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1. MỞ ĐẦU 

Từ những năm 30 của thế kỉ trước, báo chí ở Việt Nam đã có những bước phát triển 

mạnh mẽ sau một thời gian được người Pháp truyền bá và phát triển như một công cụ để 

tuyên truyền chính sách cai trị và văn hóa Pháp. Các tờ báo đã tạo nên một không gian 

tương đối dân chủ cho sự giao lưu văn hóa và truyền bá tư tưởng mới, là diễn đàn trao đổi 

các vấn đề chính trị, xã hội ở Việt Nam. Trong dòng báo chí tiếng Việt, báo Ngày Nay 

(1935 -1940) đã tạo ra một dấu ấn khá đậm nét. Đây là tờ báo tiếp nối tư tưởng cổ súy cho 

nền dân chủ và văn hóa phương Tây của tờ Phong Hóa (1932 -1936) với phong cách trào 

phúng mà người dẫn dắt và linh hồn của tờ báo là Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) và cây 

bút chủ lực về các vấn đề thời sự - xã hội là Nguyễn Tường Long (Hoàng Đạo). Từ giữa 

năm 1936, Ngày Nay đưa lên trên trang đầu hai chữ Tiểu Thuyết, Trông Tìm, coi đó là hai 

nội dung chính yếu của báo. Trong đó mục Trông Tìm bàn về các vấn đề thời sự, xã hội 

của Việt Nam giai đoạn 1936 - 1939 với một số nội dung nổi bật như: tự do báo chí, tự do 

nghiệp đoàn, phong trào báo giới… Ngày Nay thực sự là tờ báo đấu tranh khá tích cực cho 

tư tưởng tự do dân chủ giai đoạn này. 
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Ngày Nay đã được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu, chẳng hạn như: 

Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945 (Đỗ Quang Hưng (Chủ biên), Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 2000), Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945 (Huỳnh Văn Tòng, Nxb TP. 

Hồ Chí Minh, 2000), Lược sử báo chí Việt Nam (Nguyễn Việt Chước, Nam Sơn, Sài Gòn, 

1974) Tự lực văn đoàn trong tiến trình văn học dân tộc (Phạm Thế Ngũ, Nxb Văn hóa 

Thông tin, 2000)... Tuy nhiên, do nghiên cứu về diễn trình của cả một giai đoạn lớn với 

nhiều xu hướng, biến động, thay đổi... nên phần đánh giá, bàn luận về Ngày Nay trong các 

công trình trên, nhất là quan điểm tự do báo chí, tự do nghiệp đoàn, phong trào đại hội báo 

giới được đăng tải, đặt ra trên Ngày Nay... không nhiều. Chính vì vậy, nghiên cứu, đánh giá 

một cách khách quan vai trò và những đóng góp của Ngày Nay cho báo chí và báo giới 

Việt Nam giai đoạn này là rất cần thiết. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Vài nét về tình hình báo chí Việt Nam những năm 30 và sự ra đời của báo 

Ngày Nay 

Ở Việt Nam đầu những năm 30, bên cạnh báo chí tiếng Pháp, báo chí tiếng Việt đã 

phát triển nhanh chóng. Đây là kết quả của chính sách du nhập báo chí, coi báo chí là một 

công cụ truyền thông đại chúng có tác dụng tuyên truyền cho chính sách cai trị của thực 

dân Pháp. Sự phát triển liên tục của các loại hình, các dòng báo chí được khởi đầu từ năm 

1865 với sự ra đời của tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Sài Gòn – tờ Gia Định báo.1 Trải 

qua hơn nửa thế kỷ, các loại ấn phẩm hiện đại nói chung và báo chí nói riêng và đã ra đời 

và phát triển ở khắp Việt Nam theo xu hướng ngày càng đa dạng, phong phú. 

Báo chí từ một công cụ của chính quyền thuộc địa để tuyên truyền chính sách cai trị đã 

chuyển sang giữ vai trò của một phương tiện thông tin, truyền bá văn hóa Pháp. Trong điều 

kiện Việt Nam bị cai trị và thực dân Pháp dùng phương tiện báo chí với mục tiêu thu phục 

tinh thần người Việt thì sự phát triển của báo chí ở Việt Nam vẫn có những yếu tố ngoài 

mong đợi của người Pháp. Thực tế, các tờ báo đã trở thành diễn đàn để trao đổi các vấn đề 

trong đời sống chính trị, xã hội ở Việt Nam, là nơi phổ biến thông tin và liên kết cộng đồng 

trong những mối quan tâm chung.  

Chi phối sự phát triển của báo chí ở Việt Nam những năm 30 và nói chung, thời Pháp 

thuộc, là những chính sách, luật pháp về báo chí và xuất bản do chính quyền thuộc địa ban 

hành. Ngày 29 tháng 7 năm 1881, Quyền Thống đốc Nam Kỳ Alexandre de Trentinian ban 

                                                 

1  Gia Định báo ra mắt ngày 15 tháng 4 năm 1865 ở Sài Gòn, là sáng kiến của Trương Vĩnh Ký (Chủ nhiệm) 
và Huỳnh Tịnh Của (Chủ bút). 
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bố Luật tự do báo chí (Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse).1 Sau đó hơn 17 

năm, ngày 30 tháng 12 năm 1898, Tổng thống Pháp Félix Faurer đã ban hành Sắc lệnh về 

chế độ báo chí ở Đông Dương.2 Đây chính là những văn bản đầu tiên xác lập chế độ báo 

chí, truyền thông và xuất bản các ấn phẩm định kỳ ở Đông Dương và Việt Nam. Ngày 

4.10.1927, chính quyền Thuộc địa ra Sắc lệnh số 3367 qui định chế độ báo chí ở Đông 

Dương (trừ Nam Kỳ), dựa trên Luật Tự do báo chí năm 1881 nhưng Sắc lệnh đã có những 

sửa đổi để hạn chế quyền tự do báo chí, cho phép chính quyền thuộc địa ở các xứ bảo hộ 

có quyền kiểm soát và xử lý báo chí. 

 Sau một số lần điều chỉnh và bổ sung, từ nửa sau năm 1931, chính sách báo chí ở Việt 

Nam tiếp tục được chính quyền thực dân Pháp chỉnh sửa, hoàn thiện theo hai hướng chủ 

yếu: một mặt tiếp tục tạo điều kiện cho sự phát triển của báo chí công khai ở Việt Nam và 

Đông Dương, xem đó như là một yếu tố của cải cách văn hóa được chính quyền thuộc địa 

thực hiện; mặt khác, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hoạt động và nội dung của báo chí, 

nhằm chống lại việc các tổ chức yêu nước sử dụng báo chí như một vũ khí tuyên truyền 

cho hoạt động của họ.  

Trước áp lực đấu tranh đòi tự do báo chí ở Đông Dương, ngày 30.8.1938, Tổng thống 

Pháp ra Sắc lệnh bãi bỏ Điều 2 và Điều 4 của Sắc lệnh ngày 30.12.1898. Theo đó, việc 

xuất bản báo chí được tự do, không phải xin phép chỉ cần báo cho chính quyền thuộc địa 

trước 24 giờ. Tuy nhiên, chính sách này tồn tại không lâu. Sau một thời gian, chính phủ 

Pháp lại ra Sắc lệnh ngày 13.12.1941 tước bỏ quyền tự do báo chí với qui định báo chí phải 

xin phép chính quyền trước khi ra báo và chấp hành qui định kiểm duyệt [3, tr.181]. 

Thực tế, chính sách báo chí do chính quyền Thuộc địa ban hành thể hiện sự bất bình 

đẳng. Trong khi báo chí tiếng Pháp được hưởng các quyền tự do thì báo chí tiếng Việt chịu 

những qui định riêng, bị kiểm soát và chèn ép.  

Mặc dù bị chính quyền thuộc địa tìm mọi cách chèn ép và hạn chế nhưng báo chí tiếng 

Việt từ những năm 1930 đã có bước phát triển mạnh mẽ do tác động của một yếu tố quan 

trọng. Đó chính là cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người, tiến bộ xã hội và giải 

phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam trong đó tầng lớp trí thức tiến bộ đóng vai trò tiên 

phong. Trong quá trình “cận đại hóa” (earlly - modernization) của xã hội Việt Nam lúc đó, 

báo chí được coi như là một trong những mục tiêu, đồng thời cũng là cơ sở để đánh giá sự 

phát triển của cuộc đấu tranh giải phóng con người, giải phóng xã hội. Báo chí là một“khí 

                                                 

1  Đạo Luật này gồm 70 điều được Tổng thống Pháp Jules Gerévy ký ban hành. Quyền Thống đốc Nam Kỳ 
chỉ ký cho phép ban bố và áp dụng ở Nam Kỳ với tính cách là một thuộc địa của nước Cộng hòa Pháp.  

2  Sắc lệnh này được Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer công bố chính thức vào ngày 30 tháng 1 năm 
1899. 
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cụ” quan trọng để quảng bá các trào lưu cải cách, các tư tưởng dân chủ, tự do trong đời 

sống xã hội. Trong xã hội thuộc địa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, báo chí tiếng Việt đã 

thực sự tham gia và đóng vai trò quan trọng trong cuộc khai phóng xã hội, các nhà báo 

chính là chiến sĩ tiên phong với vũ khí là cây bút trong cuộc đấu tranh vì các mục tiêu tiến 

bộ đó. Chính cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người, xã hội và cộng đồng này 

tại Việt Nam đã làm báo chí tiếng Việt những năm 30 phát triển theo nhiều dòng chảy và 

khuynh hướng; với mục tiêu, cương lĩnh, hình thức khác nhau; đôi khi phân tách thành 

những trận tuyến “đấu tranh” với nhau một cách gay gắt. Cùng tồn tại cả báo chí công 

khai, hợp pháp và báo chí bí mật, bất hợp pháp; báo chí tiếng Pháp và báo chí tiếng Việt 

hoặc báo chí xuất bản cả bằng chữ Pháp, chữ Quốc ngữ, chữ Hán… Sau năm 1930, báo chí 

tiếng Việt phát triển mạnh mẽ nhờ nỗ lực của một số trí thức có tư tưởng canh tân, cấp tiến. 

Nội dung phản ánh đa dạng, đối tượng phục vụ mở rộng và phong cách thể hiện, trình bày 

của các tờ báo cũng dần được xác định cụ thể và có tính chuyên nghiệp hơn. 

Trong dòng báo chí công khai khi đó, cần nhắc đến vai trò của Nguyễn Tường Tam, 

người chủ xướng của Tự Lực văn đoàn, đồng thời là một trong những trụ cột của tờ Phong 

Hóa (1932- 1936) và sau đó là Ngày Nay (1935 -1940). Thiên hướng hoạt động văn 

chương, báo chí của Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam sớm bộc lộ. Khi còn học tập ở Pháp, 

ông đã đặc biệt có ấn tượng với phong cách trào phúng, châm biếm mọi mặt đời sống xã 

hội của tờ Con Ong. Sau này, cùng với việc sáng tác văn chương, ông mua lại tờ Phong 

Hóa để tiếp tục: “Bàn một cách vui về các vấn đề cần thiết: xã hội, chính trị, kinh tế. Nói 

rõ về hiện tượng trong nước” như cương lĩnh, chủ trương bàn đầu của nó và đặt tên là 

Ngày Nay. Ngày Nay là một bước tính xa của người đứng đầu Nguyễn Tường Tam. Sau 

khi Phong Hóa bị rút giấy phép xuất bản, Nguyễn Tường Tam đã rút toàn bộ đội ngũ nhà 

báo của Phong Hóa sang tập trung làm báo Ngày Nay với mục tiêu tiếp nối những tư tưởng 

của Phong Hóa. Ngày Nay ra số đầu tiên ngày 30/1/1935. 

Trong giai đoạn đầu (1935-1936), báo Ngày Nay là một tờ báo đề cao tự do tư sản, 

chống hủ tục phong kiến lạc hậu, châm biếm những cái lố lăng trong đời sống thường ngày 

ở cả thành thị và nông thôn, từ giới quan lại cao đến Lý Toét, Xá Xệ ở nơi bùn lầy nước 

đọng, trong đó nổi bật việc Ngày Nay phát động phong trào Ánh Sáng nhằm xóa bỏ các 

nhà ổ chuột ở nông thôn và thành phố giúp đỡ cuộc sống của dân nghèo thu hút được xã 

hội ủng hộ và tham gia. Giai đoạn tiếp theo, những năm 1936 -1939, khi chính phủ Bình 

dân Pháp nắm quyền đã tuyên bố những chính sách mới như ân xá tù chính trị, ban bố luật 

lao động... để cải thiện đời sống cho nhân dân các xứ thuộc địa trong đó có Đông Dương. 

Đây là điều kiện thuận lợi cho phong trào dân chủ ở Việt Nam. Từ năm 1936 đến năm 

1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đóng vai trò lãnh đạo phong trào dân chủ 1936 -1939 
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và rất quan tâm đến lĩnh vực báo chí. Các tờ báo cách mạng do Đảng Cộng sản chủ trương 

mở đã chiếm lĩnh trận địa chính trị ở Hà Nội và có vai trò quan trọng trong việc khơi dậy 

và lãnh đạo phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ của quần chúng. 

Trước những chuyển biến của xã hội Việt Nam, Ngày Nay đã có hướng thay đổi, coi 

việc đề cập đến các vấn đề thời sự - xã hội như một nội dung chính của tờ báo. Từ tháng 

7/1936, trên trang đầu của báo, ngay dưới tên Ngày Nay, có in hai từ lớn: Tiểu Thuyết và 

Trông Tìm, đến tháng 9/1936, có thêm từ Trào Phúng là nội dung thứ ba. Một trong các 

vấn đề thời sự - xã hội mà Ngày Nay quan tâm đề cập giai đoạn này chính là tự do báo chí, 

tự do ngôn luận, tự do nghiệp đoàn và phong trào Đại hội báo giới. Đây chính là giai đoạn 

báo Ngày Nay hoạt động tích cực nhất trên địa hạt báo chí công khai để tạo ảnh hưởng 

trong đời sống xã hội, thúc đẩy xã hội đi lên theo hướng tiến bộ. 

2.2. Vấn đề tự do báo chí và báo giới được phản ánh trên báo Ngày Nay  

2.2.1. Vấn đề tự do báo chí  

Báo chí không chỉ là một phương tiện truyền thông có chức năng thông tin mà còn có 

tác động sâu rộng trong lĩnh vực chính trị - xã hội, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức và 

thái độ chính trị của từng công dân, các nhóm xã hội và cả cộng đồng dân tộc. Vì vậy, mỗi 

nhóm xã hội dù theo các quan điểm chính trị khác nhau đều nhận thức được việc cần sử 

dụng báo chí tuyên truyền cho quan điểm của mình. Do đó, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí 

đã trở thành một bộ phận quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng con người, vì tiến bộ 

xã hội và sự phát triển của cộng đồng dân tộc và nhân loại. 

Tự do báo chí là một trong những quyền tự do cơ bản nhất của con người thể hiện qua 

việc tự do đăng tải, trao đổi, tiếp nhận thông tin qua tất cả các nguồn khác nhau, bày tỏ 

quan điểm chính kiến mà không bị hạn chế, giam cầm hay trù dập. Tại số 23 (ngày Chủ 

nhật 30/8/1936), trong nội dung Trông Tìm, Hoàng Đạo có bài Báo chí tự do phản ánh 

cuộc đấu tranh cho chính sách báo chí tại Việt Nam. Bài báo đề xuất năm yêu cầu chính 

đáng và cấp thiết: 1, Tự do báo chí; 2, Tự do tư tưởng về mọi phương diện xã hội chính trị, 

kinh tế, mỹ thuật; 3, Tự do hội hiệp; 4, Tự do du lịch; 5, Quyền lập liên đoàn; 6, Yêu cầu 

cho 5 khoản thỉnh cầu trên khỏi bị hạn chế. 

Cơ sở dẫn đến các đề xuất trên chính là sự giả tạo, kìm kẹp, áp chế báo chí của chính 

phủ thuộc địa đương thời khi bãi bỏ phòng kiểm duyệt: “Việc bãi bỏ phòng kiểm duyệt 

không phải là bãi sự kiểm duyệt. Còn cần phải xin phép mới được ra báo, còn bị thu giấy 

phép lúc nào không được lòng chính phủ thì sự tự do báo chí chưa thể có được. Hơn nữa 

chế độ hiện thời còn nguy hiểm hơn chế độ báo chí lúc còn dưới quyền ty kiểm duyệt là vì 

hồi ấy nhà báo không bị thu giấy phép. Công việc của Ty kiểm duyệt là cho đăng những 
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bài báo chính phủ bằng lòng. Vạn nhất, Ty ấy lơ đễnh bỏ sót một vài bài gọi là có tính trái 

ý chính phủ thì là lỗi của Ty còn nhà làm báo không chịu trách nhiệm gì. Chế độ hiện thời 

đã đẩy trách nhiệm về nhà báo chịu cả... Sự thu giấy phép đã buộc nhà làm báo phải dè dặt, 

họ phải tự làm ty kiểm duyệt cho họ chặt chẽ hơn”. Bài báo cũng nêu rõ thực trạng phân 

biệt đối xử giữa báo chí tiếng Pháp và báo chí quốc ngữ xuất bản ở Đông Dương. Điều này 

đẩy những tờ báo quốc ngữ sống một cuộc đời bấp bênh nên ảnh hưởng của nó đối với 

người dân không được là bao. 

Căn cứ vào thực tiễn tình hình báo chí và hoạt động của báo giới khi đó, Hoàng Đạo 

đã nhận xét: “Trong những khoản tự do yêu cầu trên, có sự tự do báo chí là đáng chú ý đến 

hơn cả. Nói cho đúng, tự do báo chí mới thực là tự do là vì nó hàm xúc hầu hết những sự tự 

do khác. Thí dụ như tự do tư tưởng có thể coi như bao hàm trong sự tự do báo chí. Nếu tư 

tưởng không được tự do, thì không thể có báo chí tự do được”. Đánh giá vai trò của tự do 

báo chí với vận mệnh của một dân tộc, Hoàng Đạo cho rằng: “Sự tự do của báo chí rất 

quan hệ đến vận mệnh cả nước. Là một cơ quan truyền bá tư tưởng một cách nhanh chóng, 

dễ dàng cho khắp các đẳng cấp trong xã hội. Nhờ báo chí, những điều cần biết, những việc 

đáng chú ý, những sáng kiến nên theo, những ý kiến mới mẻ bay lan đi khắp nơi khiến cho 

dân ở nơi thâm sơn cùng cốc, những làng chìm đắm ở vùng hẻo lánh đều được tiếp xúc với 

những nguồn tư tưởng cột trụ của các nước văn minh. Nhờ vào báo chí một phần lớn mà 

các dân tộc Thái Tây đã trở nên những nước khuôn mẫu cho các dân tộc khác. Công của 

báo chí đối với văn hóa thật vĩ đại khiến ta phải cúi đầu kính phục”; trên cơ sở đó, ông 

khẳng định: “Vậy vọng nguyện đầu tiên của dân ta, bất cứ phái nào cũng một ý ấy là xin 

cho báo giới của ta được tự do”. 

Tiếp theo, trên cơ sở ý kiến của đại biểu các báo miền Bắc họp ở Khách sạn Lạc Xuân 

ngày 16/9/1936, trong số 27, ra ngày Chủ nhật, 27/9/1936, Hoàng Đạo tiếp tục đưa ra các 

đề xuất, yêu cầu về tự do ngôn luận và quyền bình đẳng cho báo giới, báo chí như sau: 

1, Yêu cầu các báo chí viết bằng văn bản xứ hay văn Pháp ở khắp cõi Đông Dương 

được hoàn toàn tự do như báo bên Pháp, bãi bỏ những luật mà ra thêm trái với luật về báo 

chí năm 1881, xin hoàn toàn theo luật năm 1881. 

2, Định mọi phương pháp hành động để phái bộ điều tra và dư luận trong nước chú ý 

đến điều thỉnh cầu của mình. Đợi khi nào phái bộ tới nơi, các báo chí sẽ đồng thanh đăng 

những bài về tự do báo chí hay một loạt đăng luôn trong mấy hôm cùng một bài cổ động 

do Ủy ban của báo chí soạn ra. 

3, Cử ra một Ủy ban 7 người để làm việc, gồm các ông: Nguyễn Văn Luận (Trung Bắc 

Tân văn), Ngô Văn Phú (Đông Pháp), Bùi Xuân Học (Việt Báo), Trần Khánh Dư (Ngày 

Nay), Vũ Đình Di (Effort), Vũ Ngọc Liên (Tribuni pepulic), Vũ Liên (Le Travail). 
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Tại số 30 (Chủ nhật, ngày 18/10/1936), Nhất Linh đăng bài “Một ý cùng Ủy ban Báo 

giới” nêu việc làm cho Ủy ban Hành động nhận lời thỉnh cầu của mình đã làm xong. Việc 

thứ hai trong kế hoach trong cuộc vận động cho báo chí là : “hợp tác với báo chí Trung, 

Nam để thảo những bài cổ động cho ngôn luận tự do, đăng một loạt trên tất thảy các báo và 

diễn thuyết cho công chúng hiểu sự cần thiết của ngôn luận tự do”. Để ủng hộ kế hoạch 

này, Nhất Linh đề xuất: “cử một người trong làng báo sang Pháp để vận động xin ngôn 

luận tự do với chứng minh ngôn luận tự do có lợi cho cuộc tiến hóa của Đông Dương, có 

lợi cho chính phủ Pháp và chính phủ thuộc địa và có lợi cho cả dân An Nam. Tiền lộ phí sẽ 

do các báo đóng góp có gần 100 tờ báo nếu mỗi báo 2,3 chục cũng được 2,3 nghìn bạc... 

riêng báo Ngày Nay sẵn sàng góp 50-100$”. 

Tại số 33 (Chủ nhật, ngày 8/11/1936), trong mục Trông Tìm với nhan đề “Ngày Nay 

trả lời”, Hoàng Đạo đã nêu rõ bản chất của nền báo chí hiện thời và khẳng định lại giá trị 

của ngôn luận tự do: “Chế độ báo chí hiện thời chỉ là chế độ mỹ mãn, chế độ lý tưởng của 

hạng người nhân đó mà thủ lời. Trừ những người không thành thực không kể, ai ai cũng 

công nhận rằng muốn cải cách xã hội bằng báo chí, dưới chế độ hiện thời thì chỉ có thể cải 

cách sơ sài mà thôi. Còn muốn cho những làng chìm đắm trong những vùng xa xôi hẻo 

lánh tiếp xúc với tư tưởng văn hóa mới thì cần phải đợi ngôn luận tự do”. Tại số 35 (ngày 

22/11/1936), vẫn tại mục này, với nhan đề “Lời bàn thêm”, Hoàng Đạo đã phát biểu thẳng 

thắn: “Nếu ngôn luận được tự do, Viện dân biểu sẽ dần dần có giá trị. Đã đành dưới chế độ 

hiện thời, viện dân biểu chỉ thay mặt một số ít và quyền hạn lại không có gì, nhưng nếu báo 

chí tự do, những bài diễn văn, những lời can thiệp của một ông nghị có chí và có tài sẽ 

được mọi người để ý đến và ủng hộ. Tự nhiên lúc đó viện dân biểu quyền hạn sẽ nới rộng 

ra, các chính đảng sẽ thành lập và viện dân biểu mới không đến nỗi thẹn với tên của mình”. 

Kết lại, xã hội muốn được tự do dân chủ hơn, quyền của đại diện cho người dân được nâng 

cao hơn, trước hết phải có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận để báo chí được đăng tải 

tự do những phát biểu về cuộc sống của người dân và người phát biểu được tự do trình bày 

quan điểm của mình... Với quan điểm và thái độ tích cực trên, Hoàng Đạo xứng đáng là 

một đại diện tiêu biểu cho phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ của báo chí hiện thời, vì 

mục tiêu cải cách xã hội theo giá trị dân chủ Tây phương.  

Ngày Nay cũng đăng tải kịp thời những cuộc đấu tranh đòi tự do báo chí và tự do ngôn 

luận tại Pháp và tại Nam Kỳ. Số 36 (ngày 29/11/1936) đăng tin Liên đoàn Báo giới miền 

Nam đề nghị bỏ các điều luật về báo chí ban hành thêm những năm 1838, 1927, 1935 về 

đóng cửa báo chí và cấm lưu hành tự do báo chí tại các xứ ở Đông Dương. Số 44 (ngày 

24/01/1937) đăng bài “Nước bài cuối cùng - Tự do ngôn luận” của Hoàng Đạo với thông 

tin ông Toàn quyền Brevie đã tới Đông Dương như niềm hi vọng có được sự thay đổi theo 
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hướng tiến bộ hơn và quyền tự do ngôn luận sẽ được xác lập. Hoàng Đạo tiếp tục tuyên 

truyền và khẳng định sức mạnh của tự do báo chí và tự do ngôn luận khi được thừa nhận, 

tạo cho báo chí tiếng Việt một chỗ đứng ngang hàng với báo tiếng Pháp, sẽ tạo ra một sự 

phát triển chung của xã hội Đông Dương. 

Thực tế, báo chí tiếng Việt chưa có quyền bình đẳng, quyền tự do cũng như nguồn lực 

để công khai các ý tưởng của mình. Cuộc đấu tranh vì tự do báo chí, trong đó có đóng góp 

đáng kể của Ngày Nay, do vậy, vẫn tiếp diễn trong suốt giai đoạn 1937-1938. 

2.2.2. Vấn đề tự do nghiệp đoàn và phong trào Đại hội báo giới  

Sau tự do báo chí, quyền tự do hội hiệp và lập liên đoàn là những quyền tự do dân  

chủ mà người dân Đông Dương cần được hưởng. Báo Ngày Nay cũng rất quan tâm đến vấn  

đề này. 

Trong số 34 (ngày 15/11/1936), tại mục Trông Tìm, Hoàng Đạo viết bài “Tự do hội 

họp và tự do lập hội”. Hoàng Đạo đã nêu rõ trong xã hội hiện thời, dân chúng Đông Dương 

có quyền hội họp theo pháp luật, quyền này được ban hành trong đạo luật 30/6/1881. Theo 

luật định, Hội họp tức là tụ họp một số đông người lại để bàn luận về một vấn đề nào đó, 

trước khi mở một cuộc họp công khai chỉ cần ra khai tại Đốc lý thành phố là đủ (dù có lệnh 

cấm những cuộc họp có tính cách phá rối cuộc trị an). Hoàng Đạo nhận định: “Về tự do lập 

hội thì dân chúng Đông Dương chưa có”. Lý do là trước năm 1933, chế độ về các hội quy 

định như ở bên Pháp trước năm 1901 nghĩa là hội quá 20 người thì phải xin phép chính 

phủ. Tuy nhiên, ngày 21/2/1933 có một chỉ dụ định riêng về việc lập hội; theo chỉ dụ ấy, hễ 

lập hội là phải xin phép ông Thống sứ hay Thống đốc. Hội được phép rồi phải tồn tại ít 

nhất 1 năm mới có thể có quyền như một hội có khai báo ở bên Pháp và sau khi được Toàn 

quyền duyệt y. Chỉ dụ này không nói gì đến những hội mà hội viên không quá 20 người 

nhưng giải nghị rằng hội là do hai hay nhiều người hơn thành lập nên. Như vậy thì hội có 

2, 3 người cũng phải có giấy phép... Như thế, theo Hoàng Đạo: “Nghĩa là đối với chế độ 

trước, chế độ của chỉ dụ năm 1933 đáng lẽ phải là một sự tiến bộ mà sự thực lại hóa ra một 

sự thoái bộ. Vì vậy ta cần phải xin bỏ cái chế độ nặng nề bó buộc hiện thời, không hợp với 

trình độ tri thức của dân ta nữa”.  

Quyền tự do lập hội là quyền cơ bản của con người trong một xã hội văn minh. Đối 

với dân chúng khi theo các nghề nghiệp khác nhau, việc có sự tự do lập đoàn hội theo nghề 

nghiệp rất có lợi ích trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi của họ. Sự có mặt của ông 

JustinGodart ở Đông Dương với nhiệm vụ điều tra, khảo sát tình hình lao động ở Đông 

Dương đã được báo giới gọi ông cái tên là “Lao công đại sứ”. Trong không khí đón rước 

ông Justin Godart nhằm chuyển đến ông các bản thỉnh cầu của người dân lao động, Hoàng 

Đạo đã viết bài “Tự do nghiệp đoàn và việc ông Justin Godart đến Đông Dương” đăng trên 
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Ngày Nay số 42 (ngày 17/01/1937). Nội dung của bài báo khẳng định Chính phủ thuộc địa 

cần thiết phải ra đạo luật về tự do nghiệp đoàn ở Đông Dương dựa trên quan điểm cấp tiến 

của ông Justin Godart. Hoàng Đạo nêu rõ: “Lý do của tự do nghiệp đoàn là một sự cần 

thiếp vì thợ thuyền có nghiệp đoàn sẽ có cơ quan bảo trợ, bênh vực và ngược lại, các chủ 

lao động cũng có nơi để tiện việc điều đình với người lao động. Trong đời sống xã hội, 

muốn giải quyết các vấn đề xã hội, sự tự do ấy không thể không có”. 

Trong phong trào đòi tự do nghiệp đoàn cho người lao động, đã xuất hiện một phong 

trào đặc biệt, có tiếng vang mạnh mẽ trong phong trào vận động dân chủ ở Việt Nam nói 

chung và địa hạt báo chí công khai nói riêng đó là phong trào Đại hội báo giới. Mục tiêu 

chính của phong trào là quy tụ đội ngũ báo giới đấu tranh chống lại chế độ kiểm soát, kiểm 

duyệt, đàn áp báo chí, báo giới của chính quyền thực dân Pháp. Tư tưởng này đã được 

đăng thành lời kêu gọi Gửi toàn thể báo giới Trung Kỳ trên báo Nhành lúa ngày 15/1/1937. 

Ngày 23/3/1937, Đại hội báo giới Trung Kỳ đã được tổ chức tại Huế và đưa ra chủ trương 

đoàn kết đấu tranh cho quyền tự do lập nghiệp đoàn báo giới và đòi tự do báo chí. Tại Đại 

hội, Hải Triều đã khẳng định quan điểm “Tự do báo chí là tuyệt đối cần thiết, không chỉ 

đối với báo giới nói riêng mà còn đối với độc giả nữa” [5; tr.180].  

Tiếng vang của Đại hội báo giới Trung Kỳ dội ra Bắc Kỳ và được các nhà báo Bắc Kỳ 

hưởng ứng mạnh mẽ. Nổi bật trong các tờ báo cấp tiến đấu tranh tích cực cho tự do nghiệp 

đoàn, Ngày Nay đã chung tay đóng góp và đăng tải những sự kiện nổi bật vềphong trào đại 

hội Báo giới ở Bắc Kỳ. Trong số 55 ngày 18/4/1937 của báo Ngày Nay, tại mục sự kiện 

Từng tuần lễ một đã đăng tải thông tin “Để đi tới một Hội nghị các nhà báo và các nhà văn 

Đông Dương - một cuộc hội họp báo giới Bắc Kỳ” nêu rõ việc. Báo Ngày Nay cùng với 17 

tờ báo khác như báo Tương Lai, Trung Bắc Tân văn, Tinh Hoa, Cậu Ấm, Bắc Hà, Le 

Travail, Rassemblement… ký một văn bản trực tiếp ước định tiến tới hội nghị báo chí giới 

Bắc Kỳ để hưởng ứng công việc của anh em làm báo Trung Kỳ và đi tới cuộc hội nghị toàn 

thể báo giới và văn giới Đông Dương với mục đích yêu cầu được tự do lập nghiệp đoàn 

báo chí và tự do ngôn luận với ngày họp trù bị là 24/4/1937 và chính thức vào 9/6/1937. 

Đại hội trù bị của Báo giới Bắc Kỳ được họp đúng kế hoạch tại Hà Nội với sự tham 

gia của khoảng 200 đại biểu đại diện cho không chỉ báo giới người Việt mà cả báo giới 

người Pháp (trong đó có cả báo giới thân chính quyền thực dân). Mặc dù ngay tại Đại hội 

trù bị đã biểu hiện ra những mâu thuẫn sâu sắc của các nhóm báo chí (cộng sản, cấp tiến, 

thân Pháp...), nhưng đa số các đại biểu đã ủng hộ mục tiêu là đấu tranh đòi tự do lập 

nghiệp đoàn báo giới và quyền tự do báo chí. Kết quả của đại hội trù bị khiến cho chính 

quyền thuộc địa không hài lòng và đã ra lệnh cấm phong trào Đại hội Báo giới và bắt giữ 2 

nhà báo cộng sản hoạt động công khai là Đoàn Phú Tứ và Nguyễn Văn Tiến. Tuy nhiên, 
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hành động của chính quyền thuộc địa đã bị dư luận xã hội phản đối mạnh mẽ nên chính 

quyền phải hủy lệnh cấm và Đại hội chính thức của báo giới Bắc Kỳ vẫn được tổ chức. 

Tại số 64, ngày 20/6/1937, báo Ngày Nay đã tường thuật lại một số nội dung của Hội 

nghị chính thức của Báo giới Bắc Kỳ ngày 9/6/1937. Tại đại hội này, 3 nhà báo Nguyễn 

Đức Kính, Trương Tửu, Trần Huy Liệu đã thay mặt ủy ban nêu các công việc đã làm và 

trình bày Chương trình hành động để đi tới Đại hội báo giới toàn quốc và để đạt được mục 

đích là lập nghiệp đoàn báo giới và đòi tự do ngôn luận. Nhà báo Trần Huy Liệu đã phê 

phán những ý định chia rẽ đảng phái để ngăn cản việc làm của hội nghị và hô hào các nhà 

báo nên bỏ chính kiến riêng đồng tâm hiệp lực để đạt mục đích lập nghiệp đoàn báo giới và 

tự do báo chí. Cuộc đấu tranh giữa các nhóm báo chí trong đó nổi lên là nhóm báo chí cộng 

sản và thân thực dân đã diễn ra quyết liệt; kết quả là nhóm báo chí cộng sản và cấp tiến đã 

chiếm đa số, nhóm thân thực dân đã tách khỏi phong trào. Cuối cùng, mục đích lập một 

mặt trận báo giới thống nhất đã không thực hiện được và cũng không đi đến mục tiêu thành 

lập một mặt trận báo giới của 3 kỳ. 

Phong trào Đại hội báo giới, tuy mới thành công ở các mức độ khác nhau tại cả ba 

miền, trong đó ở Bắc Kỳ có dấu ấn của báo Ngày Nay, nhưng đã góp phần không nhỏ vào 

sự phát triển mạnh mẽ của văn đàn báo chí và cả phong trào vận động dân chủ 1936 -1939 

ở Việt Nam 

3. KẾT LUẬN 

Có thể khẳng định rằng, những năm 1936-1939, Ngày Nay đã xông xáo trong lĩnh vực 

tuyên truyền trên mặt trận báo chí công khai. Với tiếng nói canh tân. cấp tiến, Ngày Nay đã 

đề cập đến nhiều vấn đề thời sự - xã hội được dư luận quan tâm như tự do báo chí, tự do 

ngôn luận, tự do nghiệp đoàn... Với việc tích cực tham gia đấu tranh vì tự do báo chí, tự do 

ngôn luận, ủng hộ ý tưởng thành lập Hiệp hội báo giới thống nhất tại Bắc Kỳ và tiến tới 

toàn Đông Dương những năm 30 của thế kỉ trước, Ngày Nay để lại một dấu ấn rõ nét trong 

lịch sử phát triển của báo chí Việt Nam. 
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FREEDOM OF THE PRESS AND THE MOVEMENT OF PRESS 

CONFERENCE REFLECTED IN THE NEWSPAPER “NGAY NAY” 

(1935 - 1940) 

Abstract: “Ngay Nay” (Today) is the newspaper following the thought of the newspaper 

“Phong Hoa” (1932 -1936) supporting the bourgeois democracy and Western culture. 

Since the middle of the year 1936, “Ngay Nay” titled with two words “Tieu Thuyet” 

(Novel) and “Trong tim” (the heart) considered the two main content. “Trong tim” 

discussed news and social isues of Vietnam (1936 -1939) on some featured contents: 

freedom of the press, freedom of professional unions, movement of press conferece. 

“Ngay Nay” is the radical newspaper contributed actively in the movement of the 

struggle for democratic freedom in Vietnam (1936-1939) 

Keywords: Freedom of the press, freedom of professional unions, press conference. 




