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MỘT CUỐN SÁCH ĐỂ ĐỌC VÀ ĐỂ NGẪM 
ĐÀO MAI TRANG 

 
 LTS: Kerry Nguyễn Long (1) đã làm được một việc mà rất nhiều người nghiên cứu- 
phê bình mỹ thuật Việt Nam chưa/không làm bấy lâu này: đính chính lại những thông tin 
sai lệch, định kiến về mỹ thuật Việt Nam từ cổ xưa vốn chỉ bị coi như một "phiên bản mờ 
nhạt" của mỹ thuật Trung Hoa. Arts of Việt Nam phong phú những trải nghiệm cá nhân 
của một người Australia, đúng hơn là của một cặp chồng Việt - vợ Australia, với nền nghệ 
thuật mà họ nhận xét là "dễ tiếp cận và tràn đầy tính nhân văn". 
  
 Cuốn sách như một hành trình tìm hiểu nghệ thuật Việt Nam qua hơn một nghìn năm. 
Tác giả cũng nói rõ trong lời tựa là bà tập trung vào nghệ thuật của người  Kinh, tộc người xuất 
hiện sớm nhất trên vùng đất phía Bắc của Việt Nam ngày nay. Tác giả chia chương theo từng 
triều đại trong lịch sử chính thức Việt Nam để thuận lợi cho việc viết cũng như sắp xếp tư liệu 
hình ảnh. Nhưng trước khi đi vào từng chương cụ thể, cuốn sách đã có phần giới thiệu khái quát 
về lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam từ trước năm 1009 với những thăng trầm trong công 
cuộc gìn giữ độc lập dân tộc. Nhưng dù dưới thời đại nào, người Kinh cũng đã làm ra được 
những đồ vật, hoặc với mục đích dành cho các nghi lễ, hoặc với mục đích trang trí hay sử dụng, 
với trình độ kỹ thuật và sáng tạo hết sức đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, những mẫu vật có tính 
trang trí cao hoặc dành cho việc trang điểm cá nhân được coi là minh chứng xứng đáng cho một 
nền văn hóa "thời lưu và tiên tiến" (a sophisticated, advanced culture (2). Tác giả đã đưa hình 
ảnh trống đồng Ngọc Lũ, chiếc đèn cầy có đế hình voi, mảnh trang trí trên trang phục người, 
vòng đeo tay có gắn chuông,... để làm dẫn chứng minh họa. Đó hẳn cũng là những minh chứng 
cho một nền văn hóa của một dân tộc tự trọng và tự hào với tinh thần độc lập của mình, không lệ 
thuộc và không cho phép bị lệ thuộc vào bất kỳ một dân tộc nào khác. 
 Trong mỗi một chương sách, sau khi khái quát diễn biến triều chính, quyền bính và xã 
hội đương thời, tác giả chủ động lựa chọn những ví dụ nghệ thuật được coi là tiêu biểu của thời 
kỳ đó. Đặc biệt với nguồn tư liệu tham khảo từ rất nhiều tài liệu  nước ngoài, Kerry Nguyễn 
Long đã có một xâu chuỗi thông tin và kiến giải logic trong việc đưa các cổ vật gốm Việt trở về 
đúng vị trí của nó trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam thay vì bị xếp trong danh mục những vật thể 
tham khảo cho gốm Trung Quốc đương thời. Mục Recovering a lost ceramic history (Tìm lại 
một lịch sử đồ gốm đã mất), trang 87, đã đề cập đến tồn tại lịch sử này. Ở nhiều bảo tàng trên thế 
giới, những món đồ gốm quý giá được xuất khẩu từ Việt Nam, có thể do thương lái Trung Quốc 
hoặc những công ty buôn bán phương Tây có trụ sở ở một thuộc địa Đông Nam Á, đã bị nhận 
diện nhầm là gốm cổ Trung Hoa. Chiếc bình gốm Topkapi (ảnh minh họa), gọi vậy vì nó thuộc 
sở hữu của bảo tàng Topkapi Sarai (Topkapi Sarai Museum, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), được phỏng 
đoán là nhập khẩu để làm một đồ dùng nhà bếp trong cung điện vua Mehmed II (1427 - 1481). 
Khi cung điện này được chuyển giao thành bảo tàng nói trên (năm 1924), toàn bộ đồ gốm ở đó 
trở thành sưu tập của bảo tàng và được phân loại kỹ lưỡng. Chiếc bình Topkapi thuộc nhóm có 
kích thước lớn nhất, thuộc dòng gốm men hoa lam, có hoa văn cũng như chất lượng men tốt 
nhất, ngay lập tức gây chú ý với học giả phương Tây. Nhưng nó mặc nhiên được coi là gốm 
Trung Hoa, như được đề cập đến trong nghiên cứu Những sưu tập gốm sứ Trung Hoa vùng cận 
Đông: Topkapi và Ardebil, tập II của T. Misugi (Hongkong University Press, 1981) (3).  
 Phải đến năm 1932, một người Anh tên là R.L.Hobson đã có công phiên âm lại những 
thông tin ghi trên chiếc bình này: được làm năm 1450, nơi sản xuất là Nam Sách, Hải Dương, 
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Việt Nam. Nhưng cho dù đã có những thông tin đòi hỏi phải được đính chính và xác thực lại như 
vậy thì phải chăng, những nhầm lẫn vẫn còn nguyên đó bởi định kiến? Vì tác giả thấy sự nhầm 
lẫn không chỉ xảy ra ở bộ sưu tập nói trên mà còn ở nhiều bảo tàng khác ở Ai Cập, Yemen, 
Iran,... Bà từng thốt lên "tôi muốn khóc vì thất vọng" khi đọc những dòng viết của một bảo tàng 
uy tín, năm 1999, về gốm cổ Việt Nam: "Cái mà người ta gọi là thời kỳ vàng son của Việt Nam - 
thời Lý - Trần- mở đầu với nền độc lập. Gốm hoa lam Việt Nam có sự cách tân vĩ đại trong giai 
đoạn Trung Quốc đô hộ ngắn ngủi vào TK XV, và xuất phát từ thợ gốm phương Bắc". Một dẫn 
chứng thứ hai của Kerry Nguyễn Long về sự nhầm lẫn của giới nghiên cứu quốc tế về giá trị của 
gốm Việt Nam cũng không khỏi khiến người Việt ưu tư: "Trong một bài viết năm 2011, một nhà 
quản lý bảo tàng lí giải tạo sao bộ sưu tập hơn 1.000 hiện vật gốm sứ Việt Nam được sưu tập từ 
năm 1927 đến năm 2000 vẫn bị xếp trong kho, không có ai nghiên cứu. Bà ấy nhận xét rằng, thật 
ra thì những hiện vật đầu tiên nhập kho từ năm 1927 chỉ để dùng đối chiếu với sưu tập gốm 
Trung Quốc mà họ đã khai quật; gốm Việt Nam đóng vai trò tài liệu tham khảo, và xếp hạng hai 
sau gốm Trung Quốc. Và tôi xin trích dẫn: "Vùng phía Bắc, nơi mà hiện nay được gọi là Việt 
Nam được liệt vào vùng xa xôi và hầu như chưa có văn hóa, ở đó, cư dân đang mong chờ những 
người Hoa tiên phong đến để phát triển một loại mỹ thuật mà loại mỹ thuật đó chỉ có thể cố gắng 
bắt chước được mỹ thuật Trung Quốc mà thôi" (4). 
 Một cách mềm mại mà quyết liệt, Kerry Nguyễn Long đã tiếp tục thuyết phục người đọc 
về giá trị nguyên bản thực sự của nghệ thuật Việt  chứ  nó không phải là bản sao của bất kỳ nền 
nghệ thuật nào khác, bằng cách đi sâu tìm hiểu rất nhiều vấn đề xã hội, lịch sử, ảnh hưởng tôn 
giáo, và đặc biệt là thói quen, tập quán sinh sống và sáng tạo của người Việt. Chương về thời Lý 
(1009 - 1225), bà nói nhiều về ảnh hưởng của Phật giáo - như một "quốc giáo" thời đó - và văn 
hóa Champa đến sáng tạo nghệ thuật. Dẫn chứng sinh động là các hiện vật được tìm thấy trong 
đợt khai quật Hoàng Thành Thăng Long mà bà từng dành nhiều thời gian khảo cứu với sự giúp 
đỡ của các học giả, nhà nghiên cứu Việt Nam. Bà cũng từng có riêng một bài khảo cứu chuyên 
sâu về giá trị nghệ thuật của những hiện vật ở Hoàng Thành đăng tải trên Arts of Asia, chuyên 
san uy tín về nghệ thuật châu Á (5). Bà cũng không quên nhắc đến "Village Arts" (Nghệ thuật ở 
làng) với điển hình là nghệ thuật rối nước, cách tạo hình con rối và tinh thần làng xã dân gian 
thấm đẫm trong đó, như một gạch nối đến những công trình nghệ thuật ở làng phức tạp, tinh xảo 
hơn và giàu triết lý nhân sinh trong các chương sau.  
 Chương về nghệ thuật thời Nhà Trần (1225 - 1400) với điểm nhấn là kiến trúc ở chùa. Từ 
các cảnh cổng chùa được trạm khắc tinh vi cho đến các điêu khắc bên trong như vì kèo, tượng, 
và tháp ngoài vườn, Kerry Nguyễn Long đều nhận thấy ở đó những sự tiếp nối của biểu tượng, 
motif và tinh thần nghệ thuật thời Lý. Bà còn chọn hình chạm khắc đôi rồng chầu lá đề trên cánh 
cổng chùa Thái Lạc (Hưng Yên) được tạc trong giai đoạn này làm bìa sách. Những triều đại ngắn 
ngủi trong lịch sử Việt Nam như nhà Hồ (1400 - 1407), nhà Mạc (1527 - 1592) với mâu thuẫn, 
giao tranh liên miên giữa các phe nhóm trong nước cùng sự nhòm ngó của cường quyền phương 
Bắc song đã kịp sản sinh ra các tuyệt tác kiến trúc và mỹ thuật như Thành Nhà Hồ, các bức 
tượng Quan Âm ở chùa Đa Tốn, Bối Khê, Hội Hạ và đặc biệt là điêu khắc đình làng thời Mạc. 
Điêu khắc đình làng khoa học về cấu trúc mà sống động, tinh tế, đượm hình ảnh và tình cảm 
nhân gian làng xã đã được bà đi sâu giới thiệu với rất nhiều hình ảnh minh họa đặc sắc. Trong đó 
phải kể đến bản vẽ cắt lớp chi tiết của L. Bezacier lưu trữ ở Paris năm 1959(6). Đó là các minh 
chứng rõ nét nhất cho thấy sự phát triển liên tục, bền bỉ và mang đậm tinh thần người Việt, bất 
luận các vấn đề xã hội, chiến tranh hay giặc giã đương thời.  
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  Cũng vẫn tinh thần dân tộc sâu sắc ấy, ngay dưới thời thuộc địa Pháp, các kiến trúc sư trẻ 
người Việt đã biết "hòa trộn những yếu tố bản địa và châu Âu, minh chứng trong các công trình 
kiến trúc của Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Cao Luyện", các họa sĩ dù được học theo giáo trình 
phương Tây nhưng cũng đã tìm cách chuyển hóa sơn mài và lụa- chất liệu mỹ nghệ truyền thống 
- thành một chất liệu của nghệ thuật hội họa hiện đại. Các nhà điêu khắc cũng kịp áp dụng những 
bài học tạo hình khoa học phương tây trong việc thể hiện cho được tinh thần và thần thái nhân 
vật người Việt thân gần với mình. Chương cuối của sách, Đông gặp Tây, Cũ gặp Mới (1847 - 
1945) đã viết một cách hàm súc về những điều này. 
 Cuốn sách với hơn 300 hình ảnh minh họa, phần lớn được chụp lại trong các chuyến thực 
tế khảo sát của hai vợ chồng tác giả, thực sự là một cuốn sách đáng để đọc. Riêng với một độc 
giả người Việt như tôi, cuốn sách còn khiến tôi một lần nữa trở lại câu hỏi: tại sao cho đến tận 
hôm nay, người Việt mình, ở ngay trên kho tàng hiện vật và tư liệu quý giá nhường ấy, lại vẫn 
chưa có được một công trình nghiên cứu mỹ thuật dọc theo chiều dài lịch sử dân tộc? Bản bằng 
tiếng Việt chưa có mà bản bằng tiếng Anh để chứng tỏ giá trị, vẻ đẹp nguyên bản của nghệ thuật 
nước mình với thế giới thì càng chưa. Vợ chồng tác giả Kerry Long Nguyễn đã làm tất cả những 
gì có thể, hoàn toàn bằng "tiền tiết kiệm hưu trí" (7) của mình, để cuốn sách này được ra đời. Tất 
nhiên, họ cũng may mắn nhận được nhiều sự hỗ trợ của các học giả, nhà nghiên cứu Việt Nam 
và người dân địa phương nơi họ qua. Nhưng nếu không có niềm say mê và tình yêu nghệ thuật 
Việt, họ có thể kiên nhẫn để trở lại Việt Nam rất nhiều lần, đọc và phiên dịch rất nhiều nguồn tài 
liệu khác nhau để viết sách "với mong muốn có đóng góp trong một cuộc thảo luận công bằng 
hơn về nghệ thuật Việt Nam" trước biết bao lớp định kiến và nhầm lẫn với nghệ thuật Trung 
Quốc? Phải chăng, niềm say mê và tình yêu ấy, mong muốn ấy, đã và đang thiếu hụt trong chính 
giới nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam mình? 

Đ.M.T 
 Chú thích: 
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