.
Hệ thống các thiết chế và cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá nhìn chung
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vẫn ở tình trạng xuống cấp, chắp vá, thiếu đồng bộ và hiệu quả sử dụng còn
thấp.
Năng lực huy động các nguồn tài trợ từ bên ngoài hay các tổ chức
phi chính phủ còn thấp do các chính sách đưa ra còn chưa đáp ứng được
với yêu cầu thực tế. Đồng bào dân tộc chưa được đánh giá đúng vai trò của
mình trong công tác bảo tồn cũng như xây dựng các chính sách để phát
triển văn hóa cho dân tộc mình.
Sự đầu tư cho giáo dục còn nhiều hạn chế, đề án phát triển ngôn ngữ
cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được đưa ra nhưng thiếu ngân sách để
thực hiện, đồng bào cũng chưa quan tâm đến tầm quan trọng của nó nên đề
án ngày càng bị xa rời, mờ nhạt.
Những bất cập trên xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản và then
chốt: Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của việc bảo tồn,
phát triển văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều lúc, nhiều nơi
còn chưa đúng, chưa thật đầy đủ, chưa thống nhất cao; Việc bảo tồn và phát
huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đã được thể chế hoá,
nhưng từ văn bản đến hiện thực vẫn còn nhiều khoảng cách mà nguyên
nhân là thiếu sự tương thích giữa bảo vệ, giữ gìn với phát huy phát triển.
Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương ở cơ sở chưa chú trọng và có
biện pháp chỉ đạo tích cực, hữu hiệu cho việc bảo tồn văn hóa truyền thống.
Việc tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng tham gia giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc chưa được tiến hành thường xuyên và sâu rộng đến các
thôn, làng và các tầng lớp nhân dân.
Tiểu kết
Trang phục là sản phẩm chứa đựng những giá trị, yếu tố văn hóa, đặc
biệt của mỗi một cộng đồng dân tộc, trong đó có dân tộc Sán Dìu ở xã Đạo
trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với sự phát triển của nền kinh
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tế - xã hội, trang phục của đồng bào dân tộc nơi đây có sự biến đổi ít nhiều.
Sự tiếp biến và giao thoa văn hóa giữa các vùng miền khiến cho trang phục
truyền thống của dân tộc Sán Dìu đang đứng trước những thách thức to lớn
và cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính đồng bào nơi đây.
Trước những thay đổi như vũ bão của đời sống xã hội, Đảng, Nhà
nước cùng ngành văn hóa tỉnh cũng như địa phương đã có những biện pháp
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các lễ hội, các buổi
diễn văn nghệ, trình diễn trang phục, tham gia các chương trình trong địa
bản tỉnh và trên cả nước. Tuy nhiên, những hoạt động này chưa đủ để bảo
vệ các di sản văn hóa dân tộc trước sự lớn mạnh của nền kinh tế thị trường
và sự ảnh hưởng từ những xu hướng văn hóa mới. Trước những thách thức
to lớn trên, đòi hỏi chúng ta phải chung tay xây dựng, đưa ra những giải
pháp thật sự có hiệu quả và đi sâu vào quần chúng nhân dân xã Đạo Trù
đồng thời hạn chế tối đa những mặt tiêu cực đang còn tồn tại.
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CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRANG PHỤC
TRUYỀN THỐNG NGƯỜI SÁN DÌU TẠI XÃ ĐẠO TRÙ
3.1. Một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị
trang phục truyền thống người Sán Dìu
3.1.1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về bảo
tồn và phát huy
Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tuy
nhiên đến nay các văn bản quản lý cụ thể dành riêng cho trang phục các
dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn trong đó có trang phục của người
Sán Dìu là chưa có. Các hoạt động để trưng bày, biểu diễn trang phục còn
manh mún, không thường xuyên chủ yếu xuất hiện trong các chương trình
giao lưu văn nghệ, các ngày hội lễ, Tết, ngày văn hóa được huyện Tam Đảo
tổ chức hàng năm…
Trang phục truyền thống là tinh hoa văn hóa của dân tộc, chính vì
vậy rất cần được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy Đảng,
Nhà nước, cần có các văn bản quản lý của Nhà nước từ Trung Ương đến
địa phương để tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị
trang phục được thực hiện. Việc Nhà nước ban hành hệ thống các văn bản
pháp quy về bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống sẽ tạo hành
lang pháp lý giúp các địa phương, cơ quan chủ quản thực hiện tốt chức
năng và nhiệm vụ của mình.
Cần hoàn thiện các cơ chế chính sách đối với công tác bảo tồn và
phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu. Có chính sách
nghiên cứu đánh giá tổng thể từ các chuyên gia để đưa ra những nhận định
đúng đắn về giá trị của trang phục từ đó có hướng phát triển phù hợp. Đảng
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và chính quyền cần có nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống chính sách
quản lý và tăng cường hiệu lực của hệ thống các văn bản, quy phạm pháp
luật trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần ban hành các quy định, quy chế
chính sách bảo tồn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
Đối với Ủy ban nhân dân xã Đạo Trù, việc xây dựng kế hoạch và
thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nói chung và trang
phục người Sán Dìu nói riêng là vô cùng cấp thiết, bởi những giá trị văn
hóa truyền thống này không chỉ tạo nên sự độc đáo, riêng có của văn hóa
Việt Nam mà nó góp một phần không nhỏ trong quá trình xây dựng nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3.1.2. Công tác sưu tầm, nghiên cứu và quảng bá giá trị trang phục
Trong những năm gần đây, cùng với những thay đổi về nhận thức, về
kinh tế đã kéo theo sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ giữa các dân tộc với
nhau, đặc biệt là xu hướng đổi mới về đời sống sinh hoạt, nhiều hệ lụy về
văn hóa bản địa dần hình thành. Nhiều tập quán sinh hoạt thay đổi, không
gian văn hóa truyền thống dần thu hẹp, thậm chí đã không còn diễn ra, thế
hệ trẻ không còn mặn mà nhiều với lối sinh hoạt văn hóa truyền thống…
Vấn đề đặt ra là cần bảo tồn, chọn lọc và phát huy kịp thời giá trị các
di sản văn hóa nói chung và giá trị trang phục người Sán Dìu là vô cùng
quan trọng và cấp bách, không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa mà trước hết
đó là nhiệm vụ chính trị để củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Mặt
khác, trong điều kiện mở cửa hội nhập, bảo tồn và phát huy giá trị các di
sản văn hóa là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.
Xác định được mục đích, ý nghĩa đó, trong những năm qua cộng
đồng dân tộc Sán Dìu đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát
triển văn hóa Sán Dìu để nghiên cứu, sưu tầm, thực hiện nhiều đề tài,
chuyên đề khoa học, bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống của dân
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tộc mình. Ngoài ra còn có các chuyên đề giới thiệu văn hóa Sán Dìu được
tổ chức thường xuyên cho sinh viên và những người sinh sống tại Hà Nội,
Quảng Ninh, Thái Nguyên…làm cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy
giá trị các di sản văn hóa của đồng bảo dân tộc được thực hiện hiệu quả.
Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Sán Dìu tập trung
khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm nhiều loại sách báo, những câu chuyện từ các
cụ già kể lại, các loại hình văn hóa phi vật thể thông qua các sản phẩm văn
hóa vật thể có trong cuộc sống hàng ngày…Có thể nói, đây là kho tài sản
quý giá về văn hóa người Sán Dìu đang được bảo tồn và phát huy tại Trung
tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Sán Dìu. Đồng thời, đây
chính là các luận cứ khoa học giúp các thế hệ trẻ của người Sán Dìu, học
sinh, sinh viên học tập và nghiên cứu đặc biệt là cơ sở để các cấp ủy Đảng
hoạch định các chương trình, kế hoạch và chính sách về bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa người Sán Dìu trên địa bàn mình.
Trong những năm gần đây, hoạt động quảng bá giá trị văn hóa của
trang phục người Sán Dìu còn chưa thực sự được chú trọng nhiều. Để hoạt
động này thực sự hiệu quả thì chính quyền địa phương cũng như người dân
nơi đây phải là những người nhận thức đúng đắn về giá trị của nó, yêu mến
và sử dụng nó hàng ngày. Bởi hơn hết, chỉ có những người trong chính dân
tộc mình khi khoác lên bộ trang phục của mình mới thấy hết được cái hay,
cái đẹp và sức hấp dẫn của trang phục truyền thống dân tộc. Nó toát lên cái
hồn cốt mà chắc chắn rằng một người không thuộc về dân tộc Sán Dìu sẽ
không thể nào truyền tải tới cộng đồng được.
Trong các tổ, bản, xã đều có hệ thống loa phát thanh vì vậy cần liên
kết để phát những bài viết về trang phục vào mỗi buổi sáng hoặc chiều.
Việc phát thanh trên hệ thống loa công cộng ở các địa phương khác nhau sẽ
tác động tích cực vào nhận thức của người dân về giá trị của trang phục mà
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chi phí cho hoạt động này vừa rẻ mà vẫn thực hiện được việc quảng bá
được nguồn gốc tạo ra trang phục và những giá trị văn hóa truyền thống
tinh hoa có trong nó.
Cần đan xen và có một trang Website riêng dành cho trang phục Sán
Dìu trên Internet, bổ sung nhiều bài viết về trang phục trên các trang mạng
xã hội như: Facebook của tập thể và cá nhân. Ngoài việc quảng cáo trang
Website của mình, cần tìm hiểu thêm các địa chỉ trang mạng khác để gửi
thông tin về trang phục người Sán Dìu và những nét đẹp của trang phục đến
Website đó. Hình thức này giúp cho trang phục Sán Dìu quảng bá được
hình ảnh của mình đến đông đảo công chúng hơn.
Tích cực tham gia các hội chợ triển lãm, chợ phiên để đưa trang phục
Sán Dìu đến với các ngày hội, ngày văn hóa trong tỉnh và các trường học
trên địa bàn nhằm mục đích giới thiệu trang phục dân tộc cũng như để giao
lưu với cộng đồng các dân tộc thiểu số khác nhau.
3.1.3. Nhận thức
Nhân tố con người luôn được xem là nhân tố đặc biệt, là nguồn tài
sản vô giá bảo đảm cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển kinh tế bền
vững của tỉnh nói chung và tại xã Đạo Trù nói riêng. Vấn đề về nhân lực
càng trở nên cấp bách hơn khi người dân ở xã, thanh niên không còn muốn
bám đất, không còn muốn lưu giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình.
Trong khi đó, hầu hết những người còn lưu giữ và biết được giá trị văn hóa
của dân tộc Sán Dìu tại xã Đạo Trù phần lớn tuổi đã cao, số lượng ít. Chính
thực trạng ấy đòi hỏi các chính quyền sở tại cần chú trọng hơn nữa tới việc
bồi dưỡng, đạo tạo cho đội ngũ trẻ, thế hệ măng non của dân tộc.
Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục người Sán Dìu
được thực hiện, chính quyền Vĩnh Phúc cần tăng cường công tác giáo dục
bồi dưỡng cán bộ, cử cán bộ đi tập huấn, giao lưu học hỏi kinh nghiệm.
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Nâng cao nhận thức và giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho mọi
tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác,
nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di
sản văn hóa truyền thống. Tôn vinh và có chế độ đãi ngộ hợp lý với những
người truyền dạy, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đưa
vào chương trình giáo dục phổ thông các vấn đề về văn hóa dân tộc, giải
pháp về giáo dục được coi là tiên phong và là yếu tố then chốt, quyết định
đến sự phát triển bền vững của tỉnh Vĩnh Phúc.
Cần thiết phải thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu tư liệu hóa
nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa để có thể truyền lại kho tàng văn hóa
tri thức, văn hóa dân tộc cho các thế hệ sau. Khơi dậy sức sáng tạo, chủ
động trong nhân dân, trong đời sống cộng đồng với mục đích đáp ứng được
nhu cầu hoạt động văn hóa trong thời kỳ hiện nay mà không làm cho những
giá trị văn hóa xưa bị mai một hay thất truyền.
Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống
luôn là bài toán, là thách thức đồng thời cũng là mục tiêu hướng đến của
các nhà quản lý trong điều kiện mới, thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Các
giải pháp đưa ra sẽ phần nào đó giúp các nhà quản lý văn hóa, chính quyền
địa phương và người dân trên địa bàn giải quyết được những khó khăn, bất
cập đang tồn tại, mặt khác đó cũng là những việc làm cần thiết cho công tác
bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu trong
giai đoạn hiện nay.
Chính quyền địa phương và người dân cần nhận thức rõ mục tiêu
phát triển văn hóa truyền thống dân tộc một cách bền vững để từ đó có
những hành động và ứng xử một cách đúng đắn. Chú trọng công tác truyền
dạy kết hợp với sự tham gia của cộng đồng địa phương trong các hoạt động
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văn hóa. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của
người dân về việc phát triển hài hòa các yếu tố: Kinh tế - Xã hội – Văn hóa.
3.2. Giải pháp
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
trong đó có trang phục Sán Dìu xã Đạo Trù ở tỉnh Vĩnh Phúc là một chủ
trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, được nhân dân phần đấu
thực hiện suốt thời gian qua. Trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập
quốc tế, văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Vĩnh Phúc đã trải qua
không ít khó khăn thách thức. Song nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp
chính quyền, cùng với sự nố lực của toàn dân, sự nghiệp bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ.
Trong suốt quá trình phát triển đất nước, văn hóa truyền thống các dân
tộc thiểu số chứa đựng trong nó cả những mặt tích cực và hạn chế, vì vậy,
bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa (những mặt tích cực) truyền
thống của đồng bào các dân tộc thiểu số là việc làm cần thiết nhằm mục
tiêu thoả mãn tinh thần, đời sống tâm linh, tư tưởng, đạo đức, lối sống của
con người, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
các dân tộc thiểu số. Mặt khác, xây dựng, tổ chức, quản lý tốt các hoạt
động văn hóa truyền thống của đồng bào sẽ góp phần to lớn vào xây dựng
môi trường văn hóa lành mạnh, làm cơ sở cho việc xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời phát huy tốt những
ảnh hưởng tích cực của giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống xã hội
hiện nay.
Ngày nay, xu hướng tiến tới hiện đại và hội nhập vào nền văn hóa nhân
loại là quy luật tất yếu. Tuy nhiên, trong sự phát triển nội tại của văn hóa
đặt ra cho văn hóa của người Sán Dìu xã Đạo Trù những cơ hội, thách thức
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mới, một trong những thách thức cơ bản nhất, nổi trội nhất là làm thế nào
để bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa của trang phục truyền
thống trong môi trường đầy biến động, đề tài xin đề xuất một số giải pháp
để bảo tồn, phát huy các giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu xã
Đạo Trù, gồm:
3.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách
Chương trình Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân
tộc Việt Nam năm 2011, đồng chí Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Dân tộc cho biết: “Qua chương trình trình diễn lần này, chúng tôi
sẽ có những đánh giá, xem trang phục dân tộc nào cần khôi phục, trang
phục nào đang mai một và làm thế nào để người dân tộc tự hào khi mặc
trang phục của mình… Sau đó, sẽ trình lên Chính phủ, đề nghị hướng bảo
tồn và phát huy.”. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo
tồn và phát huy giá trị trang phục của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam với
hy vọng trong tương lai không xa trang phục truyền thống của đồng bào
các dẫn tộc thiểu số sẽ được phục hồi và phát triển.
Trước đó, tháng 11/2012, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc
Việt Nam đã lần đầu tiên diễn ra cuộc trình diễn trang phục dân tộc với quy
mô quốc gia. Cuộc trình diễn trang phục này như một bước ngoặt đánh dấu
về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn trang phục truyền
thống, qua đây, cộng đồng dân tộc cũng hiểu hơn nữa về giá trị của trang
phục dân tộc mình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Cũng qua cuộc trình diễn
này, chúng ta thấy sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam với bản
sắc văn hóa phong phú, đa dạng góp phần tô điểm cho đất nước ngày càng
giàu mạnh hơn.
Hội thảo “Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các
dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay” là một trong các nội dung công tác
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nhằm thực hiện Quyết định 1270/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Bảo
tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. Đề án
này được đưa ra nhằm khôi phục, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số. Cho
đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo nói riêng
đã đạt được những thành tích đáng kể.
Hiện nay, ở xã Đạo Trù cũng như huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc
chưa có một chính sách cụ thể nào dành riêng cho trang phục của đồng bào
dân tộc thiểu số nói chung cũng như xã Đạo Trù nói riêng. Đây là một thiếu
sót rất lớn của các nhà quản lí văn hóa cần được khắc phục kịp thời. Nếu
không nhanh chóng đưa ra các giải pháp cho nó thì chắc chắn một thời gian
ngắn nữa thôi sự xuất hiện của nó sẽ trôi vào dĩ vãng. Người Sán Dìu cũng
sẽ không còn thấy được những giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc
mình. Để trang phục Sán Dìu có thể phát huy được giá trị của mình, Đảng
và chính quyền xã Đạo Trù cần có những giải pháp hữu hiệu, đưa ra những
chủ trương nhất quán như:
Thể chế hóa các chủ trương của Đảng trong công tác bảo tồn các giá
trị văn hóa trong đó có giá trị văn hóa của trang phục truyền thống người
Sán Dìu. Dựa vào các chính sách văn bản của nhà nước đã ban hành như:
Luật Di sản văn hóa; các quy chế về thực hiện nếp sống văn minh ban hành
theo quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ hoặc Thông tư số 04/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội; Pháp lệnh về bảo tàng, các thể chế về tổ chức bộ máy quản
lý nhà nước, thể chế về ngân sách…Nhưng các chính sách này mới chỉ
chung chung, chưa đưa ra được các biện pháp cụ thể nào cho trang phục
truyền thống.
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Cần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của các cấp, các ngành trực
tiếp liên quan đến việc duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng
bào dân tộc thiểu số. Cần xây dựng và khuyến khích các đề tài khoa học về
bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện hiệu quả hơn nữa các Chương
trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, các dự án phát triển văn hóa cho đồng
dân tộc.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, bảo tồn các giá trị
văn hóa truyền thống. Gắn việc quản lí với những mục tiêu chung về văn
hóa, các chính sách về văn hóa mà Đảng và Nhà nước đề ra. Đối với những
luật lệ, phong tục tập quán của đồng bào tiểu số mặc dù lạc hậu nhưng
mang dấu ấn dân tộc đậm nét thì cần duy trì và bảo tồn để tôn vinh lên bản
sắc văn hóa của họ. Tất cả vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, dân
chủ, văn minh.
Trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống,
nhân dân xã Đạo Trù đóng vai trò là chủ thể, nhưng không thể thiếu những
chính sách tác động của Nhà nước. Nhà nước cần đưa ra những chính sách
hỗ trợ đồng bào Sán Dìu trong việc sản xuất, lưu thông trang phục truyền
thống, tạo môi trường phát triển cho trang phục có nhiều cơ hội để giới
thiệu đến cộng đồng như mặc trang phục trong các hoạt động du lịch của
tỉnh, địa phương. “ Đặc biệt, cần phải tri thức hóa, trí tuệ hóa những kiến
thức về bảo tồn trang phục dân tộc, tri thức đó phải đưa vào giảng dạy ở
các trường để các em học sinh nhận biết được cái đẹp, tôn vinh vẻ đẹp của
trang phục dân tộc. Bên cạnh đó, việc tổ chức các cuộc triển lãm, các hình
thức giao lưu, hội chợ…để tôn vinh trang phục truyền thống là cần thiết.
Nếu thường xuyên tạo được những hoạt động này, sẽ tạo được hành lang để
trang phục dân tộc được bảo tồn, phát huy và đóng góp thiết thức vào đời

78

sống”, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTT&DL) Ngô
Quang Hưng khẳng định.
3.2.2. Giải pháp về xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa
3.2.2.1. Xây dựng quy hoạch tổng thể về trang phục truyền thống dân tộc
Sán Dìu
Để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của trang phục truyền thống
dân tộc Sán Dìu đúng đắn trên cơ sở khoa học thì vấn đề quy hoạch luôn
luôn phải đi trước một bước. Trong công tác quy hoạch tổng thể trang phục
truyền thống dân tộc Sán Dìu cần chú ý:
Cần có các thống kê, đánh giá toàn diện về trang phục truyền thống
dân tộc Sán Dìu của cộng đồng tộc người ở xã Đạo trù với các giá trị văn
hóa đặc trưng; đánh giá tác động của hoạt động của trang phục này đến đời
sống của cộng đồng tộc người cũng như những tác động của xã hội (quá
trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế…) đến các giá trị văn hóa của trang
phục truyền thống này. Thống kê và lưu giữ đầy đủ những thông tin về giá
trị văn hóa của trang phục truyền thống dân tộc Sán Dìu theo phương pháp
và thao tác khoa học (như giá trị cố kết, biểu dương sức mạnh cộng đồng
tộc người; giá trị hướng về cội nguồn; hưởng thụ văn hóa; giá trị gìn giữ và
trao truyền văn hóa). Bên cạnh đó, việc thống kê, phân tích, đánh giá các
giá trị văn hóa của trang phục truyền thống dân tộc Sán Dìu sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho những nghiên cứu sâu hơn để bảo tồn, phát huy những
giá trị văn hóa của trang phục truyền thống cũng như việc quảng bá văn
hóa truyền thống địa phương ra trước công chúng một cách có hệ thống mà
không phải là những hiện tượng văn hóa đơn lẻ, rời rạc...
Cần có các chuyên gia là người dân tộc thiểu số, hiểu sâu sắc trang
phục dân tộc, nhất là những trang phục gốc để phục chế và phổ biến. Với
các dân tộc không còn giữ được trang phục truyền thống, cần tìm hiểu kĩ
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nguồn gốc, đi đến tận các nơi dân tộc đó sinh sống, khảo sát lại xem trang
phục gốc của tộc người đó như thế nào, chụp ảnh lại, sau đó có kinh phí
khôi phục lại. Hoặc ra nước ngoài nơi có dân tộc đó sinh sống để nghiên
cứu và tìm trang phục, sau đó khôi phục lại, coi đó là bộ trang phục gốc của
đồng bào.
Các cấp lãnh đạo cần quan tâm nhiều hơn nữa đến các hoạt động văn
hóa của các dân tộc. Khuyến khích, tìm hiểu và có kế hoạch tài trợ hoặc
kêu gọi tài trợ cho các hoạt động không chỉ về tiền bạc mà cả địa điểm tổ
chức, quảng bá, liên lạc,….
3.2.2.2. Tăng cường công tác quảng bá trang phục truyền thống người Sán Dìu
Vấn đề quảng bá trang phục truyền thống người Sán Dìu trước công
chúng là một giải pháp có vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy giá trị
văn hóa của trang phục truyền thống người Sán Dìu trước công chúng và
bạn bè quốc tế. Hiện nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học công
nghệ, nhất là công nghệ thông tin với các các kênh thông tin khác nhau như:
Internet, qua các hoạt động ngoại giao, kinh tế, văn hóa nghệ thuật,... là
phương tiện hữu hiệu cho người dân xã Đạo Trù quảng bá hình ảnh, văn hóa
truyền thống của mình trước công chúng. Nó giúp công chúng hiểu rằng
trang phục không chỉ là dấu hiệu đặc trưng nhất để nhận biết và phân biệt
các dân tộc với nhau, nó là kết tinh văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc,
mà nó còn là khởi nguồn cho mọi hoạt động của bao lớp thế hệ cư dân ở xã
Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
3.2.3. Giải pháp về con người
3.2.3.1. Nâng cao nhận thức của con người về giá trị văn hóa của trang
phục truyền thống dân tộc Sán Dìu
Nguyên giảng viên trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, GS. Hoàng
Nam nhận định: “Bảo tồn trang phục dân tộc là phải nghĩ đến các giá trị
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của bộ trang phục. Bảo tồn phải nhằm mục đích là phát huy, phát triển giá
trị lịch sử của nó. Nếu bảo tồn không rõ mục đích, không đạt hiệu quả nhất
định, thì việc bảo tồn sẽ không có ý nghĩa và sẽ không bao giờ bảo tồn
được”.
Còn PGS.TS Đoàn Thị Tình (Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát
triển văn hóa dân tộc) đề xuất một số giải pháp “ Bảo tồn và phát huy trang
phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam kế thừa và phát triển”.
PGS.TS Đoàn Thị Tình cho rằng: phải nâng cao nhận thức của người dân
yêu cái đẹp, tự hào về bộ trang phục truyền thống của mình; cần có sự tham
gia của bà con đồng hành với những quy ước việc sử dụng trang phục
truyền thống; Nhà nước, các ban, ngành cần quan tâm, khuyến khích bà
con khôi phục phát triển nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm cũng như
đồ mỹ nghệ trang sức; Cải tiến, cách tân phù hợp với thị hiếu giới trẻ mặc
thường nhật khi tham gia công tác xã hội và đến công sở.
TS.Trần Hữu Sơn, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian cho rằng:
“ Muốn bảo tồn được trang phục truyền thống của đồng bào các dân
tộc vùng Tây Bắc nói riêng, Việt Nam nói chung, trước hết, cần nâng cao
nhận thức của đồng bào trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc
mình. Làm sao để đồng bào nhận thức được việc giữ gìn trang phục chính
là giữ gìn bản sắc, dấu ấn văn hóa và là niềm tự hào của dân tộc mình. Bên
cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích hỗ trợ các làng nghề
thủ công, làm nguyên vật liệu để dệt vải, thêu thùa, vừa có chính sách bắt
buộc để thể hiện bản sắc văn hóa”.
Việc nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về tầm quan
trọng của trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo trù cần được thực
hiện một cách triệt để và tuyên truyền rộng rãi. Để đồng bảo chủ động trong
việc bảo tồn trang phục truyền thống cán bộ văn hóa thôn, xã cần chia sẻ về
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những điều hay, tốt đẹp của dân tộc, nâng cao niềm tự hào dân tộc.Công tác
bảo tồn trang phục truyền thống sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu được chính người
dân tộc thiểu số - chủ thể văn hóa có ý thức tự giác bảo tồn.
Muốn bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống nói chung, trang phục
truyền thống nói riêng, ông Vi Hồng Nhân, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa
dân tộc cho rằng: “ Nếu mỗi đồng bào hàng ngày đều muốn mặc trang phục
truyền thống, thì dù cho tác động bên ngoài có mạnh mẽ ra sao, họ cũng sẽ
quyết giữ gìn nét đẹp trang phục của dân tộc mình. Còn khi đã ngán, không
sớm thì muộn, họ sẽ cách điệu hoặc thay thế trang phục truyền thống bằng
bộ áo mới”. Thật vậy, để trang phục được bảo tồn lâu bền thì bản thân cộng
đồng dân tộc đó phải là người chủ động gìn giữ nó. Có được như vậy thì
trang phục phải có nhiều không gian cho mình, ngoài được mặc ở các lễ
hội, các ngày trọng đại, các sự kiện thì trang phục cần được trưng diện
nhiều hơn nữa như các cuộc giao lưu, gặp gỡ, hội thảo, hội nghị.
Còn nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc ( Bộ VHTT&DL)
Ngô Quang Hưng cho rằng, có nhiều cách để bảo tồn trang phục truyền
thống như: Trưng bày trong bảo tàng, thư viện để công chúng trong và
ngoài nước tiếp cận; Bảo tồn trong cuộc sống bằng cách kêu gọi đồng bào
về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sinh sống. Việc làm này
vừa có tác dụng bảo tồn không chỉ trang phục mà còn bảo tồn được các nét
đẹp văn hóa khác như thói quen ăn, ở, lễ hội… của các đồng bào dân tộc
thiểu số và thu lợi nhuận từ du lịch. Một giải pháp khác cũng được đưa ra
là tổ chức các địa điểm, vùng du lịch văn hóa trọng điểm ở những nơi có
đồng bào dân tộc sinh sống để tăng thu nhập cho họ, từ đó nhân lên tính tự
tôn dân tộc trong họ.
Ngoài bảo tàng của tỉnh Vĩnh Phúc, ở xã Đạo Trù cũng cần xây dựng
nhà truyền thống - nơi trưng bày các sản phẩm văn hóa của đồng bào nơi đây,
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nó giúp cho khách tham quan nắm bắt được DSVH của dân tộc Sán Dìu, giúp
cho các nhà nghiên cứu cũng như phục vụ mục đích sưu tầm, học tập của
cộng đồng. Tại đây, cũng cần có nơi trưng bày trang phục truyền thống gốc
của người Sán Dìu để giá trị văn hóa của nó có thể tồn đọng, lưu giữ với thời
gian ngay cả khi kinh tế thị trường tạo ra những biến đổi tiêu cực.
Trang phục truyền thống là niềm tự hào của đa số đồng bào dân tộc
và việc mong muốn gìn giữ bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình
cũng không là ngoại lệ. Bảo tồn cũng phải song hành với mức độ ổn định
về kinh tế, khi kinh tế của đồng bào nơi đây còn khó khăn, cơm không đủ
ăn chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến các giá trị văn hóa, bởi họ còn
phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng khi chúng ta giải quyết, tháo gỡ những khó
khăn về kinh tế như xây dựng quy mô phát triển sản xuất trang phục thủ
công, tạo thành một làng nghề thủ công về may vá trang phục truyền thống
dân tộc Sán Dìu và bán lại cho đồng bào Sán Dìu ở các tỉnh khác hay
những người làm công tác nghiên cứu trang phục. Đây chính là cách để
mang lại thu nhập cho đồng bào mà vẫn bảo tồn được giá trị truyền thống
của dân tộc.
Ngoài những nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, bản thân cộng đồng dân
tộc Sán Dìu cũng cần phải chủ động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình
bằng cách: nói tiếng dân tộc mình, mặc trang phục dân tộc mình, truyền
dạy văn hóa dân tộc mình cho thế hệ sau. Đây là một việc làm thiết thực
nhất mà ai cũng có thể làm được nếu có ý thức muốn bảo tồn văn hóa.
Ngành văn hóa cần quy hoạch đội ngũ cán bộ văn hóa, du lịch là
người địa phương có tri thức và am hiểu về văn hóa để họ trở về làm công
tác văn hóa ngay ở hính địa phương của mình.
Đối với cán bộ các cấp, các ngành nói chung cần nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của họ về công tác văn hóa, cần cho họ hiểu sâu sắc vai
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trò to lớn của công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống xã
hội hiện nay, từ đó tuyên truyền , chia sẻ có hiệu quả cho đồng bào dân tộc
Sán Dìu. Khi chúng ta giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân
tộc mình đồng nghĩa với việc góp phần vào củng cố trật tự an ninh, chính
trị, xã hội cho đất nước.
Tuyên truyền, khơi dậy tính chủ động của đồng dân tộc trong các
hoạt động sinh hoạt văn hóa để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ trong thời
kỳ mới. Tạo điều kiện để đồng bào được tiếp nhận các thông tin về kinh tế,
chính trị, xã hội. Xây dựng tích hơn nữa phong trào gia đình văn hóa, làng
văn hóa, thực hiện quyền làm chủ của mình.
Khơi dậy sức sáng tạo chủ động của nhân dân trong các hình thức
sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa trong thời
kỳ mới. Giữ gìn truyền thống văn hoá trong gia đình, trong làng, tạo điều
kiện cho quần chúng tiếp nhận thông tin về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
và thực hiện quyền làm chủ của mình.
Ông Ngô Quang Hưng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc
(Bộ VHTT&DL) nhận định: “ muốn bảo tồn trang phục tốt nhất, cần bảo
tồn thông qua truyền thông đại chúng, qua sinh hoạt cộng đồng, qua các
cuộc gặp mặt dòng tộc, đồng hương, trong dòng họ…Đặc biệt, là vai trò
của gia đình trong bảo tồn văn hóa truyền thống, trong đó có bảo tồn trang
phục. Các thế hệ trong gia đình truyền cho nhau, giữ gìn các giá trị về ăn,
ở, mặc của gia đình, dòng họ của mình, của dân tộc mình, địa phương
mình”.
3.2.3.2. Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo con người trong công tác
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của trang phục truyền thống người Sán
Dìu, xã Đạo Trù
Công tác giáo dục, đào tạo con người trong công tác bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù là
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việc làm cần được ưu tiên hàng đầu. Bởi lẽ, muốn quản lí tốt thì tổ chức
đứng đầu phải là tổ chức trong đó có những người có chuyên môn, nghiệp
vụ tốt, đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của công việc. Vậy đào tạo như thế
nào?. Tỉnh Vĩnh Phúc là nơi tập trung nhiều DSVH với lịch sử truyền
thống lâu đời, Vĩnh phúc cũng là tỉnh có hệ thống các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp nghệ thuật có những chương trình giảng dạy về chuyên
ngành quản lý văn hóa. Đây là những cơ sở, trường học đào tạo chuyên sâu
về quản lý các hoạt động văn hóa, và cũng là nền tảng để cán bộ văn hóa
được học tập, trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa trong công việc của mình.
Cần đưa ra các chương trình dạy về bảo tồn các DSVH truyền thống
trong hệ thống các trường từ tiểu học đến đại học, các trung tâm văn hóa, nhà
văn hóa xã, huyện.
Cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng họ và
thu hút những người đứng đầu trong cộng đồng đồng bào dân tộc Sán Dìu
hay những người có hiểu biết sâu về văn hóa Sán Dìu để cùng chia sẻ, đưa
ra những giải pháp tốt nhất trong công tác quản lí văn hóa nói chung và bảo
tồn trang phục truyền thống của người Sán Dìu xã Đạo Trù nói riêng. Từ
đó, tạo ra một hệ tri thức am hiểu về văn hóa dân tộc góp phần phát huy
những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu.
Phòng văn hóa, trung tâm văn hóa cần có sự phối hợp, liên kết và
bám sát hơn nữa các hoạt động của làng, xã Đạo Trù. Cần thường xuyên
xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo và đưa ra những giải pháp kịp thời trong
các phong trào, hoạt động văn hóa.
Cần trưng dụng những học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành liên
quan đến lĩnh vực văn hóa, quản lí văn hóa để về địa phương công tác phục
vụ. Đội ngũ cán bộ cần có óc sáng tạo, linh hoạt, tư duy logic và phản ứng
nhanh trong công việc, có những kĩ năng cần thiết của một cán bộ văn hóa,
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cần nắm rõ văn bản quy phạm của nhà nước, các luật lệ liên quan đến lĩnh
vực văn hóa, là người có tố chất đứng đầu trong mọi sự kiện hoạt động của
tổ chức.
Cán bộ ngành văn hóa tại các địa phương cần nắm được những nghệ
nhân ở trong làng, những người còn lưu giữ những giá trị văn hóa của dân
tộc Sán Dìu, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để công tác bảo tồn có
hiệu quả hơn.
Đối với công tác đào tạo, việc cập nhật tình hình thực tế tại địa bàn
quản lí có vai trò hết sức quan trọng. Người làm công tác văn hóa cần phải
trau đồi đạo đức, lối sống, phẩm chất nghề nghiệp cho mình. Tránh tình trạng
lơ đãng, thiếu trách nhiệm trong công việc. Cán bộ văn hóa cũng cần được tập
huấn về việc sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ thông tin hay các phần
mềm quản lý để áp dụng vào công việc của mình, rút ngắn thời gian làm việc
và có sự đánh giá bao quát hơn.
Nhà nước cần hỗ trợ ngân sách để phát triển nguồn nhân lực trong
công tác văn hóa, có chính sách trọng dụng nhân tài, thu hút nhân tài làm
việc phục vụ tại địa phương mình nhất là những cán bộ trẻ có tiềm năng.
Phải đánh giá đúng năng lực của cán bộ làm công tác văn hóa, sử dụng hiệu
quả nguồn nhân lực đang công tác tại địa phương, giao đúng người đúng
việc, đúng chuyên môn. Đảm bảo về mặt phúc lợi của cán bộ để họ gắn bó
với tổ chức.
3.2.3.3. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đơn vị quản lý về mặt văn hóa
và người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của trang phục
truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trang phục truyền
thống của người Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo có hiệu quả, các cấp
ủy Đảng và chính quyền địa phương cần:
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Phối hợp thống nhất và đồng bộ giữa các cấp, các ngành có liên
quan, cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho cá nhân, tổ chức, đơn vị trong
công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trang phục truyền thống của
người Sán Dìu.
Đối với cán bộ ngành văn hóa và đồng bào dân tộc thiểu số Sán Dìu
cần phối hợp chặt chẽ với nhau. Cán bộ làm trong công tác quản lý văn hóa
cần giúp đồng bào dân tộc thấy được những lợi ích của họ khi tham gia vào
công tác bảo tồn, đồng thời các cán bộ văn hóa cũng phải là những người
tiên phong trong công tác này.
Cần có sự phối hợp giữa ngành văn hóa với các cơ quan báo chí,
phát thanh truyền hình trong huyện, thành phố thực hiện các chương trình
về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của trang phục truyền thống
người Sán Dìu tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Đạo Trù cũng cần phối hợp với bảo
tàng Thư viện tỉnh trong công cuộc sưu tầm các hiện vật văn hóa, các ghi
chép về văn hóa dân tộc mình để nó được lưu giữ và phát huy giá trị.
3.2.3.4. Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa ở cơ sở
Đảng và Nhà nước cần có chính sách tăng cường đội ngũ cán bộ làm
công tác quản lý văn hóa cơ sở. Đây là nguồn nhân lực quan trọng trong việc
duy trì và phát triển các di sản văn hóa ở địa phương. Vì thế phát triển đội
ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa về số lượng lẫn chất lượng quản lý
qua một số yêu cầu sau:
Người làm công tác quản lý văn hóa phải được trang bị kiến thức
quản lý nhà nước về văn hóa một cách đầy đủ; có những hiểu biết sâu sắc
về văn hóa và lịch sử văn hóa Việt Nam, cũng như có những hiểu biết sâu
rộng đối với một số ngành có liên quan đến văn hóa như: kiến trúc, ngôn
ngữ,... để làm cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của
trang phục truyền thống ở địa phương.

87

Người làm công tác quản lý văn hóa phải có tâm huyết với nghề.
Bởi vì có tâm huyết với nghề, tâm huyết với các giá trị văn hóa ở địa
phương thì mới có thể bảo tồn, phát huy và phát triển hết các giá trị vốn có
của trang phục truyền thống.
Người làm công tác quản lý văn hóa phải thuần thục các kỹ năng
nghiệp vụ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương
như: kỹ năng khảo sát, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, khai thác các giá trị
văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương: tổ chức các cuộc
nói chuyện chuyên đề, tổ chức các tour du lịch sinh thái.... kết hợp tìm hiểu
văn hóa dân tộc tạo sự hấp dẫn cho du khách; thông qua nhà dân xây dựng
loại hình du lịch homestay để du khách có dịp sinh sống cùng người bản
địa, trải nghiệm nét đặc sắc trong sinh hoạt văn hóa của họ, thưởng thức ẩm
thực truyển thống Sán Dìu.
Như vậy, người làm công tác quản lý văn hóa cơ sở phải được trang
bị một cách đầy đủ những kỹ năng, kỹ xảo trong công tác bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa của trang phục truyền thống. Tránh tình trạng cán bộ
quản lý văn hóa cơ sở chỉ quản lý “phần thô” mà không quản lý về “phần
tinh” của những giá trị văn hóa.Vì thế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
làm công tác quản lý văn hóa cơ sở là một trong những giải pháp bảo tồn,
phát huy giá trị văn hóa của trang phục truyền thống, bởi chính họ, những
người làm công tác quản lý văn hóa mới có điều kiện gần dân, giúp Nhà
nước, cùng với nhân dân thực hiện việc gìn giữ giá trị văn hóa của lễ hội
một cách có hiệu quả nhất.
Tiểu kết
Cùng với xu hướng phát triển của thời đại, trang phục dân tộc Sán
Dìu cũng biến đổi không ngừng. Sự biến đổi đó theo từng hoàn cảnh lịch
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sử cụ thể, nhưng vẫn giữ được cốt cách, cái nền tảng ban đầu, đó chính là
quy luật kết hợp truyền thống và đổi mới của văn hóa, của trang phục.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những biến đổi này, nhưng dù là
nguyên nhân nào thì xu hướng biến đổi cũng là phù hợp với hoàn cảnh nó
tồn tại. những biến đổi không ngừng đó là điều tất yếu, và có lợi cho con
người, giúp con người thuận tiện hơn trong lao động, sinh hoạt hàng ngày.
Văn hóa mặc biến đổi đồng nghĩa với văn hóa mặc truyền thống dần
mất đi, và chúng ta phải bảo tồn nó, bảo tồn không có nghĩa là chúng ta vận
động mọi người ăn mặc như trong truyền thống xưa, mà chúng ta bảo tồn
để những nét văn hóa đó không mất đi hoàn toàn, để không mất đi một dân
tộc trong cộng đồng dân tộc Việt.
Thực hiện tốt các nhóm giải pháp sẽ có tác động tích cực trong việc bảo
tồn, phát huy các giá trị trang phục truyền thống của người Sán Dìu xã Đạo
Trù ở tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm tiếp theo.
Đảng và nhà nước ta đã có những chính sách bảo lưu những nét văn
hóa đang dần mất đi, đây chính là điểm sáng cho nền văn hóa Việt Nam
trong tương lai.
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KẾT LUẬN
Việt Nam ta đã bước qua bao giai đoạn thăng trầm của lịch sử, cùng
với quá trình đấu tranh dựng và giữ nước. Mỗi giai đoạn đều để lại những dấu
ấn vô cùng đậm nét, trong đó có văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc Việt Nam
được kết tinh từ sức mạnh đoàn kết của dân tộc, từ những lao động sáng tạo
không mệt mỏi và sự kiên cường bền bỉ. Ngày hôm nay, nền văn hóa dân tộc
ấy vẫn đang có một sức sống mãnh liệt, trường tồn với thời gian. Nhờ nền
tảng và sức mạnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ, dân tộc ta vẫn
giữ vững và phát huy bản sắc của mình, chẳng những không bị đồng hoá, mà
còn quật cường đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc.
Vĩnh Phúc là vùng đất chứa đựng nhiều di sản văn hóa dân tộc gắn
liền với lịch sử đấu tranh của đất nước. Nơi đây đã để lại một kho tàng di
sản văn hóa lớn tạo nên sự muôn màu trong bản sắc văn hóa truyền thống
của Việt Nam như: ca dao, dân ca, tín ngưỡng dân gian, ngôn ngữ, chữ viết,
trang phục, ẩm thực, phong tục tập quán và các di chỉ khảo cổ học, các sản
phẩm thủ công truyền thống…Đây chính là một tài sản vô giá của tỉnh
Vĩnh Phúc không gì có thể mua được. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn
hóa truyền thống của dân tộc góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng
sự phát triển của dân tộc.
Không chỉ với đồng bào dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm tới việc bảo tồn giá trị văn hóa của trang
phục dân tộc mình mà ngày nay các nước trên thế giới cũng đang rất uan
tâm tới điều này. Bởi vì trang phục là bản sắc, linh hồn của các dân tộc.
Trang phục dân tộc sẽ còn đồng hành với chúng ta lâu dài và trở
thành một phần không thể thiếu trong đời sống. Nếu không có trang phục
thì bản sắc văn hóa sẽ mất đi cái hồn của dân tộc, mất đi giá trị thiêng liêng
cao cả mà trang phục mang lại.
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Bản sắc văn hóa đang đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã
hội. Để việc bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của dân tộc
Sán Dìu góp phần trở thành nội lực của sự phát triển, trở thành hành trang
của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng
bào dân tộc Sán Dìu cũng cần phải giữ gìn, phát huy và xây dựng đời sống
văn hóa tích cực trong chính cộng đồng của mình. Vì chỉ khi họ cùng
chung tay đoàn kết xây dựng, lưu giữ thì bảo tồn mới giữ được những giá
trị truyền thống bao đời của ông cha dưới sự tác động của nền kinh tế diễn
ra ngày một mạnh mẽ.
1. Nằm ở phía Đông Bắc huyện Tam Đảo, xã Đạo Trù được xem là
vị trí có những biến đổi nhanh mạnh cả về đời sống vật chất và đời sống
tinh thần. trải qua quá trình di cư và sinh tụ lâu dài trong điều kiện tự
nhiên và xã hội riêng người Sán Dìu đã tạo nên một nền văn hóa riêng
của tộc người mình, trong đó trang phục là một yếu tố tiêu biểu.
2. Trang phục Sán Dìu là sản phẩm văn hóa tiêu biểu của cư dân
nông nghiệp, trang phục thể hiện vai trò của người phụ nữ trong việc
chăm lo cái ăn, cái mặc cho mọi người trong gia đình và ngoài cộng đồng.
3. Trang phục Sán Dìu không chỉ mang giá trị sử dụng đơn thuần mà
còn chứa đựng cả giá trị văn hóa, giá trị thẩm mỹ của tộc người. tìm hiểu
trang phục Sán Dìu ta hiểu được cả thế giới tâm hồn của người Sán Dìu
hòa quyện, gắn bó thiên nhiên với con người, hiểu được tâm tư tình cảm
cũng như quan điểm tâm linh cảu tộc người gửi gắm qua bộ trang phục.
4. Người Sán Dìu xã Đạo Trù sông gần kề và xen kẽ với người Kinh
và một số tộc người khác, qua thời gian văn hóa Sán Dìu dần thay đổi hòa
nhập với văn hóa các tộc người khác, văn hóa thay đổi kéo theo trong đó
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là trang phục thay đổi, tuy thay đổi nhưng vẫn giữu được những nét đẹp
riêng trong truyền thống.
5. Cùng với sự biến đổi mọi mặt của đời sống xã hội, hiện nay xu
hướng “âu phục hóa” là xu hướng chung của các tộc người Việt Nam hiện
nay.ở trong làng của người Sán Dìu còn rất ít người mặc trang phục
truyền thống, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, họ không mặc trang phục
truyền thống kể cả trong những ngày lễ, hội hè…mà thay vào đó là một
bộ âu phục. đây cũng là sự lựa chọn mang tính tất yếu, bởi lẽ đồ công
nghiệp may bán sắn vừ rẻ, vừa đẹp lại không tốn công sức nhiều.
6. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa hiện nay việc tìm hiểu và nhận thức được các yếu tố văn hóa truyền
thống của các dân tộc thiểu số là nhu cầu khách quan tất yếu. Tìm hiểu
trang phục truyền thống góp phần tìm hiểu văn hóa và con người Sán Dìu,
đồng thời góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng con người mới, nếp sống
mới nước ta nói chung và các làng người Sán Dìu ở xã Đạo Trù huyện
Tam Đảo nói riêng. Trong nhịp sống của thời đại công nghiệp, con người
Sán Dìu sống mở rộng với thế giới bên ngoài, thay đổi quan niệm ăn mặc
là điều dễ hiểu.
7. Việc tìm ra những giải pháp để lưu giữ những giá trị văn hóa
truyền thống Sán Dìu là một điều hết sức cần thiết. Trách nhiệm này,
trước hết thuộc về các cơ quan văn hóa và chính quyền các cấp ở địa
phương. Cần tăng cường tuyên truyền, vận động giúp cho bà con hiểu
được giá trị văn hóa của trang phục, để tự họ nhận thức được và tôn vinh
bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
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PHỤ LỤC 1
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Kính thưa ông(bà) !
Để nhằm nghiên cứu và tập hợp được các số liệu thực tiễn về đánh giá
về thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao công tác bảo tồn và phát huy giá
trị trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù hiện nay, trân trọng
kính mời ông (bà) trả lời các câu hỏi trong bảng trưng cầu ý kiên sau đây.
Xin mời ông (bà) điền vào thông tin vào chỗ chấm trả lời câu hỏi dấu
tích (X) vào các ô trống

. Những ý kiến đóng góp của ông(bà) rất quan

trọng tới số liệu được trong đề tài nghiên cứu. Tôi xin cam đoan mọi thông
tin của ông(bà) chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông(bà) !

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: (không bắt buộc)………………………………………………
2. Sinh năm:………………………………………………………………….
3. Giới tính:

Nam

Nữ

4. Nghề nghiệp:……………………………………………………………...
5. Trình độ học vấn:
Phổ thông

Cao đẳng

Sau đại học
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Trung cấp

Đại học

6. Thuộc tổ dân phố số……………khu dân cư số…………………………..
7. Tham gia tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể:…………………………..
II. NỘI DUNG PHIẾU ĐIỀU TRA
Cán bộ xã, huyện
Câu 1: Ông bà đánh giá sao về vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá
trị trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù hiện nay?
Rất quan trọng

Không quan trọng

Quan trọng

Bình thường

Câu 2: Ông(bà) cho ý kiến của mình về công tác bảo tồn và phát huy giá trị
trang phục truyền thống người Sán Dìu, xã Đạo Trù hiện nay như thế nào?
Câu 3:Ông(bà) đánh giá thế nào về công tác bảo tồn và phát huy giá trị
trang phục truyền thống người Sán Dìu trong mấy năm qua? So với những
năm trước có cải thiện hơn hay không?
Câu 4: Ông(bà) cho biết, Phòng Văn hóa – thông tin có biện pháp cụ thể gì
trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người
Sán Dìu?
Câu 5: Ông(bà) cho biết, địa phương có khó khăn và thuận lợi gì trong
công tác bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán
Dìu?
Câu 6: Ông(bà) cho biết, địa phương có kế hoạch gì để bảo tồn và phát huy
giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu?
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Người dân địa phương
Câu 1: Ông(bà) cho biết, nguồn gốc về trang phục Sán Dìu và nguyên liệu,
cách thức tạo ra trang phục?
Câu 2: Ông(bà) cho biết, trang phục truyền thống được ông(bà) sử dụng
mức độ thường xuyên như thế nào? Khi nào sử dụng, khi nào không sử
dụng và lí do tại sao?
Câu 3: Ông(bà) cho biết, trang phục truyền thống được ông(bà) bảo tồn
bằng phương thức gì?
Câu 4: Ông(bà) cho biết, những việc làm cụ thể mà địa phương đã làm để
bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu?
Câu 5: Ông(bà) cho biết, những yếu tố tác động đến việc mặc trang phục
truyền thống người Sán Dìu là gì?
Câu 6: Ông(bà) cho biết, những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo
tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu tại địa bàn
mình?
Câu 7: Ông(bà) đưa ra các đề xuất giải pháp gì để bảo tồn và phát huy giá
trị trang phục truyền thống người Sán Dìu tại địa bàn mình?

III. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

STT

Họ và tên

Dân tộc

Chức vụ

1

Lam Xuân Tiến

Sán Dìu

Phó chủ tịch UBND xã Đạo
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Trù
2

Đỗ Quốc Trọng

Kinh

Trưởng phòng Văn
hóa,Thông tin huyện Tam
Đảo

3

Lưu Văn Hải

Kinh

Phó phòng Văn hóa,Thông
tin huyện Tam Đảo

4

Trần Văn Bình

Sán Dìu

Cán bộ văn hóa xã Đạo Trù

5

Lâm Thị Hà

Sán Dìu

Người dân – thôn Tân Lập,
xã Đạo Trù

6

Diệp Thị Vòng

Sán Dìu

Người dân – thôn Tân Phú,
xã Đạo Trù

7

Lê Đại Năm

Sán Dìu

Người dân – khu chợ xã
Đạo Trù

8

Lưu Văn Long

Sán Dìu

Người dân – thôn Tân Lập,
xã Đạo Trù

9

Khuất Thị Hường

Sán Dìu

Người dân – thôn Lục Liễu,
xã Đạo Trù

10

Trần Văn Hai

Sán Dìu

Người dân – thôn Đạo Trù
Thượng, xã Đạo Trù
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PHỤ LỤC 2
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XÃ ĐẠO TRÙ VÀ TRANG PHỤC NGƯỜI
SÁN DÌU

Ảnh 2.1. Bản đồ hành chính huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc.
[ Nguồn:maps.google.com]
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Ảnh 2.2. Địa bàn cư trú của người Sán Dìu tại xã Đạo Trù.
[ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 30/3/2018]

Ảnh 2.3. Một góc về nhà ở sát chân núi của người Sán Dìu xã Đạo Trù,
huyện Tam Đảo. [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 30/3/2018]
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Ảnh 2.4.Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã
Đạo Trù. [ Nguồn : tác giả,] thời gian chụp 30/3/2018]

Ảnh 2.5.Trang phục của người phụ nữ Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia lễ hội Tây Thiên 15/2 Âm lịch.
[ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018]
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Ảnh 2.6. Trang phục của Nam, Nữ dân tộc Sán Dìu xã Đạo Trù.
[ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018]

Ảnh 2.7. Bà Diệp Thị Vòng (thôn Tân Phú, xã Đạo Trù) – người may trang
phục truyền thống dân tộc Sán Dìu.
[ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018]
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Ảnh 2.8. Bà Lâm Thị Hà(thôn Tân Lập, xã Đạo Trù) bên trái, Bà Lưu Thị
Chu (thôn Tân Lập, xã Đạo Trù) bên phải cùng tác giả trong buổi khảo sát
thực tế tại xã Đạo Trù. [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018]
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Ảnh 2.9. Anh Lưu Văn Long thôn Tân Lập cùng vợ (bên trái) và chị Khuất
Thị Hường thôn Lục Liễu (bên phải), xã Đạo Trù- người tham gia buổi
phỏng vấn. [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018]

Ảnh 2.10. Ông Lê Đại Năm( sống tại khu Chợ - xã Đạo Trù) - người tham
gia phỏng vấn. [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018]
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Ảnh 2.11. Trẻ Em Sán Dìu trong trang phục truyền thống tham gia giao lưu
hát Soong Cô. [ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018]

Ảnh 2.12. Phụ nữ Sán Dìu trong buổi chợ phiên. [ Nguồn : tác giả, thời
gian chụp 31/3/2018]
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Ảnh 2.13. Câu lạc bộ hát Soong Cô xã Đạo Trù.
[ Nguồn : tác giả, thời gian chụp 31/3/2018]

Ảnh 2.14. Tác giả tham gia chuyên đề: Tổng quan văn hóa Sán Dìu tại Hà
Nội Ngày 5/5/2018. [ Nguồn : tác giả]

