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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài  

 Ngô Tất Tố là cây bút xuất sắc của dòng văn học hiện thực trước Cách mạng 

và là một trong những tác gia lớn, có vị trí quan trọng trong nền văn học Việt Nam 

hiện ñại. Trải qua ba thập kỉ cầm bút, ông ñã ñể lại một sự nghiệp văn học ñồ sộ, 

ñộc ñáo bao gồm nhiều thể loại: tiểu thuyết, phóng sự, tiểu phẩm báo chí, truyện kí 

lịch sử, khảo cứu, phê bình, dịch thuật, tản văn, thơ ca… Ông ñược xem là “hiện 

tượng ñộc ñáo của văn chương hiện thực”. Tuy thành công trên nhiều thể loại 

nhưng trước hết Ngô Tất Tố là một nhà phóng sự với những ñóng góp nổi bật ñối 

với thể loại này. 

 Trong thể loại phóng sự, Ngô Tất Tố ñã chứng tỏ là nhà văn hiện thực có 

tầm cỡ. Sự kết hợp sâu sắc những hiểu biết về làng quê với học vấn của một trí 

thức nho học có tâm huyết, nhiệt tình ñấu tranh cho lẽ phải và công bằng xã hội ñã 

tạo cho ngòi bút của Ngô Tất Tố có những phẩm chất riêng. Phóng sự báo chí của 

Ngô Tất Tố ñã góp phần làm nên thành công và khẳng ñịnh vị trí của ông trên văn 

ñàn Việt Nam. 

 Việc khám phá Đặc ñiểm phóng sự của Ngô Tất Tố ñem lại nhiều ñiều bổ 

ích lí thú cả về lí luận và thực tiễn nghiên cứu văn học. Nghiên cứu ñề tài này, 

chúng tôi mong ước sẽ giải mã ñược những lí do ñã làm nên thành công của Ngô 

Tất Tố trên thể loại phóng sự báo chí. Đồng thời ñể hiểu rõ hơn những ñóng góp 

của nhà văn Ngô Tất Tố với văn học dân tộc, thấy ñược ảnh hưởng của nhà văn 

ñối với sự phát triển của văn xuôi hiện ñại Vi ệt Nam.  

 Khám phá phóng sự báo chí của Ngô Tất Tố chúng tôi mong muốn góp 

những suy nghĩ, những ý kiến ñể việc giảng dạy, tìm hiểu tác phẩm của Ngô Tất 

Tố ở trường học thêm hiệu quả. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn ñề 

     Ngô Tất Tố là một trong số ít cây bút mà ngay từ những tác phẩm ñầu tay ñã 

gây ñược sự quan tâm, chú ý của các nhà văn và cũng như giới nghiên cứu phê 

bình văn học. Hơn nửa thế kỉ qua, ñã có hơn 250 công trình sách báo, bài viết của 

các nhà nghiên cứu, phê bình, các nhà giáo và bạn ñọc lớp sau ñi sâu khám phá về 

cuộc ñời, sự nghiệp, về các phương diện khác nhau trong thế giới nghệ thuật ña 
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dạng, ñộc ñáo của nhà văn. Trong số các công trình ñã công bố, có nhiều bài ñề 

cập ñến phóng sự Ngô Tất Tố.  

  Tất cả ñều tập trung ñánh giá cao về văn tài của ông trên mọi phương diện 

sáng tác. Trong mỗi bài viết, các tác giả ít nhiều ñã ñề cập ñến một vài khía cạnh 

và một số nét ñặc sắc về nội dung cũng như nghệ thuật trong phóng sự Ngô Tất 

Tố: giá trị hiện thực, tính chiến ñấu, tác dụng của ngòi bút châm biếm Ngô Tất 

Tố… qua tiểu phẩm báo chí và phóng sự của mình. Tuy nhiên, mỗi tác giả thường 

chỉ xoáy sâu vào một khía cạnh, một biểu hiện nhất ñịnh. Chưa có một công trình 

nghiên cứu hay bình luận, phê bình nào ñi sâu vào những phương diện nội dung và 

nghệ thuật ñã làm nên thành công của thể loại phóng sự.  

 Chính vì vậy mà trên cơ sở tiếp thu, kế thừa ý kiến của những người ñi 

trước, chúng tôi tiếp tục ñi sâu tìm hiểu Đặc ñiểm phóng sự của Ngô Tất Tố với 

mong muốn góp thêm tiếng nói vào việc chiếm lĩnh một tác gia có tầm quan trọng 

trong nền văn học nước nhà. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

 Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các phóng sự của Ngô Tất Tố. Luận 

văn chủ yếu tập trung khai thác những ñặc ñiểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật 

của thể loại phóng sự, ñể thấy rõ vị trí xứng ñáng của nó trong sự nghiệp sáng tác 

của Ngô Tất Tố và trong nền văn học nước nhà.  

      Phạm vi nghiên cứu của ñề tài tập trung chủ yếu ở các tập phóng sự: Việc 

làng, Tập án cái ñình, Dao cầu thuyền tán và các phóng sự: Thằng tim la, Họ vẫn 

ăn vào cái xác chết, Họ lại kiếm ăn vào nắm xương khô, Mớ rau trong hòm, Làm 

no hay cái ăn trong những ngày giáp hạt (Việc làng và các tập phóng sự khác 

(2008), Cao Đắc Điểm - Ngô Thanh Lịch, NXB Văn hoá thông tin).  

 Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi có liên hệ, ñối chiếu và so sánh với 

các tác phẩm khác. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Khi thực hiện luận văn này, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

cơ bản sau ñây: Phương pháp lịch sử; Phương pháp hệ thống - cấu trúc và Phương 

pháp so sánh - ñối chiếu. 
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5. Đóng góp của luận văn 

 Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho học sinh và sinh viên chuyên 

ngành văn học các trường ñại học, cao ñẳng khi nghiên cứu về cuộc ñời và sự 

nghiệp văn học của Ngô Tất Tố. 

6. Bố cục của luận văn 

   Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và mục lục, ñề tài có 

ba chương:  

  Chương 1: Ngô Tất Tố - nhà văn, nhà phóng sự xuất sắc 

  Chương 2: Nội dung xã hội trong phóng sự của Ngô Tất Tố  

  Chương 3: Đặc sắc nghệ thuật phóng sự Ngô Tất Tố  

 

CHƯƠNG 1 

NGÔ TẤT TỐ - NHÀ VĂN, NHÀ PHÓNG SỰ XUẤT SẮC 

1.1. Cuộc ñời và sự nghiệp 

1.1.1. Cuộc ñời 

 Ngô Tất Tố (1894 -1954) quê ở làng Lộc Hà, huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. 

Ông xuất thân trong một gia ñình nhà nho nghèo.  

 Năm 1923 Ngô Tất Tố bắt ñầu con ñường hoạt ñộng văn học với tác phẩm 

dịch Cẩm Hương Đình. Năm 1926, Ngô Tất Tố ra Hà Nội làm báo. Ông viết bài 

cho tờ báo An Nam tạp chí. Cuối năm 1930, Ngô Tất Tố trở ra Hà Nội. Ông tiếp 

tục sinh sống bằng cách viết bài cho các báo: An Nam tạp chí, Thần chung, Tương 

lai,Thực nghiệp, Con ong, Việt nữ, Tiểu thuyết thứ ba… 

 Trong thời gian những năm 1935 - 1941, Ngô Tất Tố viết nhiều tác phẩm 

chỉ trích quan lại phong kiến, lột trần những hủ tục lạc hậu ở nông thôn, lên án, tố 

cáo bọn lang băm, lang lâu lừa bịp. Tiêu biểu là các tác phẩm: Dao cầu thuyền tán 

(1935), Tắt ñèn (1936), Lều chõng (1939), Tập án cái ñình (1939), Việc làng 

(1940)…  

 Năm 1945, Ngô Tất Tố tham gia vào Ủy ban giải phóng ở xã Lộc Hà quê 

ông. Năm 1946, ông gia nhập Hội văn hóa cứu quốc và lên chiến khu Việt Bắc 

tham gia kháng chiến chống Pháp. Những trang văn của ông nóng bỏng hiện thực 

ñời sống kháng chiến như: Qùa tết bộ ñội, Buổi chợ Trung du, Nữ chiến sĩ Bùi Thị 

Phác… Vở chèo Nữ chiến sĩ Bùi Thị Phác là tác phẩm cuối cùng của Ngô Tất Tố. 
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 Ngày 1/5/1948, Ngô Tất Tố ñược kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. 

Trong Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ nhất, Ngô Tất Tố ñược bầu vào vị trí 

Uỷ ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam. 

 Ngày 20 tháng 4 năm 1954 Ngô Tất Tố ñã ra ñi, khi nhà văn chỉ mới kịp 

nhìn thấy những anh Dậu, chị Dậu vùng lên, nhưng chưa kịp thấy ñất nước liền 

một dải. 

  Ngô Tất Tố ñã cống hiến cho xã hội, cho nhân dân 30 năm làm báo, viết 

văn, khảo cứu, dịch thuật miệt mài và say mê. Ông ñã dành trọn cuộc ñời mình 

cho sự nghiệp với những cống hiến lớn lao. 

1.1.2. Sự nghiệp sáng tác của Ngô Tất Tố 

 Ngô Tất Tố là một nhà văn có tấm lòng yêu nước thương dân tha thiết, gắn 

bó sâu nặng với nông thôn và nông dân. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, thể loại văn 

chương nào, Ngô Tất Tố cũng ñạt ñược những thành tựu ñáng ghi nhận.  

 Trong lĩnh vực nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, nhà văn ñã viết các tác 

phẩm: Vua Hàm Nghi với kinh thành thất thủ (1935), Gia ñình Tổng Trấn tả quan 

Lê Văn Duyệt (1937), Lịch sử Đề Thám (1935)…  

 Ở thể loại báo chí, Ngô Tất Tố là một nhà báo có biệt tài, là “một tay ngôn 

luận xuất sắc”. Ông là cây bút thường xuyên của nhiều tờ báo: An Nam tạp chí, 

Phụ nữ tân văn, Phổ thông, Đông phương, Công dân, Hải Phòng tuần báo, Hà 

Nội tân văn… 

 Về sáng tác văn học, Ngô Tất Tố ñã ñạt ñược những thành tựu xuất sắc. 

  Ở thể loại tiểu thuyết, Ngô Tất Tố ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể về 

nội dung và nghệ thuật, với các tác phẩm tiêu biểu: Tắt ñèn, Lều chõng… 

  Ở thể loại phóng sự báo chí, nhà văn Ngô Tất Tố tỏ ra ñặc biệt sắc sảo khi 

viết các thiên phóng sự như: Dao cầu thuyền tán, Tập án cái ñình, Việc làng. 

 Dao cầu thuyền tán là tập phóng sự lên án, tố cáo bọn lang băm, lang vườn 

chuyên lừa bịp nhân dân. Việc làng là thiên phóng sự xuất sắc, một bằng chứng 

chân thực và xác thực về làng quê Việt Nam. Cùng với Tập án cái ñình, Việc làng 

là một phóng sự có giá trị nhiều mặt: xã hội học, sử học, văn học.  

 Như vậy, nhìn lại quá trình sáng tác, Ngô Tất Tố luôn trung thực, dám nói 

thẳng, nói thật, tôn trọng ngòi bút, không dùng ngòi bút làm những ñiều trái với 

lương tâm. 
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 Ngô Tất Tố là một tài năng lớn, ña dạng. Ông mang trong mình nhiều tư 

cách: một cây bút tiểu thuyết, phóng sự xuất sắc, một nhà báo “cự phách, có biệt 

tài”, một nhà khảo cứu, dịch thuật giàu tâm huyết, và bao trùm là tư cách một nhà 

văn hoá lớn. Đó chính là cơ sở chắc chắn ñể khẳng ñịnh vị trí vững vàng của ông 

trong nền văn học dân tộc. 

1.2. Quan niệm của Ngô Tất Tố về phóng sự 

1.2.1. Thể loại phóng sự 

 Phóng sự là một thể loại nhỏ trong loại hình kí. Sau này cùng với sự khởi 

sắc và phát triển mạnh mẽ của báo chí, nó ñã tách ra thành một thể ñộc lập. Hiện 

nay, phóng sự vẫn và ñang là thể loại hết sức trẻ trung ñang tiếp tục ñược hoàn 

thiện và phát triển. 

 Mỗi nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn ñều dựa trên lập trường nghề nghiệp 

của mình ñể phân tích, ñánh giá phóng sự theo những tiêu chí và ñặc trưng thể loại 

khác nhau. Theo chúng tôi, phóng sự là một thể loại ñứng giữa văn học và báo chí 

có khả năng trình bày những sự kiện, tình huống có vấn ñề mang tính thời sự nóng 

hổi dưới nhãn quan của tư duy thẩm mĩ văn chương, ñược diễn tả bằng thứ ngôn 

ngữ và giọng ñiệu ñậm chất nghệ thuật. 

1.2.2. Quan niệm của Ngô Tất Tố về phóng sự 

  Ngô Tất Tố không những ñể lại cho ñời những tác phẩm có giá trị mà ông 

còn thẳng thắn bày tỏ quan niệm sáng tác của mình thông qua những bài báo, 

những tiểu phẩm, tác phẩm văn học của mình. 

 Với Ngô Tất Tố, một tác phẩm phóng sự ñích thực phải ñi vào phanh phui 

những căn bệnh “trầm kha” của xã hội, những bất công ngang trái ñẩy người nông 

dân ñến bước ñường cùng. Phải bóc trần bản chất ñê tiện cùng với những thủ ñoạn 

bẩn thỉu của chế ñộ thực dân phong kiến. Tô hồng hiện thực không phải là nhiệm 

vụ của những thiên phóng sự mà trái lại ông yêu cầu: “Phải dám nhìn thẳng sự thật 

và nói rõ sự thật” với tư tưởng chủ ñạo “xác chỉ không phiếm chỉ”, ông quan niệm 

viết trực diện, chính diện. Với Ngô Tất Tố, phóng sự phải phản ánh “những sự thật 

ở ñời”, phải kiến giải ñược những vấn ñề của hiện thực ñời sống.  

 Ngô Tất Tố cho rằng: Làm phóng sự là phải mạnh dạn tố cáo. Trong sáng 

tác của mình, ngòi bút Ngô Tất Tố luôn dũng cảm tố cáo những cái xấu xa, vạch ra 

những cái thoái hóa, lạc hậu trong xã hội.  
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 Ngô Tất Tố không chỉ “dám nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật” mà 

nhà văn còn trung thực với những ñiều mình viết ra. Đó cũng chính là tố chất cần 

thiết của những ai muốn bước chân vào “ñịa hạt” phóng sự.  

 Là “một cây bút chiến ñấu xuất sắc trong văn học Việt Nam”, Ngô Tất Tố 

ñã thể hiện rõ lập trường tư tưởng tiến bộ và quan niệm sáng tác của mình.  

1.3. Phóng sự trong văn nghiệp Ngô Tất Tố 

1.3.1. Phóng sự - một lối ñi riêng trong hành trình sáng tác văn học của Ngô 

Tất Tố  

 Những năm 1930 - 1945 xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, 

ñây là thời kỳ nở rộ của thể loại phóng sự. Ngô Tất Tố ñã lăn xả vào các sự kiện 

ngồn ngộn trắc ẩn ở thành thị và sau lũy tre làng với những số phận ñầy thương 

cảm của xã hội, ñể viết lên những trang phóng sự bằng cả tâm huyết của mình. 

Ngô Tất Tố viết về người thực, việc thực mà ông biết và hiểu rõ.  

 Đề tài về nông thôn không còn mới lạ, nhưng Ngô Tất Tố ñã phát hiện ra 

vấn ñề mới ñang nổi lên như một cái gai nhức nhối do âm mưu “phong trào phục 

cổ” của Pháp gây ra. Tất cả những ñồi bại ở làng quê ñều ñược ông ñem ra phơi 

trần dưới ánh sáng công lý. Ông còn ñào sâu vào sự “thối tha, dơ dáy” ấy, chỉ cho 

mọi người thấy sự thật.  

 Viết về nông thôn, Ngô Tất Tố không lí tưởng hóa cuộc sống ở nông thôn.  

Ông ñã nhìn thấy ñược bản chất tốt ñẹp của những người nông dân lao ñộng. Nhà 

văn không khinh bỉ, miệt thị quần chúng mà ông trân trọng, thương yêu và gần gũi 

với họ. 

 Đọc các tác phẩm này, chúng ta có thể nắm chắc ñược kiến thức về văn hóa, 

sinh hoạt làng xã Việt Nam như bất kỳ một tài liệu công phu nào.  

 Như vậy, Ngô Tất Tố ñã chọn cho mình một lối ñi riêng, không giống với 

bất cứ một lối mòn nào. Con ñường mới mẽ ấy tạo nên nét ñặc sắc, ñộc ñáo của 

mỗi thiên phóng sự và góp phần khẳng ñịnh vị trí xứng ñáng của Ngô Tất Tố trong 

văn ñàn Việt Nam: “nhà phóng sự ñặc sắc”. 

1.3.2. Phóng sự Ngô Tất Tố trong dòng chảy của văn xuôi Việt Nam thế kỷ XX 

  Ngô Tất Tố là cây bút già dặn, ñều tay. Từ khi bắt ñầu cầm bút cho ñến 

cuối ñời, các sáng tác của ông ñều thể hiện rõ tinh thần tranh ñấu. Các phóng sự 
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Ngô Tất Tố ñã phê phán mạnh mẽ phong trào phục cổ của bọn thực dân phong 

kiến.  

 Điểm xuất phát của phóng sự Ngô Tất Tố là cuộc sống. Ngòi bút của ông là 

ngòi bút của người ñương thời có mặt, quan sát, lắng nghe và chọn lựa những sự 

kiện tiêu biểu ñể khai thác, phân tích. Hơi thở của cuộc sống như thực sự thổi vào 

những trang viết.  

 Ngô Tất Tố ñã nhìn thấy ñược sự nghèo khổ, nhếch nhác của nông dân. 

Song ông có cái nhìn ñầy cảm thông, trân trọng, thương yêu chứ không hề miệt thị 

họ. Hơn thế, ông còn luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng, sự vươn lên của nông 

dân. Ông ñã tìm ra nguyên nhân thống khổ của nông dân.  

 Trong phóng sự của Ngô Tất Tố, các phong tục tập quán truyền thống 

nhuốm màu hủ cựu ñến ñộ bóp nghẹt quyền ñược sống bình an và ấm no của con 

người như: tang ma, giỗ chạp, vào ngôi, khao làng, ăn vạ, phạt vạ … 

 Với tính chiến ñấu rõ rệt của phóng sự Ngô Tất Tố, nhà văn ñược ñánh giá 

là “Một cây bút chiến ñấu xuất sắc trong văn học nghệ thuật Việt Nam” .   

 Các thiên phóng sự của Ngô Tất Tố cùng với nhiều tiểu phẩm báo chí và 

tiểu thuyết Tắt ñèn làm nên bức tranh toàn cảnh về tấn bi kịch lớn của người dân 

Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Nhờ ñó, Ngô Tất Tố ñược mệnh danh là 

“nhà văn xuất sắc nhất của nông thôn”.  

 Phóng sự của Ngô Tất Tố ñã tác ñộng lớn tới công chúng. Qua các thiên 

phóng sự, Ngô Tất Tố thể hiện sự hiểu biết uyên thâm về các phong tục, tập quán 

ở nông thôn. Điều ñó càng khẳng ñịnh ông là “nhà văn hóa lỗi lạc”, “nhà dân tộc 

học”. 

 Phóng sự của Ngô Tất Tố không chỉ chứa ñựng những nội dung hiện thực 

phong phú, sâu sắc mà còn thể hiện một tài năng ñộc ñáo và một bản lĩnh nghệ 

thuật già dặn. Chính giá trị nội dung xã hội sâu sắc và ñặc sắc nghệ thuật là những 

yếu tố làm nên sức sống bất diệt của những thiên phóng sự Ngô Tất Tố, ñưa tên 

tuổi của ông lên vị trí cao trên văn ñàn lúc bấy giờ. 

 Ngô Tất Tố là một tài năng rất ña dạng, gặt hái thành công ở nhiều lĩnh vực. 

Ông ñã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp văn học và báo chí, cho sự nghiệp Cách 

mạng của dân tộc. Sau bao thập kỉ, các tác phẩm của nhà văn càng ñược khẳng 

ñịnh một cách vững vàng hơn. Với quan niệm ñúng ñắn khi cầm bút viết phóng 
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sự, Ngô Tất Tố ñã tạo cho mình một lối ñi riêng trong hành trình sáng tác của 

mình và ghi dấu ấn ñậm trong dòng chảy văn học Việt Nam thế kỷ XX. 

 

CHƯƠNG 2 

NỘI DUNG XÃ HỘI TRONG PHÓNG SỰ CỦA NGÔ TẤT TỐ 

2.1. Bức tranh chân thực về xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 

2.1.1. Bối cảnh xã hội Việt Nam trong những năm ñầu thế kỉ XX 

 Trong tiềm thức mỗi người Vi ệt Nam, làng quê luôn gợi lên hình ảnh về một 

miền quê thanh bình mà rất ñỗi thân thương. Nhưng sau lũy tre xanh, người nông 

dân ñang phải còng lưng chịu ñựng mọi sự áp bức, bóc lột nặng nề của bọn cường 

hào, ñịa chủ. Đế quốc Pháp cấu kết với giai cấp phong kiến ñể áp bức, bóc lột 

nhân dân ta. Bọn chúng ñã làm cho bức tranh ñời sống thôn quê không còn tươi 

sáng, phẳng lặng mà trở nên mù xám, ñau thương.  

 Thành thị Việt Nam trong buổi giao thời của chế ñộ thực dân phong kiến là 

nơi tích tụ những ổ mại dâm, những tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, những kẻ thời cơ 

giả danh lừa ñảo…Có thể nói ñó là một xã hội “toàn là quân khốn nạn: quan lại 

tham nhũng, ñàn bà hư hỏng, ñàn ông dâm bôn…” (Vũ Trọng Phụng). 

 Trước hiện thực bề bộn, bức xúc của xã hội lúc bấy giờ, các nhà văn ñã ñi 

sâu, phơi bày những mặt trái thối tha, ghê tởm của xã hội Vi ệt Nam trước Cách 

mạng tháng Tám. Ngô Tất Tố cũng vậy, qua tác phẩm của mình nhà văn ñã phản 

ánh tất cả những hiện thực của xã hội từ nông thôn ñến thành thị với thái ñộ lên 

án, ñả kích gay gắt. Phóng sự Ngô Tất Tố sống ñộng, chân thực như những trang 

ñời ñang hiện ra trước mắt người ñọc. 

2.1.2. Phơi bày nỗi thống khổ của người dân 

 Ngô Tất Tố là nhà văn xuất sắc của nông dân và nông thôn Việt Nam. Bản 

thân ông ñã sống nhiều ở nông thôn, ñã từng chứng kiến những hủ tục thối nát ở 

nông thôn nên ông cảm thông sâu sắc với nỗi khổ của người dân. Nhà văn ñã viết 

nên những trang văn cảm ñộng và xót xa về số phận họ. Bức tranh xám màu về 

nông thôn cứ hiện dần qua từng trang phóng sự của Ngô Tất Tố như: Cỗ oản tuần 

sóc, Góc chiếu giữa ñình, Món nợ chung thân, Một tiệc ăn…. Mỗi phóng sự là một 

tấm thảm kịch ngắn về người nông dân.  



9 

 

 Mỗi phóng sự của Ngô Tất Tố là một cảnh ñời tăm tối, bất hạnh của người 

dân trước Cách mạng. Các thiên phóng sự ñã ñi sâu vào cuộc sống thê thảm của 

người dân lao ñộng. Nỗi ñau, sự bất hạnh của những số phận tội nghiệp này như 

khắc chạm vào tâm khảm người ñọc bao thế hệ.  

 Đọc phóng sự của Ngô Tất Tố ta thấy số phận của người nông dân như nô 

lệ, như thân trâu ngựa. Họ bị ñối xử như một công cụ lao ñộng biết ñi, biết nói 

không hơn không kém. Người nông dân ñã trở thành nạn nhân ñáng thương của 

chế ñộ - cái chế ñộ ñang ra sức thủ tiêu mất hẳn cái nhận thức và quyền làm người 

của họ. 

 Bao số phận “nhỏ bé, lép vế” ở nông thôn ñược Ngô Tất Tố dựng lên bằng 

tấm lòng thương cảm sâu sắc, bằng sự am hiểu tường tận về người nông dân. Có 

lẽ, không ai có thể nói ñược cặn kẽ và thấm thía ñến nỗi thống khổ của người nông 

dân như Ngô Tất Tố. Phóng sự của Ngô Tất Tố vì thế không chỉ giàu giá trị hiện 

thực mà còn mang giá trị nhân ñạo sâu sắc.  

2.1.3. Bóc trần những hủ tục lạc hậu ở hương thôn 

  Ngô Tất Tố không chỉ vẽ nên bức tranh hiện thực, sinh ñộng về nỗi thống 

khổ của người dân với những cảnh ñời dở khóc, dở cười, những mảnh ñời cùng 

cực. Qua các thiên phóng sự của mình, nhà văn còn vạch ra ñược sự phi lí của 

những hủ tục ngang nhiên tồn tại trong làng xã Việt Nam mà người dân ñang phải 

è lưng gánh chịu.  

 Tục lệ lưu truyền từ lâu ñời trong nông thôn Việt Nam là việc phân chia dân 

làng ra hai hạng: Chính cư và ngụ cư. Người dân ngụ cư không ñược coi ngang 

hàng với người dân chính cư. Họ bị khỉnh rẻ, bạc ñãi.... Tục lệ này làm cho nhiều 

người phải long ñong cực khổ như Bác hai Thìn (Một ñám vào ngôi), vợ chồng 

ông Lũy (Góc chiếu giữa ñình)…rồi vì phân biệt chính cư, ngụ cư mà xảy ra án 

mạng trong (Cái án ông cụ). 

 Bên cạnh ñó, mê tín cũng là một trong những hủ tục tồn tại ở nông thôn lúc 

bấy giờ. Do trình ñộ nhận thức thấp kém, họ cứ luẩn quẩn mãi trong vòng u tối, 

mê muội, ñôi khi làm những việc sai trái, vô nghĩa nhưng họ lại cho là cần thiết cứ 

làm (Lợn anh lợn em, Mỗi năm một lần ñánh ñuổi thành hoàng).  
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 Trong phóng sự Hạt gạo xôi mới Ngô Tất Tố cho người ñọc thấy rõ một cái 

tục lâu ñời ñể lại ở làng quê, nhưng người nông dân vẫn là nạn nhân của những 

phong tục hủ hậu ñó. Có người chỉ sửa một cỗ xôi mà mất cả cơ nghiệp.  

 Ngô Tất Tố ñã ñào sâu vào trong gan ruột những hủ tục, mê tín ở nông thôn 

mà cứ hết ñời này ñến ñời kia tin và làm theo một cách mù quáng.  

 Viết ra những trang văn ñậm nét bi hài, Ngô Tất Tố ñã chỉ ra một phần 

nguyên nhân cái khổ của nông dân. Điều ñặc biệt là trên những trang viết nhà văn 

ñều ñề cập ñến miếng ăn, nạn chè chén, xôi thịt. Vì miếng ăn, vì một cái lăm lợn, 

chúng có thể ẩu ñả, ñâm chém nhau. Phóng sự của Ngô Tất Tố ñã phê phán gay 

gắt nạn “xôi thịt” ở chốn thôn quê xưa. Nó ñược thể hiện rõ qua các thiên phóng 

sự: Nghệ thuật băm thịt gà, Con gà thờ, Xâu lòng thờ, Miếng thịt giỗ hậu, Cỗ oẳn 

tuần sóc, Hạt gạo xôi mới, Miếng thịt chùi dao, Khao làng cho lợn bằng một bữa 

tiệc rau nộm… Không chỉ có vậy, mùa sưu thuế cũng là dịp ñể bọn lí trưởng, 

cường hào tập trung ăn uống linh ñình.  

 Phóng sự của Ngô Tất Tố không chỉ dựng lên bức tranh toàn cảnh về xã hội 

nông thôn Việt Nam ñương thời, mà nó còn chứa ñựng nỗi buồn của một ngòi bút 

ñầy chất nhân văn cao cả. 

2.2. Giá trị phê phán xã hội của phóng sự Ngô Tất Tố  

2.2.1. Phóng sự Ngô Tất Tố - tập án ñanh thép về xã hội thực dân phong kiến 

 Tầng lớp cường hào ác bá - một tệ nạn xã hội hết sức nặng nề thường xuyên 

nhũng nhiễu ñời sống nhân dân. Thực dân Pháp thông qua bọn cường hào ñể nắm 

nông dân, bảo ñảm nguồn thu về thuế khoá. Nhân danh là kẻ ñại diện cho quyền 

lực, chúng bóc lột nhân dân bằng ñủ mọi cách, trong ñó có thủ ñoạn dựa vào 

những hủ tục. Thực tế trên, ñã ñược “ông ñầu xứ Tố” ra sức tố cáo trong mỗi trang 

phóng sự của mình. 

 Có quyền lực trong tay, núp dưới bóng danh từ nghe có vẻ mang tính cộng 

ñồng rất cao - làng, bọn cường hào tìm mọi cách vơ vét, bóc lột nhân dân. Chúng 

muốn ăn vạ người nào là người ñó phải chịu. Vì vậy, làng ñã ăn vạ ai, kẻ ñó phải 

bán cả cơ nghiệp mà trả không dám cãi lại. Cái quyền ñổi trắng ra ñen của chúng 

làm cho người nông dân sạt nghiệp, phải chết oan uổng. 
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 Không chỉ bóc lột dân lành, chúng còn chia năm bè bảy bối thù ghét nhau. 

Chúng là ñàn cá tranh mồi ñối xử với nhau bạc tình bạc nghĩa - “cá lớn nuốt cá 

bé”. 

 Bọn cường hào ñã lợi dụng tâm lí “sống nhờ làng chết nhờ làng” gây cho 

người dân óc tranh giành ngôi thứ ñể kiếm lời. Những cách bóc lột khống chế 

nhân dân của bọn cường hào thật khéo léo. Chúng là những kẻ “sâu mọt” ñục 

khoét dân làng, lũng ñoạn lệ làng một cách công khai bằng nhiều thủ ñoạn: xoay 

xở, bớt xén, cướp giật, doạ dẫm, vu khống…Đâu chỉ cướp bóc những người có 

chút của ăn của ñể, ngay ñến cả hạng người “khố rách áo ôm” chúng cũng không 

tha (Cỗ oản tuần sóc).  

 Ngô Tất Tố còn lên án, tố cáo nạn cho vay nặng lãi của bọn ñịa chủ, cường 

hào (Món nợ chung thân). Lãi mẹ ñẻ lãi con làm cho người nông dân hết ñời này 

ñến ñời khác trả cũng không hết “món nợ chung thân” ấy. Như vậy, ñồng tiền là lẽ 

sống của bọn cường hào. Vì tiền, chúng trở thành những con hổ, con trăn ñộc ác, 

nham hiểm biết “săn mồi” một cách nghệ thuật nhất.  

 Phóng sự Ngô Tất Tố không chỉ lên án, tố cáo những hủ tục “quái gở”, “mọi 

rợ”. Mà qua các thiên phóng sự của mình, nhà văn còn vạch mặt những kẻ ñặt ra 

và duy trì những hủ tục ấy, dựa vào ñó ñể kiếm lời, củng cố quyền lực.   

 Phóng sự Ngô Tất Tố là một ñòn giáng mạnh vào phong trào phục cổ. Qua 

các trang phóng sự, nhà văn cho ta thấy làng xã Việt Nam cổ xưa ñã biến thành 

triều ñình phong kiến thu nhỏ với những “ông vua không ngai” chuyên quyền 

chốn hương thôn. Cùng với những tiểu phẩm ñấu tranh chống lại âm mưu làm cho 

trí thức thanh niên ở thành thị sa ngã vào con ñường ăn chơi trụy lạc, phóng sự 

Ngô Tất Tố lên án phong trào phục cổ của Pháp ở chốn thôn quê, làm thành một 

bức tranh toàn diện tố cáo chính sách cướp nước của chúng.  

 Phóng sự Ngô Tất Tố là bản cáo trạng ñanh thép xã hội thực dân phong kiến 

với những thủ ñoạn thâm hiểm, gian xảo, lõi ñời và dã tâm “lang sói” của chúng.  

2.2.2. Phóng sự Ngô Tất Tố - phê phán sự tha hóa của con người 

 Trong xã hội thực dân phong kiến ñen tối, thối nát ñầy bất công tàn bạo ấy, 

có biết bao con người bị tha hóa, bị xô ñẩy vào vòng tội lỗi.  
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 Nạn “xôi thịt” ở thôn quê ñã khiến cho mỗi người dân trở thành kẻ vô tâm, 

bất nhân trước nỗi ñau, nỗi lo lắng chạy vạy của người phải khao làng. Vì miếng 

ăn họ quên ñi tình người. 

 Không chỉ nạn “xôi thịt” làm cho con người bị tha hóa mà cái ñói, cái nghèo 

cũng làm cho con người vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn, giàu lòng thương yêu trở 

nên vô tâm, tàn nhẫn.  

 Sự mê tín mù quáng cũng làm cho con người trở nên bất lương (Con gà thờ, 

Họ vẫn ăn vào cái xác chết).  

 Quan lại, ñịa chủ phong kiến ñã tìm mọi thủ ñoạn xấu xa, bỉ ổi, vô nhân tính 

ñể bóc lột nhân dân, ñẩy họ ñến bước ñường cùng, phải tìm ñến cái chết. Ngay cả 

những ông lang, thầy lang cũng bị tha hóa trầm trọng. Điều này ñược Ngô Tất Tố 

thể hiện rõ trong tập phóng sự Dao cầu thuyền tán của mình. Tập phóng sự không 

chỉ lên án, tố cáo bọn lang băm hèn nhát, xấu xa lừa bịp nhân dân bằng mọi cách 

ñể làm giàu mà chúng ta còn thấy ñược sự tha hoá về nhân cách của chúng. Vì làm 

giàu chúng không trừ một thủ ñoạn nào, họ dửng dưng trước cái chết của ñồng 

loại, họ xem sinh mạng của con người là vật thí nghiệm ñể kiếm tiền.  

 Cái xã hội thực dân phong kiến “chó ñểu” với bao ñiều ñen tối, xấu xa hèn 

mạt và ñầy rẫy những bất công tàn bạo ấy ñã ñẩy những con người vốn bản tính 

lương thiện vào con ñường tha hóa.  

  Các phóng sự của nhà văn họ Ngô có sức tổng hợp và khái quát cao ñộ, 

ñộng chạm ñến những vấn ñề có tính quy luật, tính thời ñại. Phóng sự của Ngô Tất 

Tố không chỉ phê phán sự tha hóa của con người trong xã hội thực dân phong kiến 

mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh trước tình trạng suy ñồi, tha hóa của ñạo ñức con 

người.  

2.3. Những giá trị văn hóa truyền thống trong phóng sự Ngô Tất Tố  

2.3.1. Những giá trị văn hóa vật thể 

  Hình ảnh cây ña, bến nước, sân ñình, cổng làng với những rặng tre xanh, 

những ñồng lúa xanh rờn, những cánh cò bay lả lướt trong nắng, bao con người cứ 

hồn nhiên lớn lên như cây lúa, mộc mạc mà ñậm ân tình, ñã khắc sâu vào tâm 

khảm ta.  

 Từ bao ñời nay mỗi con người Việt ñều coi mái ñình, cây ña như một biểu 

tượng của làng quê truyền thống. Đọc phóng sự Ngô Tất Tố, ta thấy hầu như làng 
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quê nào cũng có những cây ña cổ thụ. Cuộc sống sinh hoạt của làng diễn ra sôi 

ñộng xung quanh gốc ña. Chính vì vậy mà hình ảnh cây ña có sức sống bền lâu 

trong văn học dân gian, văn thơ bác học và trong tâm hồn mỗi con người Vi ệt 

Nam. 

 Không chỉ có cây ña, cổng làng ñã trở thành một thứ biểu hiện cho hồn làng, 

hồn quê. Cổng làng ñã trở thành một biểu tượng văn hóa của làng quê châu thổ 

Bắc Bộ. Cùng với cây ña, mái ñình, cổng làng luôn luôn có vị trí quan trọng trong 

ñời sống thực và tinh thần người Vi ệt.  

 Không chỉ có cây ña, lũy tre, cổng làng, sân ñình cũng trở thành biểu tượng 

của làng quê truyền thống. Đình, chùa, ñền, miếu là những giá trị văn hóa cổ 

truyền gắn bó lâu ñời với làng Việt, là nơi diễn ra những sinh hoạt văn hóa - tín 

ngưỡng cộng ñồng, là nơi dân làng thường xuyên tụ họp, gặp gỡ giao lưu. Đình 

làng là nơi diễn ra mọi hoạt ñộng của làng xã Việt Nam dưới thời phong kiến. 

 Đình làng trong phóng sự của Ngô Tất Tố còn bao hàm về tính kiến trúc, 

nghệ thuật và văn hóa, là niềm tự hào của mỗi làng quê. Mỗi ngôi ñình là một 

công trình nghệ thuật kiến trúc, in ñậm bản sắc dân tộc.  

 Đình làng, miếu còn là thế giới cho nền nghệ thuật ñiêu khắc dân gian phát 

triển mạnh mẽ. Đình làng là biểu tượng cho cộng ñồng làng xã Việt Nam, là một 

“ñặc sản” của văn hóa làng quê Việt Nam.  

 Ăn, mặc không chỉ là ñiều kiện tiên quyết ñể lao ñộng và sản xuất mà nó trở 

thành lối sống cho từng cộng ñồng, từng gia ñình, từng cá nhân. Ở ñó ta thấy rõ 

những giá trị văn hóa vật thể truyền thống của người Vi ệt Nam xưa. Về trang phục 

của người Bắc Bộ thời này, Ngô Tất Tố tỏ ra có sự quan sát rất cẩn thận. Ông 

thường miêu tả tỉ mỉ trang phục của các nhân vật qua những thiên phóng sự của 

mình. Từ trang phục của mấy cụ ñi tế lễ, trang phục của quan ñám, của tên thủ hiệu 

trống, trang phục của ñàn bà con gái ñến trang phục của anh phu xe…Đôi nét mờ 

nhạt nhưng qua những chi tiết trên ñã gợi nên cuộc sống nghèo khổ với nhiều 

phong tục, tập quán ở nông thôn Bắc Bộ - một cuộc sống gắn liền với nền văn hóa 

vật chất của vùng ñồng bằng chuyên nghề trồng lúa với những quy ước khắt khe 

của “lệ làng”. 
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 Viết về cuộc sống làng quê Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, phóng 

sự của Ngô Tất Tố còn cho người ñọc thấy ñược một nét ñẹp trong văn hóa “ẩm 

thực” của người dân quê vùng ñồng bằng Bắc Bộ.  

 Cây ña, bến nước, sân ñình, cổng làng, lũy tre xanh, trang phục, văn hóa ẩm 

thực… của mỗi làng quê Việt Nam ñược hiện lên rất rõ trên những trang phóng sự 

của Ngô Tất Tố. Đó chính là những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt 

Nam ta, là niềm tự hào của mỗi người con ñất Việt. 

2.3.2. Những giá trị văn hóa phi vật thể 

 Văn hóa tinh thần là những phong tục, tập quán, hương ước, lễ hội… Những 

phong tục sinh hoạt làng xã Việt Nam trong xã hội phong kiến ấy như những tài 

liệu sống luôn ñầy ắp trong mỗi trang phóng sự của Ngô Tất Tố. 

 Trong sinh hoạt hằng ngày, người Vi ệt Nam chúng ta luôn luôn có tục uống 

nước trà, ăn trầu, hút thuốc lào. Những thứ này ñã trở thành những phong tục, tập 

quán của người dân Việt Nam. Nó gần gũi, quen thuộc và tồn tại trong mỗi gia 

ñình. 

 Trong các thiên phóng sự của Ngô Tất Tố, hình ảnh trầu cau ñược nhắc ñến 

rất nhiều lần. Ăn trầu thể hiện nét sinh hoạt ñậm tính dân tộc ñộc ñáo của Việt 

Nam. Đó là nét ñẹp văn hóa của người Vi ệt từ bao ñời nay. 

 Tục uống trà, chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của 

người Vi ệt, nó hiện hữu mọi nơi, mọi lúc trên khắp ñất nước Việt Nam. Đây là 

một phong tục in ñậm vẻ ñẹp văn hóa truyền thống của người Vi ệt ta từ xưa tới 

nay. Tục uống trà cũng gần gũi, tồn tại trong mỗi gia ñình người Vi ệt. 

 Cũng như miếng trầu, chén nước trà, mỗi nhà cũng có một bình ñiếu. Khi 

khách vào chơi các thứ ñó như là một yếu tố ñiểm thêm vào câu chuyện. Tục hút 

thuốc lào tới ngày nay vẫn ñang tồn tại và nhiều nhất là ở các vùng nông thôn. 

 Đọc phóng sự Ngô Tất Tố, ta thấy tiệc rượu và các bàn tổ tôm hầu như hiện 

diện trong tất cả các lễ, tiệc. Đây là những cuộc tiêu khiển rất hay và thú vị, nó 

phảng phất vẻ ñẹp truyền thống văn hóa của một thời.  

 Trong các thiên phóng sự, Ngô Tất Tố ñã tỏ ra là một nhà văn am hiểu 

tường tận những tập tục ở chốn hương thôn, nên ngòi bút của ông khi miêu tả các 

lễ hội rất tỉ mỉ. 
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 Tục thờ Thành hoàng ñược hiện lên trong rất nhiều trang phóng sự của Ngô 

Tất Tố, nó ñã ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt Nam. Với làng quê, Thành 

hoàng ñược gọi là Phúc thần. Hàng năm ngày giỗ Thành hoàng là ngày hội ñông 

vui nhất của làng. Tục thờ Thành hoàng không chỉ có giá trị văn hóa về tinh thần 

mà còn là một phần về mặt ñời sống sinh hoạt vật chất của hương thôn. 

 Lễ Xuân ñinh là lễ riêng của hội tư văn, lễ ñược tổ chức vào mùa xuân và 

mùa thu hàng năm. Theo lệ làng, làm lễ bằng lợn ñể tế thần, mọi người phải mặc 

áo thụng lam và ñội mũ nhiễu hoa. 

  Lễ thượng ñiền là cái lễ ñể trình với vua thần Nông và các cụ tiên Nông 

trong làng ñời xưa biết rằng làng mình ñã cấy xong. Nhân ngày thượng ñiền các 

làng ñều có “sửa soạn một con lợn, trước là tạ ơn thánh thần, sau nữa là cả làng ăn 

uống cho vui”. 

 Lễ sóc vọng là lễ ñược làm hàng tháng ở mọi làng quê. Mỗi tháng ngày sóc, 

ngày vọng dân làng biện lễ oản chuối, giầu, rượu ñem tại miếu hoặc tại ñình ñể lễ 

thần.  

 Sửa xôi mới trong phóng sự Hạt gạo xôi mới là một lễ quan trọng của làng 

quê. Muốn ñền cái ơn dạy dân cấy gặt và muốn cầu cho suốt năm mưa thuận gió 

hòa, hàng năm ñến mùa lúa chín người ta tế ông thần Nông bằng ba mâm xôi bằng 

gạo nếp mới. 

 Làng quê - nơi gốc rễ làm nên văn hóa lại là nơi gìn giữ và làm cho văn hóa 

sống với chính tinh thần của nó. Làng quê hiện lên trong các thiên phóng sự của 

Ngô Tất Tố là một bức tranh ñộc ñáo, nhiều màu sắc của những phong tục, tập 

quán dân tộc Việt trong một thời kì lịch sử.  

  Ngô Tất Tố qua những trang văn của mình vừa khẳng ñịnh và tự hào về 

những truyền thống văn hóa tốt ñẹp mà thế hệ trước ñể lại, vừa ñau ñớn vì bọn 

thực dân phong kiến ñã lợi dụng người dân, lợi dụng những phong tục tập quán ñó 

như một thứ công cụ ñắc lực ñể bóc lột, ñể kiếm ăn. Ông phê phán nạn xôi thịt, 

phê phán những hủ tục lạc hậu. Qua tác phẩm của mình dường như nhà văn kêu 

gọi: Hãy xóa bỏ những tàn dư tiêu cực của những hủ tục lạc hậu ñể giữ lại nét văn 

hóa bản sắc của dân tộc và giữ mãi nét ñẹp sau lũy tre xanh.  

 Tuy nhiên, với hạn chế của giai cấp mình, Ngô Tất Tố chưa thể ñưa ra một 

biện pháp giải quyết ñúng ñắn nhất.  
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 Phóng sự Ngô Tất Tố như lời nhắn nhủ cho lớp lớp các nhà văn, nhà thơ nối 

bước ông, mãi gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống - linh hồn dân tộc Việt. 

Phóng sự Ngô Tất Tố lấp lánh vẻ ñẹp truyền thống của một thời, và ngày nay ñược 

xem như là “một nơi tàng trữ tuyệt vời, một bảo tàng mỹ lệ về những phong tục 

truyền thống ñó”. Qua các thiên phóng sự, người ñọc không chỉ tìm thấy ñược vẻ 

ñẹp bên trong mà còn thấy ñược những mặt trái, lạc hậu của một hệ thống phong 

tục trong ñời sống văn hóa Việt Nam lúc bấy giờ.  

 

CHƯƠNG 3 

ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT PHÓNG SỰ NGÔ TẤT TỐ 

3.1. Lối ti ếp cận hiện thực tinh tế, sắc sảo  

3.1.1. Tiếp cận hiện thực ở những phương diện bản chất nhất, ñiển hình nhất 

 Với cách tiếp cận hiện thực ở những phương diện bản chất nhất, ñiển hình 

nhất, nhà văn không chỉ quan sát và miêu tả tỉ mỉ, chi tiết mà còn mang tính khái 

quát ñể không sa ñà vào hiện tượng, ñể tìm cho ra những gì thuộc về bản chất, 

khái quát thành một hình tượng ñiển hình của ñời sống cả chiều rộng và chiều sâu. 

Tiêu biểu cho hướng tiếp cận này là cách tiếp cận hiện thực trong phóng sự Góc 

chiếu giữa ñình, Nén hương sau khi chết… 

 Tiếp cận vấn ñề không chỉ ở góc ñộ bản chất nhất, hệ thống nhất, ñiển hình 

nhất, Ngô Tất Tố còn tìm cách lý giải nguyên nhân và ñề xuất phương hướng khắc 

phục.  

 Tiếp cận hiện thực ở góc ñộ này, các nhà phóng sự có thể tái hiện vấn ñề 

một cách vừa chi tiết, chân thực, khái quát vừa có tính thuyết phục cao, tính chiến 

ñấu mạnh mẽ, mang ñến cho ñộc giả cái nhìn toàn diện về cuộc sống ñương thời. 

3.1.2. Tiếp cận hiện thực từ phương diện cơ cấu tổ chức, từ nội tình bên trong 

của nó 

 Không chỉ tiếp cận hiện thực ở góc ñộ bản chất nhất, hệ thống nhất, ñiển 

hình nhất mà Ngô Tất Tố còn tiếp cận hiện thực từ những ñiểm nhìn ñặc biệt: tiếp 

cận hiện tượng phương diện cơ cấu, tổ chức của nó, ở góc ñộ nghề nghiệp, hay ñi 

từ “nội tình” bên trong của nó ñể dễ bề khám phá ñược những mặt trái của hiện 

tượng ñó. 
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 Tiếp cận hiện thực từ góc ñộ cơ cấu, tổ chức nhà văn thể hiện ñược cái nhìn 

có tính bao quát ñối tượng mà ông khám phá. Tiêu biểu cho hướng tiếp cận này là 

cách tiếp cận hiện thực trong phóng sự Một ñám vào ngôi; Cỗ oản tuần sóc…  

 Ngoài việc tiếp cận hiện thực từ góc ñộ cơ cấu, tổ chức, ở phóng sự của Ngô 

Tất Tố còn nổi lên lối tiếp cận hiện thực dưới góc ñộ nghề nghiệp. Cách tiếp cận 

này thể hiện khá rõ trong tập phóng sự Dao cầu thuyền tán. Cách tiếp cận hiện 

thực này ñã giúp nhà phóng sự khai thác ñược một nguồn tư liệu phong phú, góp 

phần không nhỏ vào sự khám phá hiện tượng xã hội. 

 Ngoài những cách tiếp cận hiện thực nói trên, cây bút phóng sự Ngô Tất Tố 

còn tiếp cận hiện thực từ nội tình bên trong của nó. Tiêu biểu cho hướng tiếp cận 

này là phóng sự  Lớp người bị bỏ sót, Mua cỗ, Xâu lòng thờ… 

 Trong mỗi thiên phóng sự Ngô Tất Tố có một cách tiếp cận hiện thực riêng 

mà cái mục ñích cuối cùng của nó là có thể ñi sâu vào bản chất của hiện tượng, 

vấn ñề. Mỗi phóng sự, nhà văn có cách tiếp cận khác nhau, nhưng ñều tỏ ra sắc 

sảo thông minh. Với nghệ thuật tiếp cận hiện thực ñộc ñáo, linh hoạt và ñầy sáng 

tạo từ nhiều phương diện, Ngô Tất Tố ñã chứng tỏ khả năng khám phá và chiếm 

lĩnh hiện thực ở một tầm nhìn khái quát, tổng hợp dưới ống kính sắc sảo, năng 

ñộng của nhà phóng sự ñã ñạt tới trình ñộ cao. 

3.2. Nghệ thuật tr ần thuật 

3.2.1. Sự linh hoạt về ñiểm nhìn trần thuật 

 Ngô Tất Tố trong các tác phẩm của mình luôn có sự linh hoạt về ñiểm nhìn 

trần thuật. Khi tác giả với tư cách là người trong cuộc, hay vai trò nhà báo - người 

ngoài cuộc, có khi ñiểm nhìn trần thuật diễn ra theo trình tự không gian và thời 

gian, theo từng bước chân du ngoạn của nhà văn, cũng có khi ñiểm nhìn di chuyển 

từ tác giả sang nhân vật, tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn mạnh mẽ ñối với người 

ñọc. 

 Với ñiểm nhìn trần thuật của người trong cuộc trực tiếp chứng kiến toàn bộ 

sự việc, nhà văn ñã ñưa ra nhiều chứng cứ có sức hấp dẫn và thuyết phục, gây 

tiếng vang trong dư luận xã hội. Mỗi năm một lần ñánh ñuổi thành hoàng, Tôi còn 

sống vì không uống thuốc… là những phóng sự tiêu biểu cho sự thành công của lối 

tiếp cận từ phía người trong cuộc.  
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 Không chỉ trần thuật với ñiểm nhìn của người trong cuộc, phóng sự Ngô Tất 

Tố còn xuất phát từ ñiểm nhìn của một nhà báo - người ngoài cuộc ñể khám phá 

hiện thực. Phóng sự Cái án ông cụ, Một tiệc ăn vạ ñược tác giả trần thuật ở ñiểm 

nhìn này. Với góc nhìn của một nhà báo, nhà văn Ngô Tất Tố ñã ñem ñến cho 

người ñọc một bức tranh ñời sống rộng lớn với nhiều cảnh ñời ñau thương trong 

xã hội thực dân phong kiến. 

 Ngoài những ñiểm nhìn trần thuật trên, phóng sự Ngô Tất Tố còn ñược tiếp 

cận từ ñiểm nhìn trần thuật diễn ra theo trình tự không gian, trình tự thời gian.  

 Với những ñiểm nhìn trần thuật linh hoạt, Ngô Tất Tố ñã ñem ñến cho người 

ñọc bức tranh ñời sống rộng lớn với những cảnh ñời ñau thương, bi ñát. Trong cái 

xã hội ngột ngạt, tù túng, thối nát ñó, mọi thứ ñều bị guồng quay của ñồng tiền 

xoay cho chóng mặt, của nạn “xôi thịt” nghiền nát cho ñến tán gia bại sản. Vì tiền, 

vì miếng ăn, người ta trở nên tàn nhẫn, bất chấp mọi luân thường ñạo lí. 

3.2.2. Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, khách quan, hấp dẫn và lôi cuốn 

 Ngô Tất Tố ñã “trình làng” những thiên phóng sự với một lối viết “sắc sảo 

và khôn ngoan” về nhiều phương diện, mà một trong những nét ñặc sắc là nghệ 

thuật kể chuyện theo một lối riêng của “ông ñầu xứ Tố”. 

 Các thiên phóng sự của Ngô Tất Tố có cách mở ñầu rất tự nhiên, lối dẫn 

chuyện hấp dẫn. Cách ñặt tên các phóng sự: Mua cỗ, Mỗi năm một lần ñánh ñuổi 

thành hoàng, Đuổi giặc cho thần, Chữa khoán bệnh, Thằng tim la…gợi nhiều hơn 

tả, ẩn ý, mang tính nghệ thuật, tạo ñược sự hấp dẫn, lôi cuốn với ñộc giả. 

 Mở ñầu của các thiên phóng sự bằng ñiểm nhìn thời gian và ñặt ñối tượng 

trong một không gian cụ thể. Không gian nghệ thuật trong phóng sự của Ngô Tất 

Tố chủ yếu là không gian của thôn quê, nhưng trải dài theo chiều ñịa lý. Như trong 

tập phóng sự Tập án cái ñình, tác giả du hý qua nhiều làng xã Bắc Kỳ ñể rồi miêu 

tả lại những ñiều tai nghe mắt thấy xung quanh hủ tục nơi làng quê.  

 Cùng với sự mở ñầu tự nhiên, hấp dẫn, phóng sự Ngô Tất Tố còn thể hiện 

một lối kể chuyện cũng rất linh hoạt, hoặc tác giả ñi từ một hiện tượng, kết quả hết 

sức nghiêm trọng như một vụ án mạng, một cuộc ẩu ñả… tới nguyên nhân rất nhỏ 

nhoi, vụn vặt của nó.… Có khi tác giả mở ñầu bằng một cuộc tranh luận xôn xao 

của dân làng về một sự việc ñột xuất xảy ra trong thôn xóm làm cho người ñọc 

phải thắc mắc, sau ñó ñi vào câu chuyện một cách rất tự nhiên.  
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 Với lối văn miêu tả trực tiếp, với những tình tiết ñược “chộp bắt” trong trạng 

thái tự nhiên như trong bức ảnh, tác giả ñã phơi trần ñủ các thứ hủ tục, dù là kỳ 

quặc nhất. Nhà văn ñã miêu tả cặn kẻ các trò bày vẽ của bọn kỳ hào, kỳ mục nhân 

danh cho một thứ thần quyền nhí nha nhí nhố, hoặc nhân danh một thứ nghi thức 

cộng ñồng giả mạo. 

 Sự kết hợp bút pháp tả - thuật - bình cũng là một trong những thủ pháp nghệ 

thuật ñặc sắc, giúp cho tác giả có một lối thuật kể sinh ñộng, biến hóa, thoát ra 

khỏi lối “ñộc bạch” trong cách trình bày của những phóng sự ñương thời. 

 Trên cơ sở thế giới quan, nhân sinh quan tiến bộ, với tư thế của một người 

bảo vệ công lý, Ngô Tất Tố ñã bày tỏ thái ñộ bất bình hoặc ủng hộ của mình trước 

hiện thực ñể hướng dẫn dư luận. Đồng thời với nghệ thuật miêu tả sống ñộng, 

nghệ thuật kể chuyện ñảm bảo tính khách quan của thông tin ñã tạo ra sự kết hợp 

hài hòa các bút pháp tả - thuật - bình, làm nên nét ñặc sắc cho phóng sự của Ngô 

Tất Tố và sự hấp dẫn, lôi cuốn ñặc biệt ñối với người ñọc. 

3.3. Chất “truy ện” trong phóng sự của Ngô Tất Tố 

3.3.1. Cốt truyện ñơn giản, lối kết cấu chặt chẽ, thế giới nhân vật phong phú 

 Mỗi phóng sự của Ngô Tất Tố phản ánh một khía cạnh của ñời sống xã hội 

Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám với cốt truyện ñơn giản. Các thiên phóng 

sự của nhà văn ñều mang dáng dấp của một truyện ngắn. Có biến cố, nhân vật với 

ñầy ñủ lời nói, suy nghĩ, hành ñộng… do tác giả kể lại bằng ñại từ nhân xưng ngôi 

thứ nhất “tôi”. Hơn thế, tác giả còn vận dụng các thủ pháp nghệ thuật xây dựng cốt 

truyện trong văn học ñể trình bày diễn biến sự kiện: Có thắt nút, có cao trào và có 

mở nút. Đây chính là một nét ñặc sắc làm nên thành công của thể loại phóng sự 

của Ngô Tất Tố. 

 Phóng sự của Ngô Tất Tố không chỉ có cốt truyện ñơn giản mà còn có lối 

kết cấu chặt chẽ như trong truyện ngắn. Trong mỗi tập phóng sự, các chương mục 

ñều gắn bó chặt chẽ với nhau. Mỗi phóng sự là một mắt xích trong một chuỗi mắt 

xích phản ánh bức tranh xã hội Vi ệt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Đa số các 

phóng sự của Ngô Tất Tố ñều ñược kết cấu theo trình tự thời gian. Một số phóng 

sự còn sử dụng lối kết cấu ñảo ngược tình thế.  

 Phóng sự Ngô Tất Tố còn có những trang khắc họa ñược một số chân dung 

nhân vật vừa có diện mạo, vừa có diễn biến tâm lý khá tinh tế.  
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 Phải là người từng sống ở nông thôn, gần gũi gắn bó máu xương với những 

con người nghèo khổ, với một óc quan sát tinh vi thì nhà văn mới có thể viết nên 

những trang văn hay ñến vậy. Đó chính là sản phẩm của một ngòi bút tài hoa, một 

tâm hồn nghệ sĩ. 

3.3.2. Đặc ñiểm giọng ñiệu  

 Đọc phóng sự của Ngô Tất Tố ta thấy giọng ñiệu gần gũi với truyện ngắn. 

Khi thì tâm tình, khi thì mạnh mẽ dữ dội, lúc thì khách quan, lạnh lùng, bình thản, 

có khi lại chua chát ñau ñớn, mỉa mai châm biếm… Tùy thuộc vào vấn ñề, sự việc 

mà mỗi tác phẩm phản ánh. 

 Có câu chuyện mang giọng ñiệu thật nhẹ nhàng, tự nhiên, cuốn hút. Có 

những chuyện, tiết tấu nhanh, mạnh của nhà văn ñưa người ñọc vào một cuộc ẩu 

ñả nghẹt thở gay cấn….  

 Giọng ñiệu Ngô Tất Tố linh hoạt, khi châm biếm mỉa mai, khi cười cợt, lúc 

băm bổ vạch mặt chỉ tên, lúc bóng gió qua những câu chuyện hàng ngày ñã lên án 

bọn quan lại gian tham, phê phán cái xấu ở chốn hương thôn, cảm thông với 

những người nghèo khổ phải chịu bao nỗi bất hạnh, tạo nên giá trị nhân bản sâu 

sắc cho các thiên phóng sự. 

 Nghệ thuật dựng cảnh, dựng không khí làm nền cho câu chuyện trong phóng 

sự của Ngô Tất Tố cũng rất ñặc sắc.  

 Đọc các thiên phóng sự của Ngô Tất Tố, người ñọc thường bất ngờ với cách 

kết thúc câu chuyện ñầy dư âm của tác phẩm. Có lối kết thúc bằng cách bỏ lửng 

với câu hỏi của nhân vật tôi, có khi lại kết thúc câu chuyện bằng lời bình luận của 

nhà văn. 

 Bằng tài năng và tâm huyết của mình, Ngô Tất Tố ñã viết nên những trang 

phóng sự chân thật, xác thực, dồi dào và nóng hổi tính thời sự. Phóng sự Ngô Tất 

Tố vượt qua sự hủy diệt có sức sống ñến tận bây giờ bởi các thiên phóng sự ấy 

không chỉ ñảm bảo các tố chất cần thiết của thể loại phóng sự mà nó còn ñậm chất 

“truyện”. Đó chính là nét ñặc sắc và hấp dẫn trong phóng sự của nhà văn họ Ngô. 

3.4. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong phóng sự Ngô Tất Tố 

3.4.1. Sử dụng ngôn ngữ ñời thường 

 Phóng sự Ngô Tất Tố sử dụng ngôn ngữ mộc mạc của dân quê ñể dẫn dắt 

câu chuyện và ñể nhân vật tự bộc lộ tâm sự. Ngôn ngữ của ông không gọt rủa 



21 

 

bóng bẫy, khoa trương ñôi khi còn tuềnh toàng nhưng lại rất gần gũi với người 

nông dân vốn chất phác giản dị. Trong các thiên phóng sự của Ngô Tất Tố ta thấy 

lời ăn tiếng nói của nhân dân lao ñộng ñược sử dụng một cách linh hoạt: Các toán, 

lũ, chạ, thày, ñấm miệng, bò biếu, tràn trát, hứng mỡ, mách tục mách qué… 

 Ngôn ngữ vào chuyện không cầu kỳ, khách sáo mà trực diện.  

 Ở lớp ngôn ngữ ñời thường, một ñiểm dễ nhận thấy là nhà văn Ngô Tất Tố 

ñã chú ý sử dụng rất nhiều các lớp từ mang ñậm yếu tố dân gian như các thành 

ngữ, tục ngữ: Nước chảy chỗ trũng, dầm mưa dãi nắng, tùy cơ ứng biến, bán trời 

không văn tự, vắt cổ chày ra nước, tốt ñất cò ñậu, dây cà ra dây muống… Việc sử 

dụng các thành ngữ, tục ngữ không chỉ làm tăng sắc thái biểu cảm của câu văn mà 

còn có tác dụng lột tả hết bản chất của ñối tượng ñược miêu tả, làm cho người ñọc 

hiểu ñến tận ngọn nguồn của nó. 

 Trong khi sử dụng ngôn ngữ ñời thường, Ngô Tất Tố sử dụng các lớp khẩu 

ngữ tự nhiên phù hợp với từng loại nhân vật.  

  Ngoài ngôn ngữ nhân vật, nhà văn còn sử dụng rất nhiều các từ ngữ ñặc thù 

về y học: Bệnh nhân, kê ñơn, bốc thuốc, thăm mạch, bệnh âm hư, mạch trầm vi, 

hoả suy dương hư, thang, mạch nha, cam thảo, dao cầu thuyền tán…ñó là một 

trong những yếu tố ngôn ngữ làm nên sự ñặc sắc, ñộc ñáo của các thiên phóng sự 

Ngô Tất Tố, góp phần vào sự nghiệp của văn xuôi Việt Nam. Phải là một người rất 

am hiểu về ngành y, ñặc biệt là ñông y thì Ngô Tất Tố mới có thể sử dụng ngôn 

ngữ một cách ñộc ñáo như vậy. 

 Việc sử dụng các loại khẩu ngữ tự nhiên phù hợp với từng loại nhân vật 

cũng như ngôn ngữ nghề nghiệp, không chỉ chứng tỏ sự am hiểu kỹ lưỡng của tác 

giả ñối với từng ñối tượng ñược miêu tả, mà còn góp phần ñắc lực trong việc cá 

tính hóa ngôn ngữ nhân vật. 

3.4.2. Ngôn ngữ biểu cảm, giàu sức gợi 

 Trong phóng sự của mình, Ngô Tất Tố không chỉ sử dụng ngôn ngữ ñời 

thường gần với khẩu ngữ của người dân lao ñộng mà còn sử dụng những từ ngữ, 

câu văn biểu cảm, giàu sức gợi, ñó chính là những sáng tạo ñộc ñáo làm nên 

những nét riêng về sự hấp dẫn và giá trị riêng của phóng sự Ngô Tất Tố. 

 Tính biểu cảm gắn liền với việc sử dụng nhiều thán từ, hư từ, nhiều câu, từ 

có tính cảm thán cao. Tính biểu cảm còn thể hiện ở lối nói giàu hình ảnh, in ñậm 
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dấu ấn cá nhân. Những thiên phóng sự của Ngô Tất Tố lôi cuốn bạn ñọc chính là ở 

sự kết hợp tinh xảo giữa ngôn ngữ báo chí ngắn gọn, giàu thông tin với ngôn ngữ 

truyện ngắn giàu hình ảnh.  

 Đến với phóng sự Ngô Tất Tố, ta thấy các lễ hội ñình ñám, phong tục tập 

quán ở hương thôn ñược tái hiện hết sức chân thật. Các sự kiện, các nhân vật ñược 

trình bày một cách chính xác, xác thực, nhiều khi người ñọc có cảm giác các 

phóng sự ñang ñược dựng thành phim trước mắt người ñọc. Cùng với nghệ thuật 

dùng từ, câu văn chính xác, gợi hình, nhà văn sử dụng cách liên tưởng, so sánh 

cũng rất xác ñáng.  

 Với cái nhìn tinh tế, có tính xác thực cao của một nhà sử học, nhà xã hội 

học, nhà văn Ngô Tất Tố ñã ñưa ra một bức tranh chân thật về xã hội Vi ệt Nam 

trước Cách mạng tháng Tám. Những phong tục tập quán, có khi là hủ tục lạc hậu 

của làng quê Việt Nam xưa thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của văn học trở thành 

những thước phim có giá trị cao về mặt xã hội.  

 Sử dụng các từ ngữ, câu văn mang tính chất biểu cảm cao là một sáng tạo 

hấp dẫn trong phóng sự, khiến cho phóng sự Ngô Tất Tố không chỉ mang tính vấn 

ñề, tính chân xác, tính khách quan mà còn thấm ñẫm tình cảm của người viết, gây 

xúc ñộng lòng người. Chính thái ñộ phê phán, lên án hay căm phẫn ẩn chứa bên 

trong từng câu chữ, khi trực tiếp, khi gián tiếp làm cho các trang viết mang tính 

ñiều tra bớt khô khan và ghi dấu ñậm nét trong lòng người. Chính những cảm xúc 

mạnh mẽ, chân thật của tác giả ñã truyền sang cho người ñọc, tạo nên sức tác ñộng 

mạnh mẽ ñến xã hội. 

 Ngô Tất Tố là một tên tuổi lớn trong văn xuôi hiện ñại Vi ệt Nam. Phóng sự 

của ông có sức sống bền vững trong lòng ñộc giả bao thế hệ không chỉ vì nội dung 

mang ý nghĩa xã hội sâu sắc mà còn bởi nghệ thuật ñộc ñáo, sáng tạo của một cây 

bút tài năng. Các thiên phóng sự có lối tiếp cận hiện thực tinh tế, sắc sảo, nghệ 

thuật trần thuật linh hoạt, ngôn ngữ ñời thường nhưng không tự nhiên, thô thiển 

mà gợi cảm, sắc sảo, chắt lọc. Phóng sự của Ngô Tất Tố còn ñậm chất “truyện” từ 

cốt truyện, kết cấu, thế giới nhân vật ñến giọng ñiệu…Phóng sự của Ngô Tất Tố 

mãi là những thiên phóng sự xuất sắc không chỉ trong sự nghiệp sáng tác của nhà 

văn mà còn là của dòng văn học Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 Phóng sự là sáng tác quan trọng, giữ vị trí ñặc biệt trong sự nghiệp văn 

chương của Ngô Tất Tố. Bằng tài năng và sức sáng tạo phi thường của mình, Ngô 

Tất Tố ñã có những ñóng góp to lớn trên ñịa hạt phóng sự cả về mặt nội dung lẫn 

nghệ thuật.  

 Bắt nguồn từ thực tế, bám sát diễn biến của hiện thực trong xã hội, phóng sự 

của Ngô Tất Tố không chỉ giới thiệu với chúng ta về sự thật cuộc sống mà còn thể 

hiện tầm hiểu biết sâu rộng về nguồn gốc, về lai lịch của các vấn ñề ñược miêu tả. 

Đọc phóng sự của Ngô Tất Tố, người ñọc còn cảm nhận rõ rệt chính kiến - lúc thì 

mềm dẻo khi thì rất mực kiên ñịnh - của chính tác giả trước sự ñời, việc ñời. Qua 

ñó, chúng ta thấy ñược quan niệm của nhà văn về phóng sự và thể loại này ñã 

khẳng ñịnh ñược vị trí của Ngô Tất Tố trong dòng chảy của văn học Việt Nam thế 

kỉ XX.  

 Khám phá Đặc ñiểm phóng sự của Ngô Tất Tố chúng ta ñã làm một cuộc 

hành trình ngược dòng thời gian trở về với quá khứ. Trong cuộc hành trình ñầy ý 

nghĩa này chúng ta thấy rõ ñược thực trạng ñen tối, thối nát của xã hội Vi ệt Nam 

trước Cách mạng tháng Tám với ñầy rẫy những cảnh ñời bần cùng, khốn khổ của 

nông dân ở thôn quê ñang quằn quặi dưới cái gọi là “lệ làng”. Bằng ngòi bút 

phóng sự “sắc sảo và khôn ngoan”, Ngô Tất Tố ñã xé toạc tấm áo mĩ miều, phơi 

trần những mụn nhọt hôi hám, những căn bệnh trầm kha của xã hội thuộc ñịa. Đó 

là xã hội xấu xa, tàn bạo, ñầy rẫy những cảnh bần cùng, tha hóa với biết bao tệ nạn 

xã hội ñang lan tràn. Các phóng sự của Ngô Tất Tố chứa ñựng một nội dung xã 

hội phong phú với giá trị tố cáo xã hội sâu sắc, mạnh mẽ. Đọc phóng sự Ngô Tất 

Tố chúng ta còn có dịp hiểu sâu hơn nền văn hoá truyền thống Việt Nam với 

những giá trị to lớn về vật chất và tinh thần. Và còn thấy ñược những lạc hậu, bảo 

thủ, trói buộc của nó…  

 Cùng với nội dung mang giá trị tố cáo xã hội sâu sắc, phóng sự Ngô Tất Tố 

còn thể hiện một tài năng nghệ thuật ñộc ñáo của một cây bút phóng sự tài hoa. 

Tài năng nghệ thuật của nhà văn ñược bộc lộ ở nhiều phương diện như: sự sáng 

tạo trong lối tiếp cận và phản ánh hiện thực, ở nghệ thuật trần thuật; tài năng trong 

việc lựa chọn ngôn ngữ…Ông lựa chọn cho mình những hướng và những cách 

tiếp cận hiện thực hết sức tinh tế và sắc sảo ñể có thể ñi sâu vào bản chất của vấn 
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ñề. Chính nhờ khả năng xử lí tư liệu linh hoạt cùng với bút pháp trần thuật ñầy 

biến hóa, uyển chuyển và việc ñưa vào văn chương thứ ngôn ngữ giản dị, ñời 

thường mà giàu sức gợi ñã góp phần quan trọng ñể tạo nên thành công của các 

thiên phóng sự. Con người nhà báo, nhà văn trong ông cùng một lúc hiện diện trên 

những trang phóng sự khiến cho mỗi thiên phóng sự của Ngô Tất Tố không chỉ 

phản ánh thức thời, nóng hổi hiện thực và những vấn ñề xã hội nhức nhối mà còn 

có sức ám ảnh, lay tỉnh lương tâm con người. Sự xâm nhập lẫn nhau giữ phóng sự 

và truyện ngắn chính là một trong những nét ñặc sắc, ñộc ñáo trong tác phẩm của 

Ngô Tất Tố. Bút pháp truyện ngắn hòa quện với bút pháp phóng sự tạo ra sự hấp 

dẫn ñặc biệt về nghệ thuật trong các thiên phóng sự của Ngô Tất Tố. Việc ñưa chất 

“truyện” vào trong phóng sự là một trong những ñóng góp lớn của nhà văn họ Ngô 

ñối với văn học dân tộc trên ñịa hạt phóng sự. Với những nét ñó, nhà văn Ngô Tất 

Tố ñã “khảm” vào tâm trí ñộc giả một phong cách ñộc ñáo, một cá tính sáng tạo 

riêng không thể trộn lẫn. 

 Chính giá trị nội dung xã hội sâu sắc và ñặc sắc về nghệ thuật là những yếu 

tố làm nên sức sống bất diệt của những thiên phóng sự Ngô Tất Tố.  

 Ngô Tất Tố và sự nghiệp văn chương của ông vẫn sống mãi “sống khoẻ 

mạnh và sắc sảo trong văn học ta”. Vượt lên sự phôi pha của thời gian, khối trước 

tác khổng lồ, ña dạng của nhà văn Ngô Tất Tố càng ngày càng “hiện hình lừng 

lững”, càng lấp lánh vẻ ñẹp của một tài năng, một tấm lòng, một nhân cách lớn. 

Chúng ta tin rằng không chỉ bây giờ mà mãi mãi sau này người ñọc vẫn còn nhắc 

ñến Ngô Tất Tố một cách thành kính, trân trọng và hết sức trìu mến. 


