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   MỞ ĐẦU 

 0.1. Lý do chọn đề tài  
 0.1.1. Nam Cao (1917-1951) là một trong những đại biểu xuất sắc của trào lưu văn 
học hiện thực phê phán ở nước ta từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 đồng thời cũng là một 
trong số những cây bút văn xuôi lớn nhất của Việt Nam thế kỉ XX. Sáng tác của ông thu 
hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu thuộc những lĩnh vực khác 
nhau của khoa học ngữ văn, bao gồm cả lịch sử văn học, lí luận văn học và ngôn ngữ học. 
Điều đó tạo nên cảm giác, hình như chẳng còn gì để bàn lại, để nói thêm. Tuy nhiên, thực 
tiễn đã chứng minh, những hiện tượng văn học lớn có sức sống vượt qua thử thách của 
thời gian, bao giờ cũng có khả năng gợi mở nhiều vấn đề, trên nhiều phương diện.  

0.1.2. Trong số những nội dung đặt ra cần tiếp tục tìm lời giải đáp có vấn đề về vị trí 
văn học sử của Nam Cao. Đến nay, hầu như tất cả các nhà nghiên cứu đều ghi nhận sự 
xuất hiện của ông đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử văn xuôi hiện đại Việt 
Nam. Nhưng bản chất của bước ngoặt ấy là gì? Vấn đề là ở chỗ cần xác định giá trị tư 
tưởng sáng tạo của nhà văn và mức độ cách tân nghệ thuật của nhà văn ấy thông qua việc 
đặt sáng tác của ông ta vào dòng chảy của tiến trình văn học. Xuất phát từ đó, luận văn 
chọn đề tài Vị trí văn học sử của Nam Cao trong trào lưu văn học hiện thực Việt Nam từ 
đầu thế kỉ XX đến năm 1945 làm đối tượng nghiên cứu.  
 0.1.3. Nam Cao còn là tác gia lớn được giảng dạy ở các cấp học, từ phổ thông đến 
đại học. Các kết luận được đề xuất trong luận văn mong muốn góp vào tài liệu tham khảo 
cho các nhà giáo về một hướng nhìn khi tiếp cận, phân tích, đánh giá tác phẩm, sự nghiệp 
văn học của Nam Cao nói riêng và các nhà văn khác trong trào lưu văn học hiện thực Việt 
Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945 trong nhà trường.  
0.2. Lịch sử vấn đề   
 0.2.1. Trước Cách mạng tháng Tám 1945 
 Gần 10 năm viết văn trước Cách mạng, Nam Cao hầu như không có vị trí gì trên 
văn đàn đương thời. Chỉ đến khi tác phẩm Chí Phèo (lúc đầu có tên Đôi lứa xứng đôi ) ra 
đời (1941), lần đầu tiên vị trí Nam Cao mới được phát hiện và giới thiệu qua bài Tựa “Đôi 
lứa xứng đôi” của Lê Văn Trương (1941).  
 0.2.2. Từ 1945 đến 1955 
 Vị trí của Nam Cao với tư cách là nhà văn đã hoà lẫn trong vị trí của người cán bộ 
kháng chiến. Hai bài viết đáng chú ý trong giai đoạn này của các nhà văn Nguyễn Huy 

Tưởng và Nguyễn Đình Thi đã khẳng định vị trí Nam Cao trong đội ngũ những nhà văn sáng 

tác từ trước Cách mạng tháng Tám 1945 đi theo kháng chiến; đồng thời đã có những đánh 
giá bước đầu về vị trí tác phẩm Nam Cao, coi Chí Phèo  là tác phẩm “nổi bật lên, thật xuất 

sắc”. 
  0.2.3. Từ 1955 đến những năm đầu thập kỷ 70 (thế kỷ XX)  
 Từ 1955 đến những năm 60 (thế kỷ XX) là thời kỳ chững lại trong cách hiểu, cách 

đánh giá vị trí Nam Cao. Bộ sách Lược thảo lịch sử văn học Việt Nam do nhóm Lê Quí Đôn 

biên soạn không có những đoạn phân tích riêng về Nam Cao, chưa nói đến việc có chương 

riêng về ông. Sách giáo khoa trung học phổ thông biên soạn lần đầu ở miền Bắc (1956) 
không có tên Nam Cao bên cạnh các nhà văn hiện thực khác.  Tác giả cuốn Sơ thảo lịch sử 
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văn học Việt Nam 1930-1945 xuất bản năm 1964 đánh giá tác phẩm Sống mòn là trường 
hợp tiêu biểu cho sự "lụi tàn", “bế tắc” của khuynh hướng văn học hiện thực.  
 Từ những năm 60 (thế kỷ XX), vị trí Nam Cao được chú ý với việc in lại một số tác 

phẩm chính của ông như Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao (1960), tập truyện Một đám 
cưới...cộng với một số hồi ký, bài nghiên cứu, một số chuyên luận và giáo trình Đại học. Đáng 

chú ý là chuyên luận của Hà Minh Đức: “Nam Cao- nhà văn hiện thực xuất sắc” (1961); 
chương viết riêng về Nam Cao trong giáo trình Đại học tổng hợp  của Phan Cự Đệ  (1961). 
Lần đầu tiên Nam Cao được nghiên cứu một cách tương đối toàn diện và có hệ thống. Luận 
văn điểm qua các bài viết tiêu biểu của các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình như Lê Đình 

Kỵ, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Huệ Chi - Phong Lê... ở miền Bắc và các tác giả ở miền 
Nam lúc đó như Nguyễn Văn Trung, Vũ Bằng, nêu ra những yếu tố quan trọng, có ý nghĩa 

chi phối toàn bộ sáng tác Nam Cao, tìm thấy ở Nam Cao vị trí của một “nhà văn lớn”. Tuy 

nhiên, các tác giả  chưa có điều kiện so sánh đối chiếu đầy đủ để tìm ra những đặc sắc, độc đáo 
làm nên vị trí nổi bật của Nam Cao. 
 0.2.4. Những năm 70 (thế kỷ XX) trở lại đây và thời kỳ “Nghĩ tiếp về Nam Cao” 
 Đây là thời kỳ vị trí Nam Cao được khẳng định mạnh mẽ với nhiều phân tích thấu 
đáo. Ông được đánh giá là “người đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu hiện thực phê phán 
trong thời kỳ phát triển cuối cùng” (Giáo trình Lịch sử văn học Việt Nam tập V - Đại học 
Sư phạm Hà Nội -1973); là “nhà văn tiêu biểu của trào lưu văn học hiện thực phê phán 
Việt Nam 1940-1945”, “và cũng là cây bút lớn nhất của trào lưu văn học này” (Giáo trình 
lịch sử văn học Việt Nam 1930-1945 xuất bản năm 2000). Sống mòn cũng được đánh giá là 
“thành công xuất sắc” của trào lưu hiện thực phê phán trước cách mạng; và Chí Phèo là 
“một kiệt tác”. Qua các lần làm Tuyển tập (1976, 1977, 1987), và qua các Hội thảo lớn, giới 

nghiên cứu đã dành nhiều tâm huyết cho vấn đề vị trí văn học sử của Nam Cao qua những ý 
kiến đánh giá như:“Vị trí văn học sử của nhà văn (Nam Cao) hết sức lớn”(Nguyễn Hoành 

Khung); “Nam Cao và Vũ Trọng Phụng, mỗi người một vẻ, chắc chắn là hai nhà văn xuất sắc 

nhất trong nền văn học hiện đại của ta ở nửa đầu thế kỷ XX” (Nguyễn Văn Hạnh); “Người kết 

thúc vẻ vang trào lưu văn học hiện thực”(Phong Lê ); “...để có một quan niệm đầy đủ về chủ 

nghĩa nhân đạo, cần trở lại những tư tưởng rất lớn của Mác, và ở ta nó được phát biểu đầu tiên 

bởi Nam Cao” (Hoàng Ngọc Hiến)...Điều đáng quan tâm trong lịch sử vấn đề nghiên cứu 

Nam Cao là các nhà nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh tính hiện đại của tác phẩm Nam Cao, và 

vị trí của Nam Cao trong cuộc canh tân văn học. Luận án đã điểm lại các ý kiến có liên quan 
đến đề tài dưới cái nhìn theo tư duy nghiên cứu mới của Vũ Tuấn Anh, Đào Tuấn Ảnh, Lại 

Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Trần Đăng Xuyền, Phạm Xuân Nguyên...và của nhà văn 
Nguyễn Minh Châu về tầm vóc và sức sống lâu bền của tác phẩm Nam Cao.  

    Mặc dù thành tựu nghiên cứu về Nam Cao ngày càng lớn, tuy nhiên, vẫn cần có một 
công trình có tính tổng hợp để nhìn lại một cách toàn diện, hệ thống vị trí văn học sử của 
Nam Cao trong sự vận động của một trào lưu văn học qua gần nửa thế kỷ đầy biến động với sự 

xuất hiện của nhiều phong cách đa dạng. Nhất là, vị trí Nam Cao với tư cách là người đưa ra 
và thể hiện một quan niệm mới có tính kế thừa và phát triển về chủ nghĩa hiện thực thì các 
công trình vẫn chưa đề cập đầy đủ. Vì vậy đây vẫn còn là công việc cần thiết cho người 
nghiên cứu, góp vào bức tranh toàn cảnh về nghiên cứu Nam Cao.  



 3

0.3. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu 
 0.3.1. Luận án tập trung làm nổi bật những đóng góp mới mẻ (trong mối quan hệ so 
sánh với các nhà văn hiện thực khác) để từ đó xác định vị trí văn học sử của Nam Cao 
trong trào lưu văn học hiện thực Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945. 

0.3.2. Vị trí của một nhà văn có thể được xác định trên nhiều bình diện, chẳng hạn, 
trong sự phát triển của một thể loại văn học; hoặc không chỉ trong một trào lưu mà còn 
được đặt trong cả một nền văn học v.v... Trường hợp vị trí Nam Cao cũng có thể được 
nhìn nhận trong cả tiến trình hiện đại hoá văn xuôi ở thế kỷ XX. Tuy nhiên, trong điều 
kiện của một đề tài luận án, chúng tôi tập trung đi sâu tìm hiểu vị trí Nam Cao trong trào 
lưu văn học hiện thực Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945.  
  0.3.3. Quá trình giải quyết đề tài sẽ động chạm đến một số phạm trù lí thuyết như 
khái niệm “ý thức nghệ thuật”, “chủ nghĩa hiện thực” và một số thuật ngữ liên quan.Do 
giới hạn của một luận văn về lịch sử văn học, vì thế, về lý luận văn học, tác giả chỉ đề cập 
ở mức độ giới thuyết vừa đủ để làm cơ sở cho việc triển khai vấn đề.  
0.4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 
 0.4.1. Mục đích 

Mục đích trung tâm của luận án là xác định vị trí văn học sử của Nam Cao trong 
trào lưu văn học hiện thực phê phán Việt Nam giai đoạn 1900 - 1945.  

0.4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 
0.4.2.1. Khảo sát sự vận động của trào lưu hiện thực phê phán trong văn học Việt 

Nam như một quá trình phát triển về ý thức nghệ thuật từ tự phát đến tự giác mà Nam Cao 
là đỉnh cao và là đại biểu xuất sắc nhất. 

0.4.2.2. Chứng minh, tuy cũng viết về hai đề tài phổ biến của văn chương đương 
thời là đề tài về người nông dân và người tiểu tư sản trí thức, nhưng sáng tác Nam Cao đã 
tạo ra một loại hình chủ nghĩa hiện thực kiểu mới, luận văn tạm gọi là “chủ nghĩa hiện 
thực tâm lí” để phân biệt với loại hình chủ nghĩa hiện thực thiên về tả chân phong hoá, thế 
sự trong sáng tác của các nhà văn đương thời.  
 0.4.2.3. Chứng minh, ở tất cả các cấp độ của văn bản, từ kết cấu cho tới trần thuật, 
trên các bình diện phương pháp nghệ thuật và thi pháp biểu hiện, Nam Cao đã sáng tạo ra 
một ngôn ngữ nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ, đầy tính cách tân.  
0.5. Phương pháp nghiên cứu của luận án  
 0.5.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống:  
 0.5.2. Phương pháp lôgic kết hợp với  phương pháp lịch sử. 
  0.5.3. Phương pháp so sánh văn học.  
 0.5.4. Phương pháp phân tích và tổng hợp vấn đề. 
0.6. Đóng góp của luận án 
 0.6.1 Luận án là đề tài nghiên cứu đầu tiên xem xét trực diện và phân tích một cách 
toàn diện vị trí văn học sử của Nam Cao bằng cách đặt sáng tác của ông vào dòng chảy 
của tiến trình văn học hiện đại, trước hết là của trào lưu hiện thực từ đầu thế kỷ XX đến 
1945. 
 Từ góc độ khai thác, đánh giá vị trí văn học sử của một nhà văn hiện thực - và cũng 
chỉ tập trung ở góc độ ấy - luận án cố gắng phân tích, so sánh làm nổi bật vai trò canh tân 
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độc đáo của Nam Cao trên cả 3 phương diện: ý thức nghệ thuật hiện thực; những khám 
phá mới mẻ, độc đáo về hiện thực và con người; và những đặc sắc trong nghệ thuật trần 
thuật của Nam Cao, từ đó khẳng định vị trí đỉnh cao của nhà văn trong trào lưu văn học 
hiện thực Việt Nam. 
  0.6.2. Luận án cũng là đề tài nghiên cứu đầu tiên chứng minh, không chỉ là nội 
dung xã hội, mà chủ yếu là chiều sâu tư tưởng nghệ thuật và những khám phá mới về loại 
hình chủ nghĩa hiện thực cùng với những cách tân nghệ thuật độc đáo đã thực sự là những 
nhân tố quyết định vị trí văn học sử của Nam Cao.  
0.7. Giới thiệu cấu trúc luận án 
 Ngoài phần Mở đầu ( 23 trang), phần Kết luận ( 6 trang) và Danh mục Tài liệu tham 
khảo ( 18 trang), luận án gồm 3 chương: 

Chương 1:  Nam Cao và một ý thức nghệ thuật hiện thực chủ nghĩa thật sự tự giác 
  Chương 2: Cái nhìn mới mẻ, độc đáo về hiện thực và số phận con người 
 Chương 3:  Nam Cao và những đóng góp vào tiến trình hiện đại hoá văn xuôi hiện 

thực Việt Nam. 
             

Chương 1 

NAM CAO VÀ MỘT Ý THỨC NGHỆ THUẬT 
 HIỆN THỰC CHỦ NGHĨA THẬT SỰ TỰ GIÁC  

1.1.  Khái niệm ý thức nghệ thuật hiện thực và quá trình phát triển của ý thức nghệ 
thuật hiện thực trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945 
 1.1.1. Khái niệm ý thức nghệ thuật hiện thực 
 Ý thức nghệ thuật được hiểu là những nhận thức và cảm nhận của nhà văn về xã hội 
và con người, thể hiện qua toàn bộ sáng tác nghệ thuật của mình. Trong văn học không thể 
có một thứ hiện thực tự nó, mà là một hiện thực đã được nhào nặn qua nhận thức và cảm 
thụ cá nhân người nghệ sĩ, thể hiện quan niệm của người nghệ sĩ về thế giới và về con 
người. Đối với nhà văn hiện thực, ý thức nghệ thuật gắn liền với nhận thức về thế giới bên 
ngoài, bao gồm thế giới tự nhiên, sinh hoạt xã hội và con người. Vì vậy, trong trường hợp 
này có thể gọi là ý thức nghệ thuật hiện thực.  

Khái niệm ý thức nghệ thuật hiện thực có liên quan đến khái niệm chủ nghĩa hiện 
thực như một nguyên tắc phản ánh, mặc dù đây không phải là hai khái niệm đồng nhất. 
Luận văn đã nêu tóm tắt những đặc trưng quan trọng nhất của  Chủ nghĩa hiện thực hiểu 
theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp, đặc biệt là  định nghĩa kinh điển của Ăng-ghen về chủ 
nghĩa hiện thực, đồng thời, nêu ra những bước phát triển, bổ sung trong quan niệm về chủ 
nghĩa hiện thực. Bên cạnh chủ nghĩa hiện thực truyền thống, đã song song tồn tại những 
loại hình chủ nghĩa hiện thực khác, trong đó có  loại hình chủ nghĩa hiện thực tâm lý với 
những đại diện xuất sắc như Ph.Đôtxtôiepxki (1821-1884) và L.Tônxtôi (1828-1910) ở 
Nga.  

Những khái niệm trên đây được sử dụng như một công cụ để tìm hiểu khả năng của 
nhà văn trong việc nhận thức và tái hiện cuộc sống vào tác phẩm, coi đó như một tiêu chí 
để xác định đặc điểm của tư duy nghệ thuật nhà văn, đồng thời là cơ sở lý thuyết để tác giả 
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luận văn vận dụng vào việc nghiên cứu vị trí Nam Cao với tư cách là nhà canh tân trong 
văn học hiện thực Việt Nam.  

1.1.2. Quá trình phát triển của ý thức nghệ thuật hiện thực trong văn học Việt Nam 
từ đầu thế kỷ XX đến 1945 
 Việc khảo sát sự phát triển của ý thức nghệ thuật hiện thực của nhà văn được tiến 
hành thông qua hai thể loại mới xuất hiện trong giai đoạn văn học đầu thế kỷ XX, đó là 
phóng sự và tiểu thuyết. Luận văn đã hệ thống lại các tác gia tiêu biểu, bắt đầu từ Hồ Biểu 
Chánh và một số tên tuổi như Biến Ngũ Nhy, Bửu Đình, Phú Đức v.v...ở Nam Bộ;  và ở 
phía Bắc với Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học, Trọng Khiêm...để rút ra nhận xét: Những 
năm 20 của thế kỷ XX  có thể coi là bước quá độ về ý thức nghệ thuật của nhà văn hiện 
thực. Ý thức về khuynh hướng sáng tác hiện thực chủ yếu thể hiện ở quan niệm: viết về sự 
thật, bằng bút pháp tả thực, cụ thể là sự thật Việt Nam, cảnh và người Việt Nam; tránh nói 
chuyện hoang đường vô lý; dùng tiếng nói trong đời sống thực; viết về những người bình 
thường, những chuyện đời thường...Đây là bước trưởng thành về ý thức nghệ thực hiện 
thực so với văn học trung đại. Tuy nhiên, sự trưởng thành ấy vẫn chưa đưa các nhà văn 
này đến độ tự giác cao trong việc phản ánh, tái tạo cuộc sống khách quan theo những yêu 
cầu nghiêm ngặt của chủ nghĩa hiện thực.  

Tiếp tục khảo sát ý thức về những nguyên tắc sáng tác của chủ nghĩa hiện thực được 
thể hiện qua phát biểu trực tiếp và thông qua hệ thống tác phẩm của các nhà văn hiện thực 
phê phán tiêu biểu trước Nam Cao như Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, 
Nguyên Hồng...luận văn rút ra nhận xét : các nhà văn tài năng nói trên đều phản ánh hiện 
thực xã hội Việt Nam một cách chân thật, và họ đều là những nhà văn hiện thực xuất sắc; 
tuy nhiên, không phải ai cũng đạt tới ý thức thật sự tự giác về những nguyên tắc sáng tác của 
chủ nghĩa hiện thực. Có người sáng tác chủ yếu bằng kinh nghiệm, vốn sống cá nhân, bằng 
nhận thức trực quan, cảm tính. Cũng có trường hợp, nhà văn phát biểu quan niệm sáng tác 
tiến bộ theo quan điểm hiện thực nhưng thực tế tác phẩm lại chưa xây dựng được những 
hình tượng điển hình của chủ nghĩa hiện thực. Khá phổ biến là các nhà văn ít bộc lộ trực 
tiếp quan niệm của mình một cách hệ thống.  
1.2. Nam Cao và một ý thức nghệ thuật hiện thực chủ nghĩa thật sự tự giác  

Ý thức nghệ thuật hiện thực của Nam Cao được khảo sát ở hai khía cạnh chủ yếu: 
một là thông qua tác phẩm; và hai là thông qua các phát biểu trực tiếp (những phát ngôn 

của chính tác giả, hoặc qua  lời của nhân vật). Luận văn đã triển khai thành một hệ thống 
quan niệm nghệ thuật của Nam Cao với những biểu hiện cụ thể:  

1.2.1.Về mặt đề tài, ông không chọn những bức tranh xã hội rộng lớn với những 
xung đột giai cấp dữ dội. Ông đã chọn những “góc khuất” của hiện thực để miêu tả, phản 
ánh. Tư duy phân tích - phân tích “tận đáy” cuộc sống và tâm lý con người - đã giúp ông 
góp thêm một góc độ quan sát mới, một tầm nhìn mới, chứng tỏ năng lực bao quát cuộc 
sống, sự từng trải và trình độ nhận thức sâu sắc của một cây bút có bản lĩnh. Các nhà 
nghiên cứu thường nói đến mảng “hiện thực đời thường”, đến yếu tố “cái hàng ngày” 
trong tác phẩm Nam Cao chính là đề cập đến nét độc đáo, sáng tạo trong việc khai thác 
hiện thực của ông.   
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1.2.2. Một biểu hiện quan trọng của ý thức nghệ thuật hiện thực ở Nam Cao, đó là 
nhà văn đã kết hợp được 2 bình diện nội dung: hiện thực xã hội và hiện thực tinh thần, hiện 

thực tâm trạng, hiện thực tư tưởng. Và cũng từ sự kết hợp này, nhà văn đã xây dựng được 
những điển hình tâm lý sinh động, sắc sảo. Đây cũng chính là phần đóng góp độc đáo của 
Nam Cao vào tiến trình hiện đại hoá của văn xuôi Việt Nam. Với Nam Cao, cái hiện thực 
cần khám phá nhất, đó là hiện thực về con người. Quan niệm sâu sắc về yêu cầu phản ánh 
hiện thực đã khiến Nam Cao vẫn tuân thủ những nguyên tắc của điển hình hoá, nhưng đặc 
sắc của ông là đã tập trung khai thác tính điển hình ở chiều sâu tâm lý.  

1.2.3. Ý thức nghệ thuật hiện thực của Nam Cao còn biểu hiện ở chỗ ông đã thể hiện 
trong nhiều tác phẩm mối quan hệ giữa hoàn cảnh và tâm lý tính cách của nhân vật; trong 
đó Nam Cao khẳng định quan hệ quyết định giữa hoàn cảnh xã hội, môi trường sống đối 
với tâm lý, tính cách con người.   

1.2.4. Tính tự giác cao trong ý thức nghệ thuật của Nam Cao không chỉ biểu hiện 
trong tác phẩm, tồn tại dưới dạng hình tượng nghệ thuật, mà còn được biểu hiện qua 
những phát biểu trực tiếp về quan điểm nghệ thuật. Quan điểm nghệ thuật hiện thực của 
Nam Cao được phát biểu thành hệ thống khá hoàn chỉnh dưới dạng tuyên ngôn, chứng tỏ 
ông  là người có ý thức rất rõ rệt về hoạt động sáng tác văn học của mình. Luận văn đã rút ra 
một số nội dung của quan điểm nghệ thuật Nam Cao: 
 1.2.4.1. Sự tự ý thức của Nam Cao về văn học và trách nhiệm nhà văn; về tác động 
của những tác phẩm văn học chân chính trong việc nâng cao đời sống tâm hồn của con 
người, vươn tới những giá trị phổ quát có tính toàn nhân loại.  

1.2.4.2. Quan niệm của Nam Cao về đối tượng phản ánh và thái độ phản ánh, về chỗ 
đứng của nhà văn hiện thực.  

1.2.4.3. Nam Cao và vấn đề “đôi mắt”, thể hiện cái nhìn thấu đáo hiện thực và đi 
sâu phản ánh  “biện chứng của tâm hồn”. 

1.2.4.4.Quan điểm nghệ thuật hiện thực ở Nam Cao là sự kết hợp chặt chẽ với chủ 
nghĩa nhân đạo truyền thống. 
 Nam Cao không thoát ly vấn đề giai cấp, nhưng mối quan tâm của ông còn hướng tới 

vấn đề về nhân thế, về quyền sống, quyền làm người; về việc văn học phải làm gì để cứu vớt 

con người...Ông mong muốn giá trị nhân đạo của tác phẩm phải “vượt ra khỏi mọi bờ cõi 
và giới hạn”, mang giá trị toàn nhân loại.  
 Trong Chương này, luận văn cố gắng so sánh để tìm ra chỗ khác biệt giữa Nam Cao 
và các nhà văn hiện thực trước ông để khẳng định, với Nam Cao, ý thức nghệ thuật hiện 
thực đã được đẩy lên đến một trình độ tự giác rất cao. Đó cũng là một trong những căn cứ 
để khẳng định vị trí quan trọng của ông trong trào lưu văn học này.  
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   Chương 2 

CÁI NHÌN MỚI MẺ, ĐỘC ĐÁO  
VỀ HIỆN THỰC VÀ CON NGƯỜI 

 
2.1. Hiện thực và con người qua 2 đề tài phổ biến của văn chương đương thời : nông 
dân và tiểu tư sản trí thức 
 Luận văn đã phân tích cơ sở xã hội của việc hình thành hai đề tài phổ biến của văn 
học hiện thực 1930-1945, đó là  nông dân và tiểu tư sản trí thức. Đây cũng là 2 đề tài 
xuyên suốt trong văn học hiện đại đầu thế kỷ XX.  
 Lần lượt phân tích nội dung tác phẩm của các nhà văn hiện thực trước Nam Cao, 
luận văn cố gắng tổng hợp những thành tựu đã đạt được với 2 đề tài này; đồng thời, bằng 
sự so sánh theo chiều đồng đại và lịch đại, làm toát lên nét độc đáo của Nam Cao trong 
việc “khơi những nguồn chửa ai khơi và sáng tạo những gì chửa có”.  
2.2. Nam Cao với những khám phá mới mẻ, độc đáo về hiện thực và số phận con 
người qua hai đề tài nông thôn, nông dân và tiểu tư sản  trí thức 
 2.2.1. Thế giới nông thôn trong tác phẩm Nam Cao  
 Đặc điểm trong cách tiếp cận hiện thực nông thôn và người nông dân của Nam Cao 
là một nông thôn được nhìn tận đáy. Nhà văn không dựng lên những bức tranh xã hội rộng 
lớn. Ông tập trung chọn lựa và đưa vào tác phẩm những sự việc hàng ngày lặng lẽ diễn ra 
trong xã hội nông thôn trước cách mạng để tự thân nó cảnh báo về một xã hội ngột ngạt, tù 
túng, qua đó tố cáo phủ nhận xã hội ấy.  
 Từ góc nhìn này, Nam Cao có dịp chiêm nghiệm và tái hiện một thế giới nông thôn 
khác lạ với những gì các nhà văn trước ông đã khai thác và phản ánh. Nam Cao không né 
tránh những vấn đề xã hội, giai cấp nóng bỏng, nhưng ông có ý thức sâu sắc về việc thể 
hiện những mâu thuẫn mang tính xã hội gắn với vấn đề quyền sống, vấn đề phẩm giá con 
người dưới tác động của môi trường.  
 Bên cạnh áp bức giai cấp, Nam Cao muốn cảnh tỉnh về một nguy cơ khác có thể huỷ 
hoại tâm hồn con người, khiến con người bị bủa vây bởi những thế lực vô hình làm cho nó 
không vùng thoát ra được, cuối cùng bị khuất phục trước hoàn cảnh. Có thể khẳng định 
chiều sâu triết học, tính nhân bản khi ông khai thác hiện thực nông thôn ở bình diện mới 
mẻ này. 

  Nam Cao cũng tập trung khai thác sâu vấn đề môi trường xã hội nông thôn bị “ô 
nhiễm” bởi những thói tục nguy hại, điều mà luận văn gọi là môi trường “quần ngư tranh 
thực”và một môi trường đầy định kiến.Điều quan trọng là Nam Cao đã giải thích bằng 
nguyên nhân xã hội, do tiêm nhiễm bởi tư tưởng của giai cấp thống trị. Nó đã làm cho 
người ta có lúc trở nên vô cảm một cách tàn nhẫn đối với những người cùng cảnh ngộ với 
mình. Cách tiếp cận hiện thực theo hướng trên đã giúp Nam Cao có thể khai thác chất liệu 
đời sống ở tầm mức rộng hơn và sâu hơn. Tính cách nhân vật trong tác phẩm của ông 
không chỉ bị chi phối bởi những vấn đề chính trị, những mối quan hệ giai cấp mà còn có 
các yếu tố khác mang tính chất thế sự, đời tư; kể cả những bức xúc mang tính nhân bản 
như vấn đề quyền sống con người, sự phát triển những giá trị người trong điều kiện môi 
trường xã hội lúc ấy, từ đó thức tỉnh tinh thần nhân văn trong người đọc.   
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 2.2.2. Hình ảnh người nông dân trong mối suy tư về thân phận, số kiếp và phẩm giá 
con người 
 Nếu như ở Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, chúng ta có thể bắt gặp những gương mặt 
người trong đau khổ lầm than vẫn ánh lên vẻ đẹp hồn hậu chân chất, vẫn tiềm tàng một 
sức sống mạnh mẽ, thì với Nam Cao nỗi khổ ấy được hiện hình thông qua những thân 
phận, những ”kiếp người” lay lắt, thoi thóp, sống không ra cuộc sống của con người. Nam 
Cao luôn bị ám ảnh bởi những “kiếp người”. Ông hay để cho nhân vật của mình thở dài 
khi nói về cái “kiếp người”.  
 Nam Cao khác biệt và sắc sảo ở một mảng nhân vật khác, đó là những nhân vật dị 
dạng, khác người, như trường hợp Chí Phèo, Thị Nở, Lang Rận, Mụ Lợi,  Trạch Văn 
Đoành...Ông luôn đặt nhân vật của mình trong thế chông chênh giữa người và vật, giữa 
nhân phẩm và phi nhân phẩm để qua đó ông bày tỏ niềm thương cảm sâu sắc với con 
người, kết án xã hội đã làm cho con người bị tha hoá. 
  Trong suy tư về người nông dân, Nam Cao luôn hiện ra như một trí tuệ băn khoăn 
đi tìm ý nghĩa của giá trị người; phát hiện nỗi khổ tinh thần và nỗi khát khao hạnh phúc 
tinh thần của người lao động. Nam Cao cũng đã đặt ra sắc nét vấn đề nhân phẩm người 
nông dân trước sức công phá của tình trạng đói nghèo và bần cùng hoá. Nam Cao hay nói 

đến tình trạng con người bị lăng nhục, luôn gợi cho người đọc những suy nghĩ về ý thức 

nhân phẩm, về liêm sỉ của con người. Cùng với việc thấu hiểu và nêu bật những bức xúc 
chính trị trên số phận người nông dân - điều này nhiều nhà văn hiện thực phê phán khác đã 
rất thành công - Nam Cao muốn bày tỏ trên trang viết nỗi bức xúc mang tính triết học về 
thân phận con người, về giá trị làm người trong xã hội hỗn tạp lúc ấy.  
 Một nét đột phá của hình tượng người nông dân trong tác phẩm Nam Cao, làm nên 
giá trị nổi bật của vị trí Nam Cao khi viết về đề tài này, đó là sự thức tỉnh  quyền làm 
người của những con người vốn bị áp bức về vật chất và tinh thần. Cùng với những hành 
động phản kháng tự phát chống lại áp bức, cường quyền trong các tác phẩm của Ngô Tất 
Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng..., hành động quyết liệt đòi quyền làm người 
của nhân vật trong tác phẩm Nam Cao là một bước tiến, một phát hiện mới mẻ, độc đáo về 
hình tượng nhân vật nông dân trong văn học hiện thực 1930 - 1945.  
 Hình tượng người nông dân trong tác phẩm Nam Cao không phải là những con 
người đơn giản mà được khắc hoạ với những nét tính cách đa dạng, phong phú, phức tạp, 
có cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Có thể nói, với Nam Cao, trong văn học xuất hiện hình 
ảnh đích thực về người nông dân với tất cả những nét tính cách cố hữu và tính cách con 
người xã hội của nó.  
 2.2.3. Người trí thức tiểu tư sản dưới cái nhìn nhân văn của Nam Cao 
 Bằng việc so sánh hình ảnh những nhân vật trí thức tiểu tư sản trong văn học trước 
Nam Cao, kể cả trong các tác phẩm Tự lực văn đoàn, luận văn đưa ra nhận định : Có thể 
nói, lần đầu tiên với Nam Cao, trong văn học đã xuất hiện nhân vật trí thức thật sự là trí 
thức với sự kết hợp của 2 nét tính cách điển hình: con người trí thức và con người tiểu tư 
sản.  
 Nhân vật trí thức xuất hiện trong tác phẩm Nam Cao với tư cách là những nhân vật 
tư tưởng, mặc dù đó chỉ là những nhà văn tỉnh lẻ, những giáo viên tiểu học đang sống cuộc 
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“đời thừa”, “sống mòn”. Đây là điểm mới và lớn trong cách nhìn nhận và thể hiện nhân 
vật trí thức trong ý thức nghệ thuật của Nam Cao. Lần đầu tiên, những vấn đề của trí thức 
được đặt ra một cách nghiêm túc qua cái nhìn sắc sảo của nhà văn. Đó là những băn khoăn 
day dứt về chân lý ở đời. Đó là khát vọng về quyền sống, về nhân phẩm, nhân cách của 
con người; là tư thế của con người có văn hoá v.v… Đặc biệt, từ trong thực trạng đời sống 
trí thức trong xã hội cũ, Nam Cao đã cất lên tiếng nói của một ý tưởng nhân đạo cao cả là 
làm sao để phát  triển tận  độ năng lực của con người.   
  Con người trí thức đã kết hợp với con người tiểu tư sản, làm nên tính chân thật và 
tính điển hình của nhân vật trí thức trong tác phẩm Nam Cao. Nhà văn đã đi sâu vào mọi 
ngóc ngách tinh vi của con người tiểu tư sản trong nhân vật trí thức nghèo để phanh phui 
tất cả những mâu thuẫn chứa đựng trong con người này. Đó là sự giằng xé giữa lý tưởng, 
khát vọng với thực tế khắc nghiệt; giữa đầu óc lãng mạn với hiện thực trần trụi; giữa nhân 
đạo và ích kỷ; giữa thái độ dũng cảm và sự hèn nhát; giữa tri thức sang trọng với tiền bạc 
vật chất tầm thường...Tiểu thuyết Sống Mòn cùng với các truyện ngắn xuất sắc khác như 
Trăng sáng, Đời thừa...đã hình tượng hoá một cuộc vật lộn bên trong của người trí thức 
tiểu tư sản để tự vượt mình.  
 Tính nhân văn trong cách đặt vấn đề về nhân cách trí thức trong tác phẩm Nam Cao 
thể hiện ở mối quan tâm thường trực của nhà văn về tấn bi kịch tinh thần của người trí 
thức trong xã hội cũ. Tất cả những mong ước, hoài bão, những vẻ đẹp tâm hồn đều trở 
thành ảo tưởng. Nhân vật tiểu tư sản của Nam Cao cuối cùng phải từ bỏ mơ ước của chính 
mình, chấp nhận một cuộc sống ngày càng “mòn ra, rỉ đi, mục ra ". Trong mỗi nhân vật 
như có hai con người, một con người của mơ mộng, hoài bão và một người khác bị thực tế 
ghì thấp xuống không sao ngóc lên được, đành li khai khỏi con người hoài bão trên kia. 
Nhân vật trí thức của Nam Cao luôn đau khổ vì ”cái hèn”, vì tình trạng”tha hoá”, đánh mất 
nhân phẩm của con người. Với Nam Cao, chủ đề về sự “tha hoá” của nhân vật trí thức tiểu 
tư sản được ông quan tâm đặc biệt. Các nhân vật của Nam Cao, mỗi truyện mỗi vẻ, là hiện 
thân của một tình trạng sống mòn mỏi có nguy cơ bị biến chất. Nhân vật luôn được đặt 
trong mối xung đột giữa hoàn cảnh và tính cách, và ta thường thấy nỗi thất vọng thảm hại 
của nhân vật khi hoàn cảnh không dung nạp mình. Ở một số hình tượng đột xuất, Nam 
Cao đã thể hiện được tấn bi kịch của con người trong tình trạng tha hóa. Đây cũng chính là 
phần giá trị lớn của văn tài Nam Cao, là biểu hiện của tính hiện đại của tác phẩm Nam 
Cao. 
 Khi thể hiện những đề tài này, Nam Cao đã bộc lộ phong cách riêng của mình, đó là 
một cách thể hiện có vẻ lạnh lùng, dường như không thiên hướng, nhưng ý nghĩa triết lý từ 
câu chuyện lại có tác dụng mạnh mẽ giúp con người nhận dạng lại con người mình, ý thức 
rõ cảnh ngộ mà mình đang lâm vào, để từ đó thức tỉnh suy nghĩ, xác định thái độ đúng đắn 
dũng cảm vượt lên hoàn cảnh, chiến thắng hoàn cảnh. Và cũng từ đó, người đọc cũng hình 
thành một cách đọc, cách hiểu về Nam Cao.  
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Chương 3 
NAM CAO VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀO TIẾN TRÌNH  

HIỆN ĐẠI HOÁ VĂN XUÔI HIỆN THỰC VIỆT NAM 
3.1. Nam Cao và Chủ nghĩa hiện thực tâm lý  
 3.1.1. Giới thuyết khái niệm 
 Khái niệm Chủ nghĩa hiện thực tâm lý được sử dụng trong luận văn để chỉ một loại 
hình chủ nghĩa hiện thực mới mà Nam Cao đã đóng góp vào văn học hiện thực Việt Nam, 
từ đó đã nâng tầm vóc của trào lưu văn học này. Đây là khái niệm để chỉ một chủ nghĩa 
hiện thực đi sâu khám phá hiện thực của tâm hồn, khám phá “con người bên trong con 
người"(1). Chủ nghĩa hiện thực tâm lý ở Nam Cao không chỉ dừng ở việc mô tả tâm lý 
nhân vật mà là sự phân tích có tính triết luận về nội tâm con người. Nam Cao đã tiếp cận 
tâm lý con người với ý thức triết học.  
 3.1.2. Nghệ thuật biểu hiện tâm lý nhân vật trong văn xuôi nói chung  
 Lần lượt phân tích nghệ thuật biểu hiện tâm lý nhân vật trong văn xuôi Việt Nam 
qua các giai đoạn văn học trước đó, luận văn đã khẳng định những thành tựu đã đạt được 
đồng thời cũng nêu lên những hạn chế để từ đó thấy rõ thêm những đóng góp của Nam 
Cao. Trong văn xuôi hiện thực Việt Nam giai đoạn 1930 - 1939, bên cạnh những thành 
công trong việc đem đến cho người đọc những bức tranh tổng quát về cuộc sống và con 
người trong xã hội với những mâu thuẫn lớn lao, thì một mảng hiện thực quan trọng khác - 
hiện thực về con người với tất cả những khía cạnh tinh vi của nó chưa thật sự được các nhà 
văn nghiền ngẫm để phản ánh một cách đầy đủ.  
 3.1.3. Nam Cao, nhà văn của chủ nghĩa hiện thực tâm lý 
 Với Nam Cao, tâm lý nhân vật là điểm tựa của kiến tạo văn bản, nội tâm nhân vật 
là đối tượng miêu tả trực tiếp.Tính cách nhân vật chủ yếu được khắc hoạ bằng đường dây 
tâm lý. Diễn biến câu chuyện không phụ thuộc vào sự kiện mà được dắt dẫn theo diễn biến 
của tâm lý nhân vật. Nhà văn không kể sự việc theo trật tự thời gian mà thuật lại theo dòng 
chảy của ý thức và tâm trạng. Chính sự phát triển của tâm lý nhân vật mới là yếu tố làm 
nên mạch tự sự của các truyện ngắn và tiểu thuyết Nam Cao.  
 Về mặt thi pháp hoàn cảnh, Nam Cao không chọn bối cảnh rộng lớn để đưa vào 
không gian tác phẩm như nhiều nhà văn hiện thực khác, mà thường là những không gian 
hẹp, rút ngắn khoảng cách thời gian thực tế để mở rộng không gian và thời gian tâm trạng. 
 Ngòi bút Nam Cao cũng đã đạt đến nghệ thuật đỉnh cao về phân tích và trình bày 
những diễn biến tâm lý phức tạp, những tâm trạng chứa chất nhiều mâu thuẫn, với những 
trạng thái như dở cười dở khóc, dở say dở tỉnh, tâm sự và gây sự, dữ dội và bình ổn, hồi ức 
và liên tưởng, thực và ảo, tỉnh và say, dọa nạt và đồng tình, dỗi hờn và tủi thân ... Những 
lớp từ ngữ đặc trưng: " Mắt lão ầng ậng nước " " nước mắt ứa ra òng ọng ", " thầy rân rấn 
                                           
1 Theo Bakhchin (1895-1975), nhà mỹ học, lý luận văn học lỗi lạc của Liên Xô  
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nước mắt ", "mắt bu ầng ậng nước”, “khóc ằng ặc như người nuốt phải ngụm gì đắng quá, 
nó quánh vào cổ họng","khóc ngằn ngặt"...Và cười: " Cười khành khạch ", "cười sằng sặc 
", " cười hừng hực ", " cười sòng sọc ", " tiếng cười nảy lên đành đạch ", " hắn ngửa mặt 
lên trời cười ặc ặc " v.v... 
3.2. Kiến trúc tác phẩm nhiều tầng nghĩa  
 Tác phẩm Nam Cao bao giờ cũng mang hai bình diện nội dung : nội dung xã hội trực 

tiếp và nội dung trữ tình - triết lý. Chính vì vậy, tư tưởng tác phẩm thường rộng lớn hơn đề 

tài, nội dung tác phẩm mang nhiều tầng ý nghĩa; có khi viết về một vấn đề vụn vặt nhưng 

đều gợi cho người đọc nghĩ đến những vấn đề của xã hội, của nhân loại.  
 Đặc biệt, ông đã khai thác triệt để yếu tố " Cái hàng ngày”, đưa nó vào trung tâm 
các câu chuyện. Khái niệm "Cái hàng ngày"  sử dụng trong luận văn này bao hàm ý nghĩa 
chỉ những sự việc vụn vặt, chủ yếu liên quan đến cuộc sống riêng tư của các nhân vật. 
Chính tư duy phân tích - phân tích xã hội, phân tích tâm lý - của Nam Cao đã làm cho 
những “cái hàng ngày”, “những truyện không có truyện”lại trở nên hấp dẫn đặc biệt bởi 
triết lý nhân sinh-xã hội toát lên từ những từ mảng hiện thực đời thường như vậy. 
 Nam Cao đã thể hiện vai trò chủ động của chủ thể sáng tạo. Đọc Nam Cao, người 
đọc thấy rõ nhà văn đã tái tạo một cách sâu sắc cái "hoàn cảnh nhỏ", là nơi mà nhân vật 
trực tiếp sống, hành động, nghĩ suy, nhưng đồng thời qua đó, cũng hình dung ra được 
"hoàn cảnh lớn" (chữ dùng của Hoàng Ngọc Hiến) 
3.3. Nghệ thuật trần thuật biến hoá đa dạng 
 3.3.1. Lời nửa trực tiếp - phương thức trần thuật ưu trội ở Nam Cao 
 Lời nửa trực tiếp trong ngôn ngữ văn xuôi là lời trần thuật nhưng ẩn dưới dưới lời 
nhân vật, thể hiện bằng giọng điệu nhân vật nhằm bộc lộ thế giới nội tâm. Đây là phương 
thức trần thuật phổ biến trong tác phẩm Nam Cao. Ở đây có sự kết hợp, đan xen nhuần 
nhuyễn và tinh tế giữa ngôn ngữ tác giả, người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật, tạo ấn 
tượng về sự hiện diện của ý thức nhân vật đối với người đọc, đồng thời tạo điều kiện để 
người đọc thâm nhập được vào suy nghĩ của nhân vật. Nam Cao đặc biệt gây ấn tượng so 
với nhiều tác giả văn xuôi hiện thực bởi việc sử dụng phổ biến lời nửa trực tiếp trong sáng 
tác của mình. Giọng điệu tự sự ở Nam Cao đã được “đa thanh hóa”, giọng tác giả và giọng 
nhân vật đan xen, hòa trộn. Thành công của Nam Cao đã mở đầu cho một xu hướng tiểu 
thuyết mới ở Việt Nam trong những thập kỷ về sau này.  
 3.3.2. Nam Cao trong trường hợp ngôi trần thuật là tác giả  
 Đây là phương thức có tác dụng đề cao chủ thể sáng tạo. Trong văn xuôi Việt Nam 
từ đầu thế kỷ XX đến 1945, lối kể chuyện có cá tính từng bước được hoàn thiện và phát 
huy, đặc biệt với các tác gia hiện thực 1930 đến 1945 mà đỉnh cao là các sáng tác của Nam 
Cao. Tiêu chí để khẳng định tính hiện đại trong nghệ thuật trần thuật là chuyển từ kể theo 
lối “phi ngã” sang  lối kể chuyện có cá tính, mang đậm dấu ấn của cái tôi cá nhân người 
kể. 
 Nam Cao đã sáng tạo ra các chủ thể kể chuyện có cá tính, sáng tạo ra cách kể nhằm 
giúp người đọc nghiền ngẫm để “hiểu đời”: kể theo tinh thần phân tích, kể về nhân vật 
trong quá trình biển đổi, kể về những biến cố khổ đau bất hạnh của nhân vật. Ông đã kết 
hợp hài hoà giữa chủ thể kể chuyện và chủ thể trữ tình. Điểm nhìn trần thuật cũng luôn 



 12

được thay đổi: từ điểm nhìn khách quan chuyển sang điểm nhìn chủ quan. Có khi nhân vật 
“tôi” xuất hiện trực tiếp với giọng trữ tình thống thiết. Giá trị thẩm mỹ của lối trần thuật 
này là ở chỗ: Chất văn xuôi trần trụi chuyển tải những vấn đề xã hội trực tiếp đã gắn với 
chất thơ của giọng trữ tình triết lý, tạo nên hiệu quả nghệ thuật rất cao.  
 3.3.3. Dòng ý thức - Độc thoại nội tâm 
  Kỹ thuật dòng ý thức, hoặc dòng lương tri (stream of cosciousness) là thuật ngữ 
được các nhà nghiên cứu văn xuôi hiện đại rất coi trọng để làm công cụ khám phá tính 
cách nhân vật. Đây là quan niệm “động” về tâm lý, trong đó tư tưởng nhân vật luôn luôn 
lướt từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác như dòng sông chảy không ngừng. Dòng ý thức gắn 
liền với độc thoại nội tâm, là cách nhân vật tự nói chuyện với chính mình, gần như không 
có sự can thiệp của tác giả. Đây là biện pháp nghệ thuật rất phổ biến ở Nam Cao. Để biểu 
đạt hình thức độc thoại nội tâm, nhà văn sử dụng hàng loạt yếu tố nghệ thuật như : câu văn 
không theo trật tự cú pháp, có thể đảo ngược thời gian hoặc hoà trộn thực hư, hiện tại, quá 
khứ, tương lai...Từ việc miêu tả dòng ý thức, mạch văn luôn biến hoá linh hoạt, không thể 
đoán trước được diễn biến thế nào. Ngay cả về cấu trúc ngôn ngữ, đoạn văn trước cũng 
không dẫn dắt tới đoạn văn sau và ngược lại. Tất cả đều được sáng tạo theo diễn biến của 
dòng suy tưởng của nhân vật.  
 Yêu cầu thể hiện dòng ý thức và độc thoại nội tâm đã quy định cách kể chuyện cũng 
phải thường xuyên biến hoá. Có lúc nhịp kể chậm giúp người đọc nghiền ngẫm về cuộc 
đời. Thời gian không theo tuyến một chiều mà có thể đảo ngược, hoặc đồng hiện. Không 
gian tác phẩm cũng không cố định theo một mặt phẳng, có người đã nói tới không gian 
“lập thể”.Có lúc ngôn ngữ trần trụi của đời thường nhưng cũng nhiều khi lời kể mang vẻ 
đẹp tu từ; ngôn ngữ mang tính đa nghĩa, nhiều lớp, nhiều tầng, gợi liên tưởng sáng tạo. Có 
những đoạn đối thoại ngầm, có những câu đối thoại trực diện, hỏi-đáp nhưng cũng nhiều 
trường hợp hỏi mà không cần lời đáp. Kết thúc những câu chuyện mang dòng hồi tưởng 
thường là kết thúc mang tính mở, gợi suy nghĩ, gợi sự đánh giá nhiều chiều.  
 Một nghệ thuật trần thuật biến hoá đa dạng như thế chỉ có thể có được trên cơ sở 
của một quan niệm mới mẻ và rất hiện đại về văn học, xem văn học như một hoạt động 
sáng tạo, một kiểu ứng xử, một kiểu quan hệ của con người đối với thế giới. Điều đó có 
thể tìm thấy ở Nam Cao. 

 
KẾT LUẬN 

 
 1. Trào lưu văn học hiện thực Việt Nam, khởi phát từ đầu thế kỷ XX, phát triển đến 
độ chín muồi trong giai đoạn 1930-1945 với những tác gia tiêu biểu mà tên tuổi sẽ còn 
sống mãi cùng lịch sử văn học dân tộc. Kế thừa, tiếp nối là quy luật của văn học. Nhưng 
mặt khác, văn học cũng không thể tồn tại nếu không có những đỉnh cao tiêu biểu. Việc tìm 
ra những đỉnh cao ấy là nhiệm vụ mang tính thực tiễn - khoa học và có ý nghĩa nhiều mặt. 
Những nỗ lực của luận văn này là nhằm làm sáng tỏ vị trí văn học sử của Nam Cao với tư 
cách là một trong những đỉnh cao tiêu biểu như vậy; một đỉnh cao vừa mang dấu ấn của 
truyền thống đồng thời cũng là sự cách tân để có những đóng góp thật sự xứng đáng vào 
công cuộc hiện đại hoá nền văn học nước nhà.  
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 2. Một trong những tiêu chí đánh giá và khẳng định vị trí của một nhà văn trong tiến 
trình văn học, đó là chất lượng của tư duy nghệ thuật, là ý thức tự giác sâu sắc về những 
nguyên tắc có tính định hướng cho sáng tạo nghệ thuật của mình. Nam Cao là trường hợp 
khá đặc biệt về phương diện này. Ông là nhà văn hiện thực  ý thức rất rõ và hoàn toàn tự 
giác về khuynh hướng nghệ thuật của mình, và những quan niệm ấy đã được ông phát biểu 
thành một hệ thống khá hoàn chỉnh. Không những thế, Nam Cao đặc biệt chú ý thể hiện 
bằng hình tượng nghệ thuật mối quan hệ biện chứng giữa hoàn cảnh và tính cách nhân vật; 
đồng thời, đã chọn lọc một cách công phu đến từng chi tiết, và mỗi chi tiết đều góp phần 
bộc lộ chủ đề tác phẩm. Có thể nói, Nam Cao xứng đáng được xem là người đã đưa trào 
lưu văn học hiện thực Việt nam đạt đến trình độ tự giác cao về ý thức nghệ thuật, cả trong 
quan niệm và trong thực tiễn sáng tác.  
 3. Nam Cao xuất hiện khi văn đàn Việt Nam đã có mặt những tên tuổi nhà văn đàn 
anh nổi tiếng trên hai đề tài quan trọng và phổ biến lúc ấy là đề tài nông dân và trí thức 
tiểu tư sản. Ông không theo những lối mòn có sẵn mà dấn thân vào con đường đầy thử 
thách chông gai nhằm “khơi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có”. Với 
Nam Cao, đã có sự thay đổi, chuyển hướng về phạm vi phản ánh hiện thực; không quá 
thiên vào việc miêu tả những bức tranh hiện thực rộng lớn với những mâu thuẫn giai cấp, 
mâu thuẫn xã hội mà tiếp cận hiện thực ở những khía cạnh tinh vi của đời sống cá nhân và 
những quan hệ thế sự đan xen nhau, dệt nên bức tranh cuộc sống đầy phức tạp, tinh tế, đa 
dạng; đặc biệt ông đã đi sâu khám phá chiều sâu tâm hồn con người, kể cả phần bản năng 
của nó.  
 4. Cùng với những thay đổi về quan niệm hiện thực, Nam Cao cũng đã có những 
chuyển biến sâu sắc trong quan niệm nghệ thuật về con người. Con người của đời thường 
đã bổ sung phong phú thêm cho con người của giai cấp, của một tầng lớp xã hội trong văn 
học giai đoạn trước. Nhân vật được phân tích và "giải phẫu"  một cách khách quan với hai 
mặt tốt xấu đan xen, tuy nhiên trong đó luôn ẩn dấu một cái nhìn nhân đạo của tác giả. Lần 
đầu tiên, với Nam Cao, trong văn học hiện thực đã có được hình ảnh người nông dân với 
tất cả tính chất phức tạp, đa dạng, nhiều chiều, được soi thấu bởi một cái nhìn mang chiều 
sâu triết lý và tiếng nói nhân đạo sâu sắc. Và cũng lần đầu tiên nhân vật trí thức được khắc 
hoạ một cách tinh tế, sắc sảo, chứa đựng trong nó những vấn đề của trí thức cũng như 
những mâu thuẫn phức tạp trong con người tiểu tư sản. Nhân vật trí thức tiểu tư sản của 
Nam Cao xuất hiện trong tác phẩm với tư cách là những nhân vật tư tưởng.  
 5. Sự thay đổi, chuyển hướng trong quan niệm về hiện thực và về con người tất yếu 
đã dẫn đến những đổi mới trong nội dung hệ thống thi pháp của Nam Cao. Về phương 
diện sáng tạo nghệ thuật, Nam Cao đã có những đóng góp quan trọng, làm nên vị trí nổi 
bật của ông trên tiến trình hiện đại hoá các thể loại văn xuôi từ đầu thế kỷ XX đến 1945. 
Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao không đi ra ngoài những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực 
nói chung nhưng cũng không thuần tuý theo lối “tả chân” mà khai thác hiện thực ở chiều 
sâu số phận nhân vật, tìm kiếm những sự thật tiềm ẩn đằng sau những mâu thuẫn hiện diện 
trong xã hội, khám phá hiện thực tâm hồn con người. Điều đó cho phép chúng ta nói tới 
một “chủ nghĩa hiện thực tâm lý” ở Nam Cao. Khả năng phân tích sâu sắc hiện thực thay 
cho lối kể tả đã làm cho tác phẩm Nam Cao mang kết cấu nhiều tầng nội dung, nhiều tầng 
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ý nghĩa, đa thanh. Sự cách tân của Nam Cao còn thể hiện ở kết cấu, ngôn ngữ, giọng điệu. 
Đến Nam Cao, văn xuôi Việt Nam đã có thêm giọng văn mang tính “phức điệu”, phù hợp 
với lối phân tích tâm lý nhiều chiều, nhiều tầng, gần gũi với xu thế văn xuôi hiện đại.  
  6. Từ vị trí của Nam Cao trong giai đoạn 1940-1945 nhìn lại giai đoạn văn học 
trước ông, có thể nói Nam Cao vừa là người tiếp thu nhưng đồng thời cũng là người đã 
đem đến cho văn học hiện thực Việt Nam những điều thật sự mới mẻ chưa từng có, cả về 
nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhất là về tư duy nghệ thuật. Điều đó đã khẳng định vị trí 
của ông trong trào lưu văn học này với tư cách là người phát triển và hoàn thiện nó.  
 Cũng từ vị trí đó của Nam Cao để nhìn tiếp tới giai đoạn văn học sau 1945, người ta 
vẫn nhận ra vai trò canh tân quan trọng của ông, người đã kết thúc vẻ vang trào lưu văn 
học hiện thực đồng thời cũng là người đóng góp xứng đáng trong  sự đổi mới văn học kéo 
dài suốt mấy thập kỷ sau này. Nam Cao thực sự có vị trí tiêu biểu xuất sắc nhất trong giai 
đoạn mà ông đã sống và sáng tác, nhờ thế, như một lẽ tự nhiên, ông vẫn khẳng định vị trí 
của mình trong văn học hôm nay.                 
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