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MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

Trong tiến trình văn học Việt Nam, Nhất Linh (1906-1963) là một 

hiện tượng văn học đặc biệt giai đoạn 1930-1945. Ông không chỉ đóng góp 

cho Tự lực văn đoàn với vai trò người chèo lái mà còn là một nhà tiểu 

thuyết thực sự theo đúng nghĩa, có công lớn trong công cuộc hiện đại hóa 

nền văn học nước nhà. 

Đầu thế kỷ XX khi văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam đã 

tạo ra một luồng không khí mới. Một nền văn học mới với những quan 

điểm thẩm mỹ mới đã hình thành và phát triển. Nhiều thế kỉ trước đó con 

người với tư cách là một hiện tượng cá nhân không được đề cao, mà chỉ 

được nhìn nhận ở khía cạnh nghĩa vụ, bị những lễ giáo phong kiến bóp 

nghẹt tự do, quyền sống, mưu cầu hạnh phúc. Trong bối cảnh giao thời cũ 

mới lẫn lộn, vấn đề nhức nhối của toàn xã hội là vấn đề giải phóng cá nhân 

mà muốn thực hiện điều này thì trước hết phải giải phóng con người ra 

khỏi những ràng buộc của một nền văn hóa không coi trọng cá nhân trong 

đó lễ giáo phong kiến cổ hủ, lạc hậu là một thực tế đáng ghê sợ. Những tác 

phẩm của Tự lực văn đoàn nói chung và của Nhất Linh nói riêng đã ra đời 

và góp phần giải quyết những vấn đề lớn nêu trên. 

Nghiên cứu về Nhất Linh đã có nhiều luận án, luận văn và rất nhiều 

công trình nghiên cứu công phu ở khía cạnh nội dung, nghệ thuật tiểu 

thuyết của ông đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành… Vấn đề chống lễ 

giáo phong kiến đã được nhiều nhà nghiên cứu đặt ra nhưng thường là đặt 

chung trong nhóm Tự lực văn đoàn hay trong các vấn đề xã hội khác mà 

chưa đi sâu vào các tiểu thuyết của ông. 

 Tiếp thụ những thành quả của các nhà nghiên cứu đi trước khi viết 

luận văn này chúng tôi mong muốn khắc họa hình ảnh Nhất Linh trong giai 

đoạn đỉnh cao sáng tác với tư cách một nhà văn có khuynh hướng cải cách 
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và có những quan điểm tiến bộ như chống lễ giáo phong kiến, đề cao giải 

phóng cá nhân… thực sự có đóng góp cho văn học Việt Nam 40 năm đầu 

thế kỉ XX nói riêng, cho quá trình hiện đại hóa văn học nước nhà nói chung. 

Với những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài luận văn: “Vấn đề chống 

lễ giáo phong kiến trong tiểu thuyết của Nhất Linh”. 

2. Lịch sử vấn đề 

Các tài liệu nghiên cứu về Nhất Linh khá phong phú. Mở đầu là các 

bài phê bình trên các báo khi nhà văn công bố tác phẩm, sau đó là một số 

sách nghiên cứu, rồi tiếp theo là những công trình biên soạn hoặc tuyển 

chọn những bài viết về con người Nhất Linh, sự nghiệp sáng tác của ông 

cũng như những đóng góp của ông trong nhóm Tự lực văn đoàn như một 

“cây bút trụ cột”. Ngoài ra còn có những bài viết của bạn bè và một nguồn 

quan trọng khác là các luận án, luận văn nghiên cứu về Nhất Linh. Ở phần 

này chúng tôi tập hợp các công trình nghiên cứu về Nhất Linh và chia ra 

làm 3 giai đoạn: 

2.1  Giai đoạn trước năm 1945 

Đây là giai đoạn sáng tác đỉnh cao và Nhất Linh nổi lên như một 

hiện tượng nên có rất nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu: Dưới mắt tôi 

(1939) của Trương Chính, ông đã dành nhiều trang để đánh giá các tiểu 

thuyết Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Hồn bướm mơ tiên, Gánh hàng hoa, Đời 

mưa gió… với thái độ trân trọng ghi nhận sự tiến bộ mới mẻ. Ông không 

tiếc lời ngợi ca “Lạnh lùng là mũi tên độc thứ hai ông Nhất Linh bắn vào 

đích ông nhắm: Khổng Giáo” [13, 487]. Trong cuốn Nhà văn hiện đại, tập 

2 năm 1942 Vũ Ngọc Phan đã dành hơn một trăm trang đánh giá về Tự lực 

văn đoàn để thừa nhận tài năng sáng tác của các nhà văn và nhận ra sự tiến 

hóa nhanh chóng trong tiểu thuyết Nhất Linh khi đi “từ cái lối còn cổ lỗ 

như Nho phong, tiểu thuyết của ông đã đi vào loại tiểu thuyết tình cảm, rồi 

đi thẳng vào loại tiểu thuyết luận đề là một lối rất mới ở nước ta. Đến nay 
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trong loại tiểu thuyết, luận đề tiểu thuyết Nhất Linh vẫn là những tiểu 

thuyết chiếm địa vị cao hơn cả…” [42, 837]. Trong Việt Nam văn học sử 

yếu (1943) Dương Quảng Hàm đã viết “hầu hết các tác phẩm của ông 

(Nhất Linh) là những luận đề tiểu thuyết” [20, 445]. 

Nhiều ý kiến ca ngợi nội dung tư tưởng chống lễ giáo phong kiến, 

chống chế độ đại gia đình, đòi giải phóng cá nhân của hai cuốn Đoạn tuyệt 

và Lạnh lùng. Hà Văn Tiếp khẳng định giá trị phản ánh hiện thực của Đoạn 

tuyệt là làm sống lại bức tranh về cuộc sống vô nhân đạo, mẹ chồng áp chế 

nàng dâu: “Những lời lẽ gay gắt của bà Phán làm ta liên tưởng Nhất Linh 

đã đi làm dâu một lần rồi”. Nhà phê bình Trương Chính đi sâu phân tích, lý 

giải các cuốn Đoạn tuyệt, Lạnh lùng và một số tác phẩm Nhất Linh viết 

chung với Khái Hưng. Ông cho rằng: “Đoạn tuyệt đánh dấu một cách rõ 

ràng thời kì thay đổi tiến hóa của xã hội Việt Nam. Nó công bố sự bất hợp 

thời của một nền luân lý khắc khổ, eo hẹp, đã giết chết bao nhiêu hy vọng” 

[13, 470]. 

Ngoài những giá trị nội dung, tư tưởng được đem gia bình giá thì 

nghệ thuật viết tiểu thuyết của Nhất Linh cũng được nhận xét và ghi nhận 

rất tích cực. Về văn phong Nhất Linh, năm 1937 Trần Thanh Mại trên báo 

Sông Hương đã khen hết lời: “Văn tài uyển chuyển, mạnh mẽ, không có 

chỗ nào đáng bỏ, không có mục nào phải thêm”. Dương Quảng Hàm cũng 

đánh giá cao đóng góp về ngôn ngữ của Tự lực văn đoàn (trong đó có Nhất 

Linh): “phái ấy lại có công trong việc làm cho thể văn quốc ngữ trở nên 

sáng sủa, bình giản, khiến cho nhiều người thích đọc” [20, 447]. Giáo sư 

Phan Cự  Đệ trong cuốn Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại đã nhận thấy công 

lao lớn của Tự lực văn đoàn là “Về phương diện văn học sử, công lao chủ 

yếu của Nhất Linh và Khái Hưng là đã có những đóng góp trong việc xây 

dựng một nền tiểu thuyết hiện đại” [18, 82]. 
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Bên cạnh những đánh giá cao mang tính ca ngợi, cũng cần kể đến 

các ý kiến mang tính phê bình. Có một số ý kiến phê phán cuốn Lạnh lùng 

cho đó là cuốn sách phụ nữ không nên đọc... Ngoài ra còn có một số ý kiến 

phê một số chi tiết nghệ thuật còn thiếu sức thuyết phục như: cách dùng 

yếu tố ngẫu nhiên để giải quyết mâu thuẫn hay kết cấu còn vụng về: “Phàm 

những cuốn tiểu thuyết có chủ đề, kết cấu phải hợp sức với kết thúc để làm 

nổi rõ ý nghĩa cốt truyện một cách tự nhiên. Tác giả không được phép nấp 

sau những nhân vật trong truyện mà biện luận. Như thế, thiếu thành thực và 

hại cho nghệ thuật” [42, 26]. 

Nhìn chung giai đoạn trước 1945 các ý kiến đều thống nhất đánh giá 

cao giá trị nội dung tư tưởng của tiểu thuyết Nhất Linh như đề cao quyền 

sống cá nhân, phủ nhận các quan điểm lỗi thời về gia đình xã hội… Về 

nghệ thuật có sự đổi mới, thành công trong cách mô tả tâm lý nhân vật, tả 

cảnh, kể chuyện, cách sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật… Ở tại thời điểm đó 

chúng tôi thấy cách đánh giá như vậy không phải là đề cao thái quá.  

2.2  Giai đoạn 1945 – 1986 

Do bối cảnh xã hội giai đoạn này khá phức tạp: chiến tranh – hậu 

chiến – đổi mới nên tập trung khá nhiều ý kiến không thuần nhất về Nhất 

Linh cũng như  Tự lực văn đoàn. Tiêu biểu là các công trình: 

Ở miền Bắc có các công trình như: Lược thảo lịch sử văn học Việt 

Nam năm 1957 của nhóm Lê Quý Đôn, Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 

(1974) của Phan Cự Đệ, Văn học Việt Nam 1930 – 1945 năm 1961 của 

Bạch Năng Thi – Phan Cự Đệ… Nhìn chung các công trình chủ yếu tập 

trung phê bình nội dung xã hội của tác phẩm. Đồng thời còn có một số bài 

nghiên cứu của Nguyễn Đức Đàn, Vũ Đức Phúc, Nam Mộc… có đề cập 

đến Tự lực văn đoàn và Nhất Linh. Nhìn chung các công trình thường xem 

nhẹ những đóng góp trong khi đó lại nhấn mạnh mặt tiêu cực. Họ có cái 

nhìn khắt khe với các tác phẩm của Tự lực văn đoàn cho rằng nó ru ngủ  
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12.  Nguyễn Hải Châu (2011), Người kể chuyện trong tiểu thuyết Tự lực 

văn đoàn, Luận văn. 

13.  Trương Chính (1997), Tuyển tập Trương Chính, NXB Văn học, Hà 
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34.  Vũ Đình Liên – Đỗ Đức Hiểu – Lê Trí Viễn, Huỳnh Ly – Trương 

Chính – Lê Thước (1957), Lược thảo Lịch sử Văn học Việt Nam, tập 

III, NXB Xây Dựng, Hà Nội. 
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