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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, việc gìn giữ bản sắc dân tộc là
một vệc làm quan trọng, cần thiết của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam,
những giá trị nghệ thuật tạo hình của dân tộc như tranh dân gian,
chạm khắc đình làng… là tài sản vô cùng to lớn và cần được lưu giữ.
Việc nghiên cứu di sản vốn cổ của cha ông làm nền tảng cho giáo dục
thẩm mỹ mang một ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, vừa cung cấp kiến
thức cho người học, vừa giáo dục ý thức tự tôn dân tộc, quý trọng
những giá trị to lớn mà mỗi thế hệ đã sáng tạo nên, nuôi dưỡng, bảo
tồn các giá trị đó sống mãi với thời gian.
Cùng với các dòng tranh dân gian, vào những năm đầu thế kỷ
XX đã xuất hiện một thể loại tranh mang đậm chất dân tộc cả về mặt
nghệ thuật tạo hình và nội dung văn hóa dân tộc. Đó là bộ tranh trong
công trình nghiên cứu về dân tộc học của học giả người Pháp (Henri
Oger) qua sự thể hiện của các nghệ nhân Việt Nam với số lượng lớn
các tác phẩm nội dung phản ánh đời sống sinh hoạt của người Việt tại
Hà Nội và vùng châu thổ sông Hồng.
Có ý kiến cho rằng, đây là một công trình nghiên cứu khoa học
về người dân bản địa, vì thế các hình khắc chỉ mang tính chất ghi
chép, liệt kê, minh họa chứ không mang giá trị nghệ thuật tạo hình.
Song, khi quan sát những hình khắc trong bộ tranh mà các nghệ nhân
Việt Nam thể hiện, chúng ta không thể phủ nhận giá trị về nghệ thuật
tạo hình của của bộ tranh. Các hình khắc vẫn mang tính nghệ thuật và
toát lên hồn cốt của dân tộc. Nó gần gũi với tranh dân gian Đông Hồ,
Hàng Trống mang phong cách tạo hình của chạm khắc đình làng, đó
chính là phong cách tạo hình dân gian rất đặc sắc của người Việt.
Vậy, phong cách tạo hình dân gian Việt Nam biểu hiện ở những
yếu tố nào trong bộ tranh? và thông qua ngôn ngữ tạo hình, bộ tranh
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được đánh giá ở mức độ nào trong kho tàng nghệ thuật dân tộc? Bộ
tranh có ý nghĩa gì đối với quá trình phát triển của mỹ thuật Việt
Nam? Đây cũng là điều cần được giải đáp mà các bài viết, công trình
nghiên cứu của các tác giả đi trước chưa đề cập đến.
Những vấn đề nêu trên đã gợi ý cho NCS hướng đến việc
nghiên cứu đề tài: Tạo hình dân gian Việt trong bộ tranh minh họa
“Kỹ thuật của người An Nam” đầu thế kỷ XX với mong muốn được
tìm hiểu sâu sắc hơn về những yếu tố tạo hình dân gian, khẳng định
bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ tạo hình của bộ tranh để có thể
kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống
dân tộc.
2. Mục đích nghiên cứu
2.1. Mục đích tổng quát: Góp phần vào việc hệ thống hóa các tư
liệu liên quan đến đề tài, làm rõ giá trị nghệ thuật tạo hình dân gian
của người Việt trong bộ tranh minh họa Kỹ thuật của người An Nam
(KTCNAN).
2.2. Mục đích cụ thể: Tìm ra những yếu tố tạo hình dân gian
của người Việt trong bộ tranh minh họa KTCNAN đầu thế kỷ XX.
Làm rõ giá trị của bộ tranh trong kho tàng nghệ thuật dân tộc. Xác
định ý nghĩa của bộ tranh KTCNAN trong quá trình phát triển của
mỹ thuật Việt Nam từ dân gian đến hiện đại.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu các yếu tố tạo hình dân gian của người Việt trong bộ
tranh minh họa KTCNAN
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian: Bộ tranh minh họa KTCNAN trong bối
cảnh văn hóa châu thổ Bắc bộ Việt Nam và một số thể loại tranh in
mộc bản ở Việt Nam. Trong đó NCS lựa chọn nghiên cứu một số
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tranh tiêu biểu mang đậm các yếu tố tạo hình dân gian Việt và một số
tranh tiếp thu phương pháp tạo hình của phương Tây để so sánh và
nhận định.
Phạm vi thời gian: Tranh in mộc bản Việt Nam giai đoạn từ thế
kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX.
4. Giả thuyết khoa học
Bộ tranh minh họa KTCNAN do chính các nghệ nhân Việt Nam
thể hiện, họ là thế hệ của các nghệ nhân có nguồn gốc từ hai làng
Hồng Lục, Liễu Tràng tỉnh Hải Dương, đã từng tham gia làm tranh
dân gian Đông Hồ, Hàng Trống. Các nghệ nhân Việt Nam thể hiện rõ
các yếu tố dân gian trong tạo hình từ cách sắp xếp bố cục, không
gian, hình thể, đường nét… Bên cạnh đó, bộ tranh còn mang các tính
dân gian như: Tính hiện thực, tính tượng trưng, tính ước lệ, tính hài
hước… Bộ tranh đã tiếp thu phương pháp tạo hình phương Tây kết
hợp với văn hóa phương Đông tạo ra cầu nối giữa tạo hình dân gian
và tạo hình hiện đại Việt Nam. Từ cách thức thu thập tài liệu để xây
dựng bộ tranh dẫn đến việc hình thành kỹ thuật vẽ gần với lối vẽ ký
họa của tạo hình phương Tây ở Việt Nam.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận án áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành như dân
tộc học, văn hóa học, xã hội học, trong đó phương pháp chính là nghệ
thuật học. Luận án còn sử dụng phương pháp khảo sát tài liệu, phân
tích, tổng hợp, so sánh để luận giải các nội dung nghiên cứu.
6. Những đóng góp mới của luận án
Luận án tiếp cận sâu theo phương pháp nghệ thuật học, nghiên
cứu trực tiếp vào ngôn ngữ tạo hình của các hình khắc trong bộ tranh
minh họa KTCNAN.
Luận án tìm ra được những yếu tố ảnh hưởng của tạo hình dân
gian trong bộ tranh minh họa KTCNAN góp phần tôn vinh giá trị
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nghệ thuật dân gian, làm giàu thêm nguồn tư liệu nghiên cứu trong
kho tàng văn hóa nghệ thuật dân tộc.
Luận án nghiên cứu, phân loại các hình khắc trong bộ tranh
minh họa KTCNAN theo góc độ nghệ thuật tạo hình. Nhằm xác định
vị trí của bộ tranh trong kho tàng nghệ thuật dân tộc, nêu được ý
nghĩa của bộ tranh trong quá trình phát triển mỹ thuật Việt Nam từ
dân gian đến hiện đại.
7. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu (08 trang), kết luận (04 trang), tài liệu tham
khảo (8 trang), và phụ lục (98 trang). Nội dung của luận án gồm 3
chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về công trình
“Kỹ thuật của người An Nam” (46 trang)
Chương 2: Các yểu tố tạo nên tính dân gian trong tạo hình của
bộ tranh (52 trang)
Chương 3: Giá trị tạo hình và vị trí của bộ tranh trong lịch sử mỹ
thuật Việt Nam (38 trang).
Chương 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
ÔNG TRÌNH “KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI AN NAM”
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Những tài liệu liên quan đến các vấn đề nghiên cứu của
luận án
1.1.1.1. Nghiên cứu của các tác giả nước ngoài
Năm 2003, Nxb Trẻ đã cho ra ấn phẩm Người nông dân châu
thổ Bắc Kỳ của tác giả Pierre Gourou, Hội Khoa học Lịch sử Việt
Nam, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp [61]. Đây là một công trình
nghiên cứu đặc sắc về châu thổ sông Hồng, cái nôi của nền văn minh
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Việt Nam, tác giả nghiên cứu sâu về các nghề nông nghiệp, công
nghiệp làng xã và nghề buôn bán trao đổi của người dân Bắc kỳ.
Philippe Papin với cuốn Lịch sử Hà Nội, Nxb Mỹ thuật năm
2010. Đây là cuốn sách hay, viết rất cặn kẽ về quá trình hình thành,
bối cảnh văn hóa, chính trị, xã hội của Hà Nội. Đặc biệt là giai đoạn
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX khi hình thành chính quyền bảo hộ
của người Pháp “Thủ đô của toàn quyền Đông Dương” và tạo ra
“Một xã hội muôn màu muôn vẻ” được thể hiện trong bộ tranh.
1.1.1.2. Nghiên cứu của các tác giả trong nước
Cuốn Mỹ thuật của người Việt [62], của tác giả Nguyễn Quân,
Phan Cẩm Thượng, Nxb Mỹ thuật xuất bản năm 1999. Nội dung
cuốn sách nhận định về mỹ thuật dân tộc có một phong cách riêng
được hình thành qua bề dày lịch sử từ thời Việt khởi, không lệ thuộc
vào nghệ thuật Ấn Độ, nghệ thuật Trung Hoa.
Trong cuốn Bàn về mỹ thuật Việt Nam [17] của Nguyễn Đỗ
Cung, Viện Mỹ thuật Hà Nội năm 1993. Cuốn sách nói rất cụ thể về
truyền thống tạo hình của dân tộc trong bài viết “Kế thừa và phát huy
truyền thống dân tộc để sáng tạo nền nghệ thuật tạo hình xã hội chủ
nghĩa của Việt Nam”.
Trong cuốn Những vấn đề mỹ thuật, [100]. Nxb Mỹ thuật năm
1997, bài viết “Mỹ thuật dân gian dân tộc Việt Nam và sáng tác hiện
đại” của Nguyễn Văn Tỵ, đã bàn về tính chất của nghệ thuật tạo hình
dân gian dân tộc, tác giả đề cao tính hiện thực, sự phóng khoáng, hài
hước trong cách diễn tả song vẫn giữ được nét ý nhị, duyên tình.
Nguyễn Trân (1995), Nghệ thuật đồ họa [82], Nxb Mỹ thuật, Hà
Nội. Khi nói đến phong cách tạo hình của các nghệ nhân Việt Nam,
tác giả viết:“Lấy Đơn tuyến bình đồ làm nền tảng, lấy Ước lệ tạo
hình dân gian làm tiêu chuẩn, nghệ nhân xưa đã tạo ra được nhiều bố
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cục tranh phong phú…” [82, tr.60]. Ngoài ra, tác giả còn đề cao tính
ước lệ, tượng trưng trong tạo hình dân gian của các nghệ nhân xưa.
Trong cuốn Tranh khắc gỗ dân gian Việt Nam [94] của hai tác
giả Nguyễn Bá Vân, Chu Quang Trứ, khi nói về quan niệm tạo hình
của các nghệ nhân dân gian, các tác giả cho rằng quá trình xây dựng
hình tượng các nhân vật, nghệ nhân không bị ràng buộc bởi những
cái vụn vặt của hình mẫu, cũng không bị nệ thuộc bởi những luật
định, phép tắc, trường quy nào cả, họ được tự do sáng tác theo suy
nghĩ và thôi thúc của tình cảm.
1.1.2. Những tài liệu nghiên cứu cụ thể về bộ tranh minh họa
Kỹ thuật của người An Nam
1.1.2.1. Nghiên cứu của các tác giả nước ngoài
Năm 1970 với ấn phẩm Người mở đầu cho kỹ thuật học Việt
Nam, Henri Oger (1885 - 1936), của tác giả Pierre Huard, đăng trong
Beffeo, T.LVII, tr 215 - 217 (in bằng tiếng Việt) [60]. Bài viết đã tóm
lược tiểu sử của Henri Oger, những dự định nghiên cứu và niềm khát
khao khoa học của ông trước khi thực hiện công trình nghiên cứu về
văn minh vật chất của người Việt.
Năm 2009 Olivier Tessier, Philippe Le Failler có bài viết “Công
trình “Kỹ thuật của dân tộc An Nam” của Henri Oger - Bước khởi
đầu của nhân học kỹ thuật ở miền Bắc Việt Nam”, bài in trong Kỷ
yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba [54]. Bài viết khá chi
tiết giới thiệu những nét đại cương về nghiên cứu độc đáo của Henri
Oger và nhấn mạnh tầm vóc cũng như tính tiên phong trong công
trình nghiên cứu của ông.
Lời tựa của Philippe Le Painller và Olivier Tessier trong cuốn tái
bản Henri Oger Kỹ thuật của người An Nam Nxb Thế giới năm 2009
[25] giới thiệu bao quát bối cảnh lịch sử và khoa học khi công trình

7
của Henri Oger ra đời và giá trị của công trình này đối với nghiên cứu
lịch sử Việt Nam và nghiên cứu về Việt Nam đương đại.
1.1.2.2. Nghiên cứu của các tác giả trong nước
Cuốn Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ 20 [33], tác giả Nguyễn Mạnh
Hùng, giới thiệu năm 1988 bao gồm 203 trang, trong đó có kèm theo
196 bức tranh khắc minh họa của Henri Oger và của một số tác giả
khác. Nội dung đề cập đến nhiều vấn đề về nguồn gốc các tác giả, về
bộ tranh, những nhận định của các nhà nghiên cứu và các học giả về
bộ tranh.
Luận án Phó Tiến sĩ Sử học (1996) của Nguyễn Mạnh Hùng,
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, với đề tài: Xã hội Việt Nam cuối
thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX thông qua công trình “Technique du
Peuple Annamite”(kỹ thuật của người An Nam) của Henri Oger [34].
Luận án đánh giá công trình KTCNAN dưới góc độ lịch sử là một
thư tịch quý về kỹ thuật, phong tục và đời sống của người Việt Nam
hồi đầu thế kỷ XX.
Bài viết: “Nhìn nhận lại giá trị của một tập tranh đầu thế kỷ XX”
[2] của Quốc Anh trong tạp chí Nghiên cứu VHNT, số 2 (79) năm
1988 của Bộ Văn hóa. Trong bài viết này, tác giả đã đề cập đến tiểu
sử của Henri Oger, quá trình học tập và làm việc của ông, về sự hình
thành của bộ tranh. Tác giả còn đưa ra những thông tin về những
nghệ nhân Việt Nam là thợ vẽ, thợ khắc thực hiện bộ tranh theo yêu
cầu của Henri Oger.
Năm 1988, Hội đồng nghiên cứu biên soạn lịch sử tỉnh Hải
Hưng cho ấn bản cuốn Tranh khắc gỗ đầu thế kỷ XX [30], cuốn sách
với 40 trang chữ và hình vẽ đã cung cấp cho NCS những thông tin
xác thực và cô đọng về bối cảnh ra đời, tiểu sử Henri Oger, các nghệ
nhân tham gia thực hiện bộ tranh và quá trình thực hiện bộ tranh.
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Hai tác giả Nguyễn Quảng Minh, Nguyễn Mộng Hưng với bài
viết: “Những ấn phẩm chính viết về tác phẩm Kỹ thuật của dân Nam
trong hơn trăm năm qua” [49]. Bài viết (cả hình minh họa) gần 30
trang đã điểm lại những ấn phẩm, công trình nghiên cứu của các tác
giả về bộ tranh từ khi xuất bản.
Cuốn sách Đồ họa in khắc gỗ hiện đại Việt Nam của Hoàng
Minh Phúc, Nxb Thế Giới năm 2015 [59]. khi đề cập đến bộ tranh
minh họa KTCNAN, tác giả đã đề cao giá trị nghệ thuật tạo hình của
bộ tranh và cho rằng bộ tranh giữ vai trò quan trọng trong quá trình
chuyển tiếp từ tạo hình dân gian sang tạo hình hiện đại.
Từ những nguồn tài liệu nêu trên, NCS nhận thấy đây là bộ tư
liệu mang nhiều ý nghĩa và giá trị tạo hình cần được nghiên cứu, khai
thác một cách có hệ thống và khoa học hơn, đặc biệt là đứng dưới
góc nhìn của người làm công tác mỹ thuật. Trong quá trình thực hiện
luận án những công trình nghiên cứu nêu trên được NCS sử dụng làm
tài liệu tham khảo cần thiết.
1.2. Cơ sở lý luận
1.2.1. Các khái niệm
1.2.1.1. Khái niệm “Tranh minh họa”
Tranh minh họa có vai trò làm sáng rõ cho một câu chuyện hoặc
nội dung vấn đề gì đó được cụ thể hóa bằng hình vẽ. Với bộ tranh
KTCNAN, tính minh họa lại mang đặc điểm khác biệt. Trong bộ
tranh, các hình vẽ là chính, sắp xếp không theo chủ đề và thứ tự các
tư liệu đã ghi chép ở thực địa. Phần chữ chiếm tỉ lệ rất ít, chủ yếu giữ
vai trò gọi tên để làm rõ nghĩa cho các hình vẽ. Đây chính là điểm
khác biệt độc đáo của bộ tranh minh họa này.
1.2.1.2. Khái niệm tạo hình dân gian Việt
Tạo hình dân gian là những sáng tạo về mặt tạo hình như đường
nét, hình khối, màu sắc, chất cảm, không gian, bố cục từ nhân dân, sử
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dụng những chất liệu dân gian và được lưu truyền rộng rãi trong nhân
dân qua nhiều thế hệ.
Tạo hình dân gian Việt (tạo hình dân gian của người Việt) là tạo
hình hội tụ đủ các thành tố như tính hiện thực, tính tượng trưng, khái
quát, tính ước lệ, tính hài hước, hồn nhiên… đây là nét đặc trưng
mang đậm bản sắc nghệ thuật truyền thống của người Việt. Tạo hình
trong bộ tranh minh họa KTCNAN chịu ảnh hưởng của các yếu tố
tạo hình dân gian Việt bởi nó được hình thành và phát triển trong bối
cảnh văn hóa của người Việt, được các nghệ nhân Việt Nam trực tiếp
thể hiện trên các chất liệu dân gian truyền thống của người Việt. Các
yếu tố tạo hình dân gian ấy đã tạo cho các hình khắc trong bộ tranh trở
nên gần gũi, thân quen với người Việt, mang tinh thần dân tộc Việt.
1.2.2. Cơ sở lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu
1.2.2.1. Thuyết “Đặc thù lịch sử”
Tâm thức và tâm lý sống của mỗi một tộc người được dần hình
thành trong lịch sử, nó sẽ thay đổi rất chậm chạp, dẫn đến sự bền
vững của các yếu tố thuộc về tinh thần dân tộc. Để nghiên cứu về xã
hội, con người, cũng như các thành quả của họ trong một giai đoạn
xã hội nhất định, ta phải xét tới hoàn cảnh lịch sử trước đó. Nó là yếu
tố tác động trực tiếp tới nhân sinh quan, thế giới quan và thói quen
làm việc của mỗi người.
1.2.2.2. Lý thuyết “Giao lưu và tiếp biến văn hóa”
Giao lưu và tiếp biến văn hóa là sự gặp gỡ, thâm nhập và học
hỏi lẫn nhau giữa các nền văn hóa. Trong quá trình này, các nền văn
hóa bổ sung, tiếp nhận và làm giàu cho nhau, dẫn đến sự biến đổi,
phát triển và tiến bộ văn hóa.
Trong quá trình nghiên cứu về tạo hình của các hình khắc trong
bộ tranh, NCS dựa vào một số lý thuyết về mỹ thuật học, đó là những
lý thuyết về bố cục, không gian, hình thể, giải phẫu tạo hình…
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1.3. Khái quát về Henri Oger và bộ tranh minh họa Kỹ thuật
của người An Nam
1.3.1. Khái quát về Henri Oger
Henri Oger (1885-1936) tên đầy đủ là Henri-Joseph Oger, là
người Pháp tình nguyện sang Bắc Kỳ (Việt Nam) Trong khoảng
20 tháng làm việc tại Hà Nội (từ khoảng năm 1908 đến mùa hè
1909), ông là người đã cùng các họa sĩ, thợ khắc, in mộc bản hoàn
thành tác phẩm Technique du peuple annamite (Kỹ thuật của
người An Nam), một công trình nghiên cứu về văn minh vật chất
của vùng Hà Nội vào đầu thế kỷ XX.
1.3.2. Khái quát về bộ tranh minh họa Kỹ thuật của người
An Nam
Kỹ thuật của người An Nam được dịch từ tiếng Pháp:
Technique du peuple annamite. Với tất cả những gì mà nội dung
bộ tranh thể hiện, chúng ta phải hiểu một cách cởi mở thuật ngữ
“Kỹ thuật” mà Henri Oger sử dụng không chỉ là kỹ thuật
(Technique) đơn thuần mà phải hiểu nó bao hàm cả tinh hoa văn
hóa và các kỹ thuật sản xuất chế biến trong đời sống sinh hoạt của
người dân Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX.
1.3.2.1. Quá trình hình thành: Bộ tranh minh họa KTCNAN
được thực hiện trong thời gian Henri Oger sang Đông Dương lần
thứ nhất khi ông ở Hà Nội khoảng 20 tháng. Bằng sự say mê và
tinh thần làm việc khoa học, Henri Oger đã không quản ngại khó
khăn, tìm hiểu, nghiên cứu để cho ra đời công trình KTCNAN,
gồm những bài viết và hình ảnh minh họa về cuộc sống, sinh hoạt
của người Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX.
1.3.2.2. Ấn bản gốc ra mắt năm 1909: Lần phát hành đầu tiên
Henri Oger chỉ cho in được 60 bản trên giấy dó khổ lớn bằng
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phương pháp in mộc bản và phải dùng đến hơn 700 bản khắc gỗ.
Ấn bản không phải nộp lưu chiểu và không đưa vào Thư viện quốc
gia.
1.3.2.3. Tái bản năm 2009: Theo sáng kiến của Viện Viễn Đông
Bác Cổ Pháp tại Hà Nội, cùng sự phối hợp của Thư viện Tổng hợp
thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả thực hiện dự án tái bản bộ
tranh KTCNAN đã hoàn thành việc tái bản vào năm 2009. Cùng với
việc tái bản 2000 cuốn bản in, bản số hóa của bộ sách cũng được phát
hành 1000 bản dưới dạng đĩa DVD.
1.3.2.4. Khái quát chung về đề tài của bộ tranh: Hầu hết các
minh họa phản ánh rõ nét đặc thù sinh hoạt của người dân Bắc bộ
hơn 100 năm về trước. Các bức tranh trong bộ tranh KTCNAN với
đề tài rất đa dạng, phong phú, từ sản xuất, hoạt động văn hoá, tín
ngưỡng, phong tục tập quán đến các trò chơi dân gian. Từ các lễ
hội truyền thống đến đời sống thường ngày của người dân Việt xưa.
Tiểu kết
Để tiến hành nghiên cứu, NCS đã dựa trên cơ sở lý luận bao
gồm hệ thống các khái niệm liên quan đến nội dung nghiên cứu và
các lý thuyết nghiên cứu phù hợp. Thông qua hệ thống các khái niệm
giúp NCS tìm được những yếu tố tạo hình dân gian Việt trong bộ
tranh minh họa KTCNAN. Dựa trên cơ sở một số lý thuyết nghiên
cứu, NCS đưa ra những nhận định, đánh giá của mình như bộ tranh
chịu ảnh hưởng các yếu tố tạo hình dân gian truyền thống. Hơn nữa
do sự giao lưu, tiếp biến văn hóa trong bối cảnh xã hội đương thời tạo
cho bộ tranh có nét độc đáo riêng về mặt tạo hình.
Luận án đã hệ thống hóa và phân tích các tài liệu liên quan và
trực tiếp về bộ tranh của các tác giả trong và ngoài nước. Từ đó, NCS
có cơ sở để đặt ra những vấn đề cần tiếp tiếp tục nghiên cứu trong
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luận án của mình, đó là kế thừa và tiến hành nghiên cứu theo hướng
mới, nghiên cứu trực tiếp vào nghệ thuật tạo hình của bộ tranh.
Chương 2
CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN TÍNH DÂN GIAN
TRONG TẠO HÌNH CỦA BỘ TRANH
2.1. Tính dân gian từ chủ thể và phương pháp thực hiện bộ tranh

2.1.1. Nghệ nhân dân gian Việt Nam là chủ thể thực hiện bộ tranh
Bộ tranh minh họa KTCNAN do các nghệ nhân Việt Nam vẽ,
khắc và in bằng phương pháp thủ công truyền thống, họ là thế hệ sau
của những phường thợ có nguồn gốc từ hai làng Hồng Lục, Liễu
Tràng tỉnh Hải Dương, đã từng tham gia làm tranh dân gian Đông Hồ,
Hàng Trống… Với cách nhìn, cách nghĩ, cách tạo hình truyền thống
của người Việt, những tác phẩm của họ mang đậm chất dân gian.
2.1.2. Tính dân gian trong phương pháp thu thập tài liệu
Ghi chép thực tế là phương pháp đến trực tiếp những địa điểm
nơi diễn ra các hoạt động cụ thể để ghi chép bằng ngôn từ hoặc vẽ lại
bằng các hình vẽ. Đặc biệt, trong mảng ghi chép thực tế này có một
số lượng không nhỏ các bức tranh vẽ lại các tranh dân gian, tranh lịch
sử, tranh tôn giáo, các tích truyện, các hình con giống.... Đây là mảng
để tài chịu ảnh hưởng nhiều của lối tạo hình dân gian.
Vẽ lại theo trí nhớ là vẽ lại những hình ảnh tiếp thu được bằng
óc quan sát và ghi lại được trong trí nhớ để vẽ ra trên giấy. Vẽ theo
trí nhớ là cách vẽ rất tốt, giúp người vẽ tìm thấy thói quen sáng tạo
những hình ảnh bằng cách nhớ lại hay theo trí tưởng tượng mà không
cần đến mẫu hoặc cảnh thật trước mắt. Lối vẽ này chứa đựng nhiều
yếu tố chủ quan, thẩm mỹ và phong cách tạo hình của người vẽ.
Vẽ theo lời miêu tả là vẽ lại theo lời kể, lời diễn tả bằng ngôn từ
của người có hiểu biết, có kinh nghiệm đã từng chứng kiến sự vật
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hoặc sự việc diễn ra về đối tượng cần vẽ, lối vẽ này cũng ảnh hưởng
rất nhiều từ yếu tố chủ quan đặc biệt là thói quen tạo hình của chủ thể
2.1.3. Tính dân gian trong thể hiện hình minh họa
Lựa chọn hình thức thể hiện: Henri Oger chọn hình thức vẽ
minh họa và khắc in trên giấy, ông sớm nhận thấy khả năng tiềm tàng
của những người thợ thủ công bản xứ. Thuê họ vẽ và khắc không chỉ
nhanh chóng thu được nhiều tư liệu quý mà còn tìm hiểu được
phương pháp vẽ và khắc của chính họ. Điều đó góp phần tạo nên tính
dân gian trong tạo hình của bộ tranh.
Phương pháp đưa hình vẽ lên bản khắc và khắc tranh: Để đưa
hình vẽ lên bản khắc, các nghệ nhân thực hiện theo phương pháp
truyền thống. Đó là việc sử dụng các kỹ thuật và chất liệu như các
nghệ nhân dân gian thường làm ở tranh dân gian Đông Hồ, Hàng
Trống...
Phương pháp in tranh: Gặp trở ngại về thời thiết, các nghệ nhân
phải in theo cách in truyền thống của tranh dân gian Hàng Trống, in
như thế chậm nhưng hiệu quả tranh in lại rất rõ, theo Henri Oger, cách
này còn làm cho bộ tranh có phong cách của người bản xứ có nghĩa là
đậm chất nghệ thuật tranh in khắc truyền thống của người Việt.
2.2. Tính dân gian thể hiện qua các yếu tố tạo hình của bộ tranh
2.2.1. Yếu tố bố cục
Bố cục ở hầu hết các tranh trong bộ tranh minh họa KTCNAN
với những dạng thức truyền thống đóng khung trong hình chữ nhật
hoặc hình vuông. Về hình thức bố cục trong từng tranh khá phong
phú, các nhân vật được sắp xếp theo quy ước, lớp trong ở xa, lớp
ngoài ở gần, những nhân vật chính luôn được vẽ với tầm vóc lớn hơn.
Phương pháp thể hiện theo phối cảnh ước lệ của phương Đông tuy
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không miêu tả sự vật đúng như mắt ta nhìn thấy nhưng vẫn gợi cảm
giác về thời gian, không gian, khoảng cách và sự thuận mắt.
2.2.2. Yếu tố không gian
Gần với bố cục, yếu tố không gian ở các bức vẽ trong bộ tranh
cũng mang đậm yếu tố tạo hình dân gian, gần với không gian trong
các dòng tranh Đông Hồ, Hàng Trống hay chạm khắc đình làng. Hầu
hết các bức vẽ trong bộ tranh có không gian mang tính ước lệ, thuận
mắt của tạo hình phương Đông, không tuân theo quy luật thấu thị
theo lối tạo hình phương Tây. Với quy ước mang tính ước lệ ở dưới
gần, ở trên xa, càng lên trên càng ra xa và thủ pháp hình ảnh lớp
trước che khuất hình ảnh lớp sau, các bức tranh đã tạo cho người xem
có cảm giác về chiều sâu không gian.
2.2.3. Yếu tố hình thể
Hình được tạo bằng hệ thống nét có tính khái quát cao, không tô
màu, không mảng đậm nhạt, hình vẽ được xây dựng từ các hoạt động
thực tiễn trong cuộc sống nhưng không hề nệ thực. Cũng như yếu tố
bố cục, yếu tố không gian, hình thể mang tính ước lệ cao, cốt yếu
biểu lộ được nội dung của các bức vẽ. Hình thể các nhân vật không bị
gò bó theo tỉ lệ thực của giải phẫu cơ thể người mà chủ yếu chú trọng
vào diễn tả động thái và biểu cảm của các nhân vật. Mặt khác, hình thể
cũng được các nghệ nhân phóng to thu nhỏ theo ý đồ nội dung cần
biểu đạt để tạo trọng tâm cho bức vẽ và gây sự chú ý cho người xem.
2.2.4. Yếu tố nét
Ngôn ngữ tạo hình chính trong bộ tranh minh họa KTCNAN là
yếu tố nét, vì đặc trưng của tranh minh họa sử dụng nét là chính. Nét
vẽ ở đây mộc mạc, dung dị, gợi và tả theo từng chủ đề nhưng không
làm mất đi tính chính xác của nội dung cần thể hiện. Các tranh không
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sử dụng mảng đậm nhạt, không tô màu nhưng hệ thống nét vẫn khép
kín, bao lấy hình như lối vẽ “Đơn tuyến bình đồ”, thường thấy trong
tranh dân gian Đông Hồ.
2.3. Tính dân gian thể hiện qua các hình thức biểu đạt của bộ tranh
2.3.1. Hình thức biểu đạt hiện thực
Là ghi lại, phản ánh lại một cách sinh động đời sống sinh hoạt
của người dân. Tính hiện thực trong tạo hình dân gian Việt Nam
được nghệ nhân phản ánh từ cuộc sống thực tại đưa vào tác phẩm của
mình. Tính hiện thực của nghệ thuật truyền thống không nằm ở hình
thức mô tả như trường phái nghệ thuật hiện thực mà nằm ở ý tưởng
hiện thực. Tất cả đều phải bắt nguồn từ cái thực, phát triển lên từ thực
tế cuộc sống và bản thân của mỗi con người.
2.3.2. Hình thức biểu đạt tượng trưng
Tượng trưng là dùng một sự vật cụ thể để liên tưởng đến một cái
trừu tượng nào đó. Tính tượng trưng của nghệ thuật tạo hình dân gian
Việt Nam mang nhiều yếu tố, nhiều đặc điểm dân tộc. Trong đó yếu
tố tượng trưng biểu hiện rất rõ nét. Với bộ tranh minh họa KTCNAN
tính tượng trưng như được quan tâm bởi quá trình chắt lọc, lược bỏ
bớt các chi tiết nhằm làm toát lên yếu tố cô đọng và có giá trị biểu đạt
cao nhất. Những hình khắc khái quát mang nét tượng trưng hơn mô tả
đã dẫn người xem tìm hiểu về chiều sâu của đời sống xã hội thông
qua hình thức các bức tranh.
2.3.3. Hình thức biểu đạt ước lệ
Là quy ước trong biểu hiện nghệ thuật, một trong những đặc
trưng của tạo hình truyền thống dân tộc là tính ước lệ. Xuất phát từ
lối vẽ gợi ý, gợi tình nhiều hơn là diễn tả chi tiết và quan niệm sống
động, có tâm hồn hơn là giống bề ngoài, cốt bắt lấy thần thái của sự
vật, các nghệ nhân đã sử dụng yếu tố ước lệ trong tạo hình của bộ
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tranh minh họa KTCNAN. Về hình thể, đặc biệt là hình dáng con
người, các nghệ nhân không hoàn toàn vẽ theo cấu trúc, tỷ lệ như giải
phẫu cơ thể người mà sử dụng cách vẽ theo lối ước lệ. Chính lối diễn
tả mang tính ước lệ đó nên các nghệ nhân rất chú trọng tới khả năng
biểu đạt các động thái, tư thế, động dung nhân vật, sao cho hình
tượng vừa sinh động, vừa đạt tới thần thái của nhân vật.
2.3.4. Hình thức biểu đạt hài hước
Hài hước là sự gây cười bằng ngôn từ hoặc điệu bộ một cách ý
nhị, tinh tế, đúng lúc. Trong nghệ thuật tạo hình, tính hài hước thể
hiện ở các thủ pháp bố cục, xây dựng hình tượng từ biểu cảm, động
thái nhân vật tạo vui nhộn, gây cười để giải trí, ca ngợi hoặc châm
biếm, phê phán một vấn đề gì đó trong xã hội.
Trong bộ tranh KTCNAN tính hài hước cũng được thể hiện rõ
nét trong các mảng đề tài từ các trò chơi dân gian, trò chơi của trẻ
em, động thái hài hước vui nhộn trong sinh hoạt đời thường của
người dân cho đến việc châm biếm, phê phán những cách sinh hoạt,
thú vui chơi của người dân trong xã hội.
2.4. Tạo hình của bộ tranh trong tương quan các tranh đồ
họa dân gian Việt
2.4.1. Về một số dòng tranh dân gian Việt Nam
Cùng là thể loại tranh khắc gỗ và in trên giấy dó theo phương
pháp khắc in truyền thống, cùng được thể hiện dưới bàn tay của các
thế hệ phường thợ có nguồn gốc từ hai làng Hồng Lục và Liễu Tràng
của tỉnh Hải Dương. Ngoài những nét tương đồng về tạo hình mang
tính dân gian truyền thống, các dòng tranh dân gian và bộ tranh minh
họa KTCNAN cũng có những điểm khác biệt đáng kể. Sự giao lưu,
tiếp biến văn hóa là nguyên nhân dẫn đến nét khác biệt này.
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2.4.2. Về tranh mộc bản từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX
Vào cùng thời điểm ra đời của bộ tranh KTCNAN, ở nước ta có
thể loại mộc bản in chữ và hình vẽ rất nổi tiếng ở một số chùa Phật
như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà (Bắc Giang)…,và mộc bản triều
Nguyễn. Với bộ tranh minh họa KTCNAN và thể loại tranh mộc bản
một bên khắc in hình vẽ là chính, chữ chỉ là thứ yếu còn một bên chữ
là chính, hình chỉ mang tính trang trí, điểm xuyết thêm. Tuy vậy, xét
về mặt kỹ thuật và chất liệu bộ tranh KTCNAN và thể loại mộc bản
tại các chùa và mộc bản triều Nguyễn có sự tương đồng nhất định.
Tiểu kết
Nội dung chương 2 đề cập đến các yếu tố tạo nên tính dân gian
trong tạo hình của bộ tranh KTCNAN, từ yếu tố chủ thể đến phương
pháp xây dựng bộ tranh. Về mặt tạo hình, bộ tranh minh họa
KTCNAN có đầy đủ các yếu tố tạo hình dân gian như yếu tố bố cục,
yếu tố không gian, yếu tố hình thể và yếu tố nét. Tuy phân chia như
vậy nhưng các yếu tố trên luôn kết hợp hài hòa, xuất hiện trong nhau
đều mang tính ước lệ, tượng trưng, khái quát và giản lược. Những
yếu tố này mang lại sự gần gũi, thân quen với người Việt bởi nó nằm
trong thẩm mỹ dân gian của người Việt. Bên cạnh đó, bộ tranh còn
thể hiện những tính dân gian trong tạo hình như tính hiện thực, tính
tượng trưng, tính ước lệ, tính hài hước, dí dỏm… mang đến sự dung
dị, gần gũi, thân quen với tình cảm, tâm hồn người Việt, nó gần gũi
với các dòng tranh dân gian Việt Nam.
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Chương 3
GIÁ TRỊ TẠO HÌNH VÀ Ý NGHĨA CỦA BỘ TRANH TRONG
LỊCH SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM
3.1. Thống kê, phân loại bộ tranh từ phương diện nghệ thuật tạo hình
Từ khi bộ tranh minh họa KTCNAN đến với công chúng, mặc
dù đã có những bài viết, những nhận định của các nhà nhiên cứu, các
họa sĩ, đồng thời cũng đã có một vài thống kê phân loại các hình
khắc trong bộ tranh theo các mảng đề tài sinh hoạt hay các ngành
nghề thủ công… song, thực tế chưa có công trình nào nghiên cứu,
phân loại một cách tổng quát các hình khắc trong bộ tranh ở góc độ
tạo hình. Với phương pháp nghiên cứu liên ngành, trong đó trọng tâm
là nghệ thuật học, trong nội dung này, để bàn luận về giá trị tạo hình
của bộ tranh, NCS không phân loại theo cách của các tác giả nêu
trên mà tiến hành nghiên cứu, phân loại, bước đầu đánh giá giá trị bộ
tranh theo góc độ nghệ thuật tạo hình.
3.2. Giá trị biểu đạt thông qua ngôn ngữ tạo hình của bộ tranh
3.2.1. Giá trị biểu cảm
Biểu cảm là biểu hiện tình cảm, cảm xúc, sắc thái tình cảm [32,
tr.94]. Tính biểu cảm của các hình khắc trong bộ tranh minh họa
KTCNAN là khả năng diễn tả sắc thái tình cảm trên gương mặt các
nhân vật và những động thái của các nhân vật trong các hoạt động cụ
thể. Ngôn ngữ tạo hình chính của bộ tranh là nét, nét ở đây lại mang
tính khái quát giản lược một cách tối đa cho nên việc diễn tả tâm
trạng trên khuôn mặt của các nhân vật là việc làm không dễ. Tuy vậy,
với sự khéo léo tài tình của các nghệ nhân Việt Nam, các nhân vật
trong bộ tranh cũng gợi được cho người xem cảm nhận được những
sắc thái tình cảm nhất định.
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3.2.2. Giá trị biểu tả
Biểu tả là khả năng biểu đạt, diễn tả làm cho nội dung tư tưởng
chủ đề được rõ hơn. Khác với những dòng tranh dân gian Việt Nam,
các hình khắc trong bộ tranh minh họa KTCNAN sử dụng ngôn ngữ
biểu đạt duy nhất là nét, nét được giản lược mang tính khái quát cao
với thủ pháp gợi nhiều hơn là tả. Tuy nhiên để diễn tả các chất liệu
của các đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho mục đích nghiên cứu đã có
một số lượng tranh nhất định trong bộ tranh được các nghệ nhân chú
trọng việc khai thác các chất liệu của vật dụng một cách kỹ càng..
Đây cũng là điểm khác biệt ở một số tranh với các dòng tranh dân
gian truyền thống, xuất hiện lối vẽ tả thực trong các hình khắc, biểu
hiện của sự chuyển biến giữa tạo hình dân gian và tạo hình hiên đại
khi có sự tiếp xúc với văn hóa phương Tây.
3.2.3. Yếu tố liệt kê, khảo tả
Khi Henri Oger thực hiện ý tưởng của mình là nghiên cứu bằng
hình họa các dụng cụ, đồ dùng cũng như các thao tác cho biết cách sử
dụng chúng, và để đáp ứng với tiến độ thời gian cũng như mục đích
nghiên cứu, phần nhiều các bức vẽ trong bộ tranh thiên về yếu tố liệt
kê, khảo tả. Đặc biệt là những bức vẽ minh họa các đồ dùng, công cụ
nghề nghiệp. Theo thống kê của NCS thì có tới 2681 bức vẽ minh
họa các vật dụng, công cụ nghề nghiệp. Những bức vẽ này tuy được
thể hiện một cách đơn giản nhưng lại chính xác về cấu tạo, đặc điểm
mang tính khảo cứu, mô tả.
3.3. Ý nghĩa của bộ tranh trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam

3.3.1. Bộ tranh là cầu nối giữa tạo hình dân gian và hiện đại Việt Nam
Sự ra đời của bộ tranh minh họa KTCNAN trong thời điểm lịch
sử có sự giao lưu tiếp biến giữa hai nền văn hóa phương Tây và bản
địa, quá trình kết hợp giữa phương pháp làm việc của một người
phương Tây với phong cách tạo hình dân gian của các nghệ nhân
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Việt Nam đã tạo nên sự độc đáo của bộ tranh. Những thành tựu của
bộ tranh đã mang đến sự lan tỏa, tương tác ở nhiều góc nhìn của cuộc
sống đương đại, đặc biệt đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Có thể
thấy bộ tranh minh họa KTCNAN mang ý nghĩa là cầu nối giữa tạo
hình dân gian và hiện đại.
3.3.2. Bộ tranh đánh dấu giai đoạn xuất hiện thể loại vẽ ký
họa theo lối tạo hình phương Tây ở Việt Nam
Ký họa là “Vẽ nhanh một hình mẫu trước mắt bằng cách ghi
chép nhanh những đường nét, đặc điểm, hình hài, hoạt động chính
của cảnh vật diễn ra trong thực tế” [51, tr.88]. Khi thực hiện công
trình nghiên cứu của mình, để thống kê nhanh bằng hình ảnh các
thuật ngữ, kỹ thuật, những vật dụng cùng các thao tác nghề của người
dân bản địa, Henri Oger dẫn theo một thợ vẽ người Việt đi khắp phố
phường Hà Nội và các vùng lân cận dùng tài năng của mình để vẽ
nhanh các dụng cụ, các động tác của người thợ. Đây là lối vẽ trực họa
gần với lối vẽ ký họa theo lối tạo hình phương Tây mà trước đó các
nghệ nhân Việt Nam chưa từng thực hiện một cách rõ ràng, phổ biến.
3.3.3. Bộ tranh góp phần tiếp nối cho sự phát triển rực rỡ của
nghệ thuật đồ họa cổ Việt Nam
Với một số lượng đồ sộ về tranh khắc gỗ được thực hiện bởi các
nghệ nhân dân gian Việt Nam, bộ tranh minh họa KTCNAN hoàn
toàn có thể tạo ra dấu ấn đáng trân trọng và giữ vai trò tiếp nối cho sự
phát triển rực rỡ của đồ họa cổ Việt Nam…
3.3.4. Bộ tranh khởi đầu cho thể loại tranh minh họa ở thể
loại khắc gỗ trong các nhà xuất bản Việt Nam.
Sự ra đời của bộ tranh minh họa KTCNAN đã khởi đầu cho thể
loại tranh minh họa bằng chất liệu khắc gỗ, đồng thời bộ tranh là
cuốn sách minh họa với số lượng tranh khắc gỗ lớn nhất Việt Nam.
Ngoài ra, bộ tranh còn là một cuốn sách nghệ thuật tổng hợp về mọi
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mặt đời sống của người Việt cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà từ
khi ra đời chưa hẳn có một bộ sách nào vượt qua được bởi sự công
phu trong sử dụng hình ảnh, phong phú về đề tài và tính đa nghĩa của
các hình vẽ. Trong đó hình ảnh có vai trò như một trang nội dung chứ
không còn đơn thuần là một trang thẩm mỹ.
Tiểu kết
Để chỉ ra giả trị nghệ thuật của bộ tranh minh họa KTCNAN,
NCS thống kê, phân loại bộ tranh theo góc độ nghệ thuật tạo hình, từ
đó có những phân tích cụ thể thông qua ngôn ngữ và các yếu tố tạo
hình. Giá trị nghệ thuật tạo hình của bộ tranh ngoài những yếu tố tạo
hình như không gian, bố cục, còn thể hiện ở khả năng diễn tả những
biểu cảm, động thái của nhân vật thông qua ngôn ngữ nét. Nét vẽ, nét
khắc trong bộ tranh còn thể hiện ở khả năng diễn tả các chất liệu khác
nhau và khả năng diễn tả kỹ, chi tiết các đồ vật, hình tượng. Đây
cũng là nét khác biệt giữa bộ tranh minh họa KTCNAN và một số
dòng tranh dân gian về cách sử dụng nét và biểu hiện ý đồ nghiên
cứu trong các hình vẽ. Ngoài vai trò tiếp nối các dòng tranh dân gian
để bổ sung cho kho tàng nghệ thuật dân tộc, cụ thể là nghệ thuật đồ
họa cổ Việt Nam, bộ tranh còn đánh dấu sự xuất hiện thể loại ký họa
theo lối tạo hình phương Tây ở Việt Nam, bộ tranh được xem là cầu
nối giữa tạo hình dân gian và tạo hình hiện đại.
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KẾT LUẬN
1. Bộ tranh minh họa KTCNAN là một công trình nghiên cứu
mang nhiều giá trị với ý tưởng và hình thức thể hiện độc đáo của
Henri Oger cùng các nghệ nhân Việt Nam. Nó thực sự là một công
trình nghệ thuật dân tộc mang nhiều ý nghĩa của người Việt. Xuất
phát từ điều kiện, hoàn cảnh kinh tế trong thời điểm thực hiện bộ
tranh, từ ý tưởng sử dụng hình vẽ minh họa cho các từ ngữ, các thao
tác kỹ thuật, từ việc sử dụng con người và phương pháp tạo hình thủ
công truyền thống. Chính sự khéo léo, tài hoa và tâm hồn, tình cảm
của các nghệ nhân Việt Nam đã tạo nên giá trị nghệ thuật cho công
trình này.
2. Bộ tranh minh họa KTCNAN của Henri Oger và các nghệ
nhân Việt Nam tuy không xem là thể loại tranh dân gian nhưng mang
phong cách tạo hình dân gian Việt vì nó được thực hiện bởi các hiệp
thợ có nguồn gốc từ hai làng Hồng Lục, Liễu Tràng tỉnh Hải Hưng
(ngày nay nằm ở địa bàn tỉnh Hải Dương), nơi có nghề tổ khắc ván in
tranh. Các nghệ nhân Việt Nam đã có sẵn trong mình tư duy, tình
cảm và lối tạo hình truyền thống của người Việt, đó là sự mộc mạc,
giản dị, hồn nhiên, dí dỏm và hài hước… mang tâm thức người Việt,
lắng đọng, sâu sắc, hồn cốt của dân tộc Việt. Hơn nữa, bộ tranh lại
được thực hiện bằng phương pháp khắc, in thủ công truyền thống của
người Việt, trên các chất liệu dân gian của người Việt, vì vậy bộ
tranh mang đậm những yếu tố dân gian trong tạo hình.
3. Về mặt nghệ thuật tạo hình, chúng ta tạm phân loại bộ tranh
thành nhiều mức độ khác nhau theo từng thể loại và mục đích thể
hiện. Song có thể khẳng định rằng trong đó có một số lượng tranh
không nhỏ đạt trình độ cao về lối xây dựng hình, bố cục và nghệ
thuật đồ họa. Ngoài những hình khắc minh họa các vật dụng, công cụ
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nghề nghiệp của người dân, ta thấy một số lượng lớn các hình khắc
diễn tả lại cảnh sinh hoạt của người dân ở các hoạt động khác nhau từ
lao động sản xuất, đánh bắt, trồng trọt cho đến vui chơi giải trí...
Nhiều tranh có bố cục và tạo hình đẹp, diễn tả được các trạng thái
của con người từ biểu cảm nét mặt cho đến các động thái của nhân
vật. Có những bức thể hiện được khả năng diễn tả tinh tế, thông qua
các nét vẽ, nét khắc của các nghệ nhân Việt Nam. Bộ tranh là nguồn
tài liệu tham khảo quý về tạo hình cho các thế hệ họa sĩ đồ họa trẻ
sau này của nước ta.
4. Sự kết hợp giữa phương pháp làm việc, cách nhìn, cách phản
ánh của phương Tây với sự mộc mạc, dung dị trong phong cách tạo
hình dân gian Việt đã tạo nên một công trình nghệ thuật đồ sộ vừa
đậm chất dân gian vừa mang tính khoa học. Đây cũng chính là sự độc
đáo về mặt tạo hình của bộ tranh, với sự dẫn dắt điều hành của Henri
Oger, một học giả phương Tây cùng sự phối hợp ăn ý, hiệu quả của
các nghệ nhân dân gian Việt Nam. Bộ tranh được thực hiện vừa
mang hơi thở, dáng dấp của người Việt vừa mang tính liệt kê, khảo
tả, nghiên cứu. Một số bức có lối bố cục, không gian một điểm nhìn
gần với không gian theo luật viễn cận của phương Tây, do nghệ nhân
vẽ trực tiếp đối tượng theo sự hướng dẫn của Henri Oger. Chính vì
thế bộ tranh mang nhiều ý nghĩa và là dấu mốc quan trọng trong tiến
trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ dân gian đén hiện đại.
5. Giao lưu văn hóa là sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi lẫn nhau
giữa các nền văn hóa, ở Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế
kỷ XX là sự bù lấp, bổ sung giữa văn hóa bản địa và văn hóa bên
ngoài. Tuy vậy, việc thực hiện công trình nghiên cứu là một việc làm
tự phát, không chờ đợi sự đầu tư, hỗ trợ hay bảo lãnh của các tổ chức
nhà nước. Đây là công trình nghiên cứu hoàn toàn mang tính độc lập
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của một nhóm người Việt do một học giả người Pháp đứng ra tổ
chức, qua việc thực hiện công trình nghiên cứu không được sự bảo
trợ của bất kỳ một tổ chức chính phủ nào, chúng ta càng thấy trân
trọng hơn những giá trị của công trình nghiên cứu mà tiêu biểu là các
hình khắc trong bộ tranh.
6. Với niềm đam mê khoa học, Henri Oger và các nghệ nhân
Việt Nam đã dày công hoàn thành một công trình nghiên cứu bằng
ngôn ngữ tạo hình có giá trị nhiều mặt. Bộ tranh là một công trình đồ
sộ mang nhiều ý nghĩa bao hàm nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời
sống xã hội của người Việt. Tuy vậy, bộ tranh độc đáo này lại ít được
công chúng biết đến, mặc dù đã có những bài viết và một vài công
trình nghiên cứu về bộ tranh, song thực tế vẫn còn những khía cạnh
còn bỏ ngỏ, chưa được tiếp cận, khai thác hết những giá trị đặc trưng
như mặt ngôn ngữ, dân tộc học và nhân học… Với cách tiếp cận liên
ngành trong đó trọng tâm là nghệ thuật học, luận án của NCS mong
muốn khai thác được một số giá trị nhất định trong tạo hình của bộ
tranh gắn với nghệ thuật dân gian của người Việt và quá trình phát
triển của mỹ thuật Việt Nam. Bộ tranh còn nhiều những giá trị khác
rất cần được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, khai thác một
cách triệt để. Luận án đóng góp một phần nhỏ trong việc tôn vinh
những giá trị nghệ thuật dân tộc ẩn chứa trong bộ tranh đồng thời góp
thêm những gợi ý cho các học giả tiếp tục quan tâm nghiên cứu, khai
thác.
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