
Hai Vẻ Đẹp của Nhất Linh  
Nguyễn Tường Thiết  
  

   
Tháng 10 năm 2010 vừa qua một họa phẩm hiếm quí của Nhất Linh đã được bán 
đấu giá tại Hồng Kông. 
Sotheby’s nhà bán đấu giá nghệ phẩm danh tiếng cho biết lần đầu tiên một bức họa 
của Nguyễn Tường Tam được bầy bán trên thị trường thế giới. Bức họa mang tên 
Cảnh Phố Chợ Đông Dương (Scène de Marché de rue Indochinois) vẽ trên vải lụa, 
khổ 20×36 IN, thực hiện trong khoảng năm 1926-1929, do một tư nhân bên Pháp 
đặt bán với giá khởi đầu 25,000-32,200 Mỹ kim. 
Sotheby’s trang trọng giới thiệu bằng Anh ngữ tác giả Nguyễn Tường Tam và bức 
họa của ông mà tôi tạm dịch sang tiếng Việt như sau: 
Cảnh Phố Chợ Đông Dương đánh dấu lần đầu tiên một họa phẩm của Nguyễn 
Tường Tam xuất hiện trên thị trường quốc tế. Sinh năm 1905* tại Hải Dương (Bắc 
Việt) trong một gia đình nghèo Nguyễn Tường Tam khi còn rất nhỏ tuổi đã sớm 
mất cha, một vị thông phán. Mặc dù gặp nghịch cảnh khó khăn tất cả bẩy người 
con của gia đình Nguyễn Tường đã cố vươn lên để sau này trở thành những người 
nổi danh có những đóng góp đáng kể cho đất nước và cho nền văn hóa Việt Nam. 
Nguyễn Tường Tam, bút hiệu Nhất Linh, cùng với người bạn văn Khái Hưng, đã 
sáng lập ra hội văn hóa Việt Nam nổi tiếng mang tên Tự Lực Văn Đoàn. Ông cũng 
là sinh viên đợt đầu tiên của Trường Mỹ Thuật Hà Nội. Bạn cùng lớp với ông có 
Lê Phổ, Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Mai Trung Thu, Georges Khán, Công 
Văn Trung và Lê Ang Phan, những người mà sau này được xem là tầng lớp họa sĩ 
tiền phong cho nền hội họa Việt Nam hiện đại. 
Cảnh Phố Chợ Đông Dương với màu sắc ấm cúng và tinh tế, với đường nét duyên 
dáng trên vải lụa thanh tú đã thể hiện hết vẻ đẹp tuyệt vời của tranh lụa vốn là nét 
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độc đáo của Trường Mỹ Thuật Hà Nội. Mô tả cảnh sinh hoạt rộn rịp của một ngôi 
chợ điển hình miền Nam bộ, với đàn bà và trẻ con làm chủ điểm, bức tranh cho 
thấy sự lưu tâm của người nghệ sĩ đối với đời sống xã hội, và có lẽ nó hé mở cho 
thấy tương lai của ông sau này là người rất nhậy cảm trước những biến chuyển về 
xã hội cũng như về văn hóa của đất nước ông. 
Năm 1927, mặc dù có thực tài vẽ, Nguyễn Tường Tam đã tự ý rời bỏ Trường Mỹ 
Thuật để theo đuổi nghề báo và viết văn, với sự luyến tiếc vô cùng của các giáo sư 
nhà Trường, đặc biệt là của họa sĩ kiêm giám đốc Victor Tardieu. Nhà cầm quyền 
Pháp hồi ấy không mấy yên tâm về quyết định của ông vì đây là một thời kỳ 
chuyển tiếp của Đông Dương: một thời kỳ cách tân từ cũ qua mới làm lay động cấu 
trúc xã hội và chính trị trên mảnh đất thuộc địa này của người Pháp. 
Để có thể trở thành một “nghệ sĩ tự do,” Nguyễn Tường Tam tiếp tục vẽ tranh lụa 
và mở vài cuộc triển lãm ở Hà Nội, Sài Gòn và Nam Vang. Không một ai biết chắc 
là hồi trẻ ông đã vẽ bao nhiêu bức tranh. Mặt khác những tiểu thuyết của ông được 
xem là có tính cách mạng và ông bị mật thám Pháp theo dõi kỹ. 
Sau năm 1929, Tam thôi vẽ và thành lập báo Phong Hóa ở Hà Nội, một tờ báo nổi 
tiếng và là cơ quan tiền phong cổ vũ cho sự đổi mới, đả phá những ý niệm cổ hủ 
thay bằng những tư tưởng tiến bộ, đưa đến sự tiến hoá về xã hội cũng như về giáo 
dục. 
Tam không những được xem là vị lãnh đạo trên địa hạt văn học nghệ thuật, ông 
còn là tiểu thuyết gia mới hàng đầu, đồng thời là một chính trị gia được nhiều 
người biết tới. Ít người biết ông là một họa sĩ bởi lẽ trải qua bao nhiêu biến cố và 
thời gian không còn bao nhiêu họa phẩm của ông sống sót. Một bức tranh với khổ 
khá lớn và được bảo tồn kỹ như bức tranh này, Cảnh Phố Chợ Đông Dương quả là 
họa phẩm cực hiếm, bởi vì không những không còn nhiều những tranh như thế tồn 
tại, mà còn bởi vì nó cung cấp thêm một cái nhìn quan trọng vào trong di sản của 
ông, một trong những người Việt Nam Mới tiền phong nổi danh. 
(Modern and Contemporary Southeast Asian Painting, Hong Kong 4 October 
2010, trang 116) 

* 

Tháng 10 vừa qua tôi nhận được từ nam Cali một cú điện thoại khiến tôi sửng sốt. 
Bác sĩ Hà Quốc Thái–một người tôi quen biết–báo cho tôi là ở Hồng Kông họ vừa 
bán đấu giá một bức tranh của ông cụ tôi. Anh Thái là một người sưu tập tranh quí, 
anh tỏ ý tiếc là đã không mua được bức tranh ấy vì đã có người trả quá cao (trên 
Sotheby’s website bức tranh đã được bán với giá 596,000 Hồng Kông đô-la, 
khoảng 75,000 Mỹ kim). Mặc dù chưa nhìn thấy bức tranh mà chỉ nghe anh Thái 
nói đó là một bức họa lớn vẽ cảnh chợ trên vải lụa và ký tên TAM, tôi đặt ngay câu 
hỏi về tính trung thực của bức tranh ấy. Bởi nhiều lẽ: thứ nhất là sau gần nửa thế 
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kỷ sưu tập những di cảo của ông cụ tôi chưa hề trông thấy hoặc nghe nói đến một 
bức tranh nào tương tự như thế, thứ hai là trong tất cả tài liệu và tranh vẽ của ông 
cụ mà tôi cất giữ đều ký tên hoặc là NHẤT LINH hoặc là TƯỜNG TAM, chứ 
không bao giờ ký TAM không thôi. Thấy tôi tỏ ý nghi ngờ anh Thái hứa gửi tôi 
quyển sách của nhà Sotheby’s để tôi so chữ ký ông cụ và anh cũng nói thêm nhà 
bán đấu giá Sotheby’s là một cơ quan uy tín quốc tế rất lâu đời không bao giờ có 
chuyện họ bán một bức tranh giả mạo. Sau khi nhận được quyển sách nhìn chữ ký 
và so với chữ TƯỜNG TAM ký trên bức thư từ chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao 
của ông cụ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa: chữ Tam ký trên tranh giống chữ 
Tam trên bức thư. Bức tranh này được vẽ khi ông cụ tôi ở trong khoảng từ 20 đến 
23 tuổi, có lẽ hồi đó ông chưa có bút hiệu Nhất Linh. 
Nhìn bức tranh tôi bàng hoàng. Mối xúc động đó của tôi hoàn toàn có tính cách cá 
nhân. Ðó là tâm trạng của một đứa con lần đầu tiên được nhìn thấy một họa phẩm 
mà nó chưa từng nhìn thấy của người cha thân yêu. Hơn thế nữa bức tranh như một 
cánh cửa vừa hé mở lộ ra một phần đời của cha nó mà nó chưa hề biết tới. 
Tôi nhìn bức tranh mà như không nhìn tranh. Hình ảnh hiện lên trong tôi là tác giả 
bức tranh ấy, một cậu thanh niên mới ngoài 20 tuổi, đứng trước một giá vẽ họa 
cảnh phố chợ Sài Gòn gần 90 năm xưa. 
Tôi tự hỏi tại sao bức tranh này lại là cảnh phố chợ ở Sài Gòn mà không phải là 
cảnh chợ Hà Nội hay một làng quê đất Bắc? Dịp nào mà cha tôi trong thập niên 20 
của thế kỷ trước đã có phòng triển lãm tranh ở Sài Gòn và Nam Vang? Nguyên do 
nào khiến ông đã phiêu lưu rời xa Hà Nội sớm thế khi ông mới hai mươi mấy tuổi 
đầu? 
Tôi tìm thấy câu trả lời trong vài dòng ngắn ngủi sau đây khi đọc lại tiểu sử Nhất 
Linh. Thụy Khuê trong cuốn sách Nhất Linh, người nghệ sĩ người chiến sĩ, cho 
biết: “Cuối năm 1923 ông đậu bằng Cao Tiểu. Nhưng vì chưa đến tuổi vào trường 
cao đẳng, nên làm thư ký sở tài chính Hà Nội, kết duyên văn nghệ với Tú Mỡ Hồ 
Trọng Hiếu, viết Nho Phong. Lấy vợ và theo ban cao đẳng. Lúc đầu, năm 1924 học 
thuốc được một năm thì bỏ, chuyển sang học Mỹ Thuật, được một năm cũng bỏ. 
Năm 1926 Nguyễn Tường Tam vào Nam, gặp Trần Huy Liệu, Vũ Đình Di định 
cùng làm báo. Nhưng vì tham dự đám tang Phan Chu Trinh, hai người này bị bắt, 
Nguyễn Tường Tam phải trốn sang Cao Miên, sống bằng nghề vẽ và tìm đường đi 
du học”. 
Như vậy là trong thời gian ở Sài Gòn và Nam Vang cha tôi đã sống bằng nghề vẽ. 
Ông tổ chức những buổi triển lãm để bán tranh và một trong những bức ấy có một 
người (Việt hay Pháp?) mua được đem qua Pháp để hơn 80 năm sau bán đấu giá ở 
Hồng Kông: đó là bức tranh tôi đang nhìn ngắm được chụp lại và in trong cuốn 
sách của nhà Sotheby’s. 
Ngắm bức tranh tôi ngẩn ngơ. Lần đầu tiên tôi thấy một họa phẩm lớn của ông vẽ 
trên vải lụa. Những bức tranh mà tôi sưu tập được là những bức nhỏ cha tôi vẽ sau 



này, phần lớn là những bản phác họa trên giấy vẽ hoa lan, vẽ phong cảnh Ðà Lạt… 
Trước sau tất cả các họa phẩm này đều toát lên một vẻ đẹp thật sự của tài hoa. 
Mặc dù sau năm 1929 ông cụ tôi không sống về nghề vẽ như một họa sĩ chuyên 
nghiệp nhưng lòng mê say hội họa của ông vẫn theo ông cho đến cuối đời. Ông 
dùng tài vẽ của mình, theo từng giai đoạn, hoặc để làm báo, hoặc vẽ theo cảm 
hứng. Với báo Phong Hóa và Ngày Nay trước kia ông ký tên Ðông Sơn và sau này 
với Văn Hóa Ngày Nay ông ký tên Nhất Linh trên những bức vẽ. Phần lớn những 
tranh tôi giữ được là những bức cha tôi vẽ theo cảm hứng trải qua nhiều giai đoạn 
của đời ông. 
Từ bức tranh Cúc Xưa vẽ ở Hồng Kông năm 1948,  
  

 

  

bức Cathédrale de Bourges ở Paris năm 1954 
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cho đến bức Phong cảnh Ðà Lạt năm 1958 … 

 

  
Ðặc biệt là trong những năm 1956-58 hồi chúng tôi ở Ðà Lạt, tôi chứng kiến cha tôi trong những 
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buổi đi chơi xa hoặc đi tầm lan ông thường vẽ phác phong cảnh và hoa phong lan trên một cuốn 
sổ tay. Thời gian này tôi thấy ông vẽ còn nhiều hơn là ông viết nữa.  
  

 Hoa Phong Lan của Nhất Linh (28/10/1957) 

   
Bức tranh Cảnh Phố Chợ Ðông Dương mới khám phá này còn gây cho tôi thêm một thắc mắc. 
Vì lẽ gì mà người nghệ sĩ trẻ tuổi tài hoa ấy lại tự ý rời bỏ Trường Mỹ Thuật để theo đuổi nghề 
báo và viết văn? 
Ðể trả lời cho câu hỏi này một người bạn của ông cụ tôi, nhà văn Trương Bảo Sơn, giải thích: “Ở 
trường Mỹ Thuật anh tin tưởng đời anh sẽ là một họa sĩ, thực là thích hợp với tâm tồn nghệ sĩ 
của anh. Anh mê say hội họa, nhưng rồi sau một năm, một hôm cùng bạn theo giáo sư về vùng 
quê vẽ mấy con trâu, anh nhận thấy cái cảnh nghèo khổ của dân quê và sự vô lý của công việc 
anh đang làm: trong lúc dân chúng bao nhiêu người còn phải sống trong cảnh “bùn lầy nước 
đọng”, anh lại có thì giờ đi vẽ trâu”. 
Ông Trương Bảo Sơn là người rất thân cận với ông cụ tôi, chắc hẳn là đã được nghe chính ông 
cụ tôi tâm sự, nên đoạn trích của ông về lý do ông cụ bỏ hội họa là cực kỳ quí giá và quan trọng 
vì phản ảnh đúng tâm trạng ông cụ tôi. 
Mặc dù không còn gì để nghi ngờ nữa tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm lý do khiến ông cụ tôi bỏ vẽ 
và tôi đã được soi sáng hơn khi đọc kỹ lại truyện ngắn Hai Vẻ Đẹp của Nhất Linh. Trong truyện 
tác giả Tam của bức tranh kia hoá thân thành nhân vật Doãn. Chỉ khác một điều: Tam là họa sĩ 
trước khi Đi Tây. Còn Doãn là họa sĩ khi từ Pháp trở về. 
Nhất Linh tả hoạ sĩ Doãn vẽ cảnh chợ ở một làng quê, gần gũi với cảnh chính ông vẽ trong bức 
Cảnh Phố Chợ Đông Dương: 
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Biết là có phiên chợ, Doãn dậy sớm ra ngồi ở hàng nước đầu làng để đón những người gồng 
gánh đi qua. Chàng cần lấy dáng điệu một bọn người gánh hàng, vì chàng đương làm dở một 
bức bình phong sơn vẽ cảnh chợ nhà quê.  
Doãn vẽ mỏi cả tay mà vẫn còn muốn vẽ. Giở cuốn sổ tay xem lại, chàng thấy nhiều dáng rất 
linh động. Nhưng chàng vẫn nhận thấy nó sai hẳn sự thực; người ở trang giấy đẹp đẽ, sạch sẽ 
khác xa những người thật xấu xí, bẩn thỉu, tiều tụy đi diễn qua trước mắt chàng từ sáng đến 
giờ… 
Nhất Linh diễn tả tâm trạng của Doãn khi vẽ một cảnh nghèo khó như sau: 
Doãn lim dim mắt nhìn cái mái nhà gió đêm qua thổi bay từng mảnh để hở cả rui tre. Chàng 
toan chữa lại bức tranh, nhưng sao lại thôi, vì chàng cho thế là vụn vặt quá. Những cái mái nhà 
thủng làm chàng lo sợ; nếu mai kia họ đem rạ mới lợp lại, màu mái nhà đổi khác thì bức tranh 
của chàng đành vứt đi. Chàng cúi xuống vẽ thật mau. Được một lúc chàng tự nhiên mỉm cười vì 
một ý ngộ nghĩnh thoáng hiện trong óc: 
– Mình chỉ cốt vẽ, muốn cho người ta ở nhà dột mãi, không cho người ta lợp lại mái nhà nữa… 
Rồi chàng buồn rầu tự hỏi làm sao họ lại có thể sống trong cái nhà đó được.  
Người họa sĩ trong truyện cuối cùng tìm thấy chân lý: đó là sự khám phá ra vẻ đẹp thứ hai trong 
Hai Vẻ Đẹp của cuộc đời: 
Doãn táy máy rứt một cây cỏ đưa lên miệng nhai lá. Mùi đất ở rễ cỏ chàng tưởng như một mùi 
thơm của thời quá vãng còn vương lại, để chàng nghĩ đến cái ý nghĩ của quê hương. Doãn thấy 
mình đã bao lâu nay sống ở giữa chốn quê như một người xa lạ; bây giờ chính những cảnh nhem 
nhuốc của quê hương đã kích thích chàng, xúi giục chàng quay về với quê hương và mong mỏi 
cho quê hương trở nên đẹp đẽ. Đời của đám dân quê đã bao lâu bị chàng thờ ơ, lạnh nhạt, bỏ 
quên như xác những con vờ bên sông kia, từ lâu chàng sẽ săn sóc tới. 
Thoáng một lúc chàng thấy hiện ra, trên những làng xóm ngủ yên, in bóng xuống các ruộng 
nước rải rác ở chân trời, những cảnh đẹp khác hẳn những cảnh đẹp vẫn phô diễn trong tranh: 
đó là những cảnh đời đẹp đẽ sáng sủa mà mấy tháng trước đây chàng đã có lần tưởng đến, 
nhưng cho là không bao giờ thành được sự thực. Doãn ngẫm nghĩ: 
– Ta phải hết lòng đi tìm cái đẹp ấy cho người khác, cũng như là bấy lâu ta đi tìm cái đẹp về 
hình sắc để ghi trên vải lụa. 

* 

Hai Vẻ Đẹp của Nhất Linh nói lên hết.Từ hội họa chàng họa sĩ đã nhìn thấy một cái đẹp khác: vẻ 
đẹp cao cả của cách mạng làm cho đời tốt hơn. 
Và chàng sau đó đã thực sự lên đường đi tìm vẻ đẹp thứ hai cho đời ông và cho quê hương ông. 
Hành trang lên đường là điều tâm niệm sau đây của André Gide mà ông đã đặt làm lời mở cho 
truyện Hai Vẻ Đẹp: 
Anh phải luôn luôn tự nhủ rằng đời người có thể đẹp đẽ hơn: đời của anh và đời của những 
người khác. 
 
Nguyễn Tường Thiết 

 

* Nguyễn Tường Tam sinh ngày 25-7-1906 nhưng bởi muốn đủ tuổi để đi thi, ông đã làm lại 
giấy khai sinh tăng thêm một tuổi, do đấy trên giấy tờ ghi ngày sinh là 1-2-1905. (Chú thích của 
NTT) 

http://xa.yimg.com/#_ftnref1_6895

