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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà văn, nhà báo lớn đầu thế kỉ XX. Ông 

được đánh giá là người đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho nền báo chí 

và nhất là cho nền văn hoá Việt Nam. Dù được đào tạo trong môi trường Tây 

học và “thân Pháp” nhưng ông có những bài viết, tác phẩm, công trình có giá 

trị góp phần làm giàu cho nền văn hoá dân tộc. 

Nguyễn Văn Vĩnh là một cây bút đa dạng từ viết tin, xã luận, phóng sự, 

làm thơ, khảo cứu, dịch tiểu thuyết. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào ông cũng thể 

hiện một tầm nhìn xa, kiến thức sâu sắc của mình. 

Trong cuộc đời viết báo của Nguyễn Văn Vĩnh có khoảng 3000 bài viết 

bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp [11].  Nguyễn Văn Vĩnh đã có nhiều bài viết 

gây ấn tượng phản ánh nhiều vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam đầu thế 

kỉ XX. Tác giả thể hiện ngôn từ sắc sảo, ngôn ngữ hiện đại, viết về phong tục 

tập quán Việt Nam là một mảng điển hình cho phong cách chính luận của 

Nguyễn Văn Vĩnh là tư tưởng đổi mới của ông trong cách nhìn nhận về văn 

hoá Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

Nguyễn Văn Vĩnh sống trong thời kì Pháp thuộc, thực dân Pháp đặt ách 

cai trị trên toàn lãnh thổ nước ta, đồng thời tiến hành việc truyền bá, áp đặt hệ 

tư tưởng và giá trị của nền văn hoá phương Tây vào xã hội Việt Nam. Đó là 

giai đoạn của sự “va - chạm” Đông – Tây, sự giằng xé quyết liệt giữa những 

giá trị văn hoá cổ truyền có từ lâu đời và những giá trị hiện đại, mới mẻ. Ở 

giữa một xã hội như vậy, Nguyễn Văn Vĩnh phải phụ thuộc vào chính quyền 

cai trị, đồng thời cố gắng không đánh mất mình. Tuy nhiên, chính cái vị thế 

ấy của Nguyễn Văn Vĩnh đã dẫn tới một số đánh giá có phần nghiệt ngã, 

không chính xác về con người ông, chủ yếu dựa vào quan điểm chính trị. Tìm 
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hiểu Nguyễn Văn Vĩnh là một cách tiếp cận mới về đời sống văn hoá Việt 

Nam đầu thế kỉ XX, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá tư tưởng. Vì vậy, tôi lựa 

chọn đề tài: “Đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh trong nghiên cứu văn hoá 

Việt Nam đầu thế kỉ XX” cho khoá luận tốt nghiệp ngành văn hoá học.  

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 

Những nghiên cứu được công bố rộng rãi về Nguyễn Văn Vĩnh đã xuất 

hiện  nhưng chủ yếu vẫn còn tản mạn và rải rác. Trước năm 1975, tại Sài Gòn, 

một số bài viết về Nguyễn Văn Vĩnh được đang trên Tạp chí Bách Khoa. Có 

một vài công trình thời đó có nhắc tới Nguyễn Văn Vĩnh, một cách tổng quát. 

Hầu hết trong số đó là những luận đề được sử dụng trong các trường học như  

“Luận đề về Đông Dương Tạp Chí” Nguyễn Duy Diễn, Bằng Phong, Khai Trí 

xuất bản năm 1961, luận đề “Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh” của tác giả 

Kiêm Đạt, Bạn Trẻ xuất bản năm 1958, Luận đề về nhóm Đông Dương Tạp 

Chí của Nguyễn Bá Lương, Tao Đàn xuất bản (không rõ năm). 

Trong bộ sách nhà văn Việt Nam của tác giả Vũ Ngọc Phan cũng nhắc 

tới Nguyễn Văn Vĩnh. Vũ Ngọc Phan là một trong những người viết về 

Nguyễn Văn Vĩnh sớm nhất ở Việt Nam. Nhà văn Vũ Bằng có thời gian làm 

báo cùng với Nguyễn Văn Vĩnh cũng đã viết về ông trong tác phẩm: “Bốn 

mươi năm nói láo”, “Mười bốn gương mặt nhà văn đồng nghiệp”. Đây là tư 

liệu khá nhiều thông tin về Nguyễn Văn Vĩnh. Tuy nhiên đây là những tư liệu 

được soi chiếu nhiều qua lăng kính cảm xúc cá nhân tác giả nên ít có những 

những giá trị tham chiếu về mặt khoa học. 

 Trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: ”Chữ quốc ngữ và 

cuộc cách mạng chữ viết đầu thế kỉ XX” của Hoàng Tiến đã phân tích và chỉ 

ra những đóng góp quan trọng của Nguyễn Văn Vĩnh trong việc truyền bá chữ 

quốc ngữ ở Việt Nam.Tuy nhiên, nội dung viết về Nguyễn Văn Vĩnh chỉ 

chiếm một phần nhỏ trong đề tài nghiên cứu chữ quốc ngữ. 
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Nhà báo Nguyễn Văn Ba (Bút danh Yên Ba) là một trong những người 

có công trình nghiên cứu quy mô về Nguyễn Văn Vĩnh. Trong luận văn 

nghiên cứu về những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh đối với báo chí quốc 

ngữ, tác giả Yên Ba đã bước đầu xây dựng được chân dung của ông với tư 

cách là một nhà báo. Tuy nhiên tác giả Yên Ba vẫn chưa phân tích  những 

quan điểm Nguyễn Văn Vĩnh về lĩnh vực văn hoá, đó là những bài viết điển 

hình trong cuộc đời hoạt động cầm bút viết báo của ông. 

Cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh là việc tự hào lớn đối với 

dòng họ. Vì vậy, hậu duệ của ông ngày nay luôn có ý thức giữ gìn và xây 

dựng hình ảnh Nguyễn Văn Vĩnh như một bậc trí thức tiêu biểu của Việt Nam 

đầu thế kỉ XX. Tiêu biểu là việc xuất bản 2 cuốn sách:  

- “Nguyễn Văn Vĩnh là ai”[11] nhằm mục đích xây dựng cái nhìn đầy 

đủ, chính xác về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Cuốn sách bao gồm những 

bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp (đã được chuyển ngữ), thuật lại những 

điều mắt thấy tai nghe qua lăng kính khoa học, óc quan sát, chính kiến chính 

trị cùng sự tri ân củ những người đương thời đánh giá về con người và sự 

nghiệp văn hoá của Nguyễn Văn Vĩnh. 

- “Lời người man di hiện đại”[12]. Chủ biên là ông Nguyễn Lân Bình 

và Nguyễn Lân Thắng (2014). Cuốn sách gồm 33 bài viết bằng tiếng Pháp 

của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh bàn về một số tập quán, lối sống sinh hoạt 

cùng với cấu trúc hành chính, phân bố địa giới, địa hình, nhân sự theo những 

nguyên tắc truyền thống, trong hệ thống quyền lực liên quan đến việc phân 

vai, chức sắc, phẩm hàm trong một làng quê ở đồng bằng Bắc bộ vào giai 

đoạn mà ông tồn tại. 

Gần đây, đã có một số đề tài khoa học, luận văn nghiên cứu về cuộc đời 

sự nghiệp của học gia Nguyễn Văn Vĩnh. Tuy nhiên, hầu hết số đó tập trung 
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vào những đóng góp của ông đối với nền văn học Việt Nam giai đoạn đầu thế 

kỷ XX. Như vậy, đã có một số công trình chuyên khảo về Nguyễn Văn Vĩnh. 

Nhưng đa số những công trình đó đều tập trung vào những đóng góp của ông 

trong lĩnh vực báo chí và truyền bá chữ quốc ngữ mà chưa có chuyên khảo 

tìm hiểu và đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh về văn hóa.  

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1  Mục đích nghiên cứu  

Thông qua việc tổng hợp, phân tích, đánh giá các tác phẩm đăng báo 

của Nguyễn Văn Vĩnh vào những năm đầu thế kỉ XX. Khoá luận mong muốn 

làm nổi bật những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh đối với văn hoá Việt Nam 

đầu thế kỉ XX.  

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Đi sâu tìm hiểu bối cảnh văn hoá – xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX 

và hiểu thêm hơn về bộ phận trí thức thế hện 1907 có tư tưởng “thân Pháp” 

mong muốn bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá Việt Nam. 

- Tìm hiểu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh 

- Tìm hiểu những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh, đặc biệt là những 

đóng góp về lĩnh vực nghiên cứu văn hoá. 

- Xem xét sự cần thiết, phải nhìn nhận lại cách đánh giá về Nguyễn 

Văn Vĩnh.  

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1  Đối tượng nghiên cứu 

Khóa luận nghiên cứu về Nguyễn Văn Vĩnh và những quan điểm văn 

hóa của ông thông qua những tác phẩm, bài viết đầu thế kỉ XX. 

4.2 Phạm vi nghiên cứu 
Trong phạm vi của một đề tài khoá luận ở bậc cử nhân, luận văn chỉ tập 

trung vào những bài viết, những tác phẩm viết về văn hoá Việt giai đoạn đầu thế 
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kỉ XX. Đặc biệt là những tài liệu trong khoảng thời gian 1907 khi Nguyễn Văn 
Vĩnh bắt đầu làm việc Đông Dương Tạp Chí đến năm 1936 khi ông qua đời. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp tư liệu, so 

sánh, đối chiếu. 
Dựa vào phương pháp logic lịch sử, phương pháp nghiên cứu liên ngành. 

Luận văn đưa ra những đánh giá cơ bản về Nguyễn VĂn Vĩnh và vai trò của ông 
trong nghiên cứu văn hóa Việt Nam đầu thế kỉ XX.  

6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 
- Luận văn dựa trên quan điểm đổi mới của Đảng, đấu tranh chống 

quên lãng, theo phương châm của ĐH VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam: 
“Nhìn thẳng vào sự thật, giải thích đúng sự thật, nói đúng sự thật để đưa ra 
những đánh giá khách quan, khoa học, trung thực về nhân vậ lịch sử, trong đó 
có Nguyễn Văn Vĩnh.  

- Thông qua việc tìm hiểu những tác phẩm của Nguyễn Văn Vĩnh và 
phân tích giá trị của những tác phẩm đó, luận văn khẳng định tinh thần dân 
tộc ở ông, những quan điểm về văn hoá và đi trước thời đại ở ông 

- Luận văn là sự tiếp bước những người đi trước nghiên cứu về 
Nguyễn Văn Vĩnh trên lĩnh vực nghiên cứu văn hoá. 

7. KẾT CẤU LUẬN VĂN  
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và mục lục tài liệu tham khảo, nội 

dung bài nghiên cứu gồm 3 chương:  
Chương 1: Nguyễn Văn Vĩnh trong bối cảnh văn hóa đầu thế kỉ XX. 
Chương 2. Quan điểm của Nguyễn Văn Vĩnh qua cách nhận định văn 

hóa Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
Chương 3: Đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh trong nghiên cứu văn hóa 

Việt Nam 
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