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GIỚI THIỆU SÁCH CỦA TỦ SÁCH  

“THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN” 

                                                                       

Tên sách: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long 

Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 

Thể loại sách: Văn học - Nghệ thuật 

Số trang: ước 750 trang  Số tập: 1 tập 

* Tóm tắt nội dung: 

- Sưu tập, tuyển chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài Thăng 
Long - Hà Nội với ý nghĩa vinh danh lịch sử, cuộc sống, con người và cảnh quan 
thủ đô qua ngàn năm văn hiến. 

 - Nhấn mạnh cảm hứng và tư duy "du ký", những trang ghi chép, hồi ký, 
hồi ức, kỷ niệm, tùy bút, bút ký, tản văn phản ánh sự cảm nhận và ấn tượng về 
truyền thống Thăng Long - Hà Nội. 

 - Bao quát khối lượng tài liệu phong phú, trải rộng từ hệ thống thần thoại, 
truyện cổ tích, ca dao đến thơ ca đề vịnh, truyện ký tiêu biểu dưới thời trung đại, 
hiện đại và đương đại. 

 - Mở rộng từ văn chương tới việc thu nhận một số tranh ảnh, âm nhạc liên 
quan tới Hà Nội để minh họa thêm. Đặc biệt chú ý những bài hồi ức, kỷ niệm 
liên quan đến quá trình sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về đề tài Hà Nội thời 
hiện đại..  

* Đề cương chi tiết 
 

NỘI DUNG 
 

 Phần một: TỔNG LUẬN 
  

 - Người thực hiện: PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn 

 - Dung lượng: 25-35 trang 

 - Nội dung: 

 + Trên cơ sở tư liệu và thực tế văn bản tác phẩm, xác định đặc điểm diện 
mạo và cội nguồn căn rễ văn hóa Thăng - Long Hà Nội. Nhấn mạnh khả năng 
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tích hợp, trầm tích các yếu tố văn hóa qua thời gian lịch sử lâu dài để định hình 
cốt cách, truyền thống Thăng Long - Hà Nội trong tương quan truyền thống văn 
hiến của cả nước, cả dân tộc. 

 + Giới thiệu tổng quan các giai đoạn, các chặng đường lịch sử: từ bình 
minh văn hóa núi Nùng sông Nhị - Phong Khê - Cổ Loa - Lục Thủy - Hồ Cáo - 
Hồ Tây - Kẻ Chợ - Tống Bình - Đại La - Thăng Long..., qua mười thế kỷ xây 
dựng và phát triển Thăng Long - Đông Đô - Bắc Thành - Hà Nội dưới thời 
phong kiến và một thế kỷ Hà Nội mở đường hội nhập với phương Tây và thế 
giới hiện đại... 

 + Phân tích nội dung và nghệ thuật các tác phẩm văn học - nghệ thuật liên 
quan tới đề tài Thăng Long. Chú ý nhấn mạnh vị trí các tác phẩm tùy bút, ghi 
chép, hồi ức về Hà Nội trong thế kỷ XX. 

 + Từ quan điểm biện chứng và lịch sử - cụ thể, phân tích, lý giải, xác định 
những phẩm chất, tài hoa và cốt cách Thăng Long qua các tác phẩm nghệ thuật. 
Nhấn mạnh tính hệ thống của các thành tố hợp lực tạo nên giá trị văn hóa Thăng 
Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. 

 

 Phần hai: TINH TUYỂN TÁC PHẨM 

 

 Lời dẫn (Khái lược phương pháp văn bản học, qui cách tinh tuyển văn 
bản, hình thức trình bày, cách thức chú dẫn, chú giải, chú thích, thống nhất 
chính tả và cách viết hoa theo qui ước hiện hành và nguồn gốc xuất xứ văn bản) 

I- Cội nguồn sông Nhị núi Nùng (Khoảng 100 trang) 

1. Hệ thống thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, dã sử 

- Sự tích núi Nùng sông Nhị 

- Truyện Thánh Gióng 

- Truyện xây thành Cổ Loa 

- Sự tích Hồ Tây 

- Sự tích sông Tô Lịch 

- Sự tích Hồ Gươm... 

2. Tục ngữ, thành ngữ, ca dao 

- Tục ngữ 
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- Thành ngữ 

- Ca dao (Bài ca về 36 phố cổ Hà Nội)... 

3. Các ngành nghệ thuật khác và công trình nghiên cứu 

* Minh họa hình ảnh khảo cổ Hà Nội giai đoạn trước thế kỷ X. 

- Cao Huy Đỉnh: Người anh hùng làng Dóng* 

- Tạ Chí Đại Trường: Thần người đất Việt* 

- Như Hạnh: Từ Tìsamôn Thiên vương đến Sóc Thiên Vương và Phù Đổng 
Thiên Vương (Nghiên cứu biểu tượng văn hóa)* 

II- Thăng Long ngàn năm mở nước (Khoảng 200 trang) 

1. Văn hóa - văn học thời Lý - Trần (Thế kỷ X-XIV) 

1.1. Văn xuôi 

- Chiếu dời đô* 

- Trích Đại Việt sử ký toàn thư* 

- Truyện thần Long Đỗ (Việt điện u linh) 

- Truyện Rùa vàng (Lĩnh Nam chích quái) 

- Truyện sông Tô Lịch (Lĩnh Nam chích quái) 

- Truyện về Nghệ vương (Nam Ông mộng lục) 

-  Sự cương trực của Chu Văn An (Nam Ông mộng lục) 

1.2. Thi ca 

- Lý Thường Kiệt (1019-1105): 

+ Nam quốc sơn hà (Sông núi nước Nam) 

- Trần Thánh Tông (1240-1290):  

+ Cung viên xuân nhật ức cựu (Ngày xuân trong vườn ngự nhớ người cũ) 
(HT)* 

- Trần Quang Khải (1241-1277):  

+ Tụng giá hoàn kinh sư (Phò giá về kinh sư) (HT)* 

+ Đề Bạch Mã từ (Đề đền Bạch Mã) (TVLT)* 

- Nguyễn Sĩ Cố (?-1312): 

+ Tụng giá Tây chinh yết Tản Viên từ (Phò giá nhà vua chinh phạt phía 
Tây, bái yết đền thờ Tản Viên) 

- Trần Quang Triều (1286-1325):  
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+ Đề Gia Lâm tự (Đề chùa Gia Lâm) (HT)* 

- Huyền Quang (1254-1334): 

+ Chùa Diên Hựu (Chùa Diên Hựu) (HT)* 

- Phạm Sư Mạnh (Thế kỷ XV): 

+ Đề tháp Báo Thiên… (HT)* 

- Trần Nguyên Đán (1325-1390):  

+ Hạ Tiều Ẩn Chu tiên sinh bái Quốc tử Tư nghiệp (Mừng ông Chu Tiều 
Ẩn được bổ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám) (HV)* 

- Tạ Thiên Huân (TK XIV):  

+ Quá Phù Đổng độ (Qua bến đò Phù Đổng) (HT)* 

- Bài hành chiếc giày thơm (Sơn cư tạp thuật) (TTTT - HT)* 

1.3. Các ngành nghệ thuật khác và công trình nghiên cứu 

* Minh họa hình ảnh rồng, văn bia, thư tịch Hán Nôm và di vật văn hóa 
thời Lý - Trần mới khai quật tại Hoàng thành Thăng Long. 

- Múa hát lý liên đời Lý (Đặng Văn Lung)* 

- Hình tượng rồng Thăng Long thời Lý - Trần (Chu Quang Trứ, Nguyễn 
Du Chi ...)* 

- Mỹ thuật Thăng Long thời Lý - Trần (Nguyễn Bá Vân, Nguyễn Tiến 
Cảnh ...)* 

- Khảo cổ Thăng Long thời Lý - Trần (Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, 
V.v...)* 

2. Văn hóa - văn học thế kỷ XV-XVII 

2.1. Văn xuôi 

- Lê Thánh Tông (1442-1497): Gặp tiên ở hồ Lãng Bạc (Thánh Tông di 
thảo) 

- Bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442) 
(HT)* 

- Nguyễn Dữ (Thế kỷ XVI): 

- Truyện kỳ ngộ ở Trại Tây (Truyền kỳ mạn lục)* 

- Truyện yêu quái ở Xương Giang (Truyền kỳ mạn lục)* 

- Truyện Hà Ô Lôi (Thiên Nam vân lục liệt truyện) (HT)* 
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- Phùng Khắc Khoan (1528-1613): 

- Đình quán tự bi 

- Cổ Pháp điện tạo bi 

- Trùng tu Long Khánh tự bi (PKKhoan) 

2.2. Thi ca 

- Nguyễn Trãi (1380-1442): 

+ Góc thành Nam* 

+ Họa vần thơ của Hoàng môn Thị lang...* 

+Họa vần thơ Cúc Pha tặng* 

- Nguyễn Mộng Tuân (Thế kỷ XIV-XV): 

+ Đi chơi hồ (HV)* 

+  Mừng nhà mới của Thừa chỉ Ức Trai (HT)* 

+ Tặng quan Gián nghị Đại phu họ Nguyễn (HT)* 

- Lý Tử Tấn (1378-1457): Đề vách nhà Ức Trai (HT)* 

- Phan Phu Tiên: Mừng quan Gián nghị Đại phu Nguyễn Ức Trai (HT)* 

- Lê Thánh Tông (1442-1497): 

+ Xung Thiên thần vương (HT)* 

+ Qua chùa Ngọc Hồ gặp tiên (HT)* 

+ Đi tuần về phía Tây qua bãi Đông Ngạc (HV)* 

- Thái Thuận (1441-?): 

+ Chiều xuân ở Tràng An (HT)* 

+ Đêm thu ở Tràng An (ST)* 

+ Thơ đề trên vách nhà tại phường Toản Viên (ST)* 

+ Tự thuật ở Toản Viên (ST)* 

+ Tiễn quan Thừa chỉ Võ tiên sinh về quê (ST)* 

+ Tiễn Ngô Kiểm thảo qui Gia Lâm (ST)* 

+ Tiễn đưa Đỗ Minh Phủ (ST)*... 

- Nguyễn Bảo (1452?-1504?): 

+ Tiễn Ngô tiên sinh... (NB)* 

+ Tiễn biệt (NB)* 
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+ Tiễn Cấp sự Vương công hồi hương (NB)* 

- Đào Nghiễm (Thế kỷ XVI): Sáng sớm ra đi từ Phượng thành (HT)* 

- Lê Quang Bí (1506-?): 

+ Đỗ Tiến sĩ, giữ chức Tư huấn... (HT)* 

+ Giáo thụ ở Quốc Tử Giám... (HT)* 

- Đặng Đề (1526-?): Đi sứ phương Bắc, xuất phát sớm từ sông Nhị Hà 
(HT)* 

- Vũ Cẩn (1522-?): Xuất phát từ sông Nhị Hà đi sứ Trung Quốc (HT)* 

- Phạm Công Trứ (1600-1675): 

+ Chương Dương hoài cổ (TT)* 

- Trịnh Căn (1633-1709): 

+ Thơ vịnh đàn Nam Giao (HT)* 

+ Thơ vịnh chùa Khán Sơn* 

+ Thơ vịnh nhà Thủy Tạ (HT)* 

+ Thơ vịnh cảnh đẹp trong vườn (HT)* 

2.3. Các ngành nghệ thuật khác và công trình nghiên cứu 

* Minh họa hình ảnh rồng, văn bia, kiến trúc thành cổ, đền, chùa, thư tịch 
Hán Nôm, di vật văn hóa Hà Nội thế kỷ X-XVII. 

- Hình tượng rồng Thăng Long thời Hậu Lê (Chu Quang Trứ, Nguyễn Du 
Chi ...) 

- Mỹ thuật Thăng Long thời Hậu Lê (Nguyễn Bá Vân, Nguyễn Tiến Cảnh, 
Nguyễn Đỗ Bảo...) 

3. Văn hóa - văn học Thăng Long thế kỷ XVIII-XIX 

3.1. Văn xuôi 

- Lê Hữu Trác (1720-1791) 

+  Thượng kinh ký sự (Trích) 

- Phạm Đình Hổ (1768-1839): 

+ Tây Hồ trong mưa (Phong Châu tạp thảo) 

+ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Vũ trung tùy bút) 

+ Nơi đô hội (Vũ trung tùy bút) 

+ Lễ tế Nam Giao (Vũ trung tùy bút)* 
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- Tùng Niên Phạm Đình Hổ (1768-1839) - Kính Phủ Nguyễn Án (1770-
1815): 

+ Hồ Hoàn Kiếm, I và II (Tang thương ngẫu lục) 

+ Chùa TiênTích (Tang thương ngẫu lục) 

+ Miếu cổ ở cửa Đông Hoa (Tang thương ngẫu lục) 

+ Cửa kinh thành (Tang thương ngẫu lục) 

 + Tháp Báo Thiên (Tang thương ngẫu lục) 

+ Đền Linh Lang (Tang thương ngẫu lục) 

+ Chùa Kim Liên (Tang thương ngẫu lục) 

- Quốc Tử Giám (Sơn cư tạp thuật) 

3.2. Thi ca 

- Lê Quý Đôn (1726-1784): Qua sông Thiên Đức (Thơ LQĐ)* 

- Ngô Thì Sĩ (1726-1780): 

+ Đêm thu ở Kinh thành cảm hứng (NTS)* 

+ Trên lầu Trấn Quốc ngắm cảnh Hồ Tây (NTS)* 

+ Qua bến Bồ Đề nhớ chuyện xưa (NTS)* 

+ Bài phú phong cảnh Tây Hồ (NTS)* 

+ Niềm cảm hoài khi ngụ ở Kinh thành (NTS)* 

- Ninh Tốn (1743-?): 

+ Du học ở Kinh đô (TVNT)* 

+ Qua cung Thái Hòa* 

+ Nhĩ Hà (2 bài)* 

+ Nhớ bạn thơ ở Trường An* 

- Nguyễn Huy Lượng (1758-1808): Tụng Tây Hồ phú* 

- Nguyễn Du (1765-1820): 

+ Thăng Long (I và II)* 

+ Long thành cầm giả ca* 

- Phạm Đình Hổ (1768-1839) (PĐHổ tuyển tập thơ văn): 

+ Hiểu tế Nhị Hà (Buổi sáng qua sông Nhị Hà) 

+ Quá Kim Liên Tự (Qua chùa Kim Liên) 
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+ Qui Bắc thành (Trở về Bắc thành) 

- Hồ Xuân Hương (1771-1824?): 

+ Đài Khán Xuân* (BHTQ?) 

+ Chùa Quán Sứ* 

+ Đề đền Sầm Nghi Đống* 

- Nguyễn Công Trứ (1778-1859): 

+ Cảnh Hà Nội* 

+ Hồ Tây* 

- Nguyễn Văn Siêu (1796-1872): 

+ Chơi Hồ Tây* 

+ Ngắm cảnh trăng trên sông Nhị Hà* 

+ Tạp vịnh cảnh vườn nhà* 

- Bà Huyện Thanh Quan (Thế kỷ XIX): 

+ Thăng Long hoài cổ* 

+ Chơi đài Khán Xuân Trấn Võ* (HXH?) 

- Vũ Quốc Trân (Thế kỷ XIX): Cảnh Bích Câu và Tú Uyên (Bích Câu kỳ 
ngộ)* 

- Cao Bá Quát (1809-1854): 

+ Vịnh cảnh Hồ Tây 

- Bùi Văn Dị (1833-1895):  

+ Họa thơ Tuần phủ Lã Xuân Oai đi chơi Hồ Tây (BVD)* 

- Nguyễn Khuyến (1835-1909):  

+ Hồ Hoàn Kiếm (NKTP)* 

+ Đề miếu Trung liệt* 

- Nguyễn Thượng Hiền (1868-1925): 

+ Chơi Tây Hồ 

+ Long Biên Tây quách tản bộ hữu cảm (Cảm xúc khi dạo phía Tây thành 
Long Biên) 

3.3. Các ngành nghệ thuật khác và công trình nghiên cứu 

* Minh họa hình ảnh rồng, văn bia, tranh Hàng Trống, kiến trúc thành cổ, 
đền, chùa, thư tịch Hán Nôm, di vật văn hóa Hà Nội thế kỷ XVIII-XIX. 
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- Nguyễn Gia Thiều với Tung sơn đồ và việc xây chùa Tiên Tích 

- Tượng vua Quang Trung ở Chùa Bộc 

- Kiến trúc Bắc thành thời Nguyễn  

- Hình tượng rồng thời Nguyễn ở Bắc thành 

- Tranh Hàng Trống và những giá trị nhân văn... 

III- Hà Nội trăm năm hội nhập (Nội dung trọng tâm) 

 1.  Hà Nội trong những vần thơ nhớ 

 * Chọn lọc khoảng 30 bài thơ tiêu biểu. 

2. Hà Nội miền thương nhớ từ điểm nhìn thể tài du ký (Bao gồm các 
trang du ký và những hồi ức, kỷ niệm của người bốn phương viết về Hà Nội, 
trong đó có các trang văn của giới văn nghệ yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 
1945-1954 và người Việt, kiều bào ở xa tổ quốc…) 

 - Trương Vĩnh Ký (1837-1898): Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi 
(1876)(BT, tr.137-181)* 

 - Đàm Xuyên: Thưởng sen Hồ Tây (NP-TV, số 12, tháng 6-1918)* 

 - Nguyễn Mạnh Bổng: Hai buổi chơi hội chợ (NP-TV, số 18, tháng 12-
1918)* 

 - Hội Nhân: Đêm tháng sáu chơi Hồ Hoàn Kiếm (NP, số 28, tháng 10-
1919) 

 - Tùng Vân: Bài ký chơi Cổ Loa (NP, số 87, tháng 9-1924) 

 - Tản Đà: Hai vườn Bách thú (ĐPTB- TV, số 635-1927) 

 - Thạch Lam: Trước tết, tết và sau tết (Phong hóa- TV, số 31, tháng 1-
1933) 

 - Hoàng Đạo: Cuộc chợ phiên (Phong hóa- TV, số 35-1933)* 

 - Nguyễn Đình Lạp: Phóng sự Hà Nội... giao thừa (Bắc Hà- TV, số 19, 
tháng 3-1937) 

 - Tú Mỡ: Chợ phiên và chợ phiên (Ngày nay, số 140, tháng 12-1938)* 

 - Tiên Đàm: Hà Nội ngày nay không như Hà Nội dưới mắt nhà học giả 
Trương Vĩnh Ký (Tri Tân, số 4-1941) 

  - Minh Tuyền: Thăm trại thanh niên Tương Mai (Tri tân, số 57-1942)* 

 - Thạch Lam: Hà Nội băm sáu phố phường (Đời nay- TV, 1943) 
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 - Đinh Gia Thuyết: Một buổi đi thăm làng Dừa (Tri tân, số 117-1943)* 

 - Cách Chi - Mạnh Phan: Đi thăm Đông Dương học xá (Tri tân, số 119-
1943)* 

 - Trọng Lang: Tết trong lòng người ta (TV- 1943)* 

 - Phạm Mạnh Phan: Một cuộc phỏng vấn ngắn: Các học sinh đã nói gì về 
Đông Dương học xá?(Tri tân, số 119, tháng 11-1943)* 

 - Ngọc Nhơn: Qua đền Trấn Vũ (Nam Kỳ tuần báo- TV, số 84, tháng 6-
1944)* 

 - Nguyễn Tuân: Bụi đất Kinh (Thanh nghị, số 55+57- 1944- TV)* 

 - Nguyễn Tuân: Một người lữ khách giữa thành phố chúng ta (TV)* 

 - Nguyễn Tuân: Một người lữ khách giữa thành phố chúng ta (TV)* 

 - Nguyễn Tuân: Một cái tết vô duyên (TV)* 

 - Nguyễn Tuân: Tựa "Am sông Tô" (TV)* 

- Ngân Giang: Sớm thu mưa gió (Tri tân, số 163, tháng 10-1944)* 

- Phạm Mạnh Phan: Một giờ với ông Nguyễn Chí Thiện - Giám đốc 
"Trường mù" (Tri tân, số 164-1944)* 

- Phạm Mạnh Phan: Hai cảnh tết chiến tranh (Tri tân, số 175-178/1945) 

- Liên Giang: Cây quất ngày tết (Tri tân, số 175-178/1945)* 

- Phạm Mạnh Phan: Trước bàn thờ Tổ quốc trong "Ngày độc lập" (Tri 
tân, số 205-1945)* 

- Nguyễn Tường Phượng: Nửa giờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tri tân, số 
205, tháng 9-1945)* 

- Trương Tửu - Thượng Sỹ - Nguyễn Đức Quỳnh: Cuộc hội đàm giữa Cụ 
Hồ Chủ tịch với ba đại biểu Liên đoàn văn hóa (Tri tân, số 205, tháng 9-1945)* 

- Nguyễn Tường Phượng: Cuộc hội đàm giữa Hồ Chủ tịch với các nhà 
báo Hoa- Pháp - Việt - Mỹ (Tri tân, số 210, tháng 10-1945)* 

* Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai 

1. Tháng một: thương về những ngày nhể bọng con rận rồng (Văn số 140 ra 
ngày 15/11/1971, tr.17-29) 

2. Mai Thảo: Nhà văn ở phút nói thật, trả lời phỏng vấn (Nguyễn Nam Anh thực 
hiện) (Văn số 192/ 1971, tr.79-87) 
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3. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai: Tết hỡi cô mặc cái yếm xanh (Văn số 193/ 
1971, tr.92-105) 

4. Vũ Bằng: Người con gái nói thơ ở xóm chợ Đào (Văn số 194-195/ 1972, 
tr.46-62) 

5. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai: Ngô Đồng nhất diệp lạc thiên hà cộng tri 
thu (Văn số 185/ 1971, tr.5-23) 

6. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai: Tháng chạp: Nhớ đi chợ tết (Văn số 191/ 
1971, tr.63-82) 

7. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai: Tháng sáu: thèm nhãn Hưng Yên (Văn số 
182/ 1971, tr.39-49) 

8. Vũ Hoàng Chương: Nhất sĩ danh thành,... (Văn số 117/ 1968, tr.9-15) 

9. Tạ Tỵ : TchyA con phượng hoàng gãy cánh giữa vùng trời hờn tủi (Văn  số 
117/ 1968, tr.16-24) 

10. Dương Thiệu Mục: Nhớ thương TchyA (Văn số 117/1968, tr.25-31) 

11. Vũ Bằng: Tẩy Xìa: một Lý Bạch của bàn đèn (Văn 117/ 1968, tr.32-38) 

12. Hiếu Chân: Tưởng niệm TchyA (Văn 117/ 1968, tr.39-50) 

13. Phong Châu: Ông Đạo Râu (Văn 117/ 1968, tr.53-69) 

14. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai - Tháng bảy ngày rằm xoá tội vong nhân 
(Văn số 153/ 1971, tr.25-30) 

15. Mai Thảo: Quê hương trong trí nhớ (In trong Căn nhà vùng nước mặn, An 
Tiêm xb 1966, tr.102-122) 

16. Mai Thảo: Chuyến tàu trên sông Hồng (In trong Căn nhà vùng nước mặn, 
An Tiêm xb 1966, tr.75-86) 

17. Mai Thảo: Những vì sao thứ nhất (In trong Căn nhà vùng nước mặn, An 
Tiêm xb 1966, tr.57-71) 

18. Mai Thảo: Những đêm Sài Gòn (In trong Căn nhà vùng nước mặn, An Tiêm 
xb 1966, tr.145-162) 

19. Tạ Tỵ: Lãng nhân ánh đèn trong đêm tối (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, 
tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.3-22) 

20. Tạ Tỵ : Nguyễn Tuân và thái độ kẻ sĩ trước Cách mạng qua tác phẩm Chùa 
Đàn (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.29-50) 
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21. Tạ Tỵ: Vũ Bằng-người trở về từ cõi đam mê  (Trích Mười khuôn mặt văn 
nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.61-81) 

22. Tạ Tỵ: Vũ Hoàng Chương- tiếng thở dài của phương Đông trầm mặc (Trích 
Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.97-115) 

23. Tạ Tỵ: Nguyễn Bính một thiên tài lỡ dở (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, 
tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.121-134) 

24. Tạ Tỵ: Đinh Hùng với cơn mê trường dạ (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, 
tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.149-163) 

25. Tạ Tỵ: Văn Cao một tinh cầu giá lạnh (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác 
giả xb, Sài Gòn 1970, tr.177-187) 

26. Tạ Tỵ: Mai Thảo và giông gió cuộc đời (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, 
tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.217-236) 

27. Tạ Tỵ: Nguyên Sa và ngôn ngữ tình yêu trong thơ ca (Trích Mười khuôn mặt 
văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.249-267) 

28. Tạ Tỵ: Dương Ngiễm Mậu và tuổi trẻ cô đơn (Trích Mười khuôn mặt văn 
nghệ hôm nay, Lá Bối xb 1972, tr.225-285) 

29. Tạ Tỵ: Nguyễn Đình Toàn và nỗi buồn trước mặt (Trích Mười khuôn mặt 
văn nghệ hôm nay, Lá Bối xb, 1972, tr.291-346) 

30. Tạ Tỵ: Nhật Tiến và khung trời mơ ước (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ 
hôm nay, Lá Bối xb, 1972, tr.363-412) 

31. Tạ Tỵ: Thế Uyên và ý thức cách mạng trong văn chương (Trích Mười khuôn 
mặt văn nghệ hôm nay, Lá Bối xb, 1972, tr.431-473) 

32. Đinh Hùng: Tìm về kỷ niệm (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, 
tr.9-21) 

33. Đình Hùng: Uống rượu với Tản Đà  (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 
1971, tr.23-33) 

34. Đinh Hùng: Những kỉ niệm "chia ngọt xẻ bùi" cùng Thanh Lam  (Trích Đốt 
lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, tr.35-67) 

35. Đinh Hùng: Nhớ tới Vũ Trọng Phụng (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng 
xb, 1971, tr.74-86) 

36. Đinh Hùng: Tìm về những mùa xuân dĩ vãng (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa 

Thiêng xb, 1971, tr.87-91) 
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37. Đinh Hùng: Hà Nội văn nghệ những ngày báo hiệu loạn ly (Trích Đốt lò 
hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, tr.93-108) 

38. Đinh Hùng: Mây lìa ngàn (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, 
tr.177-194) 

* Vũ Thư Hiên: Sương xuân và hoa đào (Người bạn đường), V.v… 

* Những bài viết chọn lọc về con người, cảnh vật và đời sống văn hóa Hà 
Nội giai đoạn trước Cánh mạng tháng Tám trên các báo, tạp chí Nam Phong, 
Phụ nữ tân văn, Hà Nội báo, Hà thành ngọ báo, Đông Pháp thời báo, Thanh 
nghị, Phong hóa, Ngày nay, Tri tân... và trên nguồn sách của các tác giả Tản Đà, 
Thạch Lam, Vũ Bằng, ... 

 * Các sự kiện, ấn tượng, vẻ đẹp và kỷ niệm, hồi ức, trang văn tiêu biểu về 
Hà Nội giai đoạn sau 1945 đến nay trên các báo, tạp chí chủ yếu như Văn nghệ, 
Văn nghệ Quân đội, Hà Nội mới, Người Hà Nội, Quê hương, Đại đoàn kết, Lao 
động, Tia sáng, Văn nghệ TP Hồ Chí Minh... và tác phẩm của các tác giả 
Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Hà Ân, Băng Sơn, Lê Bầu, Hoàng Quốc Hải, Ngô Văn 
Phú, Nguyễn Vinh Phúc, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc; phố cổ Hà Nội, 
tranh phố Phái, Hồ Tây, Hồ Gươm, các ngôi chùa và danh thắng...; chuyện kể về 
cầu Long Biên, cầu Thăng Long, Chương Dương, Nhà sàn Bác Hồ, Nhà hát 
Lớn,...  

 3. Các ngành nghệ thuật khác 

* Minh họa hình ảnh từ các ngành nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu 
khắc, âm nhạc, điện ảnh, … 

 

  

 

 

 

 
 


	GIỚI THIỆU SÁCH CỦA TỦ SÁCH 
	“THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN”
	Tên sách: Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
	Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn
	Thể loại sách: Văn học - Nghệ thuật
	Số trang: ước 750 trang  Số tập: 1 tập
	* Tóm tắt nội dung:
	- Sưu tập, tuyển chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài Thăng Long - Hà Nội với ý nghĩa vinh danh lịch sử, cuộc sống, con người và cảnh quan thủ đô qua ngàn năm văn hiến.
	 - Nhấn mạnh cảm hứng và tư duy "du ký", những trang ghi chép, hồi ký, hồi ức, kỷ niệm, tùy bút, bút ký, tản văn phản ánh sự cảm nhận và ấn tượng về truyền thống Thăng Long - Hà Nội.
	 - Bao quát khối lượng tài liệu phong phú, trải rộng từ hệ thống thần thoại, truyện cổ tích, ca dao đến thơ ca đề vịnh, truyện ký tiêu biểu dưới thời trung đại, hiện đại và đương đại.
	 - Mở rộng từ văn chương tới việc thu nhận một số tranh ảnh, âm nhạc liên quan tới Hà Nội để minh họa thêm. Đặc biệt chú ý những bài hồi ức, kỷ niệm liên quan đến quá trình sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về đề tài Hà Nội thời hiện đại.. 
	* Đề cương chi tiết
	NỘI DUNG
	 Phần một: TỔNG LUẬN
	 - Người thực hiện: PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn
	 - Dung lượng: 25-35 trang
	 - Nội dung:
	 + Trên cơ sở tư liệu và thực tế văn bản tác phẩm, xác định đặc điểm diện mạo và cội nguồn căn rễ văn hóa Thăng - Long Hà Nội. Nhấn mạnh khả năng tích hợp, trầm tích các yếu tố văn hóa qua thời gian lịch sử lâu dài để định hình cốt cách, truyền thống Thăng Long - Hà Nội trong tương quan truyền thống văn hiến của cả nước, cả dân tộc.
	 + Giới thiệu tổng quan các giai đoạn, các chặng đường lịch sử: từ bình minh văn hóa núi Nùng sông Nhị - Phong Khê - Cổ Loa - Lục Thủy - Hồ Cáo - Hồ Tây - Kẻ Chợ - Tống Bình - Đại La - Thăng Long..., qua mười thế kỷ xây dựng và phát triển Thăng Long - Đông Đô - Bắc Thành - Hà Nội dưới thời phong kiến và một thế kỷ Hà Nội mở đường hội nhập với phương Tây và thế giới hiện đại...
	 + Phân tích nội dung và nghệ thuật các tác phẩm văn học - nghệ thuật liên quan tới đề tài Thăng Long. Chú ý nhấn mạnh vị trí các tác phẩm tùy bút, ghi chép, hồi ức về Hà Nội trong thế kỷ XX.
	 + Từ quan điểm biện chứng và lịch sử - cụ thể, phân tích, lý giải, xác định những phẩm chất, tài hoa và cốt cách Thăng Long qua các tác phẩm nghệ thuật. Nhấn mạnh tính hệ thống của các thành tố hợp lực tạo nên giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.
	 Phần hai: TINH TUYỂN TÁC PHẨM
	 Lời dẫn (Khái lược phương pháp văn bản học, qui cách tinh tuyển văn bản, hình thức trình bày, cách thức chú dẫn, chú giải, chú thích, thống nhất chính tả và cách viết hoa theo qui ước hiện hành và nguồn gốc xuất xứ văn bản)
	I- Cội nguồn sông Nhị núi Nùng (Khoảng 100 trang)
	1. Hệ thống thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, dã sử
	- Sự tích núi Nùng sông Nhị
	- Truyện Thánh Gióng
	- Truyện xây thành Cổ Loa
	- Sự tích Hồ Tây
	- Sự tích sông Tô Lịch
	- Sự tích Hồ Gươm...
	2. Tục ngữ, thành ngữ, ca dao
	- Tục ngữ
	- Thành ngữ
	- Ca dao (Bài ca về 36 phố cổ Hà Nội)...
	3. Các ngành nghệ thuật khác và công trình nghiên cứu
	* Minh họa hình ảnh khảo cổ Hà Nội giai đoạn trước thế kỷ X.
	- Cao Huy Đỉnh: Người anh hùng làng Dóng*
	- Tạ Chí Đại Trường: Thần người đất Việt*
	- Như Hạnh: Từ Tìsamôn Thiên vương đến Sóc Thiên Vương và Phù Đổng Thiên Vương (Nghiên cứu biểu tượng văn hóa)*
	II- Thăng Long ngàn năm mở nước (Khoảng 200 trang)
	1. Văn hóa - văn học thời Lý - Trần (Thế kỷ X-XIV)
	1.1. Văn xuôi
	- Chiếu dời đô*
	- Trích Đại Việt sử ký toàn thư*
	- Truyện thần Long Đỗ (Việt điện u linh)
	- Truyện Rùa vàng (Lĩnh Nam chích quái)
	- Truyện sông Tô Lịch (Lĩnh Nam chích quái)
	- Truyện về Nghệ vương (Nam Ông mộng lục)
	-  Sự cương trực của Chu Văn An (Nam Ông mộng lục)
	1.2. Thi ca
	- Lý Thường Kiệt (1019-1105):
	+ Nam quốc sơn hà (Sông núi nước Nam)
	- Trần Thánh Tông (1240-1290): 
	+ Cung viên xuân nhật ức cựu (Ngày xuân trong vườn ngự nhớ người cũ) (HT)*
	- Trần Quang Khải (1241-1277): 
	+ Tụng giá hoàn kinh sư (Phò giá về kinh sư) (HT)*
	+ Đề Bạch Mã từ (Đề đền Bạch Mã) (TVLT)*
	- Nguyễn Sĩ Cố (?-1312):
	+ Tụng giá Tây chinh yết Tản Viên từ (Phò giá nhà vua chinh phạt phía Tây, bái yết đền thờ Tản Viên)
	- Trần Quang Triều (1286-1325): 
	+ Đề Gia Lâm tự (Đề chùa Gia Lâm) (HT)*
	- Huyền Quang (1254-1334):
	+ Chùa Diên Hựu (Chùa Diên Hựu) (HT)*
	- Phạm Sư Mạnh (Thế kỷ XV):
	+ Đề tháp Báo Thiên… (HT)*
	- Trần Nguyên Đán (1325-1390): 
	+ Hạ Tiều Ẩn Chu tiên sinh bái Quốc tử Tư nghiệp (Mừng ông Chu Tiều Ẩn được bổ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám) (HV)*
	- Tạ Thiên Huân (TK XIV): 
	+ Quá Phù Đổng độ (Qua bến đò Phù Đổng) (HT)*
	- Bài hành chiếc giày thơm (Sơn cư tạp thuật) (TTTT - HT)*
	1.3. Các ngành nghệ thuật khác và công trình nghiên cứu
	* Minh họa hình ảnh rồng, văn bia, thư tịch Hán Nôm và di vật văn hóa thời Lý - Trần mới khai quật tại Hoàng thành Thăng Long.
	- Múa hát lý liên đời Lý (Đặng Văn Lung)*
	- Hình tượng rồng Thăng Long thời Lý - Trần (Chu Quang Trứ, Nguyễn Du Chi ...)*
	- Mỹ thuật Thăng Long thời Lý - Trần (Nguyễn Bá Vân, Nguyễn Tiến Cảnh ...)*
	- Khảo cổ Thăng Long thời Lý - Trần (Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, V.v...)*
	2. Văn hóa - văn học thế kỷ XV-XVII
	2.1. Văn xuôi
	- Lê Thánh Tông (1442-1497): Gặp tiên ở hồ Lãng Bạc (Thánh Tông di thảo)
	- Bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442) (HT)*
	- Nguyễn Dữ (Thế kỷ XVI):
	- Truyện kỳ ngộ ở Trại Tây (Truyền kỳ mạn lục)*
	- Truyện yêu quái ở Xương Giang (Truyền kỳ mạn lục)*
	- Truyện Hà Ô Lôi (Thiên Nam vân lục liệt truyện) (HT)*
	- Phùng Khắc Khoan (1528-1613):
	- Đình quán tự bi
	- Cổ Pháp điện tạo bi
	- Trùng tu Long Khánh tự bi (PKKhoan)
	2.2. Thi ca
	- Nguyễn Trãi (1380-1442):
	+ Góc thành Nam*
	+ Họa vần thơ của Hoàng môn Thị lang...*
	+Họa vần thơ Cúc Pha tặng*
	- Nguyễn Mộng Tuân (Thế kỷ XIV-XV):
	+ Đi chơi hồ (HV)*
	+  Mừng nhà mới của Thừa chỉ Ức Trai (HT)*
	+ Tặng quan Gián nghị Đại phu họ Nguyễn (HT)*
	- Lý Tử Tấn (1378-1457): Đề vách nhà Ức Trai (HT)*
	- Phan Phu Tiên: Mừng quan Gián nghị Đại phu Nguyễn Ức Trai (HT)*
	- Lê Thánh Tông (1442-1497):
	+ Xung Thiên thần vương (HT)*
	+ Qua chùa Ngọc Hồ gặp tiên (HT)*
	+ Đi tuần về phía Tây qua bãi Đông Ngạc (HV)*
	- Thái Thuận (1441-?):
	+ Chiều xuân ở Tràng An (HT)*
	+ Đêm thu ở Tràng An (ST)*
	+ Thơ đề trên vách nhà tại phường Toản Viên (ST)*
	+ Tự thuật ở Toản Viên (ST)*
	+ Tiễn quan Thừa chỉ Võ tiên sinh về quê (ST)*
	+ Tiễn Ngô Kiểm thảo qui Gia Lâm (ST)*
	+ Tiễn đưa Đỗ Minh Phủ (ST)*...
	- Nguyễn Bảo (1452?-1504?):
	+ Tiễn Ngô tiên sinh... (NB)*
	+ Tiễn biệt (NB)*
	+ Tiễn Cấp sự Vương công hồi hương (NB)*
	- Đào Nghiễm (Thế kỷ XVI): Sáng sớm ra đi từ Phượng thành (HT)*
	- Lê Quang Bí (1506-?):
	+ Đỗ Tiến sĩ, giữ chức Tư huấn... (HT)*
	+ Giáo thụ ở Quốc Tử Giám... (HT)*
	- Đặng Đề (1526-?): Đi sứ phương Bắc, xuất phát sớm từ sông Nhị Hà (HT)*
	- Vũ Cẩn (1522-?): Xuất phát từ sông Nhị Hà đi sứ Trung Quốc (HT)*
	- Phạm Công Trứ (1600-1675):
	+ Chương Dương hoài cổ (TT)*
	- Trịnh Căn (1633-1709):
	+ Thơ vịnh đàn Nam Giao (HT)*
	+ Thơ vịnh chùa Khán Sơn*
	+ Thơ vịnh nhà Thủy Tạ (HT)*
	+ Thơ vịnh cảnh đẹp trong vườn (HT)*
	2.3. Các ngành nghệ thuật khác và công trình nghiên cứu
	* Minh họa hình ảnh rồng, văn bia, kiến trúc thành cổ, đền, chùa, thư tịch Hán Nôm, di vật văn hóa Hà Nội thế kỷ X-XVII.
	- Hình tượng rồng Thăng Long thời Hậu Lê (Chu Quang Trứ, Nguyễn Du Chi ...)
	- Mỹ thuật Thăng Long thời Hậu Lê (Nguyễn Bá Vân, Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Đỗ Bảo...)
	3. Văn hóa - văn học Thăng Long thế kỷ XVIII-XIX
	3.1. Văn xuôi
	- Lê Hữu Trác (1720-1791)
	+  Thượng kinh ký sự (Trích)
	- Phạm Đình Hổ (1768-1839):
	+ Tây Hồ trong mưa (Phong Châu tạp thảo)
	+ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Vũ trung tùy bút)
	+ Nơi đô hội (Vũ trung tùy bút)
	+ Lễ tế Nam Giao (Vũ trung tùy bút)*
	- Tùng Niên Phạm Đình Hổ (1768-1839) - Kính Phủ Nguyễn Án (1770-1815):
	+ Hồ Hoàn Kiếm, I và II (Tang thương ngẫu lục)
	+ Chùa TiênTích (Tang thương ngẫu lục)
	+ Miếu cổ ở cửa Đông Hoa (Tang thương ngẫu lục)
	+ Cửa kinh thành (Tang thương ngẫu lục)
	 + Tháp Báo Thiên (Tang thương ngẫu lục)
	+ Đền Linh Lang (Tang thương ngẫu lục)
	+ Chùa Kim Liên (Tang thương ngẫu lục)
	- Quốc Tử Giám (Sơn cư tạp thuật)
	3.2. Thi ca
	- Lê Quý Đôn (1726-1784): Qua sông Thiên Đức (Thơ LQĐ)*
	- Ngô Thì Sĩ (1726-1780):
	+ Đêm thu ở Kinh thành cảm hứng (NTS)*
	+ Trên lầu Trấn Quốc ngắm cảnh Hồ Tây (NTS)*
	+ Qua bến Bồ Đề nhớ chuyện xưa (NTS)*
	+ Bài phú phong cảnh Tây Hồ (NTS)*
	+ Niềm cảm hoài khi ngụ ở Kinh thành (NTS)*
	- Ninh Tốn (1743-?):
	+ Du học ở Kinh đô (TVNT)*
	+ Qua cung Thái Hòa*
	+ Nhĩ Hà (2 bài)*
	+ Nhớ bạn thơ ở Trường An*
	- Nguyễn Huy Lượng (1758-1808): Tụng Tây Hồ phú*
	- Nguyễn Du (1765-1820):
	+ Thăng Long (I và II)*
	+ Long thành cầm giả ca*
	- Phạm Đình Hổ (1768-1839) (PĐHổ tuyển tập thơ văn):
	+ Hiểu tế Nhị Hà (Buổi sáng qua sông Nhị Hà)
	+ Quá Kim Liên Tự (Qua chùa Kim Liên)
	+ Qui Bắc thành (Trở về Bắc thành)
	- Hồ Xuân Hương (1771-1824?):
	+ Đài Khán Xuân* (BHTQ?)
	+ Chùa Quán Sứ*
	+ Đề đền Sầm Nghi Đống*
	- Nguyễn Công Trứ (1778-1859):
	+ Cảnh Hà Nội*
	+ Hồ Tây*
	- Nguyễn Văn Siêu (1796-1872):
	+ Chơi Hồ Tây*
	+ Ngắm cảnh trăng trên sông Nhị Hà*
	+ Tạp vịnh cảnh vườn nhà*
	- Bà Huyện Thanh Quan (Thế kỷ XIX):
	+ Thăng Long hoài cổ*
	+ Chơi đài Khán Xuân Trấn Võ* (HXH?)
	- Vũ Quốc Trân (Thế kỷ XIX): Cảnh Bích Câu và Tú Uyên (Bích Câu kỳ ngộ)*
	- Cao Bá Quát (1809-1854):
	+ Vịnh cảnh Hồ Tây
	- Bùi Văn Dị (1833-1895): 
	+ Họa thơ Tuần phủ Lã Xuân Oai đi chơi Hồ Tây (BVD)*
	- Nguyễn Khuyến (1835-1909): 
	+ Hồ Hoàn Kiếm (NKTP)*
	+ Đề miếu Trung liệt*
	- Nguyễn Thượng Hiền (1868-1925):
	+ Chơi Tây Hồ
	+ Long Biên Tây quách tản bộ hữu cảm (Cảm xúc khi dạo phía Tây thành Long Biên)
	3.3. Các ngành nghệ thuật khác và công trình nghiên cứu
	* Minh họa hình ảnh rồng, văn bia, tranh Hàng Trống, kiến trúc thành cổ, đền, chùa, thư tịch Hán Nôm, di vật văn hóa Hà Nội thế kỷ XVIII-XIX.
	- Nguyễn Gia Thiều với Tung sơn đồ và việc xây chùa Tiên Tích
	- Tượng vua Quang Trung ở Chùa Bộc
	- Kiến trúc Bắc thành thời Nguyễn 
	- Hình tượng rồng thời Nguyễn ở Bắc thành
	- Tranh Hàng Trống và những giá trị nhân văn...
	III- Hà Nội trăm năm hội nhập (Nội dung trọng tâm)
	 1.  Hà Nội trong những vần thơ nhớ
	 * Chọn lọc khoảng 30 bài thơ tiêu biểu.
	2. Hà Nội miền thương nhớ từ điểm nhìn thể tài du ký (Bao gồm các trang du ký và những hồi ức, kỷ niệm của người bốn phương viết về Hà Nội, trong đó có các trang văn của giới văn nghệ yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1945-1954 và người Việt, kiều bào ở xa tổ quốc…)
	 - Trương Vĩnh Ký (1837-1898): Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876)(BT, tr.137-181)*
	 - Đàm Xuyên: Thưởng sen Hồ Tây (NP-TV, số 12, tháng 6-1918)*
	 - Nguyễn Mạnh Bổng: Hai buổi chơi hội chợ (NP-TV, số 18, tháng 12-1918)*
	 - Hội Nhân: Đêm tháng sáu chơi Hồ Hoàn Kiếm (NP, số 28, tháng 10-1919)
	 - Tùng Vân: Bài ký chơi Cổ Loa (NP, số 87, tháng 9-1924)
	 - Tản Đà: Hai vườn Bách thú (ĐPTB- TV, số 635-1927)
	 - Thạch Lam: Trước tết, tết và sau tết (Phong hóa- TV, số 31, tháng 1-1933)
	 - Hoàng Đạo: Cuộc chợ phiên (Phong hóa- TV, số 35-1933)*
	 - Nguyễn Đình Lạp: Phóng sự Hà Nội... giao thừa (Bắc Hà- TV, số 19, tháng 3-1937)
	 - Tú Mỡ: Chợ phiên và chợ phiên (Ngày nay, số 140, tháng 12-1938)*
	 - Tiên Đàm: Hà Nội ngày nay không như Hà Nội dưới mắt nhà học giả Trương Vĩnh Ký (Tri Tân, số 4-1941)
	  - Minh Tuyền: Thăm trại thanh niên Tương Mai (Tri tân, số 57-1942)*
	 - Thạch Lam: Hà Nội băm sáu phố phường (Đời nay- TV, 1943)
	 - Đinh Gia Thuyết: Một buổi đi thăm làng Dừa (Tri tân, số 117-1943)*
	 - Cách Chi - Mạnh Phan: Đi thăm Đông Dương học xá (Tri tân, số 119-1943)*
	 - Trọng Lang: Tết trong lòng người ta (TV- 1943)*
	 - Phạm Mạnh Phan: Một cuộc phỏng vấn ngắn: Các học sinh đã nói gì về Đông Dương học xá?(Tri tân, số 119, tháng 11-1943)*
	 - Ngọc Nhơn: Qua đền Trấn Vũ (Nam Kỳ tuần báo- TV, số 84, tháng 6-1944)*
	 - Nguyễn Tuân: Bụi đất Kinh (Thanh nghị, số 55+57- 1944- TV)*
	 - Nguyễn Tuân: Một người lữ khách giữa thành phố chúng ta (TV)*
	 - Nguyễn Tuân: Một người lữ khách giữa thành phố chúng ta (TV)*
	 - Nguyễn Tuân: Một cái tết vô duyên (TV)*
	 - Nguyễn Tuân: Tựa "Am sông Tô" (TV)*
	- Ngân Giang: Sớm thu mưa gió (Tri tân, số 163, tháng 10-1944)*
	- Phạm Mạnh Phan: Một giờ với ông Nguyễn Chí Thiện - Giám đốc "Trường mù" (Tri tân, số 164-1944)*
	- Phạm Mạnh Phan: Hai cảnh tết chiến tranh (Tri tân, số 175-178/1945)
	- Liên Giang: Cây quất ngày tết (Tri tân, số 175-178/1945)*
	- Phạm Mạnh Phan: Trước bàn thờ Tổ quốc trong "Ngày độc lập" (Tri tân, số 205-1945)*
	- Nguyễn Tường Phượng: Nửa giờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tri tân, số 205, tháng 9-1945)*
	- Trương Tửu - Thượng Sỹ - Nguyễn Đức Quỳnh: Cuộc hội đàm giữa Cụ Hồ Chủ tịch với ba đại biểu Liên đoàn văn hóa (Tri tân, số 205, tháng 9-1945)*
	- Nguyễn Tường Phượng: Cuộc hội đàm giữa Hồ Chủ tịch với các nhà báo Hoa- Pháp - Việt - Mỹ (Tri tân, số 210, tháng 10-1945)*
	* Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai
	1. Tháng một: thương về những ngày nhể bọng con rận rồng (Văn số 140 ra ngày 15/11/1971, tr.17-29)
	2. Mai Thảo: Nhà văn ở phút nói thật, trả lời phỏng vấn (Nguyễn Nam Anh thực hiện) (Văn số 192/ 1971, tr.79-87)
	3. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai: Tết hỡi cô mặc cái yếm xanh (Văn số 193/ 1971, tr.92-105)
	4. Vũ Bằng: Người con gái nói thơ ở xóm chợ Đào (Văn số 194-195/ 1972, tr.46-62)
	5. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai: Ngô Đồng nhất diệp lạc thiên hà cộng tri thu (Văn số 185/ 1971, tr.5-23)
	6. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai: Tháng chạp: Nhớ đi chợ tết (Văn số 191/ 1971, tr.63-82)
	7. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai: Tháng sáu: thèm nhãn Hưng Yên (Văn số 182/ 1971, tr.39-49)
	8. Vũ Hoàng Chương: Nhất sĩ danh thành,... (Văn số 117/ 1968, tr.9-15)
	9. Tạ Tỵ : TchyA con phượng hoàng gãy cánh giữa vùng trời hờn tủi (Văn  số 117/ 1968, tr.16-24)
	10. Dương Thiệu Mục: Nhớ thương TchyA (Văn số 117/1968, tr.25-31)
	11. Vũ Bằng: Tẩy Xìa: một Lý Bạch của bàn đèn (Văn 117/ 1968, tr.32-38)
	12. Hiếu Chân: Tưởng niệm TchyA (Văn 117/ 1968, tr.39-50)
	13. Phong Châu: Ông Đạo Râu (Văn 117/ 1968, tr.53-69)
	14. Vũ Bằng: Thương nhớ mười hai - Tháng bảy ngày rằm xoá tội vong nhân (Văn số 153/ 1971, tr.25-30)
	15. Mai Thảo: Quê hương trong trí nhớ (In trong Căn nhà vùng nước mặn, An Tiêm xb 1966, tr.102-122)
	16. Mai Thảo: Chuyến tàu trên sông Hồng (In trong Căn nhà vùng nước mặn, An Tiêm xb 1966, tr.75-86)
	17. Mai Thảo: Những vì sao thứ nhất (In trong Căn nhà vùng nước mặn, An Tiêm xb 1966, tr.57-71)
	18. Mai Thảo: Những đêm Sài Gòn (In trong Căn nhà vùng nước mặn, An Tiêm xb 1966, tr.145-162)
	19. Tạ Tỵ: Lãng nhân ánh đèn trong đêm tối (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.3-22)
	20. Tạ Tỵ : Nguyễn Tuân và thái độ kẻ sĩ trước Cách mạng qua tác phẩm Chùa Đàn (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.29-50)
	21. Tạ Tỵ: Vũ Bằng-người trở về từ cõi đam mê  (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.61-81)
	22. Tạ Tỵ: Vũ Hoàng Chương- tiếng thở dài của phương Đông trầm mặc (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.97-115)
	23. Tạ Tỵ: Nguyễn Bính một thiên tài lỡ dở (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.121-134)
	24. Tạ Tỵ: Đinh Hùng với cơn mê trường dạ (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.149-163)
	25. Tạ Tỵ: Văn Cao một tinh cầu giá lạnh (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.177-187)
	26. Tạ Tỵ: Mai Thảo và giông gió cuộc đời (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.217-236)
	27. Tạ Tỵ: Nguyên Sa và ngôn ngữ tình yêu trong thơ ca (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ, tác giả xb, Sài Gòn 1970, tr.249-267)
	28. Tạ Tỵ: Dương Ngiễm Mậu và tuổi trẻ cô đơn (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay, Lá Bối xb 1972, tr.225-285)
	29. Tạ Tỵ: Nguyễn Đình Toàn và nỗi buồn trước mặt (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay, Lá Bối xb, 1972, tr.291-346)
	30. Tạ Tỵ: Nhật Tiến và khung trời mơ ước (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay, Lá Bối xb, 1972, tr.363-412)
	31. Tạ Tỵ: Thế Uyên và ý thức cách mạng trong văn chương (Trích Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay, Lá Bối xb, 1972, tr.431-473)
	32. Đinh Hùng: Tìm về kỷ niệm (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, tr.9-21)
	33. Đình Hùng: Uống rượu với Tản Đà  (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, tr.23-33)
	34. Đinh Hùng: Những kỉ niệm "chia ngọt xẻ bùi" cùng Thanh Lam  (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, tr.35-67)
	35. Đinh Hùng: Nhớ tới Vũ Trọng Phụng (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, tr.74-86)
	36. Đinh Hùng: Tìm về những mùa xuân dĩ vãng (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa
	Thiêng xb, 1971, tr.87-91)
	37. Đinh Hùng: Hà Nội văn nghệ những ngày báo hiệu loạn ly (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, tr.93-108)
	38. Đinh Hùng: Mây lìa ngàn (Trích Đốt lò hương cũ, Lửa Thiêng xb, 1971, tr.177-194)
	* Vũ Thư Hiên: Sương xuân và hoa đào (Người bạn đường), V.v…
	* Những bài viết chọn lọc về con người, cảnh vật và đời sống văn hóa Hà Nội giai đoạn trước Cánh mạng tháng Tám trên các báo, tạp chí Nam Phong, Phụ nữ tân văn, Hà Nội báo, Hà thành ngọ báo, Đông Pháp thời báo, Thanh nghị, Phong hóa, Ngày nay, Tri tân... và trên nguồn sách của các tác giả Tản Đà, Thạch Lam, Vũ Bằng, ...
	 * Các sự kiện, ấn tượng, vẻ đẹp và kỷ niệm, hồi ức, trang văn tiêu biểu về Hà Nội giai đoạn sau 1945 đến nay trên các báo, tạp chí chủ yếu như Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Hà Nội mới, Người Hà Nội, Quê hương, Đại đoàn kết, Lao động, Tia sáng, Văn nghệ TP Hồ Chí Minh... và tác phẩm của các tác giả Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Hà Ân, Băng Sơn, Lê Bầu, Hoàng Quốc Hải, Ngô Văn Phú, Nguyễn Vinh Phúc, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc; phố cổ Hà Nội, tranh phố Phái, Hồ Tây, Hồ Gươm, các ngôi chùa và danh thắng...; chuyện kể về cầu Long Biên, cầu Thăng Long, Chương Dương, Nhà sàn Bác Hồ, Nhà hát Lớn,... 
	 3. Các ngành nghệ thuật khác
	* Minh họa hình ảnh từ các ngành nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, điện ảnh, …

