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NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ

GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT
NGUYỄN TỪ CHI

Những gì viết sau đây, tự thân chúng không phải là một công trình nghiên cứu. Đấy chỉ là những
cảm giác đầu tiên chưa thoát khỏi vòng trực cảm thuần túy, thuộc về một số mặt của một vấn đề mà
các bậc đi trước trong ngành dân tộc học chưa đưa ra được những kết luận thực sự có đầu có đũa: vấn
đề gia đình của người Việt ( 1 ).
Ta biết rằng, mãi cho tới nay, vẫn chưa ai lên được hệ thống thân tộc Việt. Lý do cũng đơn giản
thôi, nếu vì muốn ngắn gọn mà ta không ngại dùng một ngôn ngữ dân tộc học ít nhiều đã lỗi thời, thì
có thể nói rằng đấy là một “hệ thống không phân loại”. Những cảm giác làm nên bài viết này không
quy chiếu vào đó.
Mặt khác, những cảm giác ấy lại là cảm giác của một người làm dân tộc học mà “gián tiếp bị lâm
tình huống”, vì bản thân anh ta không nghiên cứu người Việt, nhưng lại thuộc tộc Việt, khiến anh
thảng hoặc lại có những suy nghĩ có lẽ còn rời rạc, nhưng dù sao cũng có đôi suy nghĩ, về mặt này hay
mặt kia thuộc lớp sống của tộc mình.
Những cảm giác rất đơn giản đó, tôi sẽ thử nói lên bằng ngôn ngữ hàng ngày. Một vài sự kiện mở
đầu cho chúng tôi được rút ra từ cuộc sống của người Việt ở Bắc Bộ, nơi cứ trú hiện nay của tôi.

*
*

*

Hồi còn bé, tôi từng nghe người lớn nói với nhau rằng ở chúng tôi, tôi muốn nói trong tộc người
chúng tôi, quyền lực trong gia đình nằm trong tay của đàn ông, của người chồng, người cha. Cứ nhìn
vào các chi tiết của cuộc sống hàng ngày là rõ. Về kinh tế chẳng hạn, bất động sản của gia đình, kể cả
ruộng tư, đều do đàn ông nắm, vì chỉ được truyền cho con trai trong nhà, không được truyền cho con
gái. Việc giáo dục con cái chủ yếu phụ thuộc vào người cha, mà về mặt ấy thì ông ta chẳng mấy khi
nương nhẹ. Gả con trai hay con gái cho người này, người kia, thuộc gia đình nọ, vấn đề có lẽ

1

Trong số những tộc người hợp thành dân cư của từng nước Đông Nam Á lục địa, bao giờ cũng có một tộc
không những vượt xa các tộc khác về mặt dân số mà còn từng nằm trong lịch sử và hiện vẫn nắm vai trò chủ yếu
trong việc ra đời và vận hành của quốc gia. Ở Việt Nam, đấy là người Việt (hay Kinh). Những tộc người loại ấy
(mà tôi muốn gọi là “tộc chủ thể”, do các thăng trầm của lịch sử, đã bị đẩy đến chỗ chiến lĩnh ngay từ đầu các
vùng thấp của đất nước, các tam giác châu và đồng bằng ven biển, nhờ đó mà có khả năng phát triển trong
không gian rộng một nền nông nghiệp có năng suất cao, nông nghiệp trồng lúa nước.
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đã được bàn cãi kín đáo giữa ông bố và bà mẹ, thậm chỉ giữa ông bố và cậu con trai hay bà mẹ và cô
con gái, nhưng cuối cùng mà ông bố tin ra trước mọi người bằng một lời nói chính thứ thì đấy là việc
của ông chủ gia đình... Ví dụ chẳng thiếu.
Lớn lên, tôi được biết thêm rằng các nhà nghiên cứu Pháp thời thuộc địa cũng không nói khác.
Tất nhiên, tình trạng đó được gán cho Nho giáo, lý thuyết đã thấm nhuần xã hội chúng ta có chậm
lắm cũng từ thế kỷ XV khi nó thay chân Phật giáo ở vị trí quốc giáo. Đừng vì thuật ngữ này mà hiểu
nhầm Nho giáo, vốn ra đời trên đất Trung Hoa từ năm thế kỷ trước Công nguyên, ít mang dạng tôn
giáo lắm, nếu ta đem so sánh với đạo Phật, đạo Cơ đốc, đạo Hồi: được tích hợp vào những tín ngưỡng
và biểu hiện tôn giáo dân gian đương thời, trong số đó có hình thái thờ phụng tổ tiên, Nho giáo nổi lên
với tư cách một triết lý xã hội, và trong khung cảnh tôn giáo chỉ kéo dài mô hình xã hội ra, cho nó hiện
hình ra ngoài, thông qua một lòng tin và một hệ thống động tác có thể nhìn bằng mắt. Vả chăng, chữ
“giáo” trong “quốc giáo” không chỉ có nghĩa là tôn giáo: còn có thể diễn dịch nó thành “giáo dục”, “ý
thức hệ”, “học thuyết”… thậm chí cả “văn hóa”.
Nhưng điều liên quan đến ta hơn, do vấn đề ta đang quan tâm, là chỗ Nho giáo, như ai cũng biết,
lại đặt quyền lực vào tay người đàn ông. Chỉ cần nhắc lại đây hai lời giáo huấn nổi tiếng. Một trong hai
lời ấy trao quyền lực trong nhà nước, trong xã hội, ngoài gia đình, và trong gia đình, cho nhà vua, thầy
giáo, và người bố trong gia đình (quân, sư, phụ). Còn lời kia thì không ngần ngại tuyên bố thẳng thừng
rằng “Một con trai là có, mười con gái là không” (Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô).
Ở Việt Nam, từ khi Nho giáo chiếm vị trí quốc giáo của đạo Phật, nó luôn đóng vai chủ soái. Cơ
chế tổ chức của Nhà nước bắt nguồn cảm hứng từ các nguyên lý của Nho giáo. Văn hịch của các vua
thường viện đến lời giáo huấn này hay lời giáo huấn kia của đạo Nho. Các nhà nho, mà kiến thức sách
vở tạo ra một uy thế lớn trước một dân chúng gồm những nông dân hầu đều mù chữ, tự tập họp thành
một tầng lớp xã hội riêng, có trễ cũng từ thế kỷ XVII ( 1 ). Về mặt kinh tế, tầng lớp ấy không tách khỏi
nông dân, trái lại, rất gắn bó với nông dân. Quả vậy, trừ một số ít nhờ thi đỗ mà ra làm quan, đại đa số
nhà nho vẫn tiếp tục sống tại làng mình cuộc sống khổ ải của người nông dân, thường lấy nghề dạy
học làm lẽ sống. Ấy thế mà chính cái đa số vô danh đó, từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, đa du nhập sâu
vào nông thôn, vào từng xóm, từng nhà một, không chỉ mô hình Nho giáo, mà cả một nền đạo lý hàng
ngày thoát thai từ những lời dạy của Khổng Tử...
Tôi không nói rằng vì thế mà đạo Phật và các tín ngưỡng dân gian bị cấm đoán, hay bị từ bỏ.
Nhưng ngoài một số giai đoạn Phật giáo được tạm thời phục hưng còn thì đạo Phật và một số tín
ngưỡng khác hầu như dần dần chỉ còn được dành cho phụ nữ. Trước năm 1945, chủ yếu chỉ có phụ nữ
lui tới các chùa làng ở Bắc Bộ, đặc biệt các bà đã có tuổi.

1

Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV, nghĩa là từ triều Lý đến triều Trần, đạo Phật là quốc giáo ở Việt Nam. Nhưng
ngay từ thế kỷ XIV trong giai đoạn cuối của triều Trần, một số nhà Nho đã có mặt ở triều đình, và phong tục tập quán đã bước đầu chịu ảnh hưởng của lực lượng mới này. Đến thế kỷ XV, khi nhà Lê lên ngôi sau một cuộc
chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài, Nho giáo bắt đầu chiếm vị trí của Phật giáo. Nhưng ở nông thôn bấy giờ,
nhà nho hẳn chưa đông. Thế kỷ XVI là một thế kỷ nội chiến. Từ thế kỷ XVII, dưới triều Lê gọi là “trung hưng”,
các nhà nho hẳn đã tách ra thành một tầng lớp xã hội riêng.
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học
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Trong những điều kiện đó, không có gì lạ nếu như tính chất phụ quyền, mà mọi người, đều nhìn
thấp trong gia đình Việt, được gán cho Nho giáo. Như tất cả mọi người, tôi chấp nhận điều từng được
chấp nhận (và hiện còn được chấp nhận)... Cho đến ngày sau nhiều năm điền dã ở vùng mường ( 1 ), có
hôm tôi bỗng tự hỏi!
Cứ chấp nhận ảnh hưởng sâu sắc của đạo Nho đi, thì gia đình Việt có thực sự mang tính chất phụ
quyền đến mức như người tà thường nói hay không?

*
*

*

Hãy xuất phát từ ga đình mang cổ truyền mà di lại từ đầu.
Truyền theo dòng bố và áng tộc danh về phía bố, già đình Việt, trong đại đa số các trường hợp,
chung quy là gia đình hạt nhân: một cặp vợ chồng, và con cái chưa vợ chưa chồng của họ. Mọi con trai
thứ đã cưới vợ đều ra khỏi nhà cha ít lâu sau khi cưới, để sống với vợ (và các con của mình, nếu đã có
con trong một ngôi nhà riêng; con trai nào rời nhà bố cũng nhận được một phần tài sản của gia đình, kể
cả ruộng tư.
Tất nhiên, cha mẹ già vẫn giữ con trai cả lại nhà, dù anh ta đã có vợ, có con. Khi bố mất đi, anh ta
được thừa hưởng ngôi nhà và phần tài sản lớn nhất. Đây không phải là gia đình hạt nhân theo đúng
nghĩa của từ ấy, nhất là khi, ngoài bố mẹ già ra, còn có một số anh em trai còn bé hay một em gái chưa
chồng. Để chỉ loại hình tập hợp này, hãy dùng một từ có phần mơ hồ, nhưng cũng thích hợp với mức
hiểu biết còn quá thấp của ta: “gia đình nhỏ”. Tuy nhiên, đừng quên rằng “gia đình nhỏ” ấy thành hình
trên cơ sở một lõi cốt bất biến, gia đình hạt nhân của người con trai cả: gia đình này cành phô rõ tính
chất hạt nhân của nó khi cha mẹ già đã qua đời, khi tất cả các em trai, gái đã lấy vợ, lấy chồng, do đó
đã rời ngôi nhà cha để lại. Vả chăng, trong từng làng một, các “gia đình nhỏ” chỉ là thiểu số bên cạnh
rất nhiều gia đình hạt nhân.
Ở một mức cao hơn, mọi gia đình “nhỏ” và hạt nhân cùng nhận là chung tổ tiên về phía bố đều tập
hợp lại thành một thực thể rộng lớn hơn, tổ chức “họ” mà tôi muốn diễn dịch thành “đơn vị chung tộc
danh về phía bố”: quả vậy, các “họ” phân biệt lẫn nhau bằng cách mỗi “họ” mang một tộc danh riêng
về phía bố (mà người ta cũng gọi là “họ”). “Đơn vị chung tộc danh về phía bố” là đơn vị ngoại hôn, vì
mọi thành viên của một “họ” đều tự xem là được gắn liền với nhau bằng quan hệ dòng máu.
Trong số vô vàn tộc danh về phía bố của người Việt, cho đến nay chưa ai lọc ra được tộc danh mà
không biết nguồn từ Trung hoa ( 2 ). Như vậy, ta có quyền tự hỏi phải chăng các tộc danh đó đã bị quan
lại Trung hoa áp đặt qua suốt nghìn năm bắc thuộc, nhằm ghi tên tuổi của cư dân bản địa, đặc biệt cư
dân ở đồng bằng và các vùng lân cận (mà ta có thể nghĩ là bị nắm chặt hơn, so với cư dân các vùng
khác),
1

Một tộc thiểu số, trong quá khứ từng chung gốc với tộc Việt (xem lại chú thích 1). Hai tộc này chỉ tách rời
khỏi nhau vào khoảng cuối thời Bắc thuộc, cứ cho đi là vào lối các thế kỷ VIII và IX thuộc Công nguyên.
2
Cũng có một hai biệt lệ nhỏ. Một biệt lệ là trường hợp một số người vốn mang tộc danh Mạc, sau đổi lại thành
Lều. Thế kỷ XVI là một thế kỷ nội chiến: bấy giờ, hai họ Mạc và Lê đánh nhau, Mạc thua, rút về phía biên giới
Trung - Việt. Khi nhà Mạc thua hẳn, một số người bộ tộc cũ (Mạc), lấy tộc danh của một tộc thiểu số trong vùng
(Lều). Lều không phải là tộc danh Hán.
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học
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vào sổ hộ tịch. Nguồn gốc ngoại lai của các tộc danh Việt, ta có thể đoán ra qua một hiện tượng khác:
trong nhiều trường hợp, nhiều “họ” lại chung nhau một làng thôi. Nguyễn Văn Viện, Nguyễn Đức
Định và Nguyễn Đình Khải là người của ba “đơn vị chung tộc danh về phía bố”. Đối với nhau chỉ là
người dưng, quá lắm chỉ là láng giềng hay bạn bè của nhau, tuy cả ba đều chung tộc danh Nguyễn.
Trong trường hợp này, cái phân biệt họ với nhau lại không phải là tộc danh, vì tộc danh của họ chỉ là
một, mà là những chữ nối đứng giữa tộc danh và tên riêng, ở đây là văn, đức và đình. Cũng có thể nói
rằng tộc danh của ba người là Nguyễn Văn, Nguyễn Đức, Nguyễn Đình chứ không phải là Nguyễn.
Một lời về các gia đình “nhỏ” và hạt nhân họp thành một “đơn vị chung tộc danh về phía bố”: là
những đơn vị kinh tế độc lập, các gia đình ấy có thể phân tán ra nhiều làng khác nhau, thậm chí ra
nhiều vùng, nhiều tỉnh. Sự phân tán ấy không nhất thiết đẩy người ra đi khỏi làng gốc quên tất những
gì có liên quan đến “họ“ xuất phát của mình: trong nhiều trường hợp, từng “đơn vị chung tộc danh về
phía bố” lại có một cuốn “gia phả”, trong đó được ghi tên tuổi họ hàng giữa họ với nhau ( 5 ). Nhưng
cũng không hiếm những trường hợp người ra đi bị nạn đói thúc bách, nên không kịp sao cuốn “gia
phả” để mang theo: nếu nơi họ đến quá xa nơi xuất phát thì sau vài thế hệ con cháu của người ta đi
không còn nhớ kỹ “họ” cũ nữa, vì họ đã trở thành một “đơn vị chung tộc danh về phía bố” mới tại nơi
họ cư trú.

*
*

*

Sự tập hợp các gia đình “nhỏ” và hạt nhân thành “đơn vị chung tộc danh về phía bố” không đeo
đuổi một mục đích kinh tế rõ ràng nào. Nó chỉ nhằm giải quyết hai vấn đề: đảm bảo chế độ ngoại hôn
trong lòng từng “đơn vị chung tộc danh về phía bố” và thờ phụng tổ tiên ở mức rộng rãi nhất.
Quanh vấn đề thứ hai vừa nêu, mỗi hộ con trai cả đều có bàn thờ tổ tiên trong nhà, nhưng việc thờ
phụng chỉ nhằm vào các tổ tiên trực tiếp về phía cha, thuộc bốn thế hệ gần người chủ hộ, và vợ các
nhân vật ấy ( 6 ). Một ví dụ: với tư cách con trai cả tôi thờ cha mẹ tôi, chứ không thờ các anh em trai của
tôi và vợ của họ, thờ ông bà nội tôi, chứ không thờ các anh em trai của ông nội tôi và vợ của họ, thờ
ông bà cụ nội tôi, chứ không thờ anh em trai của ông cụ nội tôi và vợ của họ, thờ ông bà kỵ nội tôi,
chứ không thờ anh em trai của ông kỵ nội tôi và vợ của họ. Các con trai tôi không có bàn thờ trong
nhà, nhưng đến ngày giỗ thì gia đình kéo đến nhà tôi để dự lễ ( 7 ). Nếu một trong những em trai ấy
sống tại làng khác, thì nó cũng sắm.

5

“Gia phả” được đặt tại nhà “trưởng họ”, tức con trai cả của gia đình cả của chi nhánh cả của “đơn vị chung tội
danh về phía bố”. Người “trưởng họ” có nhiệm vụ bổ sung cho gia phả. Từng thành viên trong “họ” có thể đến
nhà “trưởng họ” xem “gia phả” hoặc xin phép sao một bản để đem đi, nếu người ấy sắp ra đi khỏi làng.
6
Cũng có nhiều trường hợp các vị tổ được thờ chỉ thuộc ba thế hệ sát người chủ hộ nhất.
7
Đó là lễ kỷ niệm chu niên ngày chết của từng nhân vật được thờ. Vào từng ngày ấy, gia đình của người anh cả
chuẩn bị một bữa ăn lớn, đặt các món ăn lên bàn thờ, hay lên một áp sát bàn thờ. Người ta đốt nhang, rồi người
anh cả quỳ lạy trước bàn thờ. Mọi người nhà của ông, và mọi người nhà của từng em trai ông, đều luân phiên
đến lạy như thế. Khi nhang đã tàn, thức ăn được dọn xuống chiếu hay lên phản, và mọi người có mặt tập hợp lại
ăn uống trong niềm vui chung, trước khi chia tay, gia đình nào về nhà nấy. Những tốn kém về giỗ chạp như thế,
gia đình anh cả phải chịu đựng; chính vì vậy mà anh cả bao giờ cũng được truyền phần hậu nhất trong số của cải
do bố để lại.
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một bàn thờ, nhưng khá đơn giản, nghĩa là không có “bài vị”, tức từng tấm gỗ nhỏ được trang trí, trên
đó có ghi tên một vị được thờ (nhiều khi, ghi cả tên bà vợ của ông ta): người ta gọi thế là “thờ vọng”,
nghĩa là thờ từ xa ( 8 ). Nhưng con trai cả của người em ấy, cũng như con trai cả của mọi em trai khác,
sẽ có đủ tư cách để có bàn thờ tại nhà mình, mà bàn thờ hoàn chỉnh, với “bài vị”. Ta thấy đấy, để thực
hiện việc thờ phụng tổ tiên, người Việt dựa lên quy tắc con trưởng của các thành viên nam giới trong
gia đình.
Trên bình diện toàn bộ “đơn vị chủng tộc danh về phía bố” việc thờ phụng tổ tiên do mọi thành
viên của “họ” thực hiện tại “nhà thờ họ”. Tổ chức giỗ chạp và gìn giữ ngôi nhà thờ là nhiệm vụ của
“trưởng họ” hay “tộc trưởng”, tức người cầm đầu “đơn vị chủng tộc danh phía bố”, bao giờ cũng là
con trai cả của gia đình cả thuộc nhánh cả của “họ” ( 9 ). Lưu ý rằng, mặc sự tham gia của mọi người
trong “họ”, những nhân vật được thờ trên các bàn thờ của nhà thờ họ, mà các ngày giỗ chạp diễn ra ở
đấy dưới bàn tay tổ chức của “trưởng họ”, một lần nữa, lại chỉ là các tổ tiên trực tiếp của ông này, tất
nhiên là tính về phía bố, và thuộc bốn thế hệ trước ngay ông ta, cụ thể là cha mẹ của ông, ông bà nội
của ông, ông bà cụ nội của ông. Các vị vừa nêu, với tư cách là con trai cả của gia đình cả thuộc nhánh
cả của “họ”, cũng là đại diện cho mọi thành viên đã qua đời của “đơn vị chung tộc danh về phía bố”,
do đó mọi thành viên còn sống của “họ” phải thờ phụng các vị ở “nhà thờ họ”. Một lần nữa, ta lại thấy
việc thờ phụng tổ tiên được kiến lập trên quyền con trai cả. Về phần ta, điều đáng lưu ý ở đây là việc
thờ phụng ấy, dù được mở rộng ra toàn thể “đơn vị chung tộc danh về phía bố” vẫn lặp lại, qua các
nhân vật được thờ, hình thái thờ phụng diễn ra trước bàn thờ của từng hộ con trai cả.
Nhìn dưới góc độ các mối quan hệ với việc thờ phụng tổ tiên, gia đình Việt cơ bản là gia đình hạt
nhân, mặc dầu mọi thành viên của “họ” có nhóm họp định kỳ tại “nhà thờ họ”.

*
*

*

Giờ, ta hãy nhìn gia đình Việt trong tư cách đơn vị kinh tế, nghĩa là trong các mối quan hệ với nông
nghiệp và tiểu thương nghiệp.
Trước năm 1945 hầu toàn bộ cư dân Việt là nông dân. Vì địa bàn của người Việt gần các tam giác
châu ở Bắc Bộ, và các đồng bằng ven biển ở Trung Bộ, thêm vào đó là khí hậu nhiệt đới của miền
Đông Nam Á, nên hầu toàn bộ người Việt sống bằng nghề trồng lúa nước.
Mặt khác, một số điều kiện lịch sử, mà điểm xuất phát và diễn biến còn trong bóng tối, lại ngăn cản
không cho đại thương phát triển, không cho ngoại thương ra đời. Từ thế kỷ X, khi nền thống trị của
Trung Hoa vĩnh viễn chấm dứt, cho đến thế kỷ XIX, ngay trước khi người Pháp đến, chưa có một triều
đại nào cho phép thương nhân trong nước ra nước ngoài buôn bán, quá lắm là mở cửa biển này hay
cửa biển kia cho nhà buôn nước ngoài đến. Trong những điều kiện đó, nhu cầu trao đổi trong nội bộ
những sản phẩm của nông nghiệp và của một nền thủ công nghiệp còn sơ khai

8

Trong trường hợp những người khá giả, em trai ra ở riêng, tuy không đi khỏi làng vẫn có bàn thờ vọng. Đến
ngày giỗ, người em đốt nhang trên bàn thờ của mình để “thờ vọng”, sau đó mới cùng người nhà đến nhà anh cả
dự giỗ.
9
“Trưởng họ” chết đi, người lên thay ông giữ chức vụ ấy là con trai cả của ông, dù cho các em trai ông còn đó.
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nhưng rất sinh động lại làm xuất hiện khắp địa bàn Việt một mạng lưới dày những chợ thuộc mọi cấp.
Trước năm 1945, ta gặp ở Bắc Bộ những chợ làng, chợ xã, chợ tổng, chợ huyện, chợ phủ, chợ nào
cũng họp đầu kỳ vào những ngày không khớp nhau, giữa chợ này và chợ kia. Đó là chưa nói đến các
chợ tỉnh đã họp hàng ngày dưới thời Pháp thuộc, và ít nhiều đã Âu hóa.
Thoạt tiên, có một nhận xét. Thủ công nghiệp và luồng buôn bán nói trên, có sinh động đến mấy,
cũng chưa làm xuất hiện trong dân cư nông thôn một giai cấp thợ thủ công và một giai cấp tiểu thương
đích thực. Trừ vài ngoại lệ (phải nhận là không quá hiếm), còn trong đa số các trường hợp thì thủ công
nghiệp và tiểu thương lại nằm trong hoạt động hầu như hàng ngày của gia đình nông dân. Người ta bắt
tay vào các việc thủ công (đan lát, dệt…) vào những giờ rỗi rãi, có khi làm đến rất khuya. Hầu như
người nông dân nữ ngày nào cũng có mặt ngoài đồng, những đến ngày phiên chợ đã quen đi, chị tạm
thời bỏ việc đồng áng để đi chợ. Tóm lại, thủ công nghiệp và tiểu thương nghiệp thường chỉ là phần bổ
sung cho nông nghiệp. Nhưng là phần bổ sung cần thiết, nhất là Bắc Bộ, nơi diện tích ruộng do từng
nhà khai thác thường không đủ để nuôi sống gia đình qua cả năm.
Về những gì khiến ta quan tâm, hãy đặt câu hỏi sau đây:
Những thành viên của một gia đình Việt phân công lao động cho nhau như thế nào, để có thể làm
tròn những công việc mà nông nghiệp, thủ công nghiệp và tiểu thương nghiệp đòi hỏi?
Quả vậy, mối quan hệ qua lại giữa những công việc đè lên vai các thành viên khác nhau của gia
đình chỉ cho ta thấy một cách tổng thể bức tranh chung về lao động hàng ngày của cả nhóm, qua đó mà
giúp ta đoán ra cái gì từ bên dưới ảnh hưởng lên trên để tác động vào bước đi chung của lao động, biến
các lao động riêng thành một tổng thể hài hòa.
Tôi sẽ thử trả lời câu hỏi trên, không phải bằng những đoạn miêu tả tỉ mỉ, càng không phải bằng
những con số thống kê, mà chỉ bằng những cảm giác toát lên từ sự thực, như tôi đã nói ngay từ đầu.
Hãy nói ngay rằng nhân công của một gia đình hạt nhân ở nông thôn trước hết là sức lao động của
đôi vợ chồng họp thành bộ phận cơ bản của gia đình ấy, cụ thể là của người chủ hộ và vợ ông ta. Đó là
nhân công duy nhất, nếu đôi vợ chồng chưa có con, hay con họ còn quá bé, chưa thể làm bất cứ công
việc gì. Con cái có lớn lên bắt đầu làm việc dưới sự hướng dẫn của bố (nếu là con trai) hay mẹ (nếu là
con gái), thí sức lao động do chúng bỏ ra chỉ là phần bổ trợ vào sức lao động của bố mẹ; hơn nữa, hoạt
động lao động của chúng lai do bố mẹ trực tiếp hướng dẫn và kiểm soát. Đến tuổi trưởng thành mà
chưa từ giã gia đình để lập gia đình mới, đã trở thành người lao động trọn vẹn không cần luôn luôn có
bố mẹ ở bên cạnh để hướng dẫn, chúng vẫn được cha mẹ giao việc cho, và bảo lưu trước khi chúng bắt
tay vào việc này hay việc kia, nghĩa là chúng lao động theo kế hoạch cha mẹ vạch ra trong quá trình
diễn biến của hoạt động gia đình.
Cũng vậy, trong những gia đình gọi là “nhỏ”, mà ngoài cặp vợ chồng họp thành lõi cốt của gia đình
ra, còn có cha mẹ già và các em trai, em gái chưa vợ, chưa chồng tất cả mọi người đều quy chiếu vào
kế hoạch của cặp vợ chồng lõi cốt.

*
*

*
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Nông nghiệp ruộng nước cổ truyền, ít nhất cũng ở Bắc Bộ, cho phép hàng năm làm hai vụ lúa: vụ
gọi là tháng 5, vì gặp vào thời điểm ấy của năm âm dương lịch; và vụ tháng 10 ( 10 ). Vụ tháng 10 là vụ
chính, những vụ tháng 5 cũng quan trọng: không có nó, thì lúa gặt về không đủ dùng cho cả năm. Do
mực cao thấp, một số ruộng chỉ phù hợp với một trong hai vụ, nhưng cũng có những ruộng phù hợp
với cả hai. Ngay trước khi gặt lúa tháng 5, người ta đã bắt đầu cày bừa cho ruộng thuộc vụ tháng 10.
Về vụ kia, cũng thế. Có nghĩa là hai vụ ít nhiều gối lên nhau, khiến công việc đồng áng làm cho người
nông dân bận rộn quanh năm, về lý thuyết chẳng có lúc nào đích thực rảnh tay.
Hãy kể ra đây những thao tác chính diễn ra theo thứ tự từ đầu đến cuối từng vụ, dù là vụ tháng 5
hay vụ tháng 10: cày (ba lượt); bừa (ba lượt) ở Bắc Bộ, và trên một số loại đất thôi cấy; làm cỏ; gặt.
Cày, bừa là công việc của đàn ông, riêng vụ bừa thứ ba thì dành cho phụ nữ. Cấy hoàn toàn là việc của
đàn bà, không một người đàn ông nào đi cấy: tôi giả thiết rằng cắm cây mạ xuống đất là hành động
sinh sôi nẩy nở tối ưu, do đó được dành riêng cho nữ giới. Việc làm cỏ chủ yếu do phụ nữ đảm đương.
Còn gặt là công việc chung của cả nam lẫn nữ.
Cày bừa và gặt, từ trước đến nay, vốn được xem là những lao tác nông nghiệp nặng nhọc nhất, kể
cả trong nông nghiệp trên đất khô. Càng thế trên ruộng nước, khi nước lên đến nửa chân người lao
động, có khi lên đến nửa người. Nhưng hãy nói đối lý về cấy, khâu không có mặt trong nông nghiệp
trên đất khô.
Cần nhấn mạnh rằng công việc cấy lúa nói riêng, và sức lao động người phụ nữ bỏ ra trên ruộng
nước nói chung, có thể nặng nhọc đến chừng mực nào. Là người lao động đồng áng, đàn bà không
phải là kẻ phụ việc cho nam giới, mà là người bạn lao động của người đàn ông, bình đẳng bởi đàn ông.
Không có gì đáng ngạc nhiên, nếu việc sử dụng lúa gặt về nhà không chỉ phụ thuộc vào đàn ông,
vào người chồng, vào ông chủ hộ. ngoài những nhu cầu hàng ngày liên quan đến việc nội trợ, mỗi một
khi phải trích từ bồ ra một số lượng thóc gạo nào đấy (đôi khi chỉ mươi ký) để dùng vào việc khác (để
cất rượu uống, chẳng hạn), thì ông chủ gia đình phải được vợ mình đồng ý cái đã. Bàn cãi mãi rồi mà
bà ta nhất quyết không đồng ý, thì ông chồng đành nhịn thua đồng thời cũng cau có ít nhiều để giữ thể
diện. Thóc gạo, sản phẩm lao động chung của đôi vợ chồng, chỉ được sử dụng theo mối đồng tình giữa
hai người.

*
*

*

Những công việc thủ công thường được tiến hành vào lúc rảnh rỗi. Dù sao, chúng đã bước đầu
chuyên môn hóa việc này là của đàn ông (các việc mộc nho nhỏ, chẳng hạn), việc kia là việc của đàn
bà (dệt); việc kia nữa, cả hai giới đều có thể làm (đan lá). Nhưng, trong mọi trường hợp, đấy là công
việc cá nhân: mỗi người cầm trong tay một sợi dây dài, chẳng hạn, cứ thế mà đan, hầu như chẳng chú
ý mấy nỗi vào việc
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Còn một vụ thứ ba nữa, vụ rất phụ, mà mọi lao tác, từ cấy đến gặt, chỉ diễn ra trong vòng ba tháng âm (do đó
người ta gọi là vụ “ba giăng”), và gối lên cả hai vụ tháng 5 và tháng 10. Nhưng chỉ có thể trồng lúa “ba giăng”
trên một số loại đất riêng. Đã thế, năng suất lại rất thấp. Vụ “ba giăng” nay không còn nữa.
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mình làm, vừa đan vừa uống nước chè xanh hay nhai một miếng trầu, có khi vừa đan vừa nói chuyện
với khách đến chơi. Sản phẩm của các công việc ấy chỉ có giá trị kinh tế, một khi đã được đưa ra thị
trường. Ta sẽ quay lại vấn đề ấy một chút nữa thôi.
Một số công việc thủ công đã phức tạp hơn, do đó đã trở thành hoạt động chuyên môn hóa (nghề
mộc, nghề trang trí trên gỗ, nghề chạm kim loại, nghề rèn, nghề may quần áo, nghề thêu...). Nghiên
cứu các nghề này về mặt tổ chức kinh tế là việc còn phải làm. Điều duy nhất có thể nói ngay là, ngoài
một số biệt lệ nào đó ra (nghề thêu có lẽ là một trong những biệt lệ ấy), tất cả các nghề nói trên đều do
đàn ông làm, mà làm riêng ra, nhưng hầu hết tất cả các nghề đó vẫn được đóng khung, về mặt kinh tế,
trong khuôn khổ nền kinh tế của gia đình nông dân sản xuất lúa nước. Trong điều kiện đó, làm sao
phối hợp được hai nền kinh tế khác nhau trong lòng một đơn vị duy nhất? Vấn đề mới được đặt ra thế
thôi.
Cuối cùng là tiểu thương nghiệp. Một điều đập ngay vào mắt ta: trong đại đa số các trường hợp,
nền trao đổi này nằm trong tay của phụ nữ. Trên các chợ nông thôn vào các ngày phiên, điều thấy rõ là
phụ nữ chiếm đa số. Đàn ông chỉ đảm nhận một số ngành mua bán thôi (trong số đó có buôn bán gia
súc). Nếu cần, họ có thể mở quán ăn ngoài trời, giữa chợ, như phụ nữ thế thôi. Họ có thể đến chợ mua
gì đó, theo yêu cầu của bà vợ hôm ấy lại bận ở nhà. Nếu là người khá giả thì họ có thể đến chợ thăm
bạn bè ở làng khác, vì lý do ấy mà không thể gặp vào ngày thường, cùng bạn bè nhắm vài chén rượu
trước một mâm thịt chó. Nhưng ngoài chợ, đàn ông chỉ là thiểu số. Tiểu thương nghiệp chủ yếu nằm
trong tay của giới nữ.
Tình trạng ấy đưa đến một hậu quả về mặt kinh tế đáng làm ta quan tâm: nếu lúa gạo gặt về nhà là
công chung của hai vợ chồng đóng vai thành phần cơ bản trong gia đình “nhỏ” hay hạt nhân, thì tiền
thu được qua tiểu thương nghiệp lại chủ yếu do đàn bà làm ra. Và người nữ nông dân Việt không phải
quanh co để che dấu vị trí “bên trên” của họ trong lĩnh vực này. Trước khi người Pháp đến, đơn vị tiền
tệ của chúng ta là đồng tiền, đồng tròn, ở giữa có đục một lỗ vuông, để qua đó mà xâu một mảnh tre
dài lại, nhằm tập hợp nhiều đồng tiền lại thành một quan tiền. Cùng với giấy bạc do người Pháp phát
hành, đồng tiền và quan tiền vẫn lưu hành ở nông thôn trước năm 1945. Các quan tiền chiếm nhiều
chỗ, nên trong từng nhà, chúng được cất giữ bên trong một hòm gỗ khá chắc, có bốn chân, đóng lại
bằng khóa. Người chồng, chủ hộ, không mấy khi biết rõ số tiền cất trong hòm, vì người giữ chìa khóa
hòm là bà vợ ông ta. Chiếc chìa khóa ấy do mình bà sử dụng: chính bà ta, chứ không ai khác dùng chìa
khóa mở hòm ra, lấy số tiền cần cho các khoản chi tiêu ngay trước mắt của gia đình, rồi đóng hòm lại.
Một khẩu ngữ dân gian gán cho bà chủ nhà vai trò “tay hòm chia khóa”, tức vai trò giữ chìa khóa mở
đóng hòm đựng tiền.
Tôi không vì lý do đó mà bảo rằng người phụ nữ giữ tiền họ làm ra để chi tiêu riêng. Không phải
thế, những khoản chi tiêu bằng tiền, chị đều tiêu cho gia đình, cho chồng cho con, có khi để giữ thanh
danh cho gia đình nữa (tổ chức lễ tiệc chẳng hạn, mời bạn bè của chồng đến ăn…). Tôi cũng không
bảo rằng chồng chị, người chủ hộ, chẳng liên quan gì đến đấy; ông có thể gợi ý vợ tiêu khoản này,
khoản kia, vì mục đích kia, nọ, vì quyền lợi gia đình mà tiêu (ít nhất thì ông ta cũng nói thế). Nhưng
quyết định cuối cùng ở trong tay vợ ông.
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Người phụ nữ bình đẳng với chồng trong việc sử dụng thóc gạo do hai người làm ra. Lời nói của
chị lại có tác dụng quyết định khi bàn đến những khoản tiêu pha bằng tiền, vì tiền chủ yếu do chị làm
ra. Bị thu hẹp lại trong góc độ thuần túy kinh tế ấy, gia đình Việt có mang chất phụ quyền đến mức
như người ta thường nói hay không?
Vả chăng, trong nhiều lĩnh vực ngoài kinh tế, từ việc giáo dục con cái đến việc gả bán chúng,
người chủ hộ nói một tiếng nói quyết định, nhưng suy cho cùng, lại rất hình thức. Để đi đến quyết định
mà ông là người duy nhất đứng lên chính thức hóa, khiến người ta tưởng rằng ông là người duy nhất
quyết định, ông đã phải bàn bạc trước, mà bàn kín với vợ, để hai người đồng ý với nhau. Đạo lý của
Nho giáo, khi thâm nhập xã hội Việt từ thế kỷ XV, đã biến người trưởng hộ thành đại diện chính thức
của gia đình trước thế giới ngoài gia đình. Đạo lý ấy chưa làm cho ông biến thành một ông chủ tuyệt
đối, mà không người nào trong gia đình được cãi lại, được động đến.
Người ta có thể vặn lại rằng người phụ nữ Việt cũng có một vị trí nào đấy trong gia đình, nhưng lại
không có chỗ đứng trong các tổ chức ngoài gia đình, những tổ chức ở cấp làng, chẳng hạn. Đúng. Liếc
một liếc mắt vào các tộc người mẫu hệ (người ta còn bảo là mẫu quyền nữa), như người Gia rai và
người Êđê trên các cao nguyên Trung Bộ, ta thấy quả là phụ nữ ở đấy đóng một vai trò nổi bật, tất
nhiên gây bất lợi cho đàn ông. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong nội bộ của gia đình, tôi muốn nói gia
đình mở rộng, gồm nhiều hộ mẫu hệ và mang tộc danh về phía mẹ, sống dưới một mái nhà chung, dưới
quyền một “bà tổ”. Còn lên mức làng, thì trái lại, không có người phụ nữ nào trong các tổ chức ngoài
gia đình. Các Nương tử quân, nói cho cùng, chỉ là nhân vật truyền thuyết.
Trở về với người Việt, có thể nói rằng, nếu phụ nữ ở đây hoàn toàn vắng mặt trong các tổ chức
ngoài gia đình, thì nhiều nhân vật nam giới có chân trong các tổ chức ấy, mà vào cỡ bự kia đấy, lại
chịu cho vợ ảnh hưởng đến mình, khi họ chuẩn bị đi họp để phát biểu ý kiến. Nếu nói quá lên một tý
cho dễ trình bày thôi, thì các vị ấy chịu cho vợ “gà” trước khi cất lời trước người bên ngoài. Nhưng ta
đừng dừng chân ở đây, vì dừng chân thì phải đưa ra một số sự kiện, khiến bài viết dài ra.
Xin kết thúc luôn, bằng cách nhắc lại rằng những lời ghi đây chỉ là những cảm giác ban đầu, chỉ có
giá trị một lời gợi ý. Dù sao, cũng mong rằng lời gợi ý ấy sẽ thúc đẩy một số nhà nghiên cứu chuyên
về tộc người Việt lại cúi đầu xuống lần nữa trên vấn đề gia đình, như nó còn tồn tại mới gần đây bên
trong tộc người ấy, để xem thử thực ra có gì, bên dưới một lớp sơn phủ ngoài gồm những ý niệm có
sẵn.
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