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A- PHẦN MỞ ĐẦU 

0.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI       

0.1.1. Ngôn ngữ“là yếu tố thứ nhất của văn học” (M. Go-rơ-ki) 

[69;215], “là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện cá tính sáng 

tạo, phong cách, tài năng của nhà văn" [69; 215]. Từ ngôn ngữ nghệ 

thuật đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn là con đƣờng tiếp nhận văn 

học phù hợp với bản chất của nghệ thuật ngôn từ. 

0.1.2. Trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930- 1945, Tự lực văn 

đoàn là "nhóm quan trọng nhất và là nhóm cải cách đầu tiên của nền 

văn học Việt Nam hiện đại" (Hoàng Xuân Hãn). Trong Tự lực văn đoàn, 

Nhất Linh là ngƣời sáng lập, ngƣời điều hành, đồng thời cũng là cây bút 

trụ cột của nhóm. Mặc dù sáng tác không nhiều, nhƣng Nhất Linh đã 

"vạch ra một con đường riêng", cách tân mạnh bạo trong các sáng tác cả 

về nội dung và nghệ thuật, góp phần tạo danh tiếng cho tổ chức văn học 

này. Nhất Linh và Tự lực văn đoàn "đã có những đóng góp lớn vào nghệ 

thuật tiểu thuyết và tính hiện đại của tiểu thuyết, đóng góp vào câu văn 

của dân tộc với lối văn trong sáng và rất Việt Nam" (Huy Cận). 

0.1.3. Sự nghiệp văn học của Nhất Linh đã đƣợc nhiều ngƣời quan 

tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, trong số những công trình nghiên cứu về sự 

nghiệp văn học của Nhất Linh đã công bố, chƣa có công trình nào tập 

trung tìm hiểu sâu vào ngôn ngữ nghệ thuật của nhà văn. Vấn đề này, 

cách đây hơn 50 năm, đã đƣợc gợi ra: "Vấn đề ngôn ngữ Nhất Linh là 

một điểm thiết tưởng cần phải được để ý và đề cao" (Nguyễn Văn Trung, 

Tạp chí Văn số 14, 15.7.1964); nhƣng sau nhiều năm trôi qua, việc 

nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật Nhất Linh vẫn chƣa có sự tiến triển 

đáng kể. 
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Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: "Ngôn ngữ nghệ thuật của Nhất 

Linh trong các sáng tác trước năm 1945"  nhằm đi sâu nghiên cứu quá 

trình vận động trong ngôn ngữ nghệ thuật Nhất Linh và thấy đƣợc những 

đóng góp của nhà văn đối với quá trình hiện đại hóa ngôn ngữ văn học 

dân tộc.   

0.2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

Tên tuổi và sự nghiệp văn học của Nhất Linh gắn liền với một tổ 

chức văn học đã từng hoạt động sôi nổi, góp phần làm thay đổi diện mạo 

văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. Chính vì vậy, sự nghiệp văn học 

“vang  bóng một thời” của Nhất Linh đã trở thành một đối tƣợng nghiên 

cứu văn học trong nhiều thập niên qua. 

0.2.1. Khái quát tình hình nghiên cứu về Nhất Linh 

Trong qua trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã tập hợp đƣợc trên 60 

tài liệu nghiên cứu về Nhất Linh từ những nguồn khác nhau: giáo trình, 

sách nghiên cứu; bài báo, tranh, ảnh trên mạng Internetr.v.v… 

 Những tài liệu về Nhất Linh tập trung vào các nội dung sau: 

 - Thứ nhất: Cuộc đời, sở thích, tính cách của Nhất Linh và mối 

quan hệ của nhà văn với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè.  

- Thứ hai: Những hoạt động chính trị của Nguyễn Tƣờng Tam 

(Nhất Linh) trong khoảng 20 năm cuối đời.  

- Thứ ba: Sự nghiệp văn chƣơng của Nhất Linh (tác phẩm, bài phê 

bình, nghiên cứu…). 

Qua những tài liệu đã tập hợp đƣợc về Nhất Linh, có thể nhận xét 

khái quát nhƣ sau: 

Về cá tính và con đƣờng chính trị của Nguyễn Tƣờng Tam (Nhất 

Linh) có nhiều nhận định, đánh giá chƣa thống nhất, có khi trái ngƣợc 

nhau. Song, về sự nghiệp văn chƣơng của Nhất Linh thì hầu hết các ý 

kiến đều khẳng định những đóng góp quan trọng của nhà văn đối với Tự 
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lực văn đoàn và đối với quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam thời kì 

từ nửa đầu thế kỉ XX đến tháng 8/1945. Tiêu biểu là ý kiến của các nhà 

nghiên cứu Vũ Ngọc Phan, Phan Cự Đệ, Trƣơng Chính, Bạch Năng Thi, 

Phạm Thế Ngũ, Đỗ Đức Hiểu, Trần Thanh Mại.v.v. 

Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan trong cuốn Nhà văn hiện đại (xuất 

bản lần đầu  năm 1942) đã đánh giá Nhất Linh ở nhiều phƣơng diện và 

khẳng định thành công về thể loại tiểu thuyết của nhà văn: "Đọc Nhất 

Linh từ trước đến nay, người ta thấy tiểu thuyết của ông tiến hoá rất 

mau. Từ cái còn cổ lỗ như Nho phong, tiểu thuyết của ông đã đi vào loại 

tình cảm, rồi đi thẳng lối tiểu thuyết luận đề, là một lối văn rất mới ở 

nước ta. Đến nay trong loại tiểu thuyết luận đề, tiểu thuyết của Nhất 

Linh vẫn là những tiểu thuyết chiếm địa vị cao hơn cả" [70;234]. 

Trƣơng Chính quan tâm nhiều hơn tới các tác phẩm của Nhất Linh 

(Gánh hàng hoa, Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Tối tăm). Ông đánh giá chung 

về các tác phẩm đó với những lời trân trọng: "Cả hình thức và nội dung 

thoát hẳn khỏi cái sáo cũ ngày trước và vạch ra một con đường riêng 

khiến người đọc không thể không thích được" [44; 233]. 

Phan Cự Đệ đã viết một công trình nghiên cứu công phu với tựa 

đề: Tự lực văn đoàn - con người và văn chương; và viết lời giới thiệu 

cho các tác phẩm Đoạn tuyệt, Lạnh lùng của Nhất Linh khi tái bản. 

Đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật của tiểu thuyết Tự lực văn 

đoàn, ông khẳng định: "Ngòi bút của Nhất Linh rất có tài miêu tả những 

mối tình đầu trong sáng, đượm chút ngập ngừng, e thẹn, kín đáo và ý 

nhị"  [44;66]. 

Nguyễn Hoành Khung đã giới thiệu, đánh giá khái quát về sự 

nghiệp sáng tác của Nhất Linh và đƣa ra những so sánh về nghệ thuật 

miêu tả nhân vật giữa tác phẩm Lạnh lùng và Đôi bạn: "Với Lạnh lùng, 

Nhất Linh không còn gò cốt truyện, dàn nhân vật nhằm minh hoạ cho 
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một luận đề nữa, mà đã đưa ngòi bút đi sâu hơn vào việc phân tích tâm 

lí (...) và đạt tới một trình độ tiểu thuyết già dặn, thành thục. Đến Đôi 

bạn (…) tác phẩm đào sâu tâm tư, khát vọng của một lớp thanh niên; 

không luận đề, không tuyên ngôn, nhưng Đôi bạn lại như tác phẩm được 

ấp ủ, gửi gấm tâm sự, phô diễn tâm trạng nhiều nhất của nhà văn" [47; 

32]. 

Các tác giả Bạch Năng Thi, Bùi Xuân Bào, Thế Phong, Nguyễn 

Hữu Hiếu, Hoàng Xuân Hãn, Phạm Thế Ngũ, Đặng Duy Diễn, Đỗ 

Đức Hiểu, Trần Hữu Tá,… đều có bài nghiên cứu con ngƣời và văn 

chƣơng của Nhất Linh. Họ đã chỉ ra những đặc điểm cơ bản về nội 

dung và nghệ thuật trong sáng tác của ông và khẳng định Nhất Linh là 

"văn tài tiêu biểu của Tự lực văn đoàn" [44; 171]. 

Nhiều tác giả khác nhƣ  Hà Minh Đức,Trần Đình Hƣợu, Lê Chí 

Dũng, Trịnh Hồ Khoa, Lê Thị Đức Hạnh,… khi nghiên cứu về văn học 

Việt Nam đầu thế kỷ XX và Tự lực văn đoàn đều có ý kiến đánh giá về 

Nhất Linh. Các tác giả đã nêu ra những điểm hạn chế trong cuộc đời, sự 

nghiệp chính trị của ông, nhƣng cũng thấy đƣợc  những tiến bộ trong tƣ 

tƣởng nghệ thuật và cách viết của nhà văn. 

Gần đây, xuất hiện nhiều hơn các chuyên luận, luận văn, luận án 

về Nhất Linh, tiêu biểu nhƣ: Nhất Linh trong tiến trình hiện đại hoá 

văn học (Vu Gia, NXB Văn hoá thông tin, H.1995); Tiểu thuyết của 

Nhất Linh trước cách mạng tháng Tám (Luận án phó tiến sĩ khoa học 

ngữ văn của Vũ Thị Khánh Dần, 1996); Nhất Linh con người và tác 

phẩm (Lê Cẩm Hoa biên soạn, NXB Văn học; H. 2000); Nhất Linh - 

cây bút trụ cột của Tự Lực văn đoàn (Mai Hƣơng tuyển chọn, NXB 

Văn hoá thông tin; H. 2000); Truyện ngắn Nhất Linh trước năm 1945 

(luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Song Bình, H. 2004); Nghệ thuật xây 

dựng nhân vật trong tiểu thuyết "Bướm trắng" của Nhất Linh (luận 
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văn thạc sĩ của Hà Đình Sơn, H. 2006); Nghệ thuật xây dựng nhân vật 

từ "Đôi bạn" đến "Bướm trắng" (Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị 

Mai Hƣơng, TN. 2008).v.v… 

Các tác giả đã xác định rõ vai trò và đóng góp của Nhất Linh trong 

Tự lực văn đoàn và trong quá trình hiện đại hoá thể loại tiểu thuyết Việt 

Nam 

0.2.2. Tình hình nghiên cứu về ngôn ngữ nghệ thuật của Nhất Linh 

Hiện nay chƣa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về ngôn ngữ 

nghệ thuật của Nhất Linh. Tuy nhiên, một số tác giả khi tìm hiểu về Nhất 

Linh cũng đã đƣa ra một số những nhận xét về ngôn ngữ nghệ thuật của 

ông.  

Vũ Ngọc Phan cho rằng lời văn Nhất Linh: "nửa giản dị, nửa đài 

điếm" [44; 170].                 

Trƣơng Chính trong bài "Nhất Linh" đã so sánh: "Lối hành văn 

của Nhất Linh là một lối hành văn rất thi vị, thi vị ở ý mà ít ở lời. Nhất 

Linh không đẽo gọt, trau chuốt câu văn của mình như Khái Hưng nhưng 

tự nó có nhịp điệu , tự nó đã du dương vì ý bao hàm ở trong là một ý 

thơ" [44; 239]. 

Vu Gia cũng có nhận xét về ngôn ngữ của Nhất Linh ở một số tác 

phẩm nhƣ Bướm trắng: "Ông vẫn duy trì được lối viết trong sáng, giàu 

chất thơ, chất hoạ vốn đã quen thuộc trong nhiều tác phẩm trước, nhưng 

đến Bướm trắng đã thể hiện một phẩm chất nghệ thuật mới, tuy đôi chỗ 

còn gượng gạo, thiếu tự nhiên, nhưng tác giả đã khai thác tinh tế những 

tầng, những lớp, những ngóc ngách tâm lí éo le, khuất khúc của con 

người" [43; 379]; hay Lạnh lùng: "Ông thường dùng một câu mà tả hết 

mọi tâm hồn. Con mắt ông Nhất Linh quan sát quen đến nỗi một nhân 

vật chỉ vụt qua truyện mà ông cũng vẽ được hoàn toàn. Theo với óc nhận 
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xét chặt chẽ của ông , lời văn của ông cũng thu hình lại, chắc đẹp vì đã 

thực thà như tâm hồn ông tả". 

Bạch Năng Thi trong bài Nhất Linh - tác giả tiêu biểu đã đƣa ra 

những lời đánh giá về ngôn ngữ nghệ thuật của Nhất Linh: "... lời văn 

ngắn gọn, chặt chẽ, chính xác, vừa giản dị, vừa chọn lọc (…) Văn Nhất 

Linh vừa rành mạch, trong sáng, vừa có nhạc điệu, có hình ảnh. Nó diễn 

tả được những cảm giác tinh vi. Nó sử dụng các so sánh cụ thể, có khả 

năng tạo hình và gợi cảm ". 

Trong công trình nghiên cứu "Những cách tân trong nghệ thuật 

văn xuôi Tự lực văn đoàn", Trịnh Hồ Khoa cũng đã nêu ra ý kiến xác 

đáng: " Văn Nhất Linh ngắn gọn, chặt chẽ, chính xác, giản dị nhưng 

không thiếu chất thơ. Giống con người Nhất Linh, văn ông tế nhị, có 

chừng mực, trang nhã, tả rất đạt những tâm tình thanh sạch…" .  

Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Mai Hƣơng - ĐHSP Thái 

Nguyên - 2008, có đề cập đến một số thủ pháp xây dựng nhân vật, trong 

đó có nhắc đến đặc điểm về ngôn ngữ miêu tả nhân vật của Nhất Linh 

trong hai tiểu thuyết Đôi bạn và Bướm trắng. 

Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Song Bình - ĐHSP Hà Nội - 

2004, có chỉ ra một số đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật trong truyện ngắn 

của Nhất Linh. 

Nhìn chung các nhà nghiên cứu mới đã đƣa ra những nhận xét 

khái quát về ngôn ngữ nghệ thuật của Nhất Linh hoặc đề cập đến một số 

đặc điểm ngôn ngữ trong một vài tác phẩm chính. Song những nhận xét 

của ngƣời đi trƣớc cũng đã gợi ý cho chúng tôi thực hiện đề tài này.  

0.3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Quá trình sáng tác của Nhất Linh trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ 

nhất là trƣớc năm 1930 với các tác phẩm: Nho phong, Người quay tơ; giai 

đoạn thứ hai là thời gian tham gia Tự lực văn đoàn, với các tác phẩm tiêu 


