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Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu sự kiến tạo bản sắc văn hóa trong bối cảnh xã hội hiện nay qua sự duy trì
những thực hành nghi lễ vòng đời của người Si La ở Việt Nam. Nghi lễ vòng đời là thành tố quan trọng
trong hệ thống tổng thể văn hóa tộc người. Nó không chỉ góp phần tạo ra những chuẩn mực xã hội, mà
còn phản ánh thế giới quan và đóng góp vào việc khẳng định bản sắc văn hóa của người Si La. Từ kết
quả nghiên cứu bài viết cho rằng bản sắc văn hóa là sự kiến tạo, nhưng vẫn luôn phản ánh những đặc
trưng văn hóa của tộc người. Thông qua việc thực hành nghi lễ vòng đời của cộng đồng người Si La ở xã
Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, bài viết bàn luận về bản sắc văn hóa tộc người như là những
yếu tố cốt lõi để người Si La vẫn luôn là chính họ, mặc cho phải sống cộng cư với các tộc người khác.
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Phan Mạnh Dương: Ritual practices and ethnic identity of the Si La people in Vietnam:
an approach from life-cycle rituals
The article studied the construction of cultural identity in the current social context through the
maintenance of life-cycle ritual practices of the Si La people in Vietnam. Life cycle ritual is an important
element in the overall system of ethnic culture. It not only created social norms but also reflects the worldview
and affirmed the cultural identity of the Si La people. Based on the research results, the article believed that
cultural identity is a construct, but always reflects the cultural characteristics of the ethnic group. Through the
practice of life cycle rituals of the Si La community in Can Hồ commune, Mường Tè district, Lai Châu
province, the article discussed ethnic cultural identity as the core factors to make Si La people always
themselves, even though they have to live in community with other ethnic groups.
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