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T ó m  tắ t .  N g ư ờ i M ư ờ n g  ỡ  V iệ t N am  cỏ  số  dân  c ư  tậ p  tru n g  n h iều  n h ấ t ở  b a  tinh : T h a n h  H ó a , H òa  
B inh và S ơ n  La. T ro n g  các  đ ịa  ph ư ơ n g  trẽn , các  n h à  n g h iên  cứ u  về v ăn  h ó a  M ư ờ n g  c ó  m ộ t số  ý  
k iến  ch o  rằ n g  vù n g  M ư ờ n g  H ò a  B in h  là m ư ờ n g  “g ố c” . B ài v iế t này  tr ìn h  b ày  ha i v ấn  đ ề  về n guồn  
gốc cù a  n gư ờ i M ư ờ n g  ở  T h an h  H óa  và m ộ t số  b iểu  h iện  c ủ a  m ối g iao  th o a  văn  h ó a  V iệ t -M ư ờ n g  
nơ i đ ây . T rê n  c ơ  sở  đ ó , tiếp  tụ c  làm  rõ  th èm  sự  p h ân  b ô  củ a  c ộ n g  đ ô n g  n g ư ờ i M ư ờ n g  ờ  n ư ớ c  ta 
n h ư  m ộ t dả i trà i dà i từ  L ào  C ai đ ến  m iền  T ây  T hanh  H óa - N g h ệ  A n  m à tín h  p h ân  c á t đ ịa  p h ư ơ n g  
chi là tư ơ n g  đố i. T u y  n h iên , ngoài m ối liên  hệ tộ c  n gư ờ i củ a  m ình , n g ư ờ i M ư ờ n g  T h a n h  H ó a  d o  có  
n h ữ n g  đặc đ iềm  riên g  về lịch  sừ  c ư  trú , nẽn  tro n g  q u á  trìn h  phát tr iển  lịch  sử , n g ư ờ i M ư ờ n g  ờ  đ ây  
đã tạ o  nên n h ữ n g  né t đ ặc  sác  tro n g  k h o  tà n g  văn  h ỏ a  củ a  m inh , tính  cách  tộ c  n g ư ờ i cù a  m ìn h , đ ồ n g  
thờ i đ ề  lại n h iều  dấu  ấn  đậm  né t p h ản  án h  m ối g iao  th o a  văn  h ó a  V iệ t -  M ường.

Người M ường ở  Việt Nam cư trú trên một 
địa bàn khá rộng: Thanh Hóa, Hòa Bình, Ninh 
Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Hà 
Tây, Nghĩa Lộ với chiều dài ước chừng 350 km 
từ  Tây Bắc Yên Bái đến Tây Bắc Nghệ An, 
chiều rộng gần 100 km. Hiện nay, người 
Mường đã đến sinh sống ở  các tinh phía Nam 
như Đắc Lẳc, Đ ồng Nai. Người M ường ờ  đâu 
thì văn hóa Mường tóa ra đến đấy. Tuy vậy, 
vùng người M ường tụ cư  sinh sống tập trung là 
một không gian văn hoá thống nhất, suốt từ 
miền Tây Thanh Hóa đến Lào Cai, ở  tinh nào, 
địa vực tồn tại của người M ường cũng ờ  phía 
Tây so với người Kinh.

Miền núi hay miền Tây Thanh Hóa rộng lớn 
bao gồm 11 huyệrv.Quan Hóa, Quan Sơn, 
Mường Lát, Như Xuân, N hư Thanh, c ẩm  Thủy,
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Thạch Thành, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá 
Thước, Thường Xuân là nơi cư trú của nhiều 
tộc người thiểu số. Trong thành phần các dân 
tộc thiểu số ờ  Thanh Hỏa, người M ường đứng 
thứ nhất về dân số và giữ vai trò  quan trọng 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa và 
bảo vệ đất nước. Địa bàn cư trú cùa họ tập 
trung với số dân đông tại các huyện: Bá Thước, 
Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành. Ngoài ra 
họ cũng cư  trú rải rác xen kẽ với người Kinh, 
người Thái ở  các huyện Lang Chánh, Quan 
Hóa, Thường Xuân, N hư Thanh, N hư Xuân và 
ở  những xã thuộc các vùng thấp của các huyện 
Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, T ĩnh G ia, Hà Trung, 
Triệu Sơn, Yên Định. Đó thực sự là vùng giao 
lưu và tiếp xúc văn hóa của nhiều tộc người như 
Thái, Mường, K inh...

về vị trí địa lý, vùng miền núi xứ Thanh cỏ 
vị trí địa lý độc đáo, phía tây là nước Cộng hòa 
Dân chù nhân dân Lảo mà ranh giới tự nhiên
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phần lớn chạy qua những dinh núi cao trên 
1000 m, phia bắc là các tinh Sơn La, Hòa Binh, 
Ninh Bình, phía nam là tinh Nghệ An, phía 
dông lá vùng đồng băng và duyên hải Thanh 
Hóa. Diện tich tự nhiên của vùng là 8079 km2, 
chiếm 72% diện tich tự nhiên toàn tinh. Cành 
quan trong vùng có nhiều núi cao trùng điệp bị 
chia cắt bỡi những ncp đứt gãv kiến tạo địa 
chát, tạo thành những thung lũng và sông suối 
cùng chung hướng Tây bẳc - Đông nam. Đặc 
điểm địa hinh khu vực miền núi Thanh Hóa rất 
đa dạng: có dạng đồi núi thầp dược phân bố 
ữên một diện tich khá rộng thuộc các huyện 
Thường Xuân. Lang Chánh; dạng địa hinh dồi 
thấp xcn bán binh nguyên cồ và thung lũng 
rộng tại các xã Minh Sơn, Ngọc Sơn, Ngọc 
Liên, Quang Trung, Thành Lập, Ngọc Trung, 
Cao Thịnh (huyện Ngọc Lặc) và c ầm  Châu, 
Cẩm Vân, c ầm  Tân (huyện c ẩm  Thủy); dạng 
thung lũng như thung lũng sông Ảm tại Phùng 
Giáo (Ngọc Lặc), thung lũng sông Mã rộng lớn 
tại Bá Thước- cầm  Thủy, thung lũng sông 
Luồng, thung lùng Nậm Kiệt...

Vùng miền núi Thanh Hỏa có địa bàn phân 
dị khá phức tạp. nhicu sông suối, nhiều tiểu 
vùng khi hậu. Trong điều kiện đó, người 
Mường Thanh Hóa lấy hoạt động kinh tế ruộng 
nước là chủ đạo, chicm lĩnh và khai phả vùng 
thung lũng thấp, tạo ncn thiét ché xã hội bàn 
muờng, tạo dựng cuộc sống định cư, thiét lập 
mối quan hệ cộng đồng, cộng cảm  bền chặt, 
sáng tạo nên một kho tàng văn hóa phong phú 
độc dáo, tich hợp và giao lưu văn hóa với các 
tộc người anh cm khác trong vùng cũng như địa 
phương khác.

Nhận xót khái quát vc cành quan, môi 
tm ờng tự nhiên vùng miền núi xứ Thanh, sách 
Địa lý hành chinh tinh Thanh Hóa viết: "Nếu 
xét dưới góc dộ sinh thái thi dây là khu vực cúa 
vùng rùng nhiột dời và hộ sinh thái phức tạp. Vì 
vậy thảm thực vật quần dộng vật ở  khu vực này 
rất phong phú, tạo dicu kiện thuận lợi cho cuộc

sống dinh cư với sự xuất hiện sớm  của mghề 
nông. Người ta gặp ờ  dây các thung lũng màu 
mờ của vùng Mường Khoòng, M ường Ỏng (Bá 
Thước), Mường Đanh (Lang Chánh).Các cánh 
đồng, các thung lũng trồng lúa cũng là ncri cư 
dân đông đủc, nơi hình thành nên các M u rờ n g  

lớn với các dòng họ nối dời làm Lang đạo. Các 
nguồn tài liệu kháo cổ học chứng tò  rằng khu 
vực này có con người cư trú từ rắt lâu dời 
Công cuộc khai quật các di chi kháo cổ học đồ 
đá cũ ớ hang Làng Chàng huyện Bá Thước cho 
thấy con người có mặt ớ  vùng nãy dã hàng vạn 
năm" [1, tr37].

Đây cùng là vùng đát có nhiều khoáng sản 
quý như câu ca cùa cha ông đổ lại:

Một cây dầm nhà cỏ ba nén bạc

Một gáo rạc (nước) có ba nén vàng" [2, ữ.75].

Thuở xa xưa, vùng núi này là nơi sinh tụ 
của người Mường, sau dó là người Thái, Thồ, 
Khơ Mú, Dao và sau này, khoảng chừng mấy 
thố kỷ gần đây là người HMông, người Việt 
(Kinh).

Theo sự kháo sát, nghicn cứu của 
Robequain: ờ Thanh Hóa vùng nguời Mường 
thường là các cư dân có mặt đã lâu đời. Các 
chòm lúng ở  dây tuy có  người M ường trong nội 
tinh, hoặc ờ Ninh Binh di cư vào mà ở  xen kẽ 
với nhau hoặc có nơi là người kinh từ đồng 
bằng Thanh Hóa chuyền lcn lâu đôi rồi hóa 
thành người Mường. Nhưng xét kỹ thì ở  các 
thung lũng rộng và máu mỡ như Sa Lung, Thiết 
Ồng, Hồ Điền, c ồ  Lũng, vùng có  núi thấp 
(Ngọc Lặc, Cấm Thùy) thi người Mưcmg dã ờ 
đây từ  rất xưa |3 , tr.52].

Robequain cũng nhận thấy: "Những làng 
Mường ở  đây thường có hàng rào trc dan bao 
quanh nhà và vườn cỏ trồng rau, m ít, đu đù, 
chuối... Giữa các nhà ở cách xa nhau, nhiều 
duờng nhò chạy ngang dọc thường thắng góc 
với nhau. Quanh làng, trên các sườn đồi thoai 
thoài, một bãi cò ngắn và có nhiều cau đã thay
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thế cho rừng bị khai phá từ  lâu Đó là quang 
cánh của hầu hct các chòm Mường ờ  Ngọc Lặc, 
phía Tây cầm  Tliuỷ vá Đông Quan Hoá. Từ đó 
toát lên cảm giác của một cuộc sống dã xưa, 
thâm nhập từ từ  và có suy nghĩ, tính toán cùa 
một sự ôn định" [3, tr.66].

Sách Địa lý hành chinh tinh Thanh Hóa 
cũng ghi: Huyện Bá Thước dược thành lập từ 
năm 1925 (Khái Đinh thử 3), xưa kia dày là 
rửng núi dại ngàn, chi có  người Mường sinh 
sống. Mường Ỏng. M ường Ai dược coi là 
mường gốc

Mường Ồng, Mường Ai xưa kia hầu hét là 
địa bán huyộn Bá Thước ngáy nay. Từ “ống” 
Ưong lớp từ  M ường cổ có nghĩa lá lớn. Sông 
Mã từ dầu nguồn về dcn Hồi Xuân (Quan Hóa) 
dồu chảy qua các thung lũng hẹp, có nơi bị ép 
giữa hai triền núi đá (“Sông Mã còn bằng chiếc 
đũa” Dân ca Thái), nhưng về dcn địa phận Bá 
Thước, từ  phía Đông ngọn Mùng Mường và 
phía Nam ngọn Pu Luông thi các triền núi tách 
xa nhau, càng vc phia Nam càng thấp dần và 
thoáng, ncn hai bên triền sông m ờ ra nhiều 
thung lũng rộng đẹp. M ường ỏ n g , Mường Ai là 
những dịa danh có từ trong sừ thi, truyền thuyết 
cua người Mường. Các bàn sứ thi "Đò đất đè 
nước" của người Mường ờ  Thanh Hoá, Hoà 
Binh, Nghĩa Lộ xuất hiện nhiều tên đát, tcn 
mường khác nhau, nhưng dcu thống nhất ờ sự 
kiện: Chặt cây chu tá  lá dồng, bông thau quà 
thicc tại đồi Lai Ly - Lai Láng thuộc vùng 
M uờng Óng. N gày nay, dấu ấn của cuộc kẽo 
cây chu đồng vẫn còn lưu lại, đó là Vực Cha (ờ 
bên bờ sông Mã, bôn làng Cha) và Vận Chiềng 
hoặc vực Chiềng cũng thuộc dát Mường Ỏng - 
th e o  t r u y ề n  th u y é t  là  n ơ i  c â y  c h u  d ồ n g  s a u  k h i 

bị chặt đồ, từ trên dồi cao lao mạnh xuống (tạo 
ncn vực sâu):

M ường vừa nâng dậy

C ây chu đã chạy

M ường vừa ngoái lại

Cây chu đã lau

Cây chu mắc phải gốc cây gủng

Cây chu lũn quàng xuống ang Vận Chiếng

Chìm nghìm, mát lăm ...

Cà Mường phái mò lặn cây chu "từ lúc mờ 
sáng đến lúc tràng mờ", doàn quàn của Lang 
Cun Khương mát ăn mất ngù, mãi về sau mới 
"buộc dược dây mũi, nối dược dây đầu" cho cà 
đoàn nguời cùng hợp sức kéo mới đưa được cây 
chu lcn b ạ  đề rồi kco chu dền đất Đồng Kỳ 
Tam Quan kè chợ.

Khảo sát về nguồn gốc người Mường ờ 
Thanh Hóa, Robcquain viết: 'T rong nhóm 
người Mường ờ Thanh Hoá, có một bộ phận tự 
cho là cư dân bàn dịa, tuy vậy cũng phản biệt 
dược trong nhóm người Mường ờ Thanh Hoá 
một vải ycu tố Băc kỳ vào nhất là từ  Thạch Bi 
hay phồ biến hơn lá Lạc Thồ. Cùng theo tác giả 
thi hình như người M ường Bắc kỳ di cư vào 
tinh này bắt đầu từ một thời kỳ khá xa. Nhà thồ 
ty phù Môn (huyộn c ẩm  Thuỳ - tồng Cư Lữ) 
thuộc họ Trương cho rằng tổ  tiên họ đã bị một 
trận lụt ghê gớm duồi từ phủ Nho Quan (tinh 
Ninh Bình) chạy vào dây từ  lâu lăm, it ra cũng 
từ hai thế ký rồi... Tuy nhiên không có gì cho 
phép ta khẳng định rằng tầt cà người Mường 
Bắc Thanh Hoá dcu gốc d  Bắc kỳ, như đôi khi 
đã có người nghĩ như vậy. Trường hợp các thồ 
ty ờ phủ môn hinh như là cá biệt... Người 
Mường Bắc Thanh Hoá hiện là một khối có nen 
tảng lâu đời so với các cư dân ở miền núi trong 
tình" (3, tr. 16-17].

Còn trong quan niệm cùa người Mường ở 
Thanh Hóa, bộ phận người Mường có mặt từ 
lâu dời ờ  vùng núi xứ Thanh gọi là "người 
Mường Trong", bộ phận người Mường từ các 
tình khác di cư vào gọi là "người Mường Ngoài".

v ề  vấn đề này, tác giả Vương Anh nêu cụ 
thể rằng: "Người M ường Thanh Hoá tự gọi, 
hoặc vốn coi mình là M onhar (người Mường 
Trong) và chi người Mường các nơi như Hoà
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Binh, Nghĩa Lộ, Vĩnh Phú... là Mọnhọ (tức là 
người M ường Ngoài). "Trong" và "Ngoài" ờ 
đây là nham chi hướng Nam và Bắc.

Người M ường xứ Thanh được cấu thành it 
nhất từ ba dòng chinh: gốc người Mường từ 
tinh Hoà Binh di dân vào vào đất Thanh Hoá 
hầu hét gồm các tộc hệ ờ  đất Mường Vang, 
Mường Tháng, M ường Động là các Mường lớn 
của "bà con Hoà Bình". Tất nhiên chủ yếu vẫn 
là dân vùng M ường Bi, dược gọi là MọiBi hoặc 
MonBi. Bộ phận thử  hai là quá trình vận dộng 
của người Việt hoá, hoặc Thái hoá. Bộ phận 
dáng chú ý nhất và cũng là cái lõi cùa vùng 
M ường xứ Thanh là tộc Mường bàn địa, tính 
bản địa cùa một bộ phận đáng kể này không 
pha tạp, không lẫn lộn vào hai dòng trên từ 
tiếng nói, trang phục của bộ nữ phục" [4, 
tr.208-209]

Lý giài rõ hơn về tên gọi MolBi, tác già 
Nguyễn Dương Binh dã viết: "Trước đây MolBi 
là tên tự  gọi cùa những người có quc hương ở 
vùng Mường Bi: M olBi hoặc MolBi- Mường 
Bi. về thực chất tộc danh MolBi không có ý 
nghĩa khinh rè  dân tộc. T ừ  "Mọi" ở  đây chi 
người M ường theo cách gọi cùa người Thái, 
còn "Bi" nhằm chi địa phương xuất phát của 
nhóm người M ường đó. Lâu dần MọiBi trở 
thành tên gọi chính thức của một nhóm Mường 
địa phương rồi dược coi như tên gọi một dân
tộc" [5].

Theo tài liệu điều tra  năm 1968, dàn số 
MọiBi ở  m iền T ây Thanh Hoá có 9.282 nhân 
khẩu. Người M ọiBi cư trú tập trung chủ yếu ờ 
các huyện: Quan H oá (7.177 người), Bá Thước 
(1.536 người), Lang Chánh (569 người).

Tác già còn cho biết thêm. Theo một số cụ 
già người M ọibi, một vài đồng chi ỡ  Ban Dân 
tộc tĩnh Thanh H oá và huyện Quan Hoá thì 
người MolBi từ  M ường Bi vào miền Tây thực 
mới diễn ra trong khoảng trên dưới 8 đời [5].

Theo sụ  khảo sát của chúng tôi, hiện nay ờ 
huyện Lang Chánh có làng Bí Nghịu, xã Giao

Thiện (trước đây thuộc mường Giao Lão ) bao 
gồm hầu hốt là người Mường ờ  vùng M ường Bi 
di cư vào. Họ vẫn còn lưu giữ được những nét 
riêng về phong tục, tập quán, tiáng nói, mặc đù 
đã trải qua nhiều đời trong sự ảnh hường giao 
lưu với người Mường và kổ cả người Thái nơi đây.

về nguyên nhân người Mọi Bi có m ặt sinh 
sống ờ  vùng miền núi Thanh Hoá, tác giả 
Nguyễn Dương Bình cho biết: một bộ phận 
người Mường ở M ường Bi bị lang dạo áp bức 
bóc lột quá nặng nề nên đã dời bò quê hương 
đến nơi khác lằm ăn sinh sống. Người MolBi 
còn lưu truyền lại một số câu chuyện xung 
quanh việc rời bò què hương của minh. Đồng 
bào MọiBi ờ  làng Gia (hoặc Giá) thuộc xã Phú 
Xuân huyện Quan Hoá còn nhớ, khi xưa, hồi 
còn sống ờ  vùng Mường Bi, nhà lang đưa ưâu 
bò chia về cho các gia đình trong Mường phái 
chăn dắt cho nỏ. Ngày lại ngày trôi đi, trâu bò 
sinh đè ngáy một nhiều, trâu mẹ đè trâu con. 
L à n g  c ũ n g  k h ô n g  b iế t  đ à n  t r â u  b ò  d ã  s in h  sô i 

nảy nỡ  được bao nhiêu. Khi dân có việc, đem 
trâu bò trong số mới sinh sôi ra làm thịt, bọn 
lang đạo hay biềt dược truyện đó, chúng phạt vạ 
rất nặng. Vi không lo nồi việc phạt vạ, sợ bị 
chúng trừng phạt, nên nhiều gia đình đã phái 
trốn đi. Khi sang được vùng dát mới, dân làng 
phải làm những cái mả giả để thời cúng (vì đất 
thờ cúng cũ còn ờ  Mường Bi). Từ đó họ đặt tên 
nơi mới đến là làng Già. Già (hoặc Giá) là tên 
một làng cùa người Mọi Bi ờ  xã Phú Xuân, 
huyện Quan Hoá.

Một nguyên nhân khác cũng được tác già 
nhắc đến là sự Ưanh giành quyền lực giữa bọn 
lang đạo nắm quyền thống ừong Mường... 
Trong những cuộc tranh chấp như vậy thường 
chúng buộc một số dàn phải theo chúng. Đề 
tránh cuộc xô xát đó, m ột số người phải trốn 
tránh đi nơi khác.

Cũng có một nguyên nhân nữa là: Xưa kia 
lang đạo Mường Bi đem con gái gà cho một 
đạo Mường vùng Quan Hoá... Nhà lang bắt một
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số người đi theo hầu hạ phục dịch và họ phài ờ 
lại đó sinh sống [5].

Két qua kháo sát, nghiên cứu của tác giả 
Lâm Bá Nam đã cho biết: "Theo một số cụ già 
Mọi Bi thì anh cm của họ ở  Muờng Bi không 
chỉ chạy vào Thanh Hoá mà còn chạy đi khắp 
nơi như Yên Bái, Nghĩa Lộ, Phú Thọ. . Người 
Mọi Bi ờ  Quan Hoá hầu hốt là các nông nô của 
lang đạo Mường Bi ngày trước, váo khoáng thề 
kỳ XVIII... do mất mùa đói kém, tô  cao thuế 
nặng, dân ờ đây hầu hét là họ Bùi và một số họ 
Đinh đã nôi dậy chống lại rồi bò chạy lên Châu 
Mộc (Sơn La) Chúa đất dịa phương truy nã, họ 
phải bỏ Châu Mộc chạy sang vùng sầm  Nưa 
(Thượng Lào), cuối cùng đoàn người theo dòng 
sông M ã về Quan Hoá cho tới ngày nay... Và 
ngoài bộ phận người Mọi Bi trên dây, các nhóm 
người M ường khác ờ Thanh Hoá, một bộ phận 
lớn khá dông cũng có nguồn gốc từ Hoà Bình di 
cư vào trong nhicu thời điểm khác nhau với 
nhiều nguycn nhân lịch sử.

Dòng họ Trương Công, Trương Văn, một 
dòng họ cỏ thế lực ờ  Bá Thước - một trung tâm 
Mường ờ  miền núi Thanh Hoá còn dền thờ ông 
tồ của dòng họ ở  làng Ảm xã Lương Nội. Theo 
truyền thuyết, ông tổ  này quc ờ  Hoà Bình, được 
Minh M ạng cử  đi chi huy dân binh đánh giặc và 
được cử  lên trấn ải micn Tam  Trung, Quang 
Chiêu (huyện Quan Hoá). Sau khi thắng trận 
đoàn quân kéo về Bá Thước rồi định cư ờ  dó... 
Cư dàn họ Trương ờ  các nơi khác trên các vùng 
Mường ờ  Thanh Hoá đều là di duệ cùa dòng họ 
Tnrcmg Công, Trương Văn này..." [6].

Nghiên cứu về "đặc điềm phân bố các tộc 
người ở  miền núi Thanh Hoá", tác già Lê Sỹ 
Giáo cũng có ý kiến về ván đề này: "bộ phận 
đáng kể người M ường ờ Thanh Hoá là di cư từ 
Hoá B inh vào, còn một số khác là những bộ 
phận người Việt, người Thái bị Mường hoá. Dĩ 
nhiên là  chúng ta  không thồ phủ nhận tình bản 
địa của một bộ phận người M ường như "Kỳ yếu 
Đè đất đè nước" của Thanh Hoá đã chủ 
trương..." [7].

Như vậy, tồng hợp từ những nguồn tài liệu 
nghiện cứu đã cho ta  thấy rằng, người M ường ờ 
Thanh Hoá là sự hội tụ cùa ba nguồn chính: 
Nguồn thứ nhất là bộ phận người M ường bàn 
địa, nguồn thứ hai là do quá trinh Việt hoá hay 
Thái hoá trở thành người Mường, nguồn thứ ba 
là những nguời Mường di cư từ  tinh ngoài vào 
đặc biệt ờ  Hoà Bình mà nhiều nhất, rõ rệt nhất 
là ờ vùng Mường Bi.

Dân số người Mường ờ Thanh Hoá qua các 
thời kỳ như sau:

Theo tài liệu thống kc trong cuốn "Người 
Mường - địa lý - xã hội" cùa Cuisiner: Người 
Mường ở  Thanh Hoá trước năm 1945 là 50.000 
người.

Theo số liệu thống kê cùa Tổng cục Thống 
kê thi năm 1960 có 113.000 người, năm 1996 là 
30 vạn người.

Tính đến ngày 1/4/1999: Tổng số người 
Mường ở Thanh Hoá là: 322.869 người.

Theo thống kê của Ban Dân tộc và miền núi 
Thanh Hoá (năm 1999), dân số Mường phân bổ 
ờ  các huyện miền núi như sau [2].

Huyện Mường Lát: 231 khẩu = 0,83% 

Huyện Quan Hoá: 9.242 khầu = 22,3% 

Huyện Quan Sơn: 625 khẩu = 1,97%

Huyện Bá Thước: 46.638 khầu = 47% 

Huyện Lang Chánh: 15.820 khầu =  37,43%  

Huyện Ngọc Lặc: 55.581 khẩu =  44%

Huyện Thường Xuân: 1.390 khẩu = 1,6% 

Huyện Cẩm Thuỳ: 52.550 khầu =  56,8% 

Huyện Thạch Thành: 68.387 khẩu =  50,4% 

Huyện Như Thanh: 17.402 khầu = 21,9%  

Huyện Như Xuân: 3.189 khầu = 5,75%

Ngoài ra người Mường còn cư trú xen kẽ tại 
26 xã thuộc các huyện vùng thấp (Vĩnh Lộc, 
Thọ Xuân, Tĩnh G ia, Hà Trung, Triệu Sơn, Yên 
Định và thị xã Bim Sơn) với tổng số là 14.817 
người.
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v ề  m ặt cơ cấu hành chinh, dcn trước cách 
mạng Tám 1945, nguời Mường trên dịa bàn 
miền núi Thanh Hóa tồ chúc thành các đơn vị 
hành chinh truyền thống khoáng 40 mường, do 
một số dòng họ lang nối dời thống trị: Họ Hà 4 
mường, họ Phạm Thúc và Phạm Văn 15 
mường, họ Lc Xuân 4 mường, họ Trương Công
5 mường, họ Nguyễn Đình 7 mường, họ Quách
2 mường, họ Cao I mường Những mường lớn 
có uy thế cà về kinh tc và chinh trị là Mường 
Đẹ ở  Thạch Thành. Mường Lân Ru ờ Như 
Xuân. M ường Khỏ ỡ Bá Thước. Mường Rặc ờ 
Ngọc lặc, Mường Chềnh ờ  Lang Chánh [2]

Từ những két quà kháo sát, nghiên cứu Ưên 
đâv, có thề thay rang, lịch sử cư dàn cùng với 
quả trinh ảnh hường giao lưu văn hỏa, đã dẫn 
đến sự giao thoa trong nội bộ tộc người Mưcmg, 
giữa các nhóm Mường trong và ngoài tinh . Sự 
giao thoa này, trước hềt đồ lại dấu ấn rõ nét trên 
phương diện sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân 
gian và trang phục cùa phụ nữ Mường

Chẳng hạn, Xưởng cùa người Mường ở 
Thanh Hoá phát triển mạnh và có chúc năng 
sinh hoạt xã hội chú yếu lá giao duycn, nên 
người M ường ờ  xứ Thanh còn gọi là Xướng trai 
gái. Xường giao duyên của người Mường ở 
Thanh Hoá đa dạng vẻ phong cách thể hiện 
(Xướng Thiết ống, Xường leo lá. Xường M ường  
ngoài), Ưong đó loại có quy trinh khá chặt chẽ 
điển hinh về cấu trúc và cỏ thề nói là ticu biểu 
cho một mô hinh của dân ca giao duycn các dân 
tộc ờ  Việt Nam là Xường Thiết Ồng. Xướng  
Thiết ống - theo cách gọi của người Mường 
Thanh Hoá là loại Xường đặc hữu của vùng 
Mường xứ  Thanh - Xuờng M uờng Trong với 
những nét rất độc đáo: cuộc hát kéo dài, có 
trinh tự được quy định chặt chẽ, tổ  chức trên 
nhà sàn, thường hát vào ban dèm, nữ ngồi gian 
ữong, nam  ngồi gian ngoái, hai bên nam nữ 
khong nhin thấy nhau - nghĩa là cuộc giao 
duyên chi tập trung vào lời ca và giọng hát mặc 
sức cho đôi bên thà vào đấy bao tâm tinh ước

mơ. Trong quá trinh giao lưu tiềp nhận văn hoá 
với bộ phận người M ường từ  Hoà Bình vào, 
Xướng giao duyên ờ  Thanh Hoá có thcm  những 
phong cách thể hiện như Xường leo lá, Xướng  
M ường ngoài. Xưởng leo lá  có thổ xem như là 
một dạng biến tho của Xướng Thiết Ông, quy 
trinh và cách hát, cách vận ý vận lời có phần tự 
do hơn. Xường Thiết Ông phổ biến khắp các 
vùng miền có người M ường cư trú ờ  Thanh 
Hóa nhưng phát triền mạnh nhất, đảm cành tỏa 
bóng xum  xuê nhất là ờ  các vùng Bả Thước, 
Cám Thủy. Xướng M ường ngoài phát triên lan 
rộng ỡ  vùng Thạch Thanh - nơi tiếp giáp với 
Hòa Binh và cũng có nhiều bà con người 
Mưcmg ỡ  Hòa Bình di cư vào. Những người 
Mường ờ  Hoà Binh di cư váo mang theo Xướng 
(chù yếu là Xướng chức mừng) và nguồn Bọ 
mẹng phong phú, két hợp với Xướng giao 
duyên của người Mường ờ Thanh Hoá, đă sáng 
tạo nôn loại Xường M ường ngoài với phong 
cách thồ hiện vừa mang dáng dấp cùa Xuờng 
chúc Hoà Bình vừa dậm sắc thái giao duyên cùa 
Xường Thiết ống  xứ Thanh.

ớ  Hoà Binh, Xường chú yếu là chúc mừng, 
ca ngợi, ncn có các loại như Xường áng, Xuờng  
lộc bông, Xường đun, Xườrtg xác bùa... Bọ 
mọng lại là loại chù yéu đùng dề hát giao duyên 
nam nữ, có  Bụ mẹng xa  lạ, Bọ mẹng khác làng. 
Nói là hát, nhưng thực chất âm điệu, tiết tấu của 
Bọ mẹng thiên về nói miệng, chậm rãi thủ thi 
như bộc bạch tâm  tinh. Do vậy, trong cuộc hát 
Bọ mọng cũng có các bứơc theo trinh tự  quy 
ước của dân gian, nhưng dôi bên nam nữ ngồi 
đối diện với nhau.

Bên cạnh sự giao thoa trong nội bộ tộc 
người Mường và giữa các nhóm Mường thi mối 
quan hệ giao thoa Việt - Mường cũng diễn ra 
khá mạnh mõ và dề lại dấu ấn ưên nhiều 
phương diện.

Trong một thời kỳ dài và đặc biệt duới triều 
Minh Mạng, việc di dân dcn vùng miền núi xứ 
Thanh liên tiép diên ra  và có từ  nhiều nguồn,
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hoặc là người M ường ờ Hòa Binh, hoặc là 
người Việt ờ tĩnh Nam Định và Ninh Bình hiện 
nay, hoặc từ dồng bằng Thanh Hóa nhất là từ 
N ga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc... Nhiều làng 
được thành lập, trong một số huyện chẳng hạn 
như huyện Thạch Thành, rất khó biết dược 
người Mường và người Việt, ai là người dcn 
trước. Nhiổu gia đình tụ cho mình là người 
Việt, nhưng thực ra là người Mường m ới Việt 
hóa gần đây.

Những làng Việt ờ  những vùng bán sơn địa. 
nơi tiếp giáp giữa người Mường và người Kinh 
còn mang dáng dấp cùa những làng Mường. 
Những làng cổ xưa người Việt - Mường hay 
Mường - Việt phần lớn nằm dọc ven các con 
sông, nhiều nhất sông Mã, rồi đến các sông 
Hoàng. Cầu Chày, Tống Giang, Hoạt Giang.

ớ  các huyện miên núi và tiếp giáp miền núi 
như: Nông cốn g , Như Xuân, c ầm  Thùy, Thạch 
Thành, Thọ Xuân, Hà Trung... có những làng 
cồ ở  chung hai ba thànli pliần dân tộc. Ví dụ: 
làng Khồng Quánh (huyện Triệu Sơn) xưa kia 
cỏ chòm Bừa (Mường), bàn Sáo, làng Khổng 
(người kinh)...

v ề  mặt lịch sử, mối quan hộ Việt - Mường 
đã có từ trong cội nguồn. Lịch sừ xứ thanh gắn 
bó mật thiết với lịch sừ dân tộc, hầu hct những 
dáu mốc lịch sừ quan trọng ờ  xứ Thanh đều 
diễn ra ưong không gian văn hóa Việt - Mường.

Ò đầu thế ký XV, khi toàn bộ miền Bảc Đại 
Việt dã bị giặc Minh chiềm dóng thi một người 
con cùa dân tộc  M uờng xứ Thanh là Lê Lợi dã 
dựng cờ khởi nghĩa, nhiều nghĩa sĩ ban dầu của 
của cuộc khời nghĩa Lani Sơn là người Mường 
rồi sau đó là sự hội tụ cùa nghĩa sĩ khắp mọi 
miền. Vùng Lam Sơn là dầt M ường-Việt cồ. 
Vào khoảng thé  ký X, làng Cham đã có mặt với 
những ngôi nhà sàn một chái xinh xắn, cùng núi 
Dầu, núi Mục soi bóng xuống dòng sông Lường 
nước trong xanh bốn mùa. Làng Cham  bắt đầu 
khai sơn phá thạch từ  thời cụ Lê Hối, đến đời 
Lê Lợi, làng Cham đã thành một cộng dồng

Mường-Việt đông đúc, do Lê Lợi đứng đầu. 
Với chức danh phụ dạo Khả Lam, Lê Lợi dược 
chính quyền phong kiến đời Tràn -Hồ giao cho 
cai quản cả vùng Kẻ Cham - Khá Lam rộng lớn 
thịnh vượng. Đất Kè Chain hay đạo Khà Lam 
chang những là nơi phát tích cùa vua Lê, mà 
còn là cân cứ địa của cuộc khới nghĩa Lam Sơn. 
nơi khởi nghiệp, cung cáp nhân tài, vật lực cho 
buổi dàu cuộc khời nghTa Lani Scm muôn ván 
khó khản.

Có một diều cũng đáng chú ý là ờ  xứ 
Thanh, những người sáng lập ra các vương triều 
lớn cùa dân tộc (Vương triều Lê, vương triều 
Nguyễn) đồu sinh ra ờ vùng đồi núi - ưong 
không gian văn hóa Việt - Mường. Nguyễn 
Kim, quê ờ  Gia Miêu Ngoại Trang - vùng dát 
Quý hương, phủ Hà Trung, tồng Thượng Bạn, 
trước đây cũng nằm trong không gian văn hóa 
Việt -Mường. Gia Micu Ngoại Trang vẫn được 
nhắc đền như một miền đất thiêng với những 
trang thần thoại, truyồn thuyết cùa người 
Mường và người Việt, đốn nay vẫn còn phổ 
biến trong phong tục thờ cúng tổ tiên, trong hát 
xuờng, hát dúm mùa xuân. Nghĩa Đựng - vùng 
dầt thuộc làng G ia Miêu xưa nơi dồng bào 
Mường sinh sống vẫn rộn rã cồng chicng trong 
những ngày hội mùa, hội làng, tục ném còn, hát 
đúm mùa xuân đã dcm lại hương sẳc độc đáo 
cho vùng quê nơi dây.

về phương diện ngôn ngũ, có nhiều dấu vết 
Mường qua ngôn ngữ Việt (Kinh)

Sách Địa chi huyện Hà Trung viết: Hà 
Trung có hai thành phần dân tộc chinh là người 
Kinh và nguời Mường. Ngoài ngôn ngữ Kinh 
và Mường cũng có ngôn ngữ tiếng Kinh pha 
Mường.

Từ "bái" khá phồ biến trên toàn huyện, 
nhiều làng dặt tên Bái: Bái Thôn (Hà Lĩnh), Bái 
Lạt (trước thuộc xã Hà Long, sau cắt về Thạch 
Thành, Bái Dụ (Hà Tiến), Bái Nại (H à Ngọc), 
Bái Sơn, Bái Sậy (Hà Tiến),.. Làng Thạch Lễ 
(Hà Châu) các cánh đồng toàn tên  Bái: Bái
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Cường, Bái c ố n g , Bái Mụt, Bái Dưới... Trong 
tiếng Mường, "bái" lá đồng cò tranh, bãi cò 
tranh, loại cò dùng làm tranh lợp nhà.

Người Kinh vá người Mường ờ Thanh Hoá 
về mặt địa vực cư trú gần như không chia ranh 
giới vi thề tiếng Thanh Hoá ngoại trừ ngôn ngữ 
riêng cùa thành phàn dân tộc, không ít tiếng 
M ường trong tiếng Kinh, điều này thấy rõ ớ  các 
huyện thuần tuý người Kinh: Nông cốn g . Đông 
Sơn. Thiệu H oá... Họ sừ dụng vần oóc, oon, 
oong, âm r thay âm  d, âm d thành âm d, âm g 
thành c, k v.v ...

Ví dụ : So sánh hai huyện cách một dòng sông 

Roọc Đồng Pho chùa Phúc ắni (huyện Đông 
Sơn)

Roọc ticng M ường là cánh dồng sâu 

Rọc Rầu cầu Lộc Xá (huyện Quảng Xương) 

Rọc Rầu = cánh đồng sâu tên Rầu ớ gần cầu 
Lộc Xá

Cù đoong (ticng huyện Nông cống)

Củ dong (tiếng huyện Quàng Xương)

Âm rương (tiếng huyện Nông cống)

Âm dương (tiềng huyện Quảng Xương)

Tự ro (ticng huyện Nông cống)

Tự do (ticng huyện Quàng Xương)

Cân cáo (tiềng huyện N ông cống)

Cây gạo (tiếng huyện Quáng Xương)

Con dam (tiếng huyện Nông c ố n g  - con cua 
đồng)

Con dam  (tiếng huyện Quáng Xương)

Tất cả  những nét đặc trưng cùa tiếng Thanh 
Hoá trên đây đều thấy phổ biến ở huyện Hà 
Trung dường như địa phương này dung nạp tất 
cả các luồng ngôn ngữ từ  trong ra, từ ngoài vào, 
từ dưới lên từ trôn xuống. Đó là một biồu hiện 
của giao lưu văn hoá, nếu xét về hiện tượng 
cũng là nơi bào lưu dược nhiều tiếng Mường - 
Việt cồ [8 ].

Từ tát cà những dicu khào sát trên dây, có 
thề thấy rằng, người Mường ờ  Thanh Hóa và 
mối quan hộ Việt - Mường dược biểu hiện qua 
một số phương diện, tự nỏ dà nói lên sắc thái 
văn hóa Mường ở xứ Thanh trong tống thể văn 
hóa Mường ở  Việt Nam Đày cũng là một cách 
tiếp cận theo hướng nêu bật tính thống nhất mà 
đa dạng cùng một cội nguồn văn hóa của các cư 
dân Việt -Mường dã và dang được nhiều nhà 
khoa học di sâu nghiên cứu trôn nhiều lĩnh vực.

Từ vấn dề này, chúng ta còn nhận thấy, 
những vần dề bào tồn văn hoá dân tộc Mường 
được đặt ra có phần khác so với các dàn tộc 
thiểu số khác ờ  Thanh Hoá cũng như ờ  Việt 
Nam. Vi người Thái, người Tày, người 
Hmông.. dù chịu ánh hường sâu sắc của người 
Việt - dân tộc da số và chù thề - thì người Việt 
luôn là lim (giới hạn) của họ. Họ chi có thc tiệm 
cận mà không thề hoà nhập thành nguời Việt, ít 
ra là trong một vài thố kỷ tới. Song với tộc 
người Mường, vốn đã có một thời kỳ tiền Việt - 
Mường, thi vấn dề đặt ra lại khác. Vì chung cội 
nguồn ncn cái gọi là hiện đại hoá rất dễ lám mất 
di bàn sác dân tộc dộc dáo cúa người Mường. 
Do vậy phái khấn trương có kề hoạch tổng kiềm 
kê di sàn truyền thống văn hoá Mường, có biện 
pháp tích cực để bao lưu và khai thác đồ có thề 
phát huy một số giá trị trong cuộc sống dương 
đại. Thanh Hoá lá một tinh có nhiều dân tộc 
sinh sống, lại là một vùng văn hoả phong phú 
giàu sắc thái vãn hoá vùng biên. Tại đây còn có 
nhiều dân tộc như Thái, Hmông, Dao. Thổ, 
Khơmú..., trong đó dân tộc Mường có số lượng 
dân cư dông, chicm da số giữa các tộc người 
trên vùng miền núi xứ Thanh. Bào tồn văn hoá 
truyền thống Mường cũng như các tộc người 
khác, do vậy trờ thành một nhiệm vụ quan trọng 
trong quá trinh xây dựng và phát triển văn hoá 
ờ Thanh Hoá.
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The Muong in Thanh Hoa 
and the relationship between the Viet and the Muong

Mai Thi Hong Hai

H o n g  D u c  U niversity, 3 0 7  L e  Lai, D o n g  Son, T hanh H oa, V ietnam

The Muong in Vietnam has a population mainly gathering in three provinces: Thanh Hoa, Hoa 
Binh and Son La. The researchers, who do researches on the Muong culture, say that among three 
above areas mentioncd, The M uong in Hoa Binh are “original”. This article states two questions about 
the origin o f the Muong in Thanh Hoa and some Viet - M uong cross-cultural expressions here. To 
base on thc two questions raiscd above, the allocation o f  the Muong community in our country will be 
clariíĩed. The allocation is like a strip from Lao Cai to the W est o f Thanh Hoa- N ghe A n and local 
division is only relativc. However, bcsides their human ethnic relationship, thc M uong in Thanh Hoa 
who havc their own residential historical íeatures on the way to develop, havc bcen íorm ing special 
traits in their own cultural treasure, their own human ethnic characteristics and clear hallmarks 
reAecting Viet - Muong culture.


