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VỈA HÈ HÀ NỘI VÀ ĐỘNG THÁI
CỦA VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG
Nguyễn Thị Phương Châm*
Tóm tắt: Vỉa hè Hà Nội là một không gian công khá đặc biệt chứa đựng nhiều thực hành văn hóa, xã
hội của nhiều nhóm khác nhau. Các hoạt động diễn ra trên không gian vỉa hè đã góp phần nuôi dưỡng và
làm giàu ở cả khía cạnh vật chất và tinh thần không chỉ cho người Hà Nội mà còn cho nhiều nhóm cư dân
khác và đó chính là những yếu tố tạo nên đặc trưng của đời sống văn hoá - xã hội Hà Nội. Bằng việc chọn
khảo sát ở các vỉa hè trên các phố trung tâm của Hà Nội, bài viết chỉ ra những động thái của văn hóa
truyền thống vẫn đang hiển hiện trong từng hoạt động của vỉa hè, qua đó có thể thấy sự tiếp nối bền vững
của truyền thống - đương đại, nông thôn - đô thị, quá khứ - hiện tại trong những thực hành văn hóa ở vỉa
hè Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Vỉa hè Hà Nội, văn hóa vỉa hè, Văn hóa Hà Nội, động thái truyền thống, động thái văn hóa
truyền thống.

Nguyễn Thị Phương Châm: Hanoi pavement and traditional cultural dynamics
Pavement in Hanoi is a special public space in which many cultural and social practices of various groups
take place. These activities have nurtured and enriched both the material and spiritual life of not only Hanoians
but also many other groups of residents, which are the factors that make up characteristic of the cultural - social
life in Hanoi. Based on the survey of the pavements on the central streets in Hanoi, the article shows the
traditional cultural dynamics that are prevailing all activities on the pavements which shows sustainable
continuity from the tradition to the contemporary, from the rural to the urban, from the past to the present in the
current cultural practices on the pavement in Hanoi.
Keywords: Pavement in Hanoi, pavement culture, Hanoi culture, traditional dynamics, traditional cultural
dynamics.

