Họa sĩ Tạ Tỵ, con sư tử lạc loài, cô độc
Cuối năm 1966, khi tôi được điều về Cục Chỉnh Huấn ở đường Lê Văn Duyệt, Sài
Gòn, thì họa sĩ Tạ Tỵ đã có mặt
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Cuối năm 1966, khi tôi được điều về Cục Chỉnh Huấn ở đường Lê Văn Duyệt, Sài
Gòn, thì họa sĩ Tạ Tỵ đã có mặt. Ông phụ trách phòng thiết kế, vẽ sơ đồ những
chương trình huấn luyện của cơ quan này.
Cảm phục tài năng, tên tuổi của ông từ lâu, nhất là ở lãnh vực tranh lập thể, và
những bức chân dung văn nghệ sĩ đặc biệt, đầy cá tính… Như những bức chân dung
đen, trắng kiệm nét, họ Tạ từng vẽ kịch tác gia Vi Huyền Đắc, nhà thơ Vũ Hoàng
Chương, Đinh Hùng, nhà văn Tchya / Đái Đức Tuấn, Hiếu Chân/ Nguyễn Hoạt,
Phùng Tất Đắc… Nhưng tôi không dám đường đột làm quen ông.
Cho tới một buổi trưa, tình cờ gặp nhau nơi sân cờ Cục Chính Huấn, Tạ Tỵ bất ngờ
bảo tôi: “Cậu về phòng tôi chơi. Tôi sẽ vẽ cho cậu một cái portrait…”
Tôi cảm động, lặng lẽ theo ông về căn phòng nhỏ biệt lập, đối diện khu nhà chính, hai
tầng của cơ quan này.
Mang tiếng là trưởng phòng, nhưng tôi không thấy ông có phụ tá, hoặc nhân viên nào
khác! Khi tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trước bàn giấy của ông, ông bảo tôi cứ
thanh thản, chỉ cần giữ hơi lâu một chút thế ngồi đầu tiên mà thôi.
“Chừng 20 tới nửa tiếng là xong,” ông nhấn mạnh.
Trong lúc vẽ, ông hỏi tôi đủ chuyện linh tinh; tựa như để tôi khỏi bị căng thẳng…

Đúng như ông nói, tôi đồ chừng chưa tới 20 phút, ông đã buông bút, đưa tấm giấy
croquis khổ lớn cho tôi.
Tôi ngạc nhiên không thấy mình trong bộ đồ lính, mà lại là một người quấn len quàng
cổ, miệng ngậm pipe. Tôi dè dặt hỏi ông ở đâu ra hình ảnh tôi như thế, ông bảo: “Tôi
thấy cậu như thế vài lần ở cà phê La Pagode, hoặc ở đâu đấy. Nhưng chính vì những
hình ảnh đó mà tôi muốn vẽ cậu.”
Sau đó nhiều năm, ông lại vẽ cho tôi một portrait khác.
Ông giải thích với T. rằng, khi gặp lại tôi, ông thấy tôi như một người khác. Từ một
thanh niên có dáng vẻ “thư sinh” (?); tôi biến thành một trung niên “bặm trợn” (?)
Khi khoảng cách giữa tôi và họa sĩ nổi tiếng từ thời kháng chiến này được thu hẹp lại,
nếu không muốn nói là không còn, tôi mạnh dạn hỏi ông về hành trình hội họa của
ông trước cuộc di cư 1954.
Ông kể ông tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương Hà Nội năm 1943.
Cũng năm này, ông đoạt một giải thưởng lớn của Salon Unique của Pháp. Trước đó,
năm 1941, khi còn là sinh viên, ông đã được trao cho một giải thưởng hội họa đặc
biệt. Tuy nhiên, điều ông hãnh diện nhất, có thể nhiều người không biết, đó là chính
nhờ giải thưởng vừa kể mà, ông được Hoàng Đế Bảo Đại (thời đó) mời viếng thăm cố
đô Huế. Dịp này, họ Tạ được Cựu Hoàng ưu ái mời đi chung xe ngựa, chạy qua một
số phố chính của kinh thành Huế.
Khi trả lời câu hỏi về những người bạn đồng thời với ông, ai là người ông thân nhất?
Không suy nghĩ, ông đáp: “Bùi Xuân Phái. Người được Nguyễn Tuân gọi là ‘Phái
Phố.’”
Về chuyện tham gia kháng chiến chống Pháp, ông kể, như nhiều văn nghệ sĩ thời tiền
chiến, sau cuộc tổng khởi nghĩa 1945, ông thoát ly gia đình, tham gia kháng chiến. Ở
Liên Khu 3, ông được chỉ định hướng dẫn một lớp học về Mỹ thuật. Giữa năm 1950,
khi thấy mình không hợp với phong trào VM, ông đã “dinh tê” tức trở về vùng quốc
gia, năm 1950.
Họa sĩ Tạ Tỵ nhớ lại, năm 1953, trước khi quyết định bỏ Hà Nội vào Sài Gòn, ông đã
rủ Phái Phố đi cùng. Nhưng: “Hắn từ chối vì không biết tới ‘xứ lạ, quê người’ rồi lấy
gì sống? Lấy gì nuôi vợ con?!?”
Một chi tiết khác nữa, họ Tạ nói, ông rất bằng lòng một việc làm thể hiện tình bạn bất
biến của mình là: Sau hơn 10 năm tù cải tạo ở một trại cải tạo miền Bắc, khi được trả
tự do, thay vì về ngay với gia đình đang hồi hộp, trông ngóng ở Sài Gòn thì, ông lại đi
tìm bạn, ở Hà Nội. Ông nói: “Khi gặp Bùi Xuân Phái, thấy nhau, chúng tôi cùng bùi
ngùi. Chúng tôi không nói được với nhau một lời nào! Chỉ nhìn nhau. Mặc cho những
giọt mắt già nua, hiếm hoi, lặng lẽ chảy…”
Tuy nhiên, người họa sĩ Việt Nam đầu tiên du nhập trường phái Lập Thể vào Việt
Nam, đã cho thấy ông càng quý, trọng bạn hơn nữa, khi sau này tình cờ ông biết được
một phát biểu can đảm, liều lĩnh của Phái Phố, khi ông được một nhà báo miền Nam
sau 1975, hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất về Tạ Tỵ? Thì, danh họa Bùi Xuân Phái nói
đại ý: Những năm ở lại Hà Nội, có một giai đoạn cuộc sống quá khó khăn, ông lấy
làm tiếc đã không nghe lời khuyên vào Nam trước Tháng Bảy, 1954, của Tạ Tỵ…

***
Thời gian ở Sài Gòn ngay từ năm 1956 rồi 1961, họa sĩ Tạ Tỵ đã có hai cuộc triển
lãm cá nhân. Lần thứ nhất với 60 bức tranh lập thể khổ lớn. Lần thứ hai, ông cũng
cho trưng bày 60 bức tranh khác, vừa lập thể vừa trừu tượng…
Trong 20 năm văn học nghệ thuật miền Nam, ngoài hội họa, Tạ Tỵ còn là tác giả
nhiều tác phẩm, từ thơ, truyện ngắn, tới biên khảo, phê bình… Ở lãnh vực nào, tác
phẩm của ông cũng tạo được sự chú ý đáng kể. Thậm chí có cuốn sách của ông, còn
gây nhiều dư luận thuận/ nghịch. Như cuốn “Phạm Duy Còn Đó Nỗi Buồn.” Sách
phổ biến không lâu, ông đã bị tác giả Nguyễn Trọng Văn, phản bác bằng cuốn
“Phạm Duy Đã Chết, Như Thế Nào?”
Với tôi, những đóng góp của cố họa sĩ Tạ Tỵ rất lớn lao cho văn học nghệ thuật miền
Nam cũng như cả Việt Nam. Vậy mà, tính tới Tháng Tư, 1975, mọi đóng góp của ông
gần như bị lãng quên. Họa hiếm lắm, ông mới được những người trong giới nhắc tới!
Giải thích cho sự kiện bất bình thường này, họa sĩ Trịnh Cung, thế hệ thứ hai, nổi
tiếng từ đầu thập niên 1960, cũng là một trong vài tên tuổi tiêu biểu của hội họa miền
Nam 20 năm, cho rằng: Sinh thời, họa sĩ Tạ Tỵ không giao du, không tham dự sinh
hoạt chung với anh em trong giới. Ông tự tách biệt mình khỏi đám đông. Như thể ông
không để ý tới ai, khiến anh em không có nhiều cơ hội tiếp xúc (?!)
Tôi muốn thêm vào lý giải của Trịnh Cung hai cảm nghĩ chủ quan sau đây:
-Thứ nhất, Tạ Tỵ đã tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, từ thuở
phôi thai của nền hội họa Việt. Ông lại còn rất sớm, nhận nhiều giải thưởng giá trị.
Mặt khác, ông cũng rất sớm được các bảo tàng viện thế giới lưu giữ, và trưng bày
tranh của ông.
Tưởng cũng nên nhắc đến bức sơn dầu “Cô Đơn,” ông vẽ năm 1951 tại Hà Nội, thì
nhiều năm sau, (Tháng Tư, 2000) nhà Sotheby, đã bán đấu giá được 19,550
Singapore đô la, trong một cuộc đấu giá tranh ở Singapore.
Một chi tiết khác nữa, theo một người bạn thân của họ Tạ (không thuộc giới hội họa)
thì, bức “Mùa Hè Đỏ Lửa” ông vẽ năm 1972, sau được đổi tên thành “Cất Cánh,”
được bảo tàng viện thành phố Sài Gòn chọn để trưng bày (đó là bức sơn dầu lớn nhất
của bảo tàng viện này, tính tới hôm nay).
-Thứ nhì, tình trạng phe phái, đố kỵ, khoanh vùng, có tính cách địa phương, trong
sinh hoạt văn học nghệ thuật ở miền Nam 20 năm là có thật và khá trầm trọng!
Điển hình, cá nhân tôi, có lần hỏi nhà văn Trần Phong Giao, thời còn làm thư ký tòa
soạn tạp chí Văn rằng: “Tại sao báo Văn không mời nhà văn A., nhà thơ B., góp bài
cho Văn?” Ông trả lời ngay, khá thản nhiên: “Vì, ‘không quen. Không hợp.’”
Sự lãnh đạm hay chủ tâm (?) “loại bỏ” Tạ Tỵ khỏi họa-giới của một số người làm
nghệ thuật ở Sài Gòn trước đây, tôi cho là một sai lầm. Một đáng tiếc lớn.
***
Rất may, cuối cùng, trước sự ra đi vĩnh viễn gần như trong lặng, lẽ, âm thầm của họa
sĩ, nhà thơ, nhà văn Tạ Tỵ ngày 24 Tháng Tám, 2004, tại Sài Gòn, đã được họa sĩ

Đinh Cường, thế hệ sau họ Tạ, ở hải ngoại sớm biết. Họ Đinh đã gửi một vòng hoa
phúng điếu về Việt Nam, và một vòng hoa khác, của Hội Nghệ Thuật Thành Phố Sài
Gòn… gửi viếng, chia buồn với tang quyến người quá cố.
Hôm nay, tôi nghĩ, ở cõi khác, nếu họa sĩ Tạ Tỵ biết, chắc ông sẽ cảm thấy được an ủi
phần nào! Giống như thời gian gần đây, họa sĩ Trịnh Cung, ở miền Nam California,
cũng đã có những bài viết khách quan, ghi nhận công lao đóng góp đáng kể của Tạ
Tỵ cho hội họa miền Nam (tất nhiên cho cả Việt Nam).
Với tôi, Tạ Tỵ là một trong vài họa sĩ Việt Nam, khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh con
sư tử lạc loài, cô độc, cho tới khi từ trần.
Du Tử Lê.

