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Gi£i mã tåc hèm trai
gái °ãc ß c¡nh nhau trong êm hÙi
*Hà
Tùng Long
Trong mÙt sÑ lÅ hÙi ß
miÁn B¯c v«n tÓn t¡i nhïng nghi théc diÅn x°Ûng
khá kó l¡ và bí ©n. NhiÁu nhà nghiên céu gÍi ó là
tåc hèm. HiÇn có r¥t nhiÁu tåc hèm trong mÙt
sÑ lÅ hÙi khi¿n ng°Ýi ta& bàng hoàng vì b¥t ngÝ.
T¯t
èn cho trai gái ôm nhau& trong êm hÙi
PGS.
TS Bùi Xuân Th¯ng - ViÇn Vn hoá nghÇ thu-t ViÇt Nam
chia s» r±ng, mÙt lÅ hÙi truyÁn thÑng bao giÝ cing
có hai ph§n: lÅ và hÙi.

Ph§n
lÅ th°Ýng diÅn ra tr°Ûc ho·c trong ngày chính hÙi vÛi
r¥t nhiÁu nghi théc: lÅ r°Ûc n°Ûc, lÅ mÙc dåc, lÅ
t¿ gia quan, lÅ r°Ûc, lÅ ¡i t¿, lÅ túc trñc (dâng
h°¡ng), lÅ hèm (thÃ hiÇn các trò diÅn), lÅ t¡ tËch
(hoá mã)...
Trong
nhïng lÅ hÙi cÕ x°a, sau ph§n t¿ y¿t s½ có nghi
théc tåc hèm. Tåc hèm là mÙt hình théc diÅn
x°Ûng tÓn t¡i d°Ûi d¡ng nghi lÅ nh±m tái hiÇn l¡i
nhïng nét riêng, ·c tr°ng, th-m chí là sß thích cça
vË th§n linh °ãc tôn thÝ. Tåc hèm th°Ýng diÅn
vào giÝ thiêng và nhïng ng°Ýi tham gia là các cå cao
niên ¡i diÇn nÙi bÙ cÙng Óng.

"Tåc
hèm" -m nét tín ng°áng phÓn thñc ß lÅ hÙi
"Linh tinh tình phÙc" ß Phú ThÍ. ¢nh: TL.
Theo
PGS. TS Bùi Xuân Th¯ng, các lÅ hÙi có tåc hèm mình
chéng cho sñ sáng t¡o cça dân gian r¥t a d¡ng và
phong phú. LÅ hÙi có tåc hèm th°Ýng là nhïng lÅ
hÙi cÕ x°a. Trên thñc t¿, lÅ hÙi có tåc hèm
hiÇn nay ¿m trên §u ngón tay. Và dña vào các tåc
hèm mà nhiÁu ng°Ýi ã tìm ra °ãc chç thÃ cça
lÅ hÙi ho·c nguÓn gÑc cça vË thành hoàng làng.
Trong
hÙi làng Gióng bao giÝ cing tái hiÇn sñ tích ông hiÇu
cÝ (°ãc xem là hiÇn thân cça Gióng), ph¥t cÝ á
tung ba chi¿c bát úp trên ba chi¿c chi¿u. Ba chi¿c bát
biÃu t°ãng cho Ói núi và cánh Óng, thÃ hiÇn séc
m¡nh vô Ëch cça Gióng tr°Ûc k» thù. DiÅn x°Ûng
ch¡y cÝ trong lÅ hÙi làng TriÁu Khúc nh±m tái hiÇn
l¡i sñ tích Phùng H°ng luyÇn quân chu©n bË ánh vào
thành ¡i La&
PGS
Th¯ng kÃ, ngày x°a, trong êm rã hÙi diÅn ra ß nhiÁu
lÅ hÙi cça các làng ß miÁn B¯c nh°: Làng Lãng La (Hà
Tây); Ngô Xá, Nga Hoàng, làng Ném (B¯c Ninh); ông Yên,
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an NhiÅm (Bc Giang); Duyên Tåc (Thái Bình); Vn Tr°ng
(Phú ThÍ)& th°Ýng có tåc hèm, khi t¯t èn, nam
nï có thÃ trêu ngh¹o nhau, ùa nghËch mang tính tình
dåc, th-m chí có thÃ quan hÇ tình dåc& Theo quan niÇm
dân gian, hÙi làng nm nào không thñc hiÇn tåc hèm
này s½ sinh ra rçi ro, dËch bÇnh và mùa màng th¥t bát.
Tác
gi£ Lê Vn Kó trong cuÑn LÅ hÙi nông nghiÇp ViÇt
Nam (xu¥t b£n 2002) cing tëng Á c-p ¿n tåc
hèm ánh bÇt (có sách gÍi là ánh biÇt) cça
lÅ hÙi làng La C£ ß xé oài (Hà NÙi ngày nay) r±ng:
Trong lúc t¯t èn ¥y, mÙt sÑ ng°Ýi thì sang sân
bên kia theo oàn sn hÕ, mÙt sÑ ng°Ýi khác ngÓi l¡i
t¡i ch× muÑn làm gì thì làm. GÍi là sn hÕ nh°ng nam
nï i tìm uÕi nhau, ai b¯t °ãc ai cing m·c& Theo
tåc lÇ cÕ truyÁn, nam nï ân ái vÛi nhau trong êm rã
ám ¥y mà trót có thai thì làng không b¯t tÙi, ng°ãc
l¡i hÍ còn cho là may, là s½ làm n phát ¡t, mùa
màng càng t°¡i tÑt vì sinh lñc truyÁn xuÑng ¥t ai
r¥t nhiÁu.
Tåc
hèm °ãc thÃ hiÇn d°Ûi nhiÁu hình théc khác nhau
Tåc
hèm chém lãn ß hÙi làng Ném Th°ãng liên quan ¿n
hành Ùng chém lãn cça thành hoàng (Lý Công), vÑn là
mÙt t°Ûng c°Ûp khét ti¿ng. Tåc hèm uÕi lãn
trong lÅ hÙi làng Ngô Xá (Gia Lâm - Hà NÙi), tái hiÇn
viÇc thành hoàng là mÙt ng°Ýi lái lãn vì uÕi lãn
mà r¡i xuÑng ao bË ch¿t. Ngoài ra. tåc hèm liên
quan ¿n thành hoàng là mÙt tên n trÙm, n c°Ûp&
còn quan sát th¥y ß mÙt sÑ làng CÙng Khê (Thái Bình),
Tích S¡n (V)nh Phúc), Kh¯c KiÇm (Võ Giàng - B¯c Ninh)&

"Tåc
hèm" c°Ûp sinh thñc khí trong mÙt lÅ hÙi ß miÁn
B¯c. ¢nh: TL.
Khi
tôi làm vÁ lÅ hÙi ình C£ cça 5 làng Tích S¡n ß
V)nh Phúc phát hiÇn ra mÙt iÁu thú vË ó là 5 ông
thành hoàng cça làng thñc ch¥t là 5 ông i c°Ûp lãn.
Nhà nghiên céu vn hoá Toan Ánh khi vi¿t vÁ thành hoàng
cça làng này v«n vi¿t là 5 ông c°Ûp lãn. Nh°ng bây
giÝ khi tôi ¿n ó thì lí lËch ã °ãc thay Õi.
Bây giÝ 5 vË thành hoàng là 5 vË s¡n th§n giúp ngài
Tr§n H°ng ¡o ánh gi·c Nguyên - Mông. Tuy nhiên, dân
gian thì không thay Õi, v«n diÅn l¡i nghi théc g¯n
liÁn vÛi 5 ông thành hoàng.
Khi
tôi phåc dñng lÅ hÙi này thì ng°Ýi không nhÛ nÕi
diÅn x°Ûng c°Ûp con lãn en nh° th¿ nào. Tôi may m¯n
g·p °ãc mÙt cå già 90 tuÕi. Chính cå ã d¡y cho
tôi cách làm quù Ã nhÑt mÙt con lãn en mà chÉ c§n
¡p mÙt cái là nó bung ra và mình ôm lãn ch¡y i luôn
°ãc. Con lãn ó sau ó °ãc cúng sÑng, x» sÑng
và chia luôncho mÍi ng°Ýi. Téc là tåc hèm này
ph£ng ph¥t mùi c°Ûp lãn Ã nh¯c nhß l¡i thÝi
xa x°a, ông thánh l-p làng là c°Ûp lãn. Chúng ta bây
giÝ th¥y thánh l-p làng là nhïng ông c°Ûp, n mày,
n trÙm, g¯p phân& thì buÓn c°Ýi nh°ng thñc t¿ là
thÝi mông muÙi ph£i c°Ûp nhau mÛi có làng. ViÇc ng°Ýi
ta diÅn x°Ûng l¡i là Ã t°ßng nhÛ nhïng công lao
cça vË th§n ã l-p làng, ã b£o trã cho làng nh°
th¿ nào, PGS Th¯ng kÃ.
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Theo
PGS Th¯ng, tåc hèm °ãc thÃ hiÇn d°Ûi nhiÁu
hình théc khác nhau.
Ngoài
ra, tåc hèm g¯n liÁn vÛi tín ng°áng phÓn thñc
trong mÙt sÑ lÅ hÙi ß miÁn B¯c hiÇn cing ã có
nhiÁu thay Õi. Bên c¡nh lÅ hÙi Linh tinh tình phÍc
ß Té Xã, LÅ hÙi Trò Trám (Phú ThÍ) là còn giï tåc
hèm g§n nh° nguyên v¹n thì l¡i có nhiÁu lÅ hÙi ã
bi¿n t¥u i. Ch³ng h¡n, trong lÅ hÙi làng éc
Bác (L-p Th¡ch V)nh Phúc) diÅn ra të mÓng 1 ¿n
mÓng 4 tháng Hai hàng nm, ng°Ýi dân tÕ chéc lÅ r°Ûc
v-t thiêng r¥t trang trÍng vào tr°Ûc êm diÅn ra
chính hÙi. Trong êm r°Ûc, àn ông r°Ûc v-t thÝ là
cây g-y vông të mi¿u, àn bà r°Ûc v-t thÝ là mo
cau të Án vÁ ình làng. Trên °Ýng g·p nhau, hai
bên chào hÏi b±ng cách cho g-y vông và mo cau ch¡m
vào nhau nhiÁu l§n Ã c§u sñ may m¯n.
VÛi
quan niÇm, sinh thñc khí là nhïng v-t linh thiêng, em
l¡i may m¯n mà ai cing mong có °ãc v-t thiêng,
ng°Ýi dân ã tÕ chéc nhïng cuÙc thi c°Ûp sinh thñc
khí mÙt cách công khai. Nghi lÅ c°Ûp sinh thñc khí hiÇn
nay còn xu¥t hiÇn trong r¥t nhiÁu hÙi làng, nh°ng ã
bi¿n t°Ûng sang các hình théc khác nh°: c°Ûp kén, c°Ûp
cây bông, c°Ûp dò... Ch³ng h¡n, lÅ hÙi Gia Thanh, huyÇn
Phù Ninh, tÉnh Phú ThÍ vÛi tåc c°Ûp dò °ãc
tÕ chéc vào ngày mùng 2 tháng Giêng hàng nm. Vào ngày
lÅ, làng mß tiÇc bánh ch°ng, bánh giày Ã t¿ th§n,
sau ó ti¿n hành nghi lÅ c°Ûp dò- mÙt tåc hèm
cça làng mà kó hÙi nào cing ph£i có. MÍi ng°Ýi la
hét, xô ©y, tranh c°Ûp dò mÙt cách quy¿t liÇt.
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