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1 
MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 
Tô Hoài (1920-2014) là một trong những nhà văn lớn của nền văn 

học hiện đại Việt Nam. Với hơn bảy mươi năm lao động nghệ thuật, ông 
đã để lại một khối lượng tác phẩm văn xuôi, đa dạng phong phú cả về tư 
tưởng nghệ thuật và bút pháp thể hiện. 

Vốn là nhà văn từng thử sức bút của mình trên nhiều thể loại, ở 
thể loại nào, văn phẩm của Tô Hoài cũng đều được sự chờ đợi và đón nhận 
của người đọc; song có lẽ, truyện ngắn là một trong những mảng sáng tác 
nổi bật nhất và đóng góp đặc sắc nhất của ông. Sau những tập truyện ngắn 
viết về thế giới loài vật, về hiện thực cuộc sống của con người miền núi 
Việt Bắc,Tây Bắc; và những tập hồi ký, thì sự ra đời của Chuyện cũ Hà 
Nội đã tiếp thêm một nguồn cảm hứng bất tận cho mảng văn học viết về 
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm lịch sử. 

Bên cạnh đó, Tô Hoài cũng là một trong những tác gia có tác phẩm 
được đưa vào giảng dạy và nghiên cứu trong nhà trường từ phổ thông đến 
đại học. Việc nhận diện đặc điểm truyện ngắn Tô Hoài qua Chuyện cũ Hà 
Nội sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn thế giới nghệ thuật phong phú, đa dạng 
và độc đáo của nhà văn.  
2. Lịch sử vấn đề  
    2.1. Những bài viết, công trình nghiên cứu nổi bật về sự nghiệp 
sáng tác của Tô Hoài 

Có lẽ, người đầu tiên chú ý tìm hiểu văn chương Tô Hoài là nhà 
nghiên cứu phê bình Vũ Ngọc Phan. Trong công trình Nhà văn hiện đại, 
nhân đọc truyện dài Quê người của Tô Hoài (Nguyễn Sen), Vũ Ngọc Phan 
đã nêu nhận xét: “Tiểu thuyết của Tô Hoài cũng thuộc loại tả chân như 
tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan, nhưng Nguyễn Công Hoan ngả về 
mặt hoạt kê, còn Tô Hoài có khuynh hướng về xã hội.”  

- Trong bài viết Tô Hoài, sáu mươi năm viết, Phong Lê cho 
rằng: “Đặc sắc của Tô Hoài trước năm 1945 là truyện ngắn, gồm truyện 
ngắn về loài vật và truyện ngắn về cảnh và người một vùng quê ven đô- 
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quê ngoại và cũng là quê sinh- nơi tác giả đã sinh sống suốt đời cho đến 
hôm nay.”  

- Phan Cự Đệ nhận xét: “Tô Hoài có một khả năng quan sát đặc 
biệt, rất thông minh, hóm hỉnh và tinh tế”  

- Hà Minh Đức trong Lời giới thiệu tuyển tập Tô Hoài khẳng định: 
“Tô Hoài có một năng lực phát hiện và nắm bắt nhanh chóng thế giới 
khách quan”. 

- Nguyễn Đăng Mạnh trong tập sách Nhà văn Việt Nam hiện đại 
– Chân dung và phong cách đã cảm nhận một cách sâu sắc về quan niệm 
nghệ thuật và bút pháp của Tô Hoài: “Có thể nói, Tô Hoài là nhà văn của 
người thường, của chuyện thường, của đời thường… Nhưng có lẽ phải nói 
thế này mới đúng với Tô Hoài. Ông không phải không phản ánh lịch sử, 
thậm chí còn phản ánh liên tục nữa kia, nhưng tiếp cận lịch sử theo cách 
riêng: tiếp cận từ phương diện đời thường, qua những chuyện thường của 
những con người thường” 

- Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: “Ở Tô Hoài, cảm quan hiện thực 
nghiêng về phía sinh hoạt và phong tục”. 

- Về ngôn ngữ, giọng điệu, Vân Thanh nhận định: “Ngôn ngữ Tô 
Hoài thường ngắn gọn và rất gần với khẩu ngữ của nhân dân lao động”. 

2.2. Một số bài viết liên quan trực tiếp đến đề tài 
-  Nhà nghiên cứu Hoài Anh trong bài viết Tô Hoài nhà văn viết 

về Hà Nội đặc sắc và phong phú nhận xét:“Có thể nói Tô Hoài là nhà văn 
đặc sắc và phong phú viết về Hà Nội, ở đó bóng dáng, linh hồn Hà Nội 
hiện ra rất rõ, rất gợi cảm”. 

- Năm 1984, với Sáng tác về đề tài Hà Nội trên Báo văn nghệ Số 
41, Tô Hoài cho rằng “Tìm hiểu truyền thống lịch sử và truyền thống cách 
mạng của Hà Nội… tôi chỉ muốn nhấn mạnh công tác đi sâu tìm hiểu các 
vấn đề của Hà Nội… một mảng đề tài quan trọng toàn bộ các đề tài trên 
cả nước. 

- Năm 1999, khi Chuyện cũ Hà Nội được tái bản lần thứ 2, 
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Nguyễn Vinh Phúc đã có những lời nhận xét: “Có thể coi đó là một thứ Vũ 
Trung tùy bút thời hiện đại, vì với những mẫu chuyện không dài, Tô Hoài với 
tư cách một chứng nhân đã ghi lại “muôn mặt đời thường” của cái Hà Nội 
thời thuộc Tây. Tuy mới qua sáu, bảy chục năm mà dường như không mấy ai 
nhớ nữa, thậm chí đã trở thành chuyện đời xưa”. 

- Trong cuốn Tô Hoài những tác phẩm tiêu biểu trước 1945, 
PGS.TS Vân Thanh khẳng định phần lớn truyện ngắn của Tô Hoài đều 
dành cho việc miêu tả vùng quê Bưởi – ven đô: “đều viết về một vùng quê 
luôn có sự thâm nhập của cuộc sống thành thị nhưng vẫn còn xa cách và 
biệt lập với thành thị”. 

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của những người đi trước, luận 
văn cũng chỉ dừng lại ở bước đầu đi sâu tìm hiểu những nét nổi bật trong 
đặc điểm truyện ngắn Tô Hoài qua hai tập truyện tiêu biểu nói trên, để từ 
đó thấy rõ hơn các phương diện đóng góp đặc sắc của một nhà văn lớn. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
     3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Truyện ngắn của Tô Hoài rất phong phú, dường như trải dài suốt 
hành trình sáng tác của ông, luận văn chủ yếu giới hạn tìm hiểu ở tập truyện 
ngắn “Chuyện cũ Hà Nội” (NXB Hội Nhà văn, 2014) với 2 tập gồm 114 
truyện ngắn. 
      3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn chỉ tập trung đi sâu tìm hiểu đặc điểm nổi bật về nội 
dung và  nghệ thuật của truyện ngắn Tô Hoài qua Chuyện cũ Hà Nội. 
4. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp lịch sử 
- Phương pháp phân tích tổng hợp 
- Phương pháp khảo sát thống kê 
- Phương pháp so sánh 

5. Đóng góp của luận văn 
Góp phần tìm hiểu sâu sắc thêm phong cách nghệ thuật của Tô 
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Hoài qua những đóng góp nổi bật của nhà văn trong các mảng đề tài nói 
chung đặc biệt là mảng đề tài viết về Hà Nội. Luận văn góp phần làm 
phong phú thêm tài liệu tham khảo cho việc dạy học tác giả, tác phẩm Tô 
Hoài trong nhà trường. 
6. Cấu trúc của luận văn 
 Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần tài liệu tham khảo, nội 
dung luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái lược về truyện ngắn và vị trí truyện ngắn trong sáng 
tác của Tô Hoài  

Chương 2: Bức tranh hiện thực về cuộc sống con người qua Chuyện 
cũ Hà Nội 

Chương 3: Những nét nổi bật về nghệ thuật của truyện ngắn Tô 
Hoài qua Chuyện cũ Hà Nội. 

CHƯƠNG 1 
KHÁI LƯỢC VỀ TRUYỆN NGẮN VÀ VỊ TRÍ TRUYỆN NGẮN 

TRONG SÁNG TÁC CỦA TÔ HOÀI 
1.1. KHÁI LƯỢC VỀ TRUYỆN NGẮN 
    1.1.1. Đôi nét về truyện ngắn 

Bước vào những thập niên đầu của thế kỉ XX, cùng với tiểu thuyết 
và thơ ca, truyện ngắn cũng nhanh chóng tiếp nhận được ưu thế mới của 
thời đại, cũng như chịu sự chi phối quy luật phát triển chung của một nền 
văn hóa, văn nghệ đang không ngừng đổi mới. Bản thân truyện ngắn cũng 
có một lịch sử phát triển riêng. Hiện nay, có nhiều cách hiểu và định nghĩa 
khác nhau về truyện ngắn. Trong đó, Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cũng 
đưa ra định nghĩa về truyện ngắn một cách súc tích và rõ nét: “Một thể 
loại tự sự cỡ nhỏ, thường được viết bằng văn xuôi, đề cập hầu hết các 
phương diện của đời sống và xã hội. Nét nổi bật của truyện ngắn là dung 
lượng, tác phẩm truyện ngắn thích hợp với việc người tiếp nhận đọc nó 
liền mạch không nghỉ”. 
    1.1.2. Đặc điểm  

Đặc điểm đầu tiên, dễ nhận thấy nhất của truyện ngắn là dung 
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lượng nhỏ. Có thể nói, dung lượng thông thường của một truyện ngắn co 
dãn khoảng từ 3 đến 50 trang. Khác với truyện dài và truyện vừa, truyện 
ngắn phải là “một lát cắt gọn ghẽ”. 

Một đặc điểm nữa của truyện ngắn là tính nhanh nhạy, cập nhật. 
Là một thể loại dân chủ, truyện ngắn gần gũi với đời sống hằng ngày. Với 
đặc thù ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, truyện ngắn thường gắn liền với hoạt 
động báo chí, có tác động mạnh mẽ, kịp thời tới cuộc sống, tới độc giả. 

Truyện ngắn là một thể loại văn xuôi tự sự, vì vậy cốt truyện là 
yếu tố hết sức quan trọng, cốt truyện của truyện ngắn thường tự giới hạn 
về thời gian, và không gian. 

Nhân vật là một phương diện rất quan trọng của truyện ngắn mà 
không thể không nhắc tới. Không quá nhiều nhân vật, chỉ tập trung vào 
nhân vật chính và xảy ra trong một hoàn cảnh hay một tình huống cụ thể, 
tất cả đều nhằm tiến tới một xung đột và vượt qua xung đột ấy. 

Truyện ngắn là một thể loại văn chương rất phong phú với nhiều 
đặc điểm đa dạng. Là một thể loại chiếm vị trí quan trọng trong đời sống 
văn học. Các nhà văn tâm huyết với nghề cũng đang lao động không ngừng 
để tìm hướng phát triển mới của truyện ngắn. 
1.2. VỊ TRÍ TRUYỆN NGẮN TRONG SÁNG TÁC CỦA TÔ HOÀI 
    1.2.1. Vài nét về đời sống và đời văn của Tô Hoài 

Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen. Ông sinh ngày 27 tháng 
9 năm 1920, mất ngày 6 tháng 7 năm 2014. Quê nội của ông ở thị trấn 
Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Ông sinh ra và lớn lên ở quê 
ngoại làng Nghĩa Đô, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông cũ, nay là phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Tô Hoài đã có một khối lượng tác phẩm thật đáng nể trọng: hơn 
160 đầu sách, có nhiều tác phẩm được dịch ở nước ngoài, trong đó Dế mèn 
phiêu lưu kí được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới.  
 Với những đóng góp của mình cho nền văn học nước nhà, năm 
1996 Tô Hoài là một trong 14 nhà văn học được nhận giải thưởng Hồ Chí 
Minh đợt 1. 
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    1.2.2. Truyện ngắn Tô Hoài trong dòng chảy lịch sử 

Truyện ngắn về đề tài loài vật 
Truyện ngắn viết về loài vật của Tô Hoài có một vị trí đặc biệt 

quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của tác giả. Người đọc trong nước và 
quốc tế biết đến tên tuổi Tô Hoài bắt đầu từ truyện viết về loài vật với Dế 
mèn phiêu lưu kí. Viết về loài vật, Tô Hoài tìm đến hình thức sáng tác 
đồng thoại. Hình thức này mang đến một sắc thái riêng cho truyện viết về 
loài vật của ông. Những truyện ngắn về loài vật tiêu biểu như : Một cuộc 
bể dâu, Dê và lợn, Võ sĩ bọ ngựa, Đám cưới chuột, Trê và cóc, O chuột, 
Gã chuột bạch, Tuổi trẻ, Đôi ghi đá, Mụ ngan, Đực, Con dế mèn… Đó 
cũng là tên gọi những tập truyện ngắn xuất sắc, tiêu biểu cho lối văn dí 
dỏm, tinh nghịch của nhà văn Tô Hoài. 

Truyện ngắn về đề tài Hà Nội 
Bên cạnh truyện ngắn viết về loài vật, mảng truyện ngắn viết về 

vùng quê Nghĩa Đô và các khu lân cận ở vùng ngoại ô Hà Nội đã được 
hiện lên trong sáng tác của Tô Hoài rất chân thật và sinh động. Ở đó, những 
người nông dân, thợ thủ công quanh năm lam lũ điêu đứng vì miếng cơm 
manh áo. Cuộc sống cùng quẫn bế tắc của những kiếp người nghèo khổ, 
lang thang, phiêu bạt nơi đất khách quê người, những người thợ thủ công 
bị phá sản xuất hiện dần qua từng trang sách với tất cả niềm cảm thông 
sâu sắc của nhà văn.  

Bên cạnh đề tài những số phận con người Hà Nội, Tô Hoài còn 
tập trung vào những trang về thiên nhiên và phong tục nơi đây. Trong các 
tác phẩm Vỡ tỉnh, Người ven thành, Chuyện cũ Hà Nội, Quê nhà… Tô 
Hoài có nhiều đoạn miêu tả thiên nhiên rất nên thơ về những cơn mưa Hà 
Nội, những hàng cây xanh quanh bên hồ Gươm hay chỉ đơn giản là tiếng 
chim hót quanh công viên… Đó còn là những phong tục đón tết, phong 
tục khai bút, tảo mộ đầu năm, hay hội hè đình đám, đình làng, chơi chùa, 
tục lệ nhuộm răng, … 

Hà Nội trong những trang viết của Tô Hoài hiện lên rất bình dị, 
mộc mạc và gần gũi nhưng không vì thế mà mất đi nét hào hoa, lãng tử 



7 
và dí dóm vốn có của một nhà văn gốc người Hà Nội. Những kí ức về Hà 
Nội dường như bao giờ cũng ngồn ngột, đầy ắp, tường tận, rõ ràng và tồn 
tại mãi mãi trong trí nhớ của nhà văn Tô Hoài. 

Từ quan điểm đó, Tô Hoài đã dựng lên diện mạo Hà Nội từ hai 
phương diện: Văn hoá vật chất với cảnh sống cực khổ của người dân nô 
lệ mất nước và văn hoá tinh thần với vẻ đẹp của phong tục tập quán, lễ 
hội, văn học dân gian và sức mạnh tinh thần bền vững. 

Truyện ngắn viết về đề tài miền núi 
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, tiếp tục viết về đề tài Hà 

Nội, Tô Hoài còn sáng tác về đề tài miền núi và đã gặt hái nhiều thành 
công đáng kể. Có thể nói Tô Hoài là nhà văn có sự gắn bó máu thịt với 
vùng Tây Bắc từ khi mới đến đây lần đầu tiên. 

Sáng tác về đề tài miền núi của Tô Hoài chủ yếu đề cập đến hai 
cuộc cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Viết về hai cuộc cách mạng này, những tác phẩm thành công nhất 
của nhà văn là những tác phẩm mà ông đã tạo nên sự đối sánh giữa cái 
mới, cái cũ trên chất liệu của những phong tục, những cảnh sinh hoạt hằng 
ngày (tập Truyện Tây Bắc, tiểu thuyết Miền Tây, tiểu thuyết Tuổi trẻ 
Hoàng Văn Thụ…). Dưới cảm quan hiện thực đời thường, Tô Hoài am 
hiểu những tập tục tồn tại lâu đời trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc 
miền núi. Từ đó, nhà văn khai thác triệt để tạo dấu ấn riêng trên từng trang 
sách. 
1.3. QUAN NIỆM CỦA TÔ HOÀI VỀ VĂN HỌC VÀ TRUYỆN NGẮN 
    1.3.1. Quan niệm về văn học 

Ngay những tác phẩm đầu tay, Tô Hoài đã một cách tự nhiên 
hướng ngòi bút của mình vào những chuyện trong làng và trong nhà, 
những cảnh và người của một vùng quê nghèo khó. Tô Hoài ảnh hưởng 
sâu sắc bởi lời ăn tiếng nói của quần chúng nhân dân lao động: “Ảnh 
hưởng đầu tiên đối với tôi, không nói về tư tưởng, lập trường chính trị, 
chính là người làng Nghĩa Đô của tôi. Người ta nói thế nào, tôi cứ theo thế 
mà xào xáo thành văn”. 
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Tô Hoài chỉ viết những điều mà ông nhìn thấy ở quanh mình, ở 

chính mình: “Đời sống xã hội quanh tôi, tư tưởng và hoàn cảnh của chính 
tôi đã vào cả những sáng tác của tôi, ý nghĩ tự nhiên của tôi bấy giờ là viết 
những sự thực xảy ra trong nhà, trong làng quanh mình”. 

Quan niệm văn chương phải bắt nguồn từ cuộc sống đã chi phối 
toàn bộ các sáng tác của Tô Hoài. 
    1.3.2. Quan niệm về nghề văn 

Trong hoàn cảnh nghề viết văn ở nước ta còn mang nhiều tính 
cách nghiệp dư, tự phát,  thì có lẽ nhà văn Tô Hoài là một trong số ít ỏi 
các cây bút đã sống và cống hiến với nghề với tất cả sự tận tụy, chăm chỉ 
của một người làm nghề chuyên nghiệp. Đối với ông, văn chương nghệ 
thuật là một nguồn sức mạnh vô hình mang lại cho người ta niềm tin và 
nghị lực.  

Ngoài ra, ông còn thường nói đến cảm giác lớn nhất chi phối ông 
lúc mới vào nghề: trước tiên, đó là công việc để kiếm tiền duy trì cuộc 
sống. Bên cạnh đồng tiền, nghề văn còn có là một nguồn sức mạnh vô hình 
mang lại cho người ta niềm tin và nghị lực. Cũng giống như “chú dế mèn 
rời xa tổ ấm để chu du thiên hạ, con người này đã đến với nghề để được 
nhìn rộng ra hơn cái làng của mình”.  

Nhà văn Tô Hoài có ý thức nghề nghiệp cao coi văn chương là 
một hình thái lao động nghệ thuật cao quý. Ông quan niệm người viết văn 
trước hết họ cũng là người- người lao động, chỉ khác là họ là người lao 
động nghệ thuật mà thôi. 
    1.3.3. Quan niệm về thể loại truyện ngắn 

Khi nói về truyện ngắn, Tô Hoài cho rằng: “Truyện ngắn là sự 
trình bày một sự kiện theo trình tự diễn biến của câu chuyện, hoặc theo 
trình tự tâm tình. Nhờ sự thống nhất có kịch tính, sự trình bày đó có thể 
loại trừ tất cả những gì không cần thiết để bộc bạch suy nghĩ”. 

Cũng là người có sở trường viết truyện ngắn, Tô Hoài đã có những 
quan điểm rõ ràng nhất quán về thể loại này trong suốt cuộc đời hoạt 
động văn chương của mình. Trong Sổ tay viết truyện ngắn, ông đã 
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không giấu niềm say mê của mình với truyện ngắn: “Tôi thích truyện ngắn, 
bao giờ cũng tìm đọc truyện ngắn bởi nó là thể loại có tính chiến đấu mạnh 
mẽ”. Tô Hoài còn quan niệm truyện ngắn là “cưa lấy một khúc đời sống” 
nhưng không thể vì ngắn gọn mà làm mất đi “chất khoẻ khoắn của đời 
sống”.  

Quan niệm về truyện ngắn của Tô Hoài cũng giống với các nhà 
văn khác. Song Tô Hoài nhấn mạnh hơn yếu tố ngắn gọn, xúc tích. Đồng 
thời, ông khẳng định một tác phẩm truyện ngắn có giá trị phải phản ánh 
hiện thực cuộc sống và sự sáng tạo, hoài bão của nhà văn 
1.4. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHUYỆN CŨ HÀ NỘI 

Chuyện cũ Hà Nội vào năm 1986 mới chỉ có 40 truyện, bản in 
năm 1994 gồm 64 truyện; bản in mới chia làm hai tập, tập 1 xuất bản năm 
1999, gồm có 56 truyện; tập 2 xuất bản năm 2000 vào dịp kỷ niệm ngàn 
năm Thăng Long- Hà Nội, gồm có 68 truyện; tổng cộng có 114 truyện liên 
quan đến Hà Nội xưa và nay, với độ dày gần 900 trang.  

Chuyện cũ Hà Nội ghi lại những biến đổi trong nếp sống của một 
thành phố, qua cuộc bể dâu của đất nước suốt thế kỉ XX và sự chuyển 
động văn hóa trên toàn thế giới, trên con đường Âu hóa, đô thị và công 
nghiệp hóa. Lần lượt qua 114 truyện ngắn, Tô Hoài đã ghi lại muôn mặt 
đời sống con người Hà Nội. Từ cảnh chợ thuê mướn, mua bán những thân 
phận nghèo hèn ở phố Mới (Phố mới), chuyện đi tù rượu (Bắt rượu), 
chuyện bắt phạt xe đạp (Cái xe đạp), chuyện đòi nợ vào ngày tết (Những 
ngày áp tết), tục lễ ăn cơm ăn cỗ (Giỗ, tết), đến cách thưởng thức các món 
ăn Hà Nội như nem Sà Gòong (Nem Sà Gòong), chả cá Lã Vọng (Chả cá), 
rau thơm Láng Hạ (Rau thơm)… 

CHƯƠNG 2 
BỨC TRANH HIỆN THỰC VỀ CUỘC SỐNG CON NGƯỜI QUA 

CHUYỆN CŨ HÀ NỘI 
2.1. HIỆN THỰC MUÔN MÀU VỀ HÀ NỘI XƯA 
   2.1.1. Cảnh sắc Hà Nội xưa 

Trong các tác phẩm của Tô Hoài, văn hóa, phong tục thường gắn 
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với những trang viết về thiên nhiên rất đỗi tài hoa. Tại đây, ta nhận thấy 
thiên nhiên hiện lên đầy chất thơ trong duyên kể của Tô Hoài. Thiên nhiên 
trong văn Tô Hoài không kỳ vĩ như thiên nhiên trong sáng tác của Nguyễn 
Tuân mà như những đóa hoa bình dị, thấp thoáng nhưng rất giàu sức gợi. 
Dĩ nhiên, để có được những nét riêng ấy, Tô Hoài phải rất nhạy cảm, tinh 
tường trong quan sát và miêu tả. Ấy cũng chính là ưu thế của Tô Hoài. 

Cảnh sắc trong Chuyện cũ Hà Nội được Tô Hoài miêu tả với hai 
vẻ đẹp: Vẻ đẹp trầm buồn, đìu hiu và vẻ đẹp thơ mộng đầy sức sống. 

Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của Tô Hoài chính là sự kết hợp 
giữa cái trầm lặng buồn của cảnh mưa và cuộc sống nghèo khổ, lo toan 
của người lao động. Hai bức tranh hiện thực hòa quyện tạo nên một không 
khí ảm đạm, thê lương. 

Tô Hoài miêu tả thiên nhiên hoàn toàn mang đậm dấu ấn hiện 
thực khách quan. Ông không tô hồng hiện thực, cũng không né tránh sự 
thật cho dù đó là sự thật khắc nghiệt khiến cuộc sống con người càng 
gian truân, vất vả hơn. Từ tấm lòng gắn bó với cuộc sống, với đất trời, 
Tô Hoài đã cảm nhận phong cảnh thiên nhiên từ những dáng vẻ hoang 
sơ nhất. 

Rõ ràng là bức tranh thiên nhiên trong sáng tác của Tô Hoài vừa 
gần gũi với phong cảnh khách quan, vừa gắn bó, theo sát cuộc sống sinh 
hoạt và tâm trạng của con người. Ngòi bút tinh tế tài hoa của Tô Hoài đã 
tô thêm vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hoá đã ban phát trao tặng cho chúng ta. 
    2.1.2. Cuộc sống sinh hoạt Hà Nội xưa 

Ngoài những trang văn tả cảnh thiên nhiên thân quen và thơ mộng, 
thì Chuyện cũ Hà Nội còn là cuốn từ điển sống về văn hóa, phong tục tập 
quán và từ ngữ dân gian của Hà Hội xưa. 

Bức tranh xã hội hiện lên trong những trang văn của Tô Hoài bắt 
đầu từ cảnh sinh hoạt đời thường. Từ những bước thăng trầm trong mưu 
kế sinh nhai cùng niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống sinh hoạt của người 
dân là minh chứng đầy thuyết phục phản ánh cuộc sống nghèo đói lạc hậu, 
bấp bênh của người dân nghèo trước cách mạng. 
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Một trong những đặc điểm đầu tiên nhận diện cuộc sống sinh hoạt 

của một vùng, một miền chính là ở cách người ta ăn uống và cư xử với 
nhau. Trong Chuyện cũ Hà Nội, Tô Hoài đã chỉ ra nét đẹp của người Hà 
Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung trong cách thức ăn uống, trong 
cách ăn mặc, cách chào hỏi hay là chuyện về cái nón, cái tóc. 

Bên cạnh những nét sinh hoạt về cái ăn, cái mặc, Tô Hoài còn nói 
đến tục Nhuộm răng. Thời xưa nhuộm răng là một tục lệ rất quan trọng, 
đặc biệt là đối với người phụ nữ. Răng đen của người phụ nữ được ca ngợi 
tôn vinh như một nét đẹp không thể thiếu được. Răng đen là nét đáng yêu 
được xếp vào hàng thứ tư trong cái duyên của người con gái thời xưa. 

Viết về mảnh đất Thăng Long xưa, như lời tác giả, là “tự thuật đời 
sống tinh thần vật chất và hoạt động của một địa phương… là khơi gợi và 
xem xét thấy được lịch sử của mỗi vùng làm nên hình ảnh cả nước, cả dân 
tộc, có nối tiếp và lâu dài. Nó cũng là kỷ yếu đời người, bài học hôm nay 
và mai sau”. Vì vậy, vẻ đẹp của một Hà Nội với những nét sinh hoạt văn 
hoá truyền thống đã được Tô Hoài tạo dựng trên những trang văn giản dị 
mà diễm tuyệt. 
    2.1.3. Bức tranh phong tục tập quán  

Trong cuộc sống xã hội, phong tục có vị trí rất quan trọng bởi lẽ 
nó biểu hiện nếp sống văn hóa của một dân tộc. Nói như nhà thơ A.Puskin. 
“Phong tục là linh hồn của một quốc gia”. Rất nhiều nhà văn đã viết về 
phong tục nhưng mỗi người một vẻ không ai giống ai.  

Khác với Kim Lân, người có thế mạnh viết về phong tục của thú 
chơi, nhà văn Tô Hoài viết về Hà Nội xưa với nhiều phong tục tập quán 
khác nhau. Những phong tục ấy làm cho bức tranh về đời sống con người 
thêm phần sống động, độc đáo. Chỉ với những mẩu chuyện không dài 
trong Chuyện cũ Hà Nội, tác giả đã dựng lên diện mạo Hà Nội từ phương 
diện văn hoá với vẻ đẹp của phong tục tập quán, lễ hội, văn hóa dân gian, 
với một sức mạnh tinh thần bền vững. 
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Qua khảo sát, ta thấy số lượng tác phẩm viết về phong tục trong 

Chuyện cũ Hà Nội là 21 truyện trong tổng số 114 truyện, chiếm 18,4%. 
Trong 21 truyện đó, Tô Hoài đã ghi chép lại rất nhiều phong tục truyền 
thống của dân tộc như phong tục về giỗ tết, phong tục về ma chay, phong 
tục cưới hỏi, phong tục lễ hội, phong tục về ăn uống, văn hóa mặc, tục 
nhuộm răng hay ngay cả phong tục chào hỏi của người Việt Nam… 

Ở đó, các phong tục tập quán Hà Nội xưa xuất hiện với hai mặt 
khác nhau: Hà Nội với những phong tục nét đẹp truyền thống, giá trị tinh 
thần và Hà Nội với những hủ tục lạc hậu, ấu trĩ. 

Hà Nội với những phong tục mang nét đẹp truyền thống và giá 
trị tinh thần 

Một nét văn hoá của Hà Nội xưa của cha ông để lại đã làm đẹp, 
làm vui thêm cuộc sống vốn quanh năm nghèo túng bằng cái tết được kéo 
dài. Đầu tiên phải kể đến phong tục lễ tết của người Việt. Dân tộc ta có 
nhiều ngày tết: tết Thượng nguyên, tết Trung nguyên, Hạ nguyên, tết 
Thanh minh, tết Đoan ngọ, tết Trung thu... Truyện ngắn Giỗ tết đã nói một 
cách đầy đủ, tỉ mỉ và chi tiết về những ngày tết này. 

Sau các phong tục lễ tết là hội hè, một phong tục không thể thiếu 
trong đời sống con người. Nếu như lễ tết chủ yếu nằm trong phạm vi của 
từng gia đình thì lễ hội lại diễn ra trong phạm vi cộng đồng. Lễ hội là một 
sản phẩm và là một biểu hiện của nền văn hoá, tham gia lễ hội là thể hiện 
một cách ứng xử văn hoá của người Hà Nội, họ tìm trong đó sức mạnh của 
tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái. Điều này được miêu tả thật 
sinh động trong đám rước Thánh Tăng. Lễ hội mà không cờ, không kiệu, 
không trống chiêng thanh la. 

Có thể nhận thấy, trong khi làm sống lại những phong tục cổ xưa, 
Tô Hoài không triết lý ồn ào về những điều xung quanh phong tục. Nhưng 
rõ ràng, qua những trang viết ấy, người đọc nhận thấy một sự thật hằng 
tồn: Phong tục là nét đẹp truyền thống do cha ông thuở trước tạo nên và 
truyền lại cho con cháu đời sau, nhưng không phải điều gì truyền lại 
cũng được lưu giữ. Đã là những giá trị văn hoá, bao giờ nó cũng gắn 
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liền với đời sống xã hội của con người. Một khi phong tục tôn vinh giá trị 
tinh thần thì con người cần có tâm để lưu giữ và tôn thờ nó. 

Hà Nội với những hủ tục lạc hậu, ấu trĩ  
Bên cạnh những phong tục lễ hội đẹp mang giá trị tinh thần cao, 

thì cũng có nhiều hủ tục còn lạc hậu, ấu trĩ làm cho con người càng thêm 
gánh nặng và lo âu. 

Bàn về cái đói và miếng ăn đã trở thành một ám ảnh trong sáng 
tác của Nam Cao, nhưng Tô Hoài, trong Chuyện cũ Hà Nội vẫn có khả 
năng đem đến cho người đọc những cái nhìn mới mẻ, dư vị đắng cay về 
miếng ăn và những hủ tục lạc hậu ở chốn quê nghèo. Sự lạc hậu bộc lộ rõ 
qua những ngày hội hè, đình đám và ăn uống trong những truyện Đám ma 
khô, Giỗ tết, Hội làng… 

Đọc Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài, người đọc không chỉ cảm 
nhận được bức tranh hiện thực của mảnh đất Hà Thành trong những năm 
xa xưa đầu thế kỷ, mà còn cảm nhận rõ tấm lòng mến yêu da diết với 
những nét đẹp truyền thống văn hoá của dân tộc và xót xa day dứt với 
những hủ tục lạc hậu, cổ hủ. 
2.2. HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG CHUYỆN CŨ HÀ NỘI 
    2.2.1. Con người làng quê 

Chuyện cũ Hà Nội như là một tập kí về những câu chuyện đời 
thường, với những con người bình thường. Ông hướng ngòi bút của mình 
về hai kiểu người làng quê: người lao động nghèo khổ, chất phác với 
những phẩm chất đa dạng và người lao động với những số phận đa đoan. 
Dù ở kiểu người nào thì họ vẫn toát lên vẻ đẹp của tâm hồn người bình 
dân, nhân hậu và trọng tình nghĩa. 

Trong tác phẩm, Tô Hoài đưa ra một cách nhìn về con người Hà 
Nội xưa và nay. Ông nhận thấy nét đẹp của sự tinh tế trong cư xử, nét đẹp 
trong lời ăn tiếng nói, trong những thú chơi tao nhã, trong cuộc sống sinh 
hoạt, trong nếp nghĩ, nếp cảm riêng của họ. Nhà văn không xây dựng kiểu 
nhân vật cho số phận hay tính cách điển hình, mà ở đây họ là những 
con người lao động bình thường, chân chất thay vì hình ảnh những 
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con người thượng lưu, đài các của một Hà Nội hào hoa. Đó là hình ảnh 
anh mõ không biết chữ Khổng Văn Cu, là bác Khán cùng mối tình đơn 
phương với cô Tỵ, là cuộc đời bao nhiêu thăng trầm của Lão Ba Sinh, cuộc 
sống khổ cực vất vả kiếm sống bằng nghề may vá của bà Viết, hay là 
chuyện về Cô Ba Tý, Bác phó Ngạ… 

Hình tượng con người lao động trong truyện ngắn của Tô Hoài, 
bên cạnh những phẩm chất cao đẹp, bình dị, họ còn là những con người 
luôn vật lộn với cái ăn, cái mặc, với những lo toan vất vả của cuộc sống, 
của chế độ xã hội thực dân nửa phong kiến.  

Con người trong Chuyện cũ Hà Nội, đó là những con người bình 
thường với câu chuyện hàng ngày trong đời sống bình thường, với những 
số phận nghiệt ngã, với những con người lao động nghèo mang những 
phẩm chất đáng quý, không khoa trương, tô vẽ để thu hút người đọc, không 
phóng đại, dồn ép nhằm hiệu quả giật gân. Cái cười của ông cũng là cái 
cười nhẹ nhàng, từ tốn chứ không cay độc. 
    2.2.2. Chân dung tác giả 
 Hình tượng con người trong Chuyện cũ Hà Nội ngoài những con 
người làng quê hiền lành chất phác, có số phận đa đoan thì có xuất hiện 
nhân vật “tôi”- người kể chuyện cũng là chân dung tác giả. Tô Hoài là 
người kể lại câu chuyện đời mình cũng là người đi tìm gương mặt chính 
mình qua hồi tưởng, là người khám phá và sáng tạo ra cái tôi bằng chính 
cái tôi. Từ một sự việc, hình ảnh quá ấn tượng mà con người không thể 
nào quên. Khi hồi tưởng lại nhu cầu được nhớ, được viết trỗi dậy bằng 
một cảm xúc mãnh liệt.  

Nhân vật “tôi” khi nhìn về quá khứ cũng là để nhìn lại chính mình, 
nhìn lại sự đời trong hoài niệm. Chẳng hạn, với truyện Bẫy chim chơi chim, 
tác giả tái hiện lại tuổi thơ với bao nhiêu miền kí ức, kí ức về thú vui bẫy 
chim, kí ức về những người bạn, kí ức về người ông thương cháu và có tài 
làm lồng chim. Trong truyện ngắn Cơm đầu ghế, nhân vật tôi hoài niệm 
về một thời đi học ngoài phố với bao hoài bão, ước mơ và vất vả, khổ cực, 
lo toan của tuổi mới lớn. 
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Có thể nói chân dung tác giả được thể hiện rõ qua “cái tôi” luôn 

rung động trước cuộc sống và có một cái nhìn khách quan, thái độ rõ ràng. 
Ngoài vốn sống là chất liệu vô tận, là khâu nối liền nhà văn với cuộc sống, 
thì ở Tô Hoài ta còn thấy một thế giới quan đúng đắn. Đặt nhân vật trong 
mối quan hệ với mọi vật xung quanh, ông nhận được vẻ đẹp trong tâm hồn 
và nhân cách của người nghệ sĩ. Nghệ thuật tự biểu hiện cái tôi vừa hồi 
tưởng vừa suy ngẫm về một tình người thiết tha, về một kí ức đầy ước mơ 
mà không thiếu những trải nghiệm xót xa. 
    2.2.3. Hình ảnh những nhà văn, nhà thơ 

Khi trưởng thành bước theo nghề văn thường tác giả có cảm hứng 
viết về những cây bút mà mình ưa thích, hâm mộ và có quan hệ thân cận 
đặc biệt. Điều ấy khiến cho cái tôi của người cầm bút bao giờ cũng bộc lộ 
đậm nét qua việc hồi tưởng. Cái tôi của người cầm bút bộc lộ tính chủ 
quan của hoạt động sáng tạo. Sự thú vị khi đọc những chân dung văn học, 
ta thấy rất rõ tình cảm của người viết bởi sự gần gũi thấu hiểu. Cảm xúc 
có phần nồng nhiệt và nhìn đối tượng phản ánh bằng một lăng kính ngưỡng 
mộ, yêu thương của người viết đối với đối tượng mình. Tính chủ quan khi 
khắc họa nhân vật là các bạn văn còn thể hiện hơn nữa ở cách khai thác và 
sự phát hiện riêng về đối tượng. Tác phẩm văn học đích thực bao giờ cũng 
neo giữ ở lòng người lâu nhất và điều thuyết phục người đọc chính là cảm 
xúc chân thành của người viết. Tác giả tự đánh giá lấy mình tránh sự tô vẽ 
bịa đặt, nhất là trong những hình ảnh mà tác giả là người duy nhất tham 
gia chứng kiến sự việc.  

Trong truyện ngắn Xem phim, Tô Hoài hoài niệm về nhà văn 
Nguyễn Công Hoan về những buổi đầu gặp gỡ, trong truyện Tú Mỡ bị Tây 
bắt, nhà thơ Tú Mỡ là nhân vật chính được Tô Hoài lại kể câu chuyện 
xoay quanh việc nhà thơ bị Tây bắt một cách chi tiết và cụ thể. Khi nhắc 
đến câu chuyện về Phở, Tô Hoài liền nhớ đến nhà văn Nguyễn Tuân, 
Thạch Lam với những tác phẩm nói về cái ngon của phở... 
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Thời gian sẽ trôi qua, vạn vật sẽ thay đổi, dù không ai muốn đều 

phải “ra đi” theo quy luật của tạo hóa, khu vườn văn chương sẽ xuất hiện 
những chỗ trống khi những tên tuổi từng rạng rỡ một thời như Nam Cao, 
Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Xuân Diệu, Nguyễn 
Bính, Ngô Tất Tố… không còn nữa. Những cây lớn đổ xuống cả một 
khoảng trời trống vắng. Khi đó những trang văn hồi tưởng về các nhà văn 
lớn, sẽ là những tư liệu quý giá, quan trọng giúp cho đọc giả tiếp cận và 
hiểu hơn về giới nhà văn trong quá khứ. 

CHƯƠNG 3 
NHỮNG NÉT NỔI BẬT VỀ NGHỆ THUẬT  

CỦA TRUYỆN NGẮN TÔ HOÀI QUA CHUYỆN CŨ HÀ NỘI 
3.1. NGÔN NGỮ 

3.1.1. Ngôn ngữ bình dị, dân dã 
Trong Chuyện cũ Hà Nội, tác phẩm viết về làng quê của mình, do luôn 

tiếp xúc với người lao động, nên Tô Hoài đã khai thác và sử dụng rất nhiều từ 
ngữ trong tiếng nói hàng ngày của nhân dân. Tác giả thừa nhận rằng: “Ảnh 
hưởng đầu tiên đến với tôi, không nói về tư tưởng, lập trường chính trị chính là 
làng Nghĩa Đô của tôi. Người ta nói thế nào thì tôi cứ thế mà xào xáo thành 
văn”. 

Để miêu tả, trần thuật lại cảnh sống nghèo khó, khốn khổ, cùng 
cực, những phong tục tập quán cổ xưa của những người dân nghèo Hà Nội 
cũ, Tô Hoài đã sử dụng nhuần nhuyễn lớp từ ngữ thích hợp của đời thường. 
Có thể thấy điều này trong truyện Phố Mới. 

Tô Hoài chủ trương dùng từ phải chính xác, nên trong các truyện 
ngắn của tập Chuyện cũ Hà Nội, ông hay dùng từ ngữ và cách nói ngày 
xưa, dụng tâm phục hồi ngôn ngữ cổ. Ví dụ: “Số bác Khán cao, phải lấy 
vợ thiên hạ”, “cưới” trong nghĩa khai trương, khánh thành: cưới chợ, cưới 
tàu điện. Ngược lại, nhà văn dùng chữ “lấy vợ, lấy nhau, tổ chức đăng ký 
kết hôn” nhưng không một lần dùng chữ “xây dựng” đang thời thượng. 
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Ngôn ngữ trong truyện ngắn của Tô Hoài luôn đặc mùi địa 

phương, bên cạnh sử dụng lời ăn tiếng nói của nhân dân lao động, ông còn 
sử dụng rất nhiều từ láy mà người dân thường sử dụng để miêu tả và kể 
chuyện. Trong chuyện Cái tàu điện ông đã sử dụng đến 23 lần từ láy, trong 
Chết đói số từ láy lên đến hơn 30 từ. Với các từ như: “loáng thoáng”, “lòe 
loẹt”, “êm êm”, “lọc cọc”, “leng leng”… 

3.1.2. Vận dụng kết hợp lối nói của tục ngữ, thành ngữ, ca dao 
Cùng với những từ ngữ địa phương, thành ngữ, quán ngữ trở thành 

một trong những phương tiện thể hiện cuộc sống sinh hoạt muôn màu 
muôn vẻ trong những trang sách Tô Hoài. Tô Hoài đã rất sáng tạo khi đưa 
những thành ngữ lồng ghép vào trong những câu chuyện của mình. Trong 
truyện ngắn Băm mươi sáu phố phường có câu “ăn trên ngồi trốc, bới béo 
tìm bọ”. Ngoài ra, ta còn bắt gặp các thành ngữ khác: “vô công rồi nghề”: 
“Người vô công rồi nghề, người thất nghiệp đâu cũng nhan nhản”. Trong 
truyện Mùa hạ tiếng chim, khi miêu tả đặc điểm của từng loại chim, tác 
giả sử dụng rất nhiều thành ngữ như: “Chào mào đỏ đít đỏ trôn”, “Giẻ cùi 
tốt mã dài đuôi. Hay “ăn cứt chó ai nuôi giẻ cùi”, thao láo mắt cú, mắt cú 
vọ”… 

Cũng chính vì vậy, trong các câu chuyện kể của mình, Tô Hoài 
thường hay sử dụng các bài ca dao vùng Bưởi hoặc các bài vè cài lồng vào 
nhau, giúp cho người đọc hiểu hơn về các sự việc, về con người cũng như 
các sự kiện của phố phường Hà Nội.  

Kết hợp Ca dao, vè trong truyện ngắn, Tô Hoài vừa lưu giữ được 
nét sinh hoạt văn học dân gian, đó là việc diễn xướng ca dao, dân ca trong 
các ngày hội, đình đám…; vừa lưu giữ được những ngôn ngữ nói, ngôn 
ngữ hát của con người Hà Nội xưa. 
   3.1.3. Ngôn ngữ nước đôi 

Ngoài những đặc điểm về ngôn ngữ tự nhiên, hóm hỉnh, trữ tình 
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thì phải kể đến ngôn ngữ nước đôi trong truyện ngắn Tô Hoài. Đó là ngôn 
ngữ giàu chất suy tưởng, có khả năng gợi ra nhiều ý nghĩa, nhiều cách 
hiểu, gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Giống như cách nói lấp 
lửng, dồn nén bao điều muốn nói. Tô Hoài rất ít khi bộc lộ cảm nhận của 
chính mình. 

Trong truyện ngắn Chuyện cũ Hà Nội, nhiều câu chuyện về con 
người hiện lên với số phận éo le, bạc bẽo; nhiều nét phong tục tập quán 
hiện lên phong phú và đặc sắc nhưng mang nỗi niềm tiếc nuối. Nhà văn 
như người đứng ngoài quan sát cùng bạn đọc. Thỉnh thoảng, con người ấy 
lặng lẽ chiêm nghiệm. 

Tóm lại, đọc truyện ngắn Tô Hoài, người đọc thực sự tiếp xúc với 
nhiều lớp ngôn từ nghệ thuật. Đó là một quá trình tiếp thu, chọn lọc, sáng 
tạo miệt mài của một nhà văn yêu lao động nghệ thuật. Qua hai tập truyện 
ngắn Chuyện cũ Hà Nội, Tô Hoài đã thực sự khoác lên một tấm áo đa sắc 
cho ngôn ngữ. Sự phong phú, linh hoạt trong ngôn ngữ đã góp phần tạo 
nên những nét duyên ngầm của người viết.  
3.2. KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT 
   3.2.1. Không gian nghệ thuật 

Không gian nghệ thuật trong Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài là 
không gian hiện thực cụ thể gắn với các sự kiện lịch sử quan trọng trong 
cuộc đời của các nhà văn và của cả dân tộc. Đó còn là không gian hiện 
thực cụ thể gắn với sự kiện đời tư của tác giả. Đặc biệt không gian trong 
truyện ngắn của Tô Hoài là không gian thế sự, sinh hoạt, đời thường gắn 
với con người lao động và cuộc đời tác giả, những người thân trong gia 
đình nhà văn. 

Trong Chuyện cũ Hà Nội không gian nghệ thuật vô cùng phong 
phú, bởi Tô Hoài khám phá và miêu tả những miền không gian mới, hé 
lộ những cuộc đời vô danh thường bị lãng quên. Trong tác phẩm Băm 
sáu phố phường, Tô Hoài bằng cảm quan hiện thực đời thường đã chia 
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Hà Nội ra thành ba miền không gian cách biệt: Thứ nhất là khu vực phố 
Tây, tập trung ở các phố Hàng Bài, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Trần Hưng 
Đạo, Điện Biên, Lê Hồng Phong, Hùng Vương. . Miền không gian thứ 
hai: Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Ngang, chợ Đồng Xuân, 
người chen chúc đông đúc qua lại bên này Hồ Gươm, khu buôn bán sầm 
uất - ở đây mới lắm các tay “chích cược” (trộm cắp) và du côn, du kề. 
Riêng có miền không gian thứ ba sinh sôi với đời sống thành phố mà ít 
người nhận ra và phân biệt được. Đó là Phố Mới, Phố Hàng Nâu nhưng 
không phải ở đó liên quan đến việc bán chiếu, bán củ nâu gần bến Nứa mà 
nó trở thành cái chợ mua bán người – những vú em, thằng nhỏ, con sen… 
những thân phận nghèo hèn đem thân làm nô bộc cho thiên hạ, là nơi có 
hiệu cầm đồ của người Tàu mở to nhất Kẻ Chợ. 

Bên cạnh tái hiện không gian thế sự, sinh hoạt gắn liền với con 
người lao động và cuộc đời tác giả, Tô Hoài còn miêu tả không gian Hà 
Nội gắn liền với lịch sử. Trong Băm sáu phố phường với một cái nhìn u 
hoài của người đã qua thời Thạch Lam xưa, để thấy phố phường nay không 
như xưa nữa. Ông nhấn mạnh sự khác xa này: “Hà Nội xưa kia không có 
các huyện ngoại thành. Lên đến Bưởi đã là ngoại ô. Ra Cầu Giấy, nói đầy 
đủ là ra Ô Cầu Giấy là đã hết địa phận thành phố”. 
    3.2.2. Thời gian nghệ thuật 

Thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn của Tô Hoài đã đem đến 
cho người đọc những hình dung thật cụ thể về cuộc sống, về những gì diễn 
ra vào các giai đoạn lịch sử trọng đại của dân tộc, để từ đó các thế hệ độc 
giả thêm hiểu, thêm tự hào về đất nước mình. Một đất nước nhiều năm 
chìm trong bom đạn mà vẫn giữ gìn được nét đẹp văn hóa và bản sắc dân 
tộc. Đồng thời cũng cho người đọc hiểu thêm về cuộc sống của chính nhà 
văn Tô Hoài và những người thân trong gia đình nhà văn. 

Thời gian trong Chuyện cũ Hà Nội là thời gian quá khứ, là thời 
gian của kí ức lan tỏa, là thời gian của cảm xúc được chồng chéo lên 
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nhau. Thời gian được tái hiện đa dạng ở nhiều mặt. Thời gian như phủ một 
lớp sương mờ để từ đó ta hiểu hơn về đất nước, về Hà Nội. 

Trong Chuyện cũ Hà Nội, bên cạnh những thời gian chồng chéo 
gắn liền với cuộc đời và người thân tác giả, thì đó còn là thời gian lịch sử. 
Thời gian được tác giả sắp xếp không theo quy luật vốn có của nó, mà theo 
trình tự hồi tưởng của chính tác giả. Chính điều đó càng khiến cho thời 
gian truyện kể được đặt cao hơn thời gian các sự cố được kể. Trong Chết 
đói, móc thời gian năm 1944- 1945 gắn liền với sự kiện nạn đói khủng 
khiếp trong lịch sử đất nước ta. Trong truyện Nhật kí Phan Phú, thời gian 
được nhắc đến là trong kháng chiến chống Pháp… 

Đọc Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài, người đọc có cảm giác giống 
như xem một cuốn phim quay chậm từ thời gian quá khứ xa, đến thời gian 
quá khứ gần và trở về với hiện tại. 
3.3. GIỌNG ĐIỆU 
    3.3.1. Giọng điệu tự nhiên 

Trong Chuyện cũ Hà Nội, Tô Hoài đã thể hiện nhiều giọng điệu 
đa dạng và phong phú. Đầu tiên là giọng điệu tự nhiên, suồng sã. Đó là 
giọng của mấy con mụ Tú Bà với giọng điệu khinh bạc, phê phán, đó là 
giọng của nhân vật tôi thể hiện sự tức giận trong truyện Bác phó Ngạ, đó 
còn là những từ ngữ thông tục làm cho giọng điệu thêm suồng sã, tự nhiên 
trong truyện Ông Ấm… 

Trong Chuyện cũ Hà Nội, Tô Hoài còn sử dụng một giọng văn tự 
nhiên nhưng ẩn đằng sau đó là sự mỉa mai sâu sắc. Đó là khi ông nói về 
bọn quan lại theo Tây, làm tay sai cho chúng trong truyện Hội Tây. 

Có thể thấy những trang văn của Tô Hoài mang đậm chất tự 
nhiên, chân thực và có pha chút hóm hỉnh. Tuy nhiên, mặc dù những 
trang văn của ông suồng sã đấy, tự nhiên đấy, nhưng khi đọc chúng ta 
vẫn cảm thấy có một cái gì đó buồn man mác, có khi lại thấy xót xa. 
Điều đó cho thấy những trang văn của ông không chỉ tự nhiên, hài hước 
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đơn thuần mà ẩn chứa trong đó là những điều băn khoăn trăn trở khiến 
người đọc phải suy ngẫm. 

Với chất giọng tự nhiên, chân thực thông qua những từ ngữ, cách 
gọi tên thông tục, Tô Hoài phần nào thể hiện rõ được cái hiện thực của 
cuộc sống và những nỗi đau mà con người phải gánh chịu trong xã hội bây 
giờ. 
    3.3.2. Giọng điệu hóm hỉnh, tinh quái  
 Bên cạnh giọng điệu tự nhiên, suồng sã thì giọng điệu được Tô 
Hoài thể hiện nhiều nhất trong Chuyện cũ Hà Nội là giọng kể nhẩn nha, 
hóm hỉnh và tinh tế. Rất hiếm khi ta thấy Tô Hoài cao giọng. Những triết 
lý về đời sống của Tô Hoài bắt nguồn từ những câu chuyện đã từng xảy ra 
đâu đó trong đời sống chứ không phải là sản phẩm của những tư biện xám 
màu. 

Đọc Chuyện cũ Hà Nội, hẳn không thể không ấn tượng với một 
Tô Hoài hóm hỉnh mà thông minh. Rất tự nhiên, ông đi hết từ chuyện này 
sang chuyện khác, có chỗ tưởng như “lan man kề cà nhưng lại không hề 
vô vị”. Từng câu nói, từng tiếng cười, giọng điệu của từng nhân vật, từng 
con người ngoài đời như thế nào thì ông để cho thật tự nhiên đi vào tác 
phẩm như thế. 

Cái hóm hỉnh và tiếng cười tinh nghịch là khả năng nổi trội của 
Tô Hoài trong sáng tạo nghệ thuật. Trong hai tập Chuyện cũ Hà Nội, Tô 
Hoài đã thể hiện một giọng điệu phong phú trong cách kể chuyện của 
mình. Khi thì khách quan chân thực, khi thì hài hước hóm hỉnh, khi thì xót 
xa thương cảm cho số phận của những con người lao động nghèo khổ, lam 
lũ nhưng cũng có lúc lại là những tiếng cười rất tinh nghịch. 

Bằng giọng văn hóm hỉnh cùng với tiếng cười tinh nghịch, có khi 
lại xót xa và mỉa mai châm biếm, tác giả đã miêu tả một cách chi tiết, tỉ 
mỉ về cảnh vật, nếp sống, về phong tục, về tất cả những gì đã diễn ra xung 
quanh mảnh đất kinh kì thời Pháp thuộc... Ngoài ra, còn giúp người 
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đọc có những tiếng cười sảng khoái, thú vị đồng thời biểu lộ được thái độ 
của nhà văn trước cuộc sống đời thường. Tất cả đều để lại cho độc giả một 
ấn tượng sâu sắc và đặt ra cho ta nhiều điều suy ngẫm. 
    3.3.3. Giọng điệu trữ tình 

Ngoài giọng điệu dí dỏm, suồng sã, giọng điệu trời phú cuả Tô 
Hoài còn là giọng trữ tình bàng bạc chất thơ - chất thơ của đời sống thực. 
Cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp tự thân của cuộc sống, không bay bổng du 
dương, giọng điệu trữ tình của Tô Hoài bộc lộ ở hai sắc thái chủ yếu: sắc 
thái hồn nhiên trong sáng trước phong cảnh thiên nhiên bao la tươi đẹp 
của đất nước, trước nét đẹp phong tục sinh hoạt ở mọi miền quê và sắc 
thái trữ tình bùi ngùi man mác trước những gian truân vất vả trong cuộc 
sống sinh hoạt hàng ngày. 

Ngoài ra, giọng trữ tình còn được Tô Hoài thể hiện rõ khi miêu 
tả những thói hư tật xấu đời thường. Tác giả không gay gắt mà ông nhẹ 
nhàng như đang thủ thỉ, đang giãi bày để bộc lộ nỗi lòng của mình. Với 
cái nhìn tinh quái mà đượm chất nhân văn nên những gì trái với luân lí đạo 
đức thường được ông phản ánh hết sức chân thực, khách quan và hài hước. 
Từ chuyện cái răng, cái tóc đến chuyện đi ở tù thuê trong Bắt rượu. 

Với cách sử dụng giọng điệu đa dạng, phong phú từ hóm hỉnh, 
tinh nghịch, tự nhiên đến trữ tình với nhiều cảm xúc, Tô Hoài đã thể hiện 
được thái độ, tình cảm, lập trường của mình trước cuộc sống con người và 
cảnh sắc thiên nhiên Hà Nội xưa. Qua đó, người đọc có thể nhận thấy được 
tư tưởng, cảm hứng sáng tạo và tài năng của nhà văn. 
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KẾT LUẬN 

 
1. Với đời sống và đời văn suốt gần trọn thế kỷ, Tô Hoài đã làm 

nên một sự nghiệp lớn lao, hiếm có hòa nhịp cùng hành trình hiện đại hóa 
nền văn học dân tộc trong gần suốt thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ 
XXI. Tô Hoài là tác giả văn xuôi của nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu 
thuyết, truyện dài, hồi kí, kịch bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng 
tác, nhiều mảng đề tài. Thể loại, đề tài nào cũng có tác phẩm để lại dấu ấn 
khó quên trong người đọc nhiều thế hệ và trong văn học sử nước nhà. Viết 
về thế giới loài vật có Dế mèn phiêu lưu ký…;viết về miền núi có Truyện 
Tây Bắc, Miền Tây..;mảng hồi ký có Cát bụi chân ai,Chiều chiều. Tuy 
nhiên, truyện ngắn và đặc biệt với sự xuất hiện gần một nghìn trang hai 
tập Chuyện cũ Hà Nội đã càng thêm thể hiện đậm nét phong cách nghệ 
thuật độc đáo của một nhà văn lớn có biệt tài về thể loại này.  

2. Tiếp cận và tìm hiểu Đặc điểm truyện ngắn Tô Hoài qua 
Chuyện cũ Hà Nội người đọc không chỉ biết thêm được hơn nguồn vốn 
sống kỳ lạ của một trí nhớ tuyệt vời cùng với một hành trình sáng tạo đầy 
hiệu quả, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn tấm lòng của nhà văn đối với quê 
hương đất nước mến yêu. Đồng thời, trong dòng chảy của văn chương 
hiện đại viết về Thủ đô Thăng Long- Hà Nội, cùng với những trang văn 
của Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng…, Chuyện cũ Hà Nội đã được 
coi như một Vũ trung tùy bút thời hiện đại, vừa giàu phong vị văn hóa-lịch 
sử, vừa làm hiện lên “muôn mặt đời thường” của một quá khứ không xa 
của Hà Nội, mà nhà văn với tư cách một chứng nhân. Tác phẩm đã làm 
cho người đọc phải ngỡ ngàng, lạ lẫm. trước bức tranh sống động giàu 
chất liệu hiện thực nhiều vẻ của Hà Nội xưa mà như còn vương vấn đâu 
đây; và cả trước bút pháp phô diễn vừa quen thuộc mà cũng luôn mới mẻ 
của Tô Hoài.  
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3. Cũng cần phải nói thêm rằng hai tập Chuyện cũ Hà Nội của Tô 

Hoài còn là một bộ sách quý nhìn từ nhiều phương diện về khoa học lịch 
sử, về văn hóa học, dân tộc học, xã hội học…Nhưng chỉ riêng vẻ đẹp của 
giá trị văn chương cũng đã phân tích khôn cùng.  

 Vì vậy, những cảm nhận và tìm hiểu trên đây của luận văn cũng 
chỉ mới là bước đầu. 
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