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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của các sự kiện dựng nước và các cuộc chiến 

tranh giữ nước. Trong các cuộc chiến tranh đó, lực lượng vũ trang luôn giữ vai trò 

quan trọng làm nên mọi thắng lợi. Tiếp bước truyền thống cha anh, vào thế kỷ XX, 

Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân chiến đấu chống lại kẻ thù xâm 

lược, giành tự do và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Quân đội nhân dân Việt Nam là đội 

quân được sinh ra từ nhân dân lao động anh hùng. Trong quá trình hơn 70 năm 

trưởng thành và phát triển của mình, quân đội nhân dân Việt Nam luôn được sự 

giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân. Tình cảm gắn bó giữa quân đội với nhân dân đã tạo 

nên sức mạnh to lớn đưa dân tộc đi đến thắng lợi trong công cuộc giành độc lập. 

Tình cảm gắn bó giữa quân đội và nhân dân hay được gọi là tình quân dân luôn 

được quân đội phát huy trong giai đoạn hiện nay. Tình quân dân cũng là giá trị quý 

báu được toàn quân gìn giữ qua những giai đoạn huấn luyện và trưởng thành. Trong 

các cuộc kháng chiến, tình quân dân đã từng là đề tài quan trọng để các văn nghệ sĩ 

sáng tác nhằm cổ động toàn quân, toàn dân kháng chiến. Trong thời bình, tình quân 

dân vẫn là tình cảm thắm thiết diễn biến trong đời sống thường ngày và được ca 

ngợi bằng nhiều hình thức. Tìm hiểu tình quân dân trong các sáng tác nghệ thuật, 

đặc biệt là trong mỹ thuật là một cách mà thông qua đó có thể hiểu được bản chất 

sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.  

Là một trong những bảo tàng quốc gia thuộc loại đầu ngành, Bảo tàng Lịch 

sử quân sự Việt Nam hiện đang lưu giữ một số lượng hiện vật phong phú, đa dạng, 

trong đó có khá nhiều các hiện vật, tài liệu, hình ảnh về tình quân dân được gìn giữ 

từ trong kháng chiến cho đến hôm nay. Tranh cổ động là một dạng hiện vật lưu trữ 

của bảo tàng bởi nó không chỉ là nguồn trần thuật về lịch sử, về con người mà trong 

cuộc sống hôm nay, tranh cổ động vẫn tiếp tục phát huy ý nghĩa xây dựng tư tưởng 

trong giáo dục và huấn luyện toàn quân. 
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Là người có nhiều năm làm việc tại bảo tàng, có điều kiện tiếp xúc với hiện 

vật tranh cổ động, đồng thời là một quân nhân, tôi nhận thấy tranh cổ động thể hiện 

nội dung tình quân dân có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ trong thời chiến mà trong cả 

cuộc sống hiện nay. Điều đó thôi thúc tôi lựa chọn đề tài Tranh cổ động biểu đạt 

tình quân dân ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để tìm hiểu về sưu tập hiện 

vật phong phú và hấp dẫn này.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Việt Nam là nước có nền văn hóa truyền thống đoàn kết, sống có tình có 

nghĩa đó là văn hóa cội nguồn xuất phát từ tinh thần yêu nước thương nòi của con 

dân đất Việt. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Nước lấy dân làm gốc. Trong 

công cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân,… Quân tốt dân tốt, 

Muôn sự đều nên. Gốc có vững cây mới bền, Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. 

[30,Tr 8].  Nhân dân và quân đội đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau là một truyền thống quý 

báu, là cơ sở giúp cho quân đội đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng đất 

nước, đem lại hòa bình, tự do cho nhân dân. Vì vậy ở thời kỳ cách mạng nào tình 

quân dân vẫn được khẳng định, được ví von với hình ảnh mang tính gắn kết, dân 

như nước, quân như cá, quân với dân như cá với nước.  

Do tính chất đặc biệt đó mà tình quân dân đã trở thành chủ đề lớn trong các 

sáng tác thơ, ca, nhạc, họa. Thông qua ngôn ngữ riêng của từng loại hình nghệ 

thuật, chúng ta cảm nhận được các cung bậc tình cảm, trạng thái cảm xúc khác nhau 

của tình quân dân. Tác giả Quang Dũng trong bài thơ Tây tiến đã trải lòng với 

những nỗi nhớ dài về tình cảm đồng đội thân yêu, nhớ những miền đất gắn với kỉ 

niệm ấm áp của tình quân dân trong kháng chiến.  

“…Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói.  

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi…”. 

Cũng tinh thần, tình cảm như vậy, Tố Hữu viết bài “Việt Bắc” là bản hùng ca 

của cuộc kháng chiến chống Pháp. Với hai chủ từ “mình” và “ta”, nhà thơ đã giãi 

bày tình cảm da diết của nỗi nhớ. Lồng trong nỗi nhớ chiến khu là tình cảm ấm áp 

của tình người, tình quân dân: 
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“Nhớ từng bản khói cùng sương 

Sớm khuya bếp lửa người thương đi về 

Nhớ từng rừng nứa bờ tre 

Ngòi Thia sông Đáy, suối Lê vơi đầy 

Ta đi, ta nhớ những ngày 

Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi 

Thương nhau, chia củ sắn lùi 

Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng 

Nhớ người mẹ nắng cháy lưng 

Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô 

Nhớ sao lớp học i tờ 

Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan”... 

Bài thơ kết tinh những tình cảm lớn của con người Việt Nam kháng chiến và 

bao trùm là tình yêu nước. Tình cảm ấy thấm sâu vào mọi bình diện và mọi quan hệ 

trong đời sống, được biểu hiện trong nhiều trạng thái phong phú, đa dạng: Tình 

quân dân “cá nước”, nghĩa tình hậu phương với tiền tuyến, miền ngược với miền 

xuôi, nghĩa tình gắn bó người cán bộ với quần chúng, lòng kính yêu của nhân dân 

với lãnh tụ, tình cảm ấy chi phối cả cái nhìn và cảm xúc về thiên nhiên đất nước với 

ý thức tự hào của con người làm chủ. 

     Năm 1973 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trong lần về Hà Bắc sáng tác đã chứng 

kiến những bà mẹ Đa Mai ngồi khâu hàng ngàn chiếc áo cho chiến sĩ. Ông xúc 

động không nói thành lời, và bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa ra đời. Nhạc sĩ 

sáng tác dựa trên chất liệu dân ca tạo nên giai điệu đằm thắm, làm xốn xang triệu 

triệu trái tim. Những ca từ “Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo/ Đời mẹ 

nghèo trông áo rách, áo rách nên thương/ Các con ra đi đã mấy chiến trường/ Mang 

theo cả tình thương của mẹ…” khiến người nghe nghẹn ngào, xúc động. Hình ảnh 

bà mẹ trong bài hát vừa có hình ảnh người mẹ thân yêu đã sinh ra ông, vừa là những 

bà mẹ Hà Bắc (cụ thể là ở làng Đa Mai) kết tinh thành bà mẹ Việt Nam nhân hậu, 

giàu tình thương con và hy sinh cho cách mạng. 
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Bài hát Đường cày đảm đang của nhạc sĩ An Chung là ca khúc tiêu biểu đã 

khắc họa hình ảnh người con gái của đồng bằng châu thổ Bắc Bộ dung dị, hồn 

nhiên, chất phác nhưng ẩn chứa trong đó là vẻ đẹp của một tâm hồn cao quý, nồng 

ấm tình người, tình quân dân trong giai đoạn chống mỹ. Nội dung lời ca giản dị như 

lời tâm sự của người phụ nữ hậu phương gửi tới người chồng, người  yêu nơi tiền 

tuyến: “Từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang, ruộng cấy chăng dây, cấy lúa 

thẳng hàng, đào đắp mương dẫn nước quanh làng”. Công việc đồng áng vất vả nặng 

nhọc là thế nhưng ấp ủ trong lòng các chị là niềm lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi 

ngày mai: “giặc tan anh về, đón anh thăm đường cày”. 

Trong sáng tác mỹ thuật nói chung đề tài tình quân dân là mảnh đất mầu mỡ 

cho nhiều họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên thể hiện với các chất liệu khác 

nhau. Năm 2002, Bảo tàng tổ chức triển lãm mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang 

nhân dân chiến tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, những sáng 

tác thể hiện tình quân dân luôn xuất hiện. Hạt gạo Tuy Hòa của họa sĩ Võ Tấn 

Hoàng, tranh lụa Nghĩa tình của họa sĩ Nguyễn Thị Quang Vinh, tranh khăc gỗ 

Chiến sĩ dân vận ở Quảng trị của họa sĩ Trần Vinh Lưu, tác phẩm tượng thạch cao 

Tình quân dân của Lê Huy Hạnh… những tác phẩm mang hơi thở kháng chiến, 

mang tinh thần bất khuất của những chiến sĩ cách mạng và ấm áp cảm động về tình 

quân dân. 

Mặc dù tranh cổ động xuất hiện từ khoảng những năm trước 1945 nhưng vì 

hoàn cảnh đất nước chiến tranh không có điều kiện tổ chức triển lãm và xuất bản, in 

ấn các bộ sưu tập. Do đã sưu tập được khá nhiều tranh cổ động mà chưa có điều 

kiện công bố giới thiệu đến công chúng nên năm 2001, Bảo tàng Lịch sử Quân sự 

Việt Nam đã tổ chức triển lãm, in sách tranh cổ động theo chuyên đề  Sưu tập tranh 

cổ động ở Bảo tàng Quân đội của  nhóm tác giả họa sĩ, thượng tá Bằng Lâm; Cử 

nhân, thượng tá Hoàng Văn Lâm và thạc sĩ, trung tá Trần Thanh Hằng. Trong 

chuyên đề này, nhóm tác giả đã trình bày khái niệm tranh cổ động nhằm góp phần 

xác định tiêu chí của loại hiện vật này trong bảo tàng để xây dựng sưu tập; Phân tích 

vai trò xã hội của loại hiện vật tranh cổ động qua các thời kỳ và trong tình hình hiện 
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nay; Khái quát  thực trạng của  loại hiện vật tranh cổ động ở bảo tàng quân đội; Tập 

hơp, thẩm định, xác minh những hiện vật thuộc sưu tập tranh cổ động ở bảo tàng 

quân đội và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sưu tầm, kiểm kê, bảo 

quản, trưng bày phát huy tác dụng của sưu tập tranh cổ động.  

  Luận văn thạc sĩ của Lê Thị Thúy Hoàn, Viện nghiên cứu văn hóa dân gian 

về đề tài: “ Gía trị văn hóa của sưu tập tranh áp phích, cổ động giai đoạn 1946- 

1954 ở bảo tàng cách mạng Việt Nam”, năm 2001. Đề tài đã tập hợp phân loại và 

khảo tả đầy đủ tư liệu về sưu tập tranh áp phích, cổ động và kết quả nghiên cứu về 

đề tài này giai đoạn 1946-1954, góp thêm tư liệu vào việc nghiên cứu lịch sử, văn 

hóa, nghệ thuật, mỹ thuật thời kỳ kháng chiến chống pháp. Xác định những đặc 

trưng cơ bản của tranh áp phích, cổ động giai đoạn 1946-1954, tìm hiểu giá trị lịch 

sử, văn hóa, văn hóa dân gian, nghệ thuật, mỹ thuật của sưu tập này trong bối cảnh 

lịch sử, mỹ thuật cách mạng. Những kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở khoa 

học bước đầu cho việc nghiên cứu tính dân gian trong nền mỹ thuật cách mạng, 

giúp cho việc sắp xếp, phân loại sưu tập tranh áp phích, cổ động trong kho của bảo 

tàng và trưng bày và việc gìn giữ kế thừa yếu tố dân gian truyền thống trong cuộc 

sống đương đại. 

       Luận văn thạc sĩ của Triệu Minh Lâm về đề tài Tranh cổ động chính trị về đề 

tài công an nhân dân giai đoạn từ 1986 đến nay, năm 2014 đã nêu được các vấn đề 

lý luận cũng như lịch sử hình thành, phát triển của tranh cổ động chính trị trên thế 

giới và ở Việt Nam, lựa chọn và giới thiệu cũng như phân tích, đánh giá một số tác 

phẩm của các họa sĩ tiêu biểu vẽ tranh cổ động chính trị Việt Nam nói chung và lực 

lượng công an nói riêng, đánh giá được tầm quan trọng về chức năng giáo dục, thẩm 

mỹ của tranh cổ động chính trị trong lực lượng công an nhân dân.  

Đề tài Nghiên cứu tư liệu hóa sưu tập tranh tuyên truyền cổ động 1945- 1975 

hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã góp phần phục vụ cho công tác 

nghiên cứu, trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong tương lai. Thông qua 

đĩa VCD, công chúng ở xa không có điều kiện đến bảo tàng cũng có thể được xem 

các tranh cổ động giai đoạn 1945- 1975. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần 
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định hướng cho bảo tàng về kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm bổ sung, bảo quản và 

phát huy giá trị của hiện vật tranh cổ động giai đoạn 1945-1975, cung cấp tư liệu  

phục vụ nghiên cứu khoa học.  

Trong quá trình thu thập tư liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu Tranh cổ động 

biểu đạt tình quân dân ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, chúng tôi nhận thấy 

tình quân dân được thể hiện nhiều trong các sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó 

tranh cổ động là một bộ phận của nghệ thuật tạo hình cũng có những tác phẩm thể 

hiện nội dung này. Những công trình nghiên cứu tranh cổ động theo vấn đề chung 

và riêng đã được chúng tôi khảo sát, qua đó thấy rằng tranh cổ động về tình quân 

dân chưa được nghiên cứu.        

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Tìm hiểu, nghiên cứu hiện vật tranh cổ động có nội dung tình quân dân 

hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để từ đó nắm bắt được số 

lượng, chất lượng, cũng như công tác khai thác, sử dụng sưu tập hiện vật hiện nay. 

3.2. Với quan điểm nhìn nhận tranh cổ động như là một văn bản văn hóa, học 

viên thực hiện nghiên cứu nội dung và chọn một số tác phẩm tiêu biểu để phân tích, 

so sánh, từ đó có những nhận định về vai trò, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, nghệ 

thuật của sưu tập tranh cổ động trong Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. 

3.3. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị của sưu tập. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu: 

  Nghiên cứu toàn bộ tài liệu là tranh cổ động mang nội dung tình quân dân 

hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Tập trung vào những hiện vật, tài liệu, và các hồ sơ liên quan đến tranh cổ 

động mang nội dung tình quân dân hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự 

Việt Nam. 
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- Những tranh cổ động được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1945 

đến nay. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện luận văn, học viên đã vận dụng tổng hợp các 

phương pháp nghiên cứu sau: 

5.1. Phương pháp nghiên cứu và xử lý tư liệu: Thực hiện nghiên cứu, khảo 

sát tranh cổ động trực tiếp tại kho lưu trữ và trên hệ thống trưng bày tại bảo tàng 

Lịch sử quân sự Việt Nam để tổng hợp, thống kê, phân loại, chụp ảnh.  

Bên cạnh đó, những tư liệu hồ sơ gốc của hiện vật, những tài liệu thứ cấp 

cũng được tập hợp, thống kê, phân tích nhằm rút ra những đánh giá, nhận định khoa 

học làm cơ sở lý luận  

5.2. Phương pháp nghiên cứu chọn mẫu: Lựa chọn những tranh cổ động có 

đặc điểm về nội dung, có giá trị về nghệ thuật để mô tả, phân tích những giá trị hàm 

chứa, đồng thời so sánh để thấy rõ sự chuyển biến về phương thức biểu đạt nội 

dung, nghệ thuật của tranh cổ động. 

5.3. Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Luận văn vận dụng các phương 

pháp nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mỹ học, nghệ thuật học, bảo tàng học áp dụng 

trong nghiên cứu tranh cổ động về tình quân dân, để có cái nhìn tổng quan về đối 

tượng nghiên cứu, thông qua cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu từ nhiều góc diện 

khác nhau. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Hệ thống hoá một cách khoa học tranh cổ động mang nội dung tình quân 

dân hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. 

6.2. Góp phần đánh giá và khẳng định giá trị lịch sử, văn hoá của sưu tập 

tranh cổ động mang nội dung tình quân dân. 

6.3. Giới thiệu sưu tập và khẳng định vai trò, ý nghĩa của sưu tập đối với 

công tác giáo dục tư tưởng, đặc biệt là trong môi trường giáo dục, rèn luyện, sinh 

hoạt của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.  
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6.4. Từ góc độ nghiên cứu văn hóa, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa 

người lính với nhân dân đã được xây dựng trong quá khứ và tiếp tục duy trì trong xã 

hội hiện đại. 

6.5. Bổ sung, làm rõ và đề xuất mới một số giải pháp nhằm tiếp tục bảo tồn 

và phát huy giá trị tranh cổ động mang nội dung tình quân dân hiện đang lưu giữ tại 

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung của 

luận văn được bố cục thành 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về tranh cổ động và công tác sưu tập tranh cổ động 

tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. 

         Chương 2: Tranh cổ động biểu đạt tình quân dân hiện đang lưu giữ tại Bảo 

tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. 

         Chương 3: Tranh cổ động về tình quân dân từ góc nhìn văn văn hóa 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ TRANH CỔ ĐỘNG VÀ  

CÔNG TÁC SƯU TẦM TRANH CỔ ĐỘNG TẠI BẢO TÀNG  

LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM 

 

1.1 . CÁC KHÁI NIỆM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN 

1.1.1. Khái niệm Tranh cổ động 

Trước khi đến với khái niệm tranh cổ động, chúng tôi đã tìm hiểu về từ cổ 

động thông qua việc tra cứu từ điển. 

Theo từ điển tiếng Việt giải nghĩa: Cổ động là dùng lời nói, sách báo, tranh 

ảnh tác động đến tư tưởng, tình cảm của số đông, nhằm lôi cuốn mọi người tham 

gia tích cực vào các hoạt động xã hội nhất định. [18, tr. 8] 

Một cách giải thích khác của nhóm tác giả công trình Sưu tập tranh cổ động 

ở Bảo tàng Quân đội thì Cổ động được ghép bởi hai từ, trong đó từ  “cổ” theo tiếng 

Hán là cái trống, mà trống là một trong những nhạc khí cổ xưa, được sử dụng rộng 

rãi trong các hoạt động tập thể, như khi xung trận, khi chống lũ, lụt cũng như trong 

các lễ hội… Đó là một phương tiện tác động tới tâm lý, tình cảm con người mạnh 

mẽ nhất đối với người phương Đông nói chung người Việt Nam nói riêng. [13, tr. 8] 

Căn cứ theo từ vựng, tranh và cổ động là hai từ có nghĩa độc lập được ghép 

với nhau. Từ điển Hán Việt giải nghĩa, tranh cổ động là từ ghép của hai từ là 

“tranh” có nghĩa là bức vẽ và “cổ động” có nghĩa là động viên, khích lệ bằng tiếng 

trống, vì “cổ” có nghĩa là cái trống. Như vậy tranh cổ động là một loại tranh nhằm 

mục đích chuyển tải thông tin trực quan một cách ngắn gọn, nhanh chóng, rõ ràng 

thông qua ngôn ngữ đồ họa. Từ đó động viên, cổ vũ con người vươn lên; thu hút họ 

vào các hoạt động chính trị, xã hội cũng như các lĩnh vực khác của đời sống nhằm 

đạt mục đích đặt ra. [15, tr. 14] 

      Theo từ điển bách khoa toàn thư trên đĩa CD- ROM ENCARTA của hãng 

Microsoft, tranh cổ động được thể hiện bằng cụm từ tiếng Anh Posters hoặc Poster 

Propaganda (Tranh tuyên truyền) và được dịch nghĩa như sau: “Tranh Poster- là 
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tranh quảng cáo hay thông báo được tạo ra hàng loạt, thông thường được in trên 

giấy khổ lớn để trưng bầy nơi công cộng. Poster thông thường gồm một hình vẽ hay 

minh họa màu có một nhãn hiệu hay một dòng chữ ngắn. Chúng dùng mục đích 

thương mại, quảng cáo cho các sản phẩm hoặc thông báo với công chúng về hoạt 

động giải trí, nhưng chúng vẫn còn được dùng như các phương tiện thông báo, giáo 

dục công cộng hoặc công cụ tuyên truyền, hoặc như một tác phẩm nghệ thuật thuần 

túy mà không có một thông điệp cụ thể nào cả. 

     Một quan niệm khác cho rằng: Quảng cáo có tên gốc la tinh là (Advertere) 

nghĩa là “hướng ý nghĩ về”. Họ cho rằng: Tranh cổ động quảng cáo là một phương 

tiện trao đổi thông tin hữu hiệu. Do tính chất thông báo nên đồ họa quảng cáo đã sử 

dụng các khả năng thông báo, thông tin nhanh, gây ấn tượng mạnh, nhanh chóng tác 

động đến thái độ của nhiều người. Những người không có chủ định, người người 

qua đường bất chợt đều phải dừng bước trước tín hiệu thông báo. [13, tr. 9] 

 Một số ngôn ngữ khác trên thế giới cũng có từ riêng để nói về tranh cổ động. 

Trong tiếng Đức, tranh cổ động là Plakat, được hiểu như là một dạng của 

tranh đồ họa, với hình vẽ đập vào mắt, in trên khổ lớn có kèm theo dòng chữ ngắn, 

nhằm mục đích quảng cáo, cổ động hoặc thông tin hay học tập. 

     Tranh cổ động trong tiếng Pháp gọi là Affiche. “Đó là các tấm biển quảng 

cáo cho một mặt hàng hay nội dung một vấn đề về chính trị xã hội, có khả năng 

mang tới cho mọi người những hình ảnh, những thông tin nhanh, chính xác gây ấn 

tượng nhất kể cả với những người không có chủ định tìm hiểu bằng ngôn ngữ đồ 

họa trên tất cả các phương tiện có thể được” [13, tr. 9] 

Các họa sĩ thuộc trường phái tượng trưng buổi giao thời thế kỷ 19, 20 như 

Korovin, Benua, Lansere thì cho rằng tranh cổ động “là phương tiện để truyền bá 

nghệ thuật khắp nơi nơi”. [15, tr. 14] 

Qua các giải nghĩa trên có thể thấy tranh cổ động dù ở ngôn ngữ nào cũng 

đều thống nhất ngữ nghĩa là sự cổ vũ cho một chủ đề nội dung nào đó và thu hút sự 

chú ý của nhiều người bằng thủ pháp nghệ thuật đặc biệt. 
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Tuy nhiên khi văn hóa Pháp tràn vào Việt Nam thời kỳ thuộc địa, từ áp phích 

(phiên âm từ affiche) đã xuất hiện. Kể từ đó theo thói quen, nhiều người đã kết hợp 

hai từ áp phích, cổ động thành một tên gọi chung là tranh áp phích cổ động.  

Tranh cổ động là một sản phẩm mỹ thuật được làm ra để phục vụ cho một 

mục đích xã hội cụ thể. Đó là những tranh vẽ có nội dung gắn với các sự kiện xã hội 

trong một hoàn cảnh, một thời điểm nào đó. Những sự kiện chính trị hay lịch sử 

thường là khởi nguồn sáng tác cho tranh cổ động, nhưng nhìn chung, đó là những sự 

kiện lớn nằm trong mối quan tâm của nhiều người hoặc của toàn xã hội chứ không 

phải là vấn đề của riêng cá nhân.  

Tranh cổ động nếu xét về hình thức và kỹ thuật thể hiện thì không khác với 

tranh quảng cáo, nhưng về chủ đề nội dung có sự khác biệt. Yêu cầu của tranh cổ 

động đặt ra có mục tiêu khác biệt hoàn toàn với tranh quảng cáo hàng hóa thông 

thường. Tranh cổ động không những cần phải chuyển tải thông tin, tác động tới tâm 

lý, tình cảm con người mà còn phải hướng tới ý thức của họ, tới nhân sinh quan của 

họ, không chỉ tác động tới một người, tới một vài người mà là hàng nghìn, hàng vạn 

người thậm chí cả một dân tộc. Chính vì thế nó được gọi là tranh cổ động. [13, tr. 7] 

Theo quyết định số 02/2007/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 2 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin “Về việc ban hành quy chế tổ chức thi sáng tác tranh 

cổ động và sử dụng tranh cổ động để tuyên truyền: “Tranh cổ động là tranh đồ họa, 

sử dụng màu sắc, đường nét và chữ nhằm định hướng nhận thức, suy nghĩ và hành 

động của mọi người đối với sự kiện, hoạt động xã hội xảy ra trong  một thời điểm 

nhất định”. [15,tr 14]  

     Tuy nhiên, không thể coi bất cứ bức tranh thể loại đồ họa nào có khổ lớn 

cũng là tranh cổ động. Ví dụ những tấm pa nô ta vẫn thường gặp trên nẻo đường 

quốc lộ; những pa nô này tham ý, hình ảnh rườm rà, muốn hiểu thông tin người xem 

mất nhiều thời gian. Điều này trái với nguyên tắc chuyển tải thông tin một cách 

nhanh nhất của tranh.  

Họa sĩ Huy Toàn quan niệm: “Tranh cổ động là một loại hình nghệ thuật ứng 

dụng, tác dụng của nó là cổ động cho nhiều lĩnh vực: chính trị, văn hoá, xã hội, 
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quân sự, phần lớn là để quảng cáo cho những sản phẩm phục vụ đời sống dân sinh 

mang tính thời đại…”. 

     Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng cho rằng: “Tranh cổ động là cổ vũ động viên, 

khích lệ con người ta vượt lên trong một phong trào, sự kiện nào đó”. 

    Họa sĩ Bùi Anh Hùng, Uỷ viên BCH hội Mỹ thuật Hà Nội cho rằng: “Tranh 

cổ động là cổ vũ, biểu dương lực lượng, thúc đẩy, khích lệ tinh thần yêu nước, tinh 

thần đoàn kết gắn với từng khoảnh khắc, giai đoạn, sự kiện hay cả một tiến trình 

lịch sử”. 

    Tóm lại, qua nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các ý kiến, chúng tôi cho 

rằng: Tranh cổ động là một thể loại nghệ thuật đồ họa, gồm hai phần thống nhất 

với nhau: Phần hình và phần chữ có nội dung cô đọng, thông tin tập trung, gây ấn 

tượng nhanh, mạnh, tuyên truyền, cổ vũ quần chúng hưởng ứng và hành động theo. 

1.1.2. Khái niệm tình quân dân 

 Trong lời nói hàng ngày chúng ta vẫn hay sử dụng cụm từ tình quân dân để 

nói về mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng quân đội với nhân dân. Cũng giống 

như vô vàn các mối quan hệ xã hội bình thường khác, mối quan hệ giữa quân và dân 

về cơ bản là mối quan hệ giữa người với người, nảy sinh trong các hoạt động xã hội, 

tạo nên tương tác xã hội, góp phần hình thành mạng lưới xã hội với những mối liên 

hệ với nhau. Thông thường các mối quan hệ xã hội nảy sinh trong các hoạt động xã 

hội khác nhau như hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng... để đáp ứng nhu 

cầu liên kết và xác lập mối liên hệ với các thành viên khác trong hệ thống xã hội, từ 

đó xã hội tồn tại và phát triển. 

Nếu như quan hệ chính trị xác lập mối liên hệ có liên quan đến quyền lực, 

quan hệ kinh tế xác lập liên hệ về lợi nhuận thì mối quan hệ giữa quân và dân thuộc 

lĩnh vực tư tưởng, thể hiện một nhu cầu liên kết tình cảm, xác lập sự đoàn kết tập 

thể tạo sức mạnh. Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, mối quan hệ quân dân đã 

được bộc lộ và trở thành một mối quan hệ đặc biệt, tạo niềm tin và nền tảng sức 

mạnh quan trọng cho dù nó vô hình và không thể đong đếm được.  
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Trong đề tài này, tình quân dân trở thành đối tượng nghiên cứu, đó là tranh 

cổ động biểu đạt tình quân dân, (từ đây gọi tắt là tranh cổ động tình quân dân), một 

trong số các chủ đề chính của sáng tác tranh cổ động. 

1.1.3. Khái niệm sưu tập  

  Trong Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có viết: 

“Sưu tập là một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di sản văn hóa phi 

vật thể, được thu thập, gìn giữ, sắp xếp có hệ thống, theo những dấu hiệu chung về 

hình thức, nội dung và chất liệu để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử tự nhiên và xã 

hội”.[35, tr. 10] 

Theo Từ điển tiếng Việt thì sưu tập mỹ thuật là: “Việc tìm kiếm và tập hợp 

vào một  nơi các tác phẩm nghệ thuật tạo hình. Có những sưu tập tư nhân sau khi 

người chủ qua đời đã hiến cho nhà nước lập thành bảo tàng, như bảo tàng 

Tơrêtiakôp (Tret jakov- Nga). Ở Việt Nam, nhiều người làm STMT” (sưu tập mỹ 

thuật- tác giả luận văn giải thích) [18, tr. 837]  

   Bên cạnh hệ thống sưu tập chính thống của nhà nước, còn có các sưu tập tư 

nhân trong nước và nước ngoài. Các nhà sưu tập vì thú vui, vì niềm yêu thích, vì giá 

trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa hoặc vì một cơ duyên nào đó đã tự mình bỏ công 

sức, thời gian, tiền của thu gom, lưu giữ hiện vật theo chủ đề, theo lịch sử cuộc đời 

nhân vật hoặc theo diễn trình phát triển của hiện vật. Ví dụ như nhà sưu tập Nguyễn 

Thị Thu Hòa chuyên sưu tập tranh khắc gỗ mộc bản của họa sĩ Trần Nguyên Đán. 

Phạm Đức Sĩ yêu thích và sưu tập tranh thờ Đạo giáo của các dân tộc phía Bắc Việt 

Nam. Nhà sưu tập người Thái Lan, ông Tira Vanic theeranont chuyên sưu tập các 

tranh ký họa của họa sĩ Tô Ngọc Vân... Các bộ sưu tập được cất giữ và thuộc sở hữu 

của các nhà sưu tập, được đem ra trưng bày, in sách để giới thiệu với công chúng 

hoặc đôi khi được chuyển nhượng, trao đổi, buôn bán và nó mang giá trị của tài sản, 

được gìn giữ, trao truyền và trở thành di sản. 
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1.2. TỔNG QUAN VỀ TRANH CỔ ĐỘNG 

1.2.1. Sơ lược về tranh cổ động thế giới  

     Trong các giai đoạn lịch sử và các cuộc cách mạng xã hội ở Liên Xô, Trung 

Quốc, Cu Ba, Ba Lan…tranh cổ động đã góp phần nhiều vào việc chiến đấu, xây 

dựng, củng cố  đất nước và khẳng định được vai trò, sứ mệnh lịch sử và đạt được 

những thành công nhất định.  

     Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XX tranh cổ động ở Pháp là phương tiện 

thông tin có giá trị. Tranh cổ động đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, nhất 

là người nông dân trong cách mạng tư sản Pháp bằng những thông tin kịp thời, hữu 

ích. Tiêu biểu cho thời kỳ này là họa sĩ Louis David (1789- 1794); Cheret (1895-

1900); A. Mucha (1860- 1939); E. Grasset (1845- 1917); A.Guillaume (1873- 

1942), đây là những họa sĩ tiêu biểu đi đầu trong phong trào vẽ tranh cổ động ở giai 

đoạn này. 

    Anh là quốc gia có nền công nghiệp phát triển khá sớm như ngành đường sắt 

hơi nước, các công ty đường sắt. Tranh của các họa sĩ  Graham Rraham Robertson, 

Herbert Mervair, Francis Macdonald Araebum …được in đơn giản và  treo ở khu 

nhà ga xe lửa và các tuyến đường sắt. Đến năm 1850, với sự cạnh tranh ngày càng 

tăng và sự cải tiến của công nghệ in ấn, kỹ thuật sử dụng hình ảnh đã được đưa vào 

quảng cáo, tranh quảng cáo càng xuất hiện nhiều. Sự phát triển của tranh quảng cáo 

phản ánh xã hội để phục vụ cho thương mại trong suốt nửa đầu thế kỷ XX.  

     Cuối thế kỷ XIII đầu thế kỷ XIX  ở Nga có họa sĩ, nhà thơ nổi tiếng Mai –a 

coopsxki, với những tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền cho cách mạng tháng10, 

cổ vũ xây dựng nhà nước Liên Xô (nước Nga ngày nay). Tranh cổ động của ông trở 

thành ngọn cờ đầu về chủ đề đấu tranh, phê phán tệ quan liêu, bảo thủ trong cách 

mạng. 

      Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tranh cổ động đã phát triển mạnh ở các 

nước xã hội chủ nghĩa, trở thành vũ khí sắc bén tham gia vào cuộc chiến đấu chung 

của dân tộc. Sáng tác tranh cổ động đã trở thành cảm hứng, nhu cầu và trách nhiệm 

vẻ vang của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, ngòi bút cũng là vũ khí. Nội dung 
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đề tài chủ yếu cổ vũ động viên quần chúng nhân dân đồng sức đồng lòng, đoàn kết 

chiến đấu vì Tổ quốc; ca ngợi những gương chiến đấu hy sinh dũng cảm vì đất 

nước, vì nhân dân; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước… 

     Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ở các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, 

Ba Lan, Bungari, Cu Ba… tranh cổ động vẫn rất phát triển. Lúc này đề tài sáng tác 

đi vào chủ đề bảo vệ hòa bình, bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước, chống chủ nghĩa 

đế quốc, chống vũ khí hạt nhân, chống chiến tranh, bảo vệ thành quả cách mạng, cổ 

vũ xây dựng chủ nghĩa xã hội, ca ngợi tinh thần đoàn kết quân dân… Các nội dung 

đó thường được thể hiện bằng hình tượng bàn tay nâng niu trái đất, hình chim hòa 

bình, hình khẩu súng bị bẻ gẫy…là những hình tượng sáng tạo, ấn tượng có tính 

tuyên truyền mạnh mẽ và sâu sắc. 

1.2.2 Sự ra đời và phát triển của tranh cổ động Việt Nam 

      Cũng giống như nhiều nước trên thế giới, tranh cổ động ở nước ta ra đời 

trước hết là phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tuyên truyền cổ vũ, chiến đấu 

chống giặc ngoại xâm. Chính vì vậy, ngay từ những năm đầu tiên xuất hiện, Tô 

Ngọc Vân, một họa sĩ và cũng là người có khả năng lý luận mỹ thuật sâu sắc đã gọi 

tranh cổ động là tranh tuyên truyền chính trị và nó phát triển mạnh trong thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.  

Ngay từ những ngày tiền khởi nghĩa tháng tám, tranh cổ động đã ra đời. Tác 

phẩm Việt Nam độc lập thổi kèn loa do chủ tịch Hồ Chí Minh vẽ và đăng tải trên 

báo Việt Nam Độc Lập năm 1941 được coi là bức tranh đầu tiên thuộc thể loại tranh 

cổ động. Hình tượng người thổi kèn loa trong tranh trở thành biểu tượng cho thông 

điệp kêu gọi kháng chiến, thay cho lời hiệu triệu tiến công. Từ đây, tinh thần chống 

thực dân Pháp đã được thắp lên trong lòng người dân Việt, đồng thời thức tỉnh ý 

thức dân tộc, ý thức chính trị cho giới họa sĩ Việt Nam đang cầm bút lúc đó. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nghệ thuật tranh cổ 

động của Việt Nam đã thực hiện thành công nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở vào giai đoạn chiến tranh, tranh cổ động được 

nhìn nhận là thành quả lớn nhất của hội họa Việt Nam chứ không phải tranh lụa, 
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tranh sơn dầu hay điêu khắc. Khi mà công cuộc kháng chiến còn nhiều gian khổ, 

đời sống thiếu thốn, khó khăn, những vật liệu để vẽ như giấy, màu, toan, lụa là 

những thứ xa xỉ. Họa sĩ đã vẽ tranh cổ động bằng việc tận dụng mọi chất liệu có 

sẵn. Vào thời khắc cam go cả nước chung một mục đích chiến đấu giành độc lập, 

những bức tranh cổ động ra đời tuy mộc mạc, giản đơn, không nhiều màu, thậm chí 

chỉ có hai màu đen trắng, nhưng vẫn mang hiệu quả cổ động khi đó là lời hiệu triệu 

và cổ vũ tinh thần của quân dân ta.  

Những họa sĩ tên tuổi của làng họa Việt Nam thời kỳ mới thành lập Trường 

Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương đã đóng góp một đội ngũ tích cực trong sáng tác 

tranh cổ động, đó là Nguyễn Đỗ Cung, Lương Xuân Nhị, Tô Ngọc Vân, Nguyễn 

Sáng, Mai Văn Hiến…  

Với tài năng và ngòi bút sắc bén, các họa sĩ đã thổi tinh thần lạc quan, yêu 

nước, ý chí quyết chiến quyết thắng vào từng tác phẩm. Có thể khẳng định tranh cổ 

động không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thông thường mà nó còn mang giá trị 

lớn lao cổ vũ tinh thần yêu nước, xây dựng niềm tin vào kháng chiến. Bên cạnh đó 

những tác phẩm nghệ thuật này còn truyền tải được chủ trương, sách lược của 

Đảng. Thậm chí trong lịch sử đã ghi nhận những tác phẩm đặc biệt, làm thức tỉnh 

các binh sĩ trong quân đội Pháp, vận động rời bỏ hàng ngũ như tranh Quel votre sort 

(Số phận anh sẽ ra sao?) diễn tả một xác chết, phía đầu có cây thánh giá, chân đi 

giầy đinh, nổi rõ chữ Mort (chết), bên cạnh là hình người lính cụt chân, tay chống 

nạng, đầu quấn băng, có dòng chữ Oublessé (bị thương), dưới cùng là dòng chữ Si 

vous continuerez cette guerre fratricide (nếu anh còn tiếp tục cuộc chiến tranh 

huynh đệ tương tàn này). (Ý nghĩa của bức tranh là: Nếu anh không dừng cuộc 

chiến thì sẽ chết hoặc bị thương) 

  Trong khí thế bừng bừng của cách mạng tháng tám 1945, hòa cùng với tinh 

thần quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc đang dâng cao trong toàn dân, 

các họa sĩ đã dồn hết nhiệt tâm cho ra đời các bức cổ động lớn nhằm biểu thị ý trí 

toàn dân, củng cố tinh thần và niềm tin vào cuộc cách mạng. Bức tranh cổ động khổ 

lớn hàng chục mét vuông với hàng chữ to đậm Việt Nam for the Vietnamese (Nước 
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Việt Nam của người Việt Nam) của họa sĩ Trần Văn Cẩn treo phủ kín cửa trước tòa 

nhà Địa ốc ngân hàng (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), như một lời tuyên 

bố mạnh mẽ về chủ quyền trước quân đồng minh. Họa sĩ Tô Ngọc Vân có bức Hà 

Nội vùng đứng lên với hình một cô gái, tay đang rút gươm khỏi vỏ, tóc và áo dài 

bay trong gió. Bức tranh được dựng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Trên nhiều bức tường 

của thành phố, thị xã kháng chiến cũng xuất hiện bức tranh Độc lập hay là chết! 

(không rõ tác giả)… Bức Toàn dân đấu tranh cho độc lập, thống nhất Việt Nam của 

họa sĩ Nguyễn Sáng treo lút tầng trên tiệm cà phê và Taverne royale (Quán rượu 

Nhà Vua). Các bức tranh đề cập sự kiện thời sự xuất hiện ở phố Hàng Đào của 

nhóm họa sĩ Phan Thông, Mai Văn Nam, Thân Trọng Sự, luôn được thay đổi nội 

dung, khích lệ đông đảo người xem, cổ vũ quân dân hăng hái tham gia cao trào cách 

mạng. Các họa sĩ Quang Phòng, Tạ Thúc Bình vẽ các tranh chống giặc đói giặc dốt, 

cổ động cho phong trào tăng gia sản xuất.  

Đặc biệt trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953-1954) và chiến 

dịch Điện Biên Phủ, tranh cổ động phát triển, sử dụng rộng khắp: Tại chiến hào, 

trên đường tiếp vận, nơi hậu phương. Nội dung tranh cổ động phong phú với các 

thông điệp: động viên bộ đội Vượt khó khăn, gian khổ, quán triệt phương châm 

Đánh chắc tiến chắc, Quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ, 

Thông đường, Chuyển gạo ra mặt trận, Chọc thủng dạ dày quân Pháp… 

    Bên cạnh lớp họa sĩ trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, những năm 60 

của thế kỷ XX, ngành mỹ thuật được bổ sung một lực lượng trẻ, đào tạo cơ bản ở 

trong và nước ngoài. Hai lớp họa sĩ già, trẻ hợp thành lực lượng đông đảo, quyết 

định sự thành công của mỹ thuật kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họa sĩ trẻ có 

điều kiện tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của tranh cổ động của các nước xã hội chủ 

nghĩa đặc biệt là Liên Xô. Bức tranh Mẹ, Tổ quốc kêu gọi, Những người cộng sản- 

Tiến lên phía trước là những hình mẫu tiêu biểu để nhiều họa sĩ Việt Nam vận dụng 

khắc họa hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng, người chiến sĩ quân giải phóng. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước có nhiều chủ đề sáng tác nhưng tập chung 

chủ yếu về: Truyền thống dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch 
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Hồ Chí Minh kính yêu, quân dân cả nước chiến đấu… Có thể kể đến những tác 

phẩm đã đi vào lòng người như: Tô thắm truyền thống vẻ vang của họa sĩ Dương 

Tiến Luật, Người ngồi đó với cây chì đỏ, vạch đường đi từng bước từng giờ của họa 

sĩ Lai Thành, Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau 

giữ lấy nước của họa sĩ Đặng Công Ngoãn, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân 

của họa sĩ Nguyễn Thụ, Huy Oánh…  

Các bức tranh cổ động được dán, treo ở khắp các khu vực trung tâm thành 

phố, các làng quê phản ánh khí thế chiến đấu của quân dân ta gây ấn tượng mạnh 

cho người xem. Một khí thế sôi sục, một quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 

bảo vệ Tổ quốc là tinh thần của các tranh cổ động thời chống Mỹ. Chông lôi gươm 

súng cầm tay, sẵn sàng chiến đấu đánh tan quân thù của họa sĩ Lấn, Quyết đảm bảo 

mạch máu giao thông, địch phá ta cứ đi của họa sĩ Trần Mai,  Nhanh, nhanh tay tải 

đạn ra chiến trường của họa sĩ Phạm Lung, Bắn nữa đi anh, bắn cho Mỹ - Ngụy tan 

tành của họa sĩ Trần Gia Bích, Thừa thắng xông lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược 

của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm, Đạp lên đầu thù xốc tới của họa sĩ Tiến Hợi, Lê Mã 

Lương cuộc đời đẹp nhất trên trận tuyến đánh quân thù của họa sĩ Dương Ánh, Xẻ 

dọc Trường Sơn đi cứu nước của họa sĩ Xuân Hồng... Các họa sĩ lúc này thực sự là 

chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Họ sống trong khí thế chiến đấu sục sôi của 

toàn dân tộc, tác phẩm của họ là những sáng tạo phù hợp với bối cảnh đất nước là 

sản phẩm của thời đại. 

Là đất nước có 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 21 năm kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ, cả nước là pháo đài chống giặc, cả nước ra quân, toàn 

quân là lính, khí thế cả nước ra trận, mỗi tầng lớp, giai cấp đều có nhiệm vụ, đặc 

biệt là “ binh chủng” họa sĩ  sáng tác tranh cổ động phục vụ chiến đấu. Tranh cổ 

động thời kỳ này đã thực sự phát triển đến đỉnh cao, phản ánh về đề tài chiến đấu, 

phục vụ chiến đấu, mỗi tác phẩm là những tiếng kèn xung trận hào hùng. Các tác 

phẩm ra đời kịp thời cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân chiến đấu bảo vệ Tổ 

quốc. Đây là thời kỳ hoàng kim của tranh cổ động Việt Nam và cũng chính là thời 

kỳ sôi động với không khí chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Chính khí thế ấy 
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đã bồi đắp lý tưởng cách mạng, cảm hứng sáng tác cho lớp văn nghệ sĩ nói chung và 

họa sĩ sáng tác tranh cổ động nói riêng.  

     Hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc đã thắng lợi, toàn dân bước 

vào công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước và bảo vệ thành quả cách mạng. Nội 

dung cổ vũ cho kháng chiến giảm sút, tranh cổ động có hướng đi mới. Những tác 

phẩm Bảo vệ chính quyền nhân dân của họa sĩ Lê Lam, Chung một ngọn cờ của 

Huỳnh Phương Đông, Khôi phục đường tầu thống nhất của họa sĩ Cấn Văn Lệ, Sản 

xuất nhiều gang cho tổ quốc của họa sĩ Lai Thành, Lao động, hạnh phúc ấm no của 

họa sĩ Đặng Thị Khuê, 60 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam của họa sĩ Trần 

Mai…góp phần cổ vũ toàn dân xây dựng đất nước theo con đường CNXH và cảnh 

giác với bọn phản động chống phá cách mạng nước ta. Tranh cổ động thời kỳ đã 

phát huy được chức năng, nhiệm vụ là công cụ tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân 

dân. 

      Thời kỳ hội nhập và mở cửa tranh cổ động cũng có bước đi mới, các họa sĩ 

có cách nhìn nhận, tiếp cận mới với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng: Tuyên truyền 

đổi mới đất nước; Ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm những ngày lễ lớn; 

Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước kể cả các sự kiện quốc 

tế. Nhiều cơ quan, tổ chức chính trị xã hội cũng chủ động phát động sáng tác về chủ 

đề về nghành mình, chẳng hạn về chủ đề phòng chống ma túy và đại dịch thế kỷ 

HIV/AIDS tiêu biểu như: Xóa bỏ cây thuốc phiện, cocain, cần sa, phủ mầu xanh 

của cây lương thực của Đặng Thị Dương, Hãy bảo vệ con em chúng ta khỏi thảm 

họa ma túy của Phạm Anh Toàn… hoặc về đề tài dân số, gia đình và trẻ em có Vợ 

chồng chỉ một, hai con, Gia đình hạnh phúc, non nước mạnh giàu của Lưu Yên 

Thế, chủ đề về môi trường có tác phẩm Biến đổi khí hậu của Hà Văn Tính, Giải 

pháp xanh của Lê Quyết Thắng, Hãy lấy lại mầu xanh cho sự sống của Đức Chí... 

      Năm 2015, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp và Trung Ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tổ chức phát động và triển lãm sáng tác tranh 

cổ động về đề tài “ Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Các tác giả 

đã khai thác các góc cạnh của đời sống xã hội và đưa ra các vấn đề có tính thời sự 



20 

 

như tác phẩm Xung kích của Ngô Đức Chung, Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững 

chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc của họa sĩ Đặng Đình Dũng, Tôi lắng nghe Tổ 

quốc gọi tên mình của họa sĩ Chu Văn Thịnh... 

     Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, năm 

2015, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cũng phát động sáng tác và triển lãm 

tuyên truyền, ca ngợi tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc 

lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc… Tiêu 

biểu có các tác phẩm Vì nhân dân quên mình của họa sĩ Lưu Yên Thế, Khó khăn 

nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng của họa sĩ Nguyễn Ngân, Ấm áp nơi 

đảo xa của Lê Thuận Long và nhiều tác phẩm về quan hệ thắm tình quân dân. 

  Qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc những tác phẩm tranh cổ động đã hoàn 

thành sứ mệnh lịch sử, góp phần cổ vũ tinh thần, động viên cả dân tộc đứng lên 

đánh giặc cứu nước. Hòa bình lập lại tranh cổ động lại cổ vũ toàn dân, toàn quân 

bảo vệ thành quả cách mạng và kiến thiết đất nước. Như vậy, loại hình nghệ thuật 

tranh cổ động dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào cũng vẫn giữ nguyên giá trị và vai 

trò quan trọng trong đời sống xã hội. 

1.2.3. Đặc trưng của tranh cổ động 

Trước khi một bức tranh cổ động ra đời, nó đã được xác định chức năng 

quan trọng là truyền đạt một thông điệp trong cộng đồng. Thông điệp đó có thể là 

một vấn đề chính trị, một định hướng tư tưởng, một phong trào xã hội hay là một 

hiện tượng văn hóa. Xuất phát từ chức năng này mà tranh cổ động mang một số đặc 

trưng cơ bản. 

Ra đời gắn với các sự kiện xã hội, tuyên truyền cho các sự kiện, tranh cổ 

động là dạng tranh có mục đích sử dụng rõ ràng. Có thể gọi tranh cổ động là tranh 

tuyên truyền bởi thông điệp mà nó chuyển tải không phải là cảm xúc hay tâm trạng 

cá nhân. Nó không phải là dạng tranh biểu cảm hướng tới thế giới nội tâm của con 

người mặc dù khi vẽ, họa sĩ vẫn nuôi dưỡng trong mình những cảm xúc nhất định. 

Ngôn ngữ hình ảnh của tranh cổ động là ngôn ngữ truyền dẫn thông tin bằng hình 

ảnh, vì vậy việc sử dụng các thành tố tạo hình như bố cục, đường nét, màu sắc, hình 
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thể đều hướng tới việc diễn giải thông tin một cách dễ hiểu nhất tới mọi người. Khi 

mỗi thông điệp được đưa ra thì mục đích cuối cùng là kêu gọi sự đồng thuận, đồng 

lòng, kêu gọi sự hưởng ứng của mọi thành viên trong cộng đồng, vì vậy một bức 

tranh khó hiểu, thách thức suy nghĩ hoặc đưa ra những suy luận trái chiều, khác 

nhau, sẽ không phải là cái đích hướng tới của tranh cổ động.  

Do đối tượng cần cổ động là tất cả tầng lớp nhân dân trong xã hội với rất 

nhiều trình độ nhận thức khác nhau nên tranh cổ động thường hướng tới sự biểu đạt 

đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, rõ về ý, về hình để đạt hiệu quả truyền thông cao. Tranh 

cổ động thường chắt lọc những hình ảnh hiện thực nhưng được cách điệu về hình 

theo hướng giản lược hóa, hoặc lựa chọn những biểu tượng có tính phổ biến để 

người xem dễ hiểu và dễ liên tưởng. 

Tranh cổ động có yếu tố đồ họa nổi trội bởi nó cần được nhân bản để treo ở 

nhiều nơi. Những mảng phẳng mang màu đơn sắc, có đường viền rõ nét bao quanh 

để phân định về hình, phối cảnh tượng trưng được sử dụng nhiều hơn phối cảnh 

theo luật thấu thị xa gần, luôn xuất hiện các khẩu hiệu, các dòng chữ mang nội dung 

cổ động trong bố cục tranh... đó là những đặc điểm dễ nhận thấy ở tranh cổ động. 

Tranh cổ động thường có kích thước lớn do vị trí đặt để thường ở những 

không gian công cộng ngoài trời có khoảng không rộng lớn, thu hút tầm nhìn từ xa. 

Nó là một dạng nghệ thuật công cộng. 

1.3. TỔNG QUAN VỀ SƯU TẬP TRANH CỔ ĐỘNG CỦA BẢO TÀNG LỊCH 

SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM. 

1.3.1. Hoạt động sưu tập 

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam được thành lập cách đây 60 năm 

(17/7/1956- 17/7/2016), là một bảo tàng đầu hệ thuộc loại hình lịch sử quân sự có 

chức năng cơ bản là nghiên cứu, sưu tầm hiện vật lịch sử cận hiện đại, do vậy, ngay 

từ những ngày đầu khi xưởng Mỹ thuật quân đội sát nhập vào bảo tàng, lãnh đạo cơ 

quan ban ngành, nghiệp vụ đã quan tâm nhiều đến sưu tầm, gìn giữ tranh cổ động. 

Hiện nay tổng số tranh cổ động lưu giữ trong kho cơ sở của bảo tàng là 533 tác 
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phẩm ở cả thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và những tác phẩm mới sáng tác gần đây 

bao gồm các bản gốc, bản in. 

Ngoài việc được thừa hưởng số lượng tranh cổ động từ xưởng mỹ thuật quân 

đội, hằng năm, bảo tàng sưu tập tranh cổ động thông qua các cuộc phát động sáng 

tác và triển lãm nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn. Bảo tàng cũng thu thập thêm các 

tranh của các họa sĩ sáng tác tranh cổ động trong và ngoài quân đội theo các chủ đề. 

      Bộ sưu tập tranh cổ động của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam được 

phân loại theo 8 chủ đề lớn, phản ánh nhiệm vụ chính trị của đất nước, quân đội: 

Hoạt động của các đơn vị quân đội; Các sự kiện lịch sử lớn của đất nước; Các 

gương anh hùng liệt sĩ tiêu biểu; Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước;  

truyền thống quân đội; Các phong trào thi đua, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, 

hăng hái lao động sản xuất; Tội ác, sự thất bại của địch; Công tác địch vận và 

Đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. 

Những bức tranh cổ động sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình và đã trở 

thành vật chứng của lịch sử, những di sản vô giá có tác dụng giáo dục sâu sắc về 

truyền thống dân tộc, bản lĩnh của người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, góp phần 

nuôi dưỡng niềm tin và ý chí cho nhiều thế hệ người Việt Nam. 

      Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, 

bảo tàng đã tổ chức trưng bày một số tranh thu hút sự quan tâm của  khách tham 

quan, trong đó có nhiều khách nước ngoài. Tuy nhiên số lượng các cuộc triển lãm 

tranh cổ động chưa nhiều và chưa có một chủ đề nào được trưng bày một cách độc 

lập.  

1.3.2. Phương thức mã hóa  

Trong việc quản lý hiện vật bảo tàng nói chung cũng như công tác kiểm kê 

và quản lý kho, các cán bộ bảo tàng đã thực hiện một công việc có tính chuyên 

môn, đó là xây dựng hệ thống mã hóa hiện vật.  

Để quản lý chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, bảo tàng đã thực hiện việc mã 

hóa ký hiệu cho từng loại hiện vật. Mỗi bảo tàng có cách quy ước, ký hiệu riêng phù 

hợp với đặc điểm của từng loại hình hiện vật. Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 
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đã mã hóa hiện vật theo cách riêng của mình. Các loại hiện vật ở bảo tàng hiện được 

mã hóa theo 20 chất liệu hiện vật. Mã hiện vật được xây dựng theo hệ thống đường 

dẫn, bắt đầu bằng tên viết tắt của đơn vị hành chính, đặc điểm lưu trữ hiện vật, chất 

liệu và số thứ tự. Ví dụ hiện vật ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.374 được hiểu là hiện vật lưu 

trữ tại Bảo tàng Quân đội (BTQĐ), đặc điểm lưu trữ hiện vật là dự trữ (DT), chất 

liệu hiện vật là tranh (Tr) và số thứ tự là 374. 

 Hiện vật dự trữ thường là những hiện vật chưa thu thập được đầy đủ các 

thông tin về hồ sơ. Ví dụ, đối với các hiện vật là tranh ảnh nói chung, hồ sơ đầy đủ 

gồm các thông tin về năm sáng tác, tên tác giả, chủ đề sáng tác, năm phát hành và 

số lượng in ấn… Khi đã thu thập đủ các thông tin thì hiện vật dự trữ sẽ chuyển đăng 

ký thành hiện vật gốc sau khi đã được Hội đồng khoa học của bảo tàng thông qua. 

Khi đó hiện vật dự trữ được chuyển sang mã hiện vật gốc. Ví dụ, một hiện vật là 

tranh ở dạng bản gốc sẽ được mã hóa: BTQĐ.9859.Tr.45. Mã số đăng ký này cho 

biết đây là hiện vật của Bảo tàng quân đội, 9859 là số thứ tự của hiện vật trong tổng 

số các hiện vật của bảo tàng, Tr là chất liệu tranh, 45 là số thứ tự của hiện vật trong 

tổng số hiện vật tranh. Từ mã số đăng ký này, có thể tra cứu các thông tin hồ sơ của 

tác phẩm. 

Năm 2002, do Bảo tàng Quân đội đổi tên thành Bảo tàng Lịch sử quân sự 

Việt Nam, vì vậy mã BTQĐ được đổi thành BLSQS. 

Có thể hiểu mã hóa là hình thức đặt tên tranh bằng ký hiệu, điều đó giúp cho 

việc quản lý và tra cứu hiện vật được thuận tiện và khoa học. Tuy nhiên ký hiệu mã 

hóa này chỉ sử dụng trong phạm vi chuyên môn của bảo tàng chứ không phải là tên 

gọi chính thức của tranh. Có một điều đáng lưu ý là hầu hết các tranh cổ động 

không có tên riêng do tác giả tự đặt khi công bố tác phẩm, giống như cách mà các 

họa sĩ tạo hình vẫn thường làm. Chính vì không được đặt tên nên khi xem tranh, 

một cách tự nhiên, người xem sẽ lưu nhớ tranh theo các khẩu hiệu hoặc chữ viết 

xuất hiện trên tranh. Thực tế, ngữ nghĩa của chữ viết là phần “hiển”  của thông điệp 

nên việc gọi tên tranh theo các khẩu hiệu được hình thành một cách tự nhiên cho dù 

đôi khi câu khẩu hiệu khá dài (cho việc trở thành một tên gọi) hoặc đôi khi có hai, 
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ba khẩu hiệu cùng xuất hiện trên một bức tranh thì người ta tự chọn một câu thuận 

tiện, dễ nhớ để gọi tên. 

Trong luận văn này, chúng tôi sẽ sử dụng cả hai cách gọi tên khi cần dẫn giải 

một bức tranh nào đó. Với những tranh đã đăng ký, chúng tôi gọi tên theo mã hóa 

ký hiệu để đảm bảo tính khoa học trong thống kê của bảo tàng đồng thời gọi tên 

theo câu khẩu hiệu để người đọc dễ hiểu, dễ theo dõi. Với những tranh chưa đăng 

ký, chúng tôi gọi tên theo nội dung chữ viết trong tranh. 

1.3.3. Trưng bày tranh  

Công tác trưng bày hiện vật là khâu quan trọng và cũng là hoạt động thường 

xuyên của bảo tàng. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam coi việc trưng bày, triển 

lãm tranh cổ động thể hiện vai trò thiết yếu trong văn hóa quân sự về đề tài chiến 

tranh cách mạng với nhiều chủ đề khác nhau như: Hoạt động chiến đấu của quân 

dân cả nước trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ và bảo vệ tổ quốc; 

Chiến thắng của quân dân ta, thất bại của địch và đặc biệt là chủ đề tình quân dân.  

Bảo tàng có riêng một Ban thường trực cuộc vận động mỹ thuật về đề tài 

chiến tranh cách mạng cứ 5 năm tổ chức phát động và triển lãm một lần trong toàn 

quốc. Tranh cổ động thì khác, chủ yếu tập chung triển lãm nhân các sự kiện của đất 

nước, quân đội. Ví dụ năm 2005, Bảo tàng phối hợp với Cục văn hóa- Thông tin cơ 

sở, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí Minh triển lãm 60 

năm thành lập nước đồng thời cũng là 60 năm tranh cổ động Việt Nam; năm 2005 

triển lãm 30 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; năm 2009 triển lãm 

tranh cổ động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; năm 2011 triễn 

lãm tranh cổ động 55 năm thành lập Bảo tàng;  đến 2015 triển lãm 70 năm thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là những cuộc phát động sáng tác và triễn lãm có 

quy mô toàn quân và toàn quốc được đông đảo giới họa sĩ chuyên và không chuyên 

hưởng ứng sáng tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước và 

được nhân dân hưởng ứng và đón hàng vạn khách trong nước và quốc tế thăm quan. 

Sau khi triển lãm kết thúc, Bảo tàng lựa chọn những tranh đạt giải và một số tranh 

có chất lượng để tiếp tục bổ sung vào kho hiện vật của Bảo tàng. Trong cuộc triễn 
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lãm tranh cổ động 60 năm truyền thống Bảo tàng quân đội, anh Bùi Quang Khánh, 

quê Hưng Yên đã tìm hiểu thông tin qua trang web của bảo tàng và đến dự khai mạc 

triển lãm. Đứng trước bức tranh cổ động về phát huy di sản văn hóa quân sự của tác 

giả Văn Tùng anh nhận thấy thông điệp và những giá trị văn hóa của loại hình tranh 

cổ động. 

Cho đến hiện nay bảo tàng chưa trưng bày một chuyên đề riêng nào về nội 

dung tình quân dân mà thường kết hợp nhiều chủ đề trong một cuộc triển lãm. Cuộc 

triển lãm gần đây nhất vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam trưng bầy 300 tác phẩm trong đó có 32 bức tranh thể hiện nội 

dung tình quân dân. 

1.3.4. Bảo quản tranh 

       Đặc điểm khí hậu ở Việt Nam nóng, ẩm khắc nghiệt rất phức tạp trong việc 

bảo quản hiện vật của bảo tàng nói chung, đặc biệt là hiện vật tranh cổ động vốn 

được vẽ trên chất liệu dễ hư hỏng như giấy dó, giấy giang, giấy bồi, giấy in báo 

hoặc in trên vải dù… Giấy được sản xuất từ cây dó, cây giang và gỗ cấu tạo bởi lớp 

sợi xenluloz và được xử lý và ép thành tờ là chất liệu thường được các họa sĩ lựa 

chọn để vẽ tranh cổ động. Một số tác phẩm vẽ từ thời chống Pháp, chống Mỹ đến 

nay bị ố vàng, ẩm mốc, quăn rách hoặc bị côn trùng phá hoại, mặc dù các cán bộ 

bảo tàng đã sử dụng những phương pháp, quy trình, bảo quản cao nhất trong khả 

năng hiện có. Ví dụ như bức tranh tiêu đề Vì độc lập tự do và hạnh phúc của đất 

nước Đảng gọi chúng tôi sẵn sàng bị nấm, ẩm, bức Quân với dân một ý trí quyết 

bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc bị rách sâu và mất một số chi tiết trên tranh. 

  Giai đoạn chống Mỹ, giấy báo là sản phẩm chủ yếu để các họa sĩ chọn thể 

hiện tranh trên đó. Theo nhóm tác giả công trình Sưu tập tranh cổ động ở Bảo tàng 

Quân đội, thành phần chủ yếu của giấy báo là bột gỗ, chiếm tỷ lệ 65%. Chất liệu 

xenluloz bền dai, có tuổi thọ cao nếu được bảo quản trong môi trường thích hợp và 

không có côn trùng gây hại. Trong thành phần của giấy dó có chứa mỡ, sáp và 

linhin và nhiều tạp chất khác. Các sản phẩm giấy này chủ yếu sản xuất thủ công, thô 

sơ, còn lẫn nhiều tạp chất chưa được loại bỏ do vậy việc lưu giữ giấy trong môi 
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trường ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không thích hợp sẽ làm chất liệu giấy nhanh bị 

phân hủy. Sự phân hủy của giấy thường được biểu hiện ố vàng, sờn, nếu giấy phải 

chịu ánh sáng quá nhiều. Giấy bị ẩm, mốc, mục nát do độ ẩm cao. Các trường hợp 

trên đều là do lớp sợi linhin trong giấy bị hỏng. [13, tr. 23] 

    Bên cạnh chất liệu giấy thì màu vẽ hoặc màu in cũng là chất liệu quan trọng 

có ảnh hưởng tới độ bền của tranh. Tranh vẽ bằng bột mầu, màu nước, tranh in dùng 

mực in sẽ có tuổi thọ khác nhau. Tuy nhiên, các chất liệu này cũng dễ bị tác động 

bởi môi trường, ánh sáng, độ ẩm. Tranh trưng bày trong thời gian dài dễ bị ánh sáng 

làm phai mầu, độ ẩm cao thì làm cho tranh bị mốc, độ khô không thích hợp thì tranh 

dễ bị bong vỡ màu. Chính vì vậy, bảo tàng luôn phải có kế hoạch hợp lý giữa trưng 

bày và bảo quản để đảm bảo cho độ bền vững của hiện vật.  

Để đảm bảo cho việc bảo quản hiện vật, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 

đã xây dựng hệ thống kho cơ sở ở Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức.Tổng diện tích 

khu kho là 7150 m2, gồm 2 khu nhà. Kho bảo quản tranh ở khu nhà số 2 (kho K2), 

kiến trúc 2 tầng khung thép với nhịp 21m và bước cột 6m. Tổng diện tích nhà kho 

K2 là 2016m2. Kết cấu tường bao panel thép ZAMI và mái tôn ZAIML đều có lớp 

bảo ôn, cách nhiệt, chống ẩm. Kho bố trí một vận thang điện để chuyển hiện vật và 

một vận thang thoát hiểm. Diện tích kho lưu giữ bảo quản tranh cổ động chiếm 

300m2. Mặc dù vậy, do hiện vật được bổ sung thêm từng năm nên diện tích đó hiện 

nay không còn đủ để bảo quản tranh theo đúng tiêu chuẩn, nhiều tác phẩm phải 

cuộn tròn hoặc chồng xếp lên nhau. Khi tìm tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu 

của luận văn tôi đã phải tìm các cuộn tranh và phải dùng các tấm kính ép phẳng 

trước khi chụp ảnh.   

Về điều kiện kỹ thuật, bảo tàng đã trang bị máy hút ẩm, điều hòa, máy đo độ 

ẩm. Kho bảo quản tranh hiện nay về ánh sáng cơ bản đã đảm bảo, sử dụng ánh sáng 

đèn huỳnh quang là chủ yếu, mức độ ánh sáng tối đa không quá 200 lux. Tường có 

cách âm, cách nhiệt đảm bảo nhiệt độ từ 180 C đên 200 C, độ ẩm của kho hiện nay  

đảm bảo không vượt quá 50% RH đến 60 % RH. Tường có vách bảo ôn xử lý các 

loại nấm mốc, mối…     
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Bảo tàng có kế hoạch bảo quản thường xuyên và định kỳ cho kho tranh. 

Thực hiện bảo quản định kỳ hàng năm, lập phiếu vị trí, đánh giá tình trạng từng bức 

tranh cổ động để quản lý, bảo quản, khai thác sử dụng.       

 

Tiểu kết  

     Tranh cổ động là một loại hình nghệ thuật, là một công cụ nhằm mục đích 

chuyển tải những thông tin một cách ngắn gọn, rõ ràng, trực quan. Cổ động, tuyên 

truyền bằng tranh nhằm động viên, cổ vũ, khích lệ con người vươn lên, vượt lên sự 

sợ hãi hy sinh, vượt lên khó khăn gian khổ để đạt được mục tiêu đã định, động viên 

con người tham gia vào các hoạt động xã hội, những hoạt động đấu tranh chính trị 

và các lĩnh vực khác của đời sống. 

Khi các cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nổ ra, giới văn 

nghệ sĩ đã ý thức được trách nhiệm đối với dân tộc và quốc gia. Bằng nghề nghiệp 

của mình, các họa sĩ đã ủng hộ công cuộc kháng chiến của dân tộc với việc sáng tác 

tranh cổ động, biến nó trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa, 

tuyên truyền đường lối của Đảng. Đây cũng là thời kỳ đỉnh cao của tranh cổ động 

Việt Nam vì nó đã phản ánh được hiện thực toàn xã hội, động viên kêu gọi, thúc 

dục mọi người hành động vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, 

vì một nước Việt Nam độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. 

         Các bức tranh cổ động thời chiến sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 

mình giờ đây trở thành các hiện vật bảo tàng, là nguồn sử liệu quý giá đầy sức 

thuyết phục đối với việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Việt Nam giai đoạn hiện 

đại. Trong số các bức tranh cổ động được bảo tàng sưu tập có một phần nhỏ là tranh 

cổ động về tình quân dân được chúng tôi lựa chọn và giới thiệu sau đây. 
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Chương 2 

TRANH CỔ ĐỘNG BIỂU ĐẠT TÌNH QUÂN DÂN 

TẠI BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM 

2.1. GIỚI THIỆU TRANH CỔ ĐỘNG BIỂU ĐẠT TÌNH QUÂN DÂN TẠI 

BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM 

2.1.1. Số lượng tranh 

Là người trực tiếp làm việc tại kho lưu trữ hiện vật của Bảo tàng Lịch sử 

quân sự Việt Nam, khi thực hiện đề tài nghiên cứu này, chúng tôi đã có cơ hội khảo 

sát toàn bộ hiện vật tranh cổ động được lưu trữ tại đây dưới mọi hình thức. Căn cứ 

theo con số thống kê trên sổ đăng ký hiện vật của phòng Kiểm kê- Bảo quản và trên 

thực tế khảo sát tại kho cơ sở, Bảo tàng hiện lưu giữ 533 bức tranh cổ động theo 8 

chủ đề khác nhau được sưu tầm trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến nay, trong 

đó tranh cổ động biểu đạt tình quân dân là một trong tám chủ đề và có 50 tác phẩm.  

Khi nói tới tranh cổ động biểu đạt tình quân dân (từ đây gọi tắt là tranh cổ 

động tình quân dân), chúng tôi đã thực hiện việc phân loại tranh căn cứ vào nội 

dung biểu đạt trong tranh thông qua nhận biết hình ảnh và thông điệp của khẩu hiệu. 

Chúng tôi không thể thực hiện phân loại dựa theo tên gọi vì tranh cổ động thường 

không được đặt tên. Xuất phát từ mục đích sử dụng của loại tranh này trong các bối 

cảnh xã hội khác nhau, trong các nhiệm vụ tuyên truyền khác nhau mà ngay từ lúc 

hình thành ý tưởng cho đến suốt quá trình thực hiện, người sáng tác đã luôn có chủ 

ý truyền tải thông điệp một cách rõ ràng nhất thông qua hình ảnh và ngôn ngữ. 

Thông điệp ẩn chứa đằng sau những hình ảnh biểu đạt nội dung cùng những dòng 

chữ khẩu hiệu đã bao hàm ý nghĩa và chủ đề của bức tranh, đó chính là cơ sở để 

chúng tôi nhận biết và phân loại tranh cổ động theo các chủ đề khác nhau.  

Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi đã lựa chọn 30 trong tổng số 50 tác 

phẩm tiêu biểu theo chủ đề tình quân dân được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự 

Việt Nam. Những tác phẩm này được sáng tác trong những khoảng thời gian khác 

nhau, có những tác phẩm ra đời trước năm 1945 thời chống Pháp, phần nhiều là 

những tác phẩm thời chống Mỹ và một số tác phẩm mới hiện nay được lựa chọn từ 
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các cuộc triển lãm, gần đây nhất triển lãm nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam.  

Là một loại hình hiện vật đặc biệt có giá trị lịch sử văn hóa, nội dung chủ yếu 

phục vụ tuyên truyền phản ánh nhiệm vụ chính trị, văn hóa của đất nước nói chung, 

quân đội nói riêng, tranh cổ động tình quân dân trở thành một chủ đề có tính xuyên 

suốt, không có giới hạn về thời gian và tính thời cuộc, có mặt trong cả thời chiến và 

thời bình, ở mỗi giai đoạn có những đặc thù khác nhau. Trong cuộc sống hiện nay, 

chủ đề này vẫn chưa mất đi ý nghĩa thiết thực của nó và đây vẫn là đề tài hấp dẫn 

được nhiều họa sĩ sáng tác để cổ vũ quân dân đoàn kết chiến đấu trên nhiều mặt trận 

với nhiều loại kẻ thù, nhiều loại “giặc”.  

2.1.2. Khuôn khổ, kích thước 

Trong sáng tác tranh, ngoài việc nghiên cứu chọn nội dung, hình thức thể 

hiện thì người họa sĩ quan tâm đến khuôn khổ, kích thước vì yếu tố này liên quan 

đến nội dung và hình thức, mục đích trưng bày, vị trí trưng bày. Những yêu cầu này 

có ảnh hưởng trực tiếp và xuyên suốt trong quá trình sáng tác một bức tranh. Không 

phải là tất cả, song tranh giá vẽ thường có kích cỡ nhỏ vì mục đích chủ yếu là để 

treo trang trí trong phòng khách, phòng ngủ có tính giải trí, nhưng tranh cổ động thì 

khác, vì tự thân nó đã có chức năng thông tin tuyên truyền, cổ động, thúc đẩy, kêu 

gọi, đối tượng nó hướng tới là cộng đồng xã hội rộng lớn, chính vì lẽ đó tranh cổ 

động cần có kích thước lớn, phù hợp trưng bày tại những không gian lớn ngoài trời 

để mở rộng trường tiếp xúc với tất cả mọi người. 

Trong kháng chiến, do điều kiện khó khăn về họa phẩm, các họa sĩ thường 

không có đủ nguyên vật liệu để thỏa sức sáng tác, nhưng với tinh thần yêu nước 

cộng với nhu cầu cấp thiết của hoạt động tuyên truyền lúc bấy giờ, các họa sĩ đã 

khắc phục khó khăn tìm nhiều cách để thể hiện. Các bức tranh thời chiến vì thế 

cũng có nhiều kích cỡ tỉ lệ to nhỏ khác nhau. Các bức tranh cổ động tình quân dân 

trong sưu tập của bảo tàng có kích thước không lớn. Một số tranh có kích thước nhỏ 

như tác phẩm có số đăng ký BTQĐ.DT.Tr.69, Nhanh, nhanh tay tải đạn ra chiến 

trường (Hình12) ,có kích thước 64x44; tác phẩm có số đăng ký BTQĐ.DT.Tr.67, 
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Quân dân ta luôn cảnh giác bảo vệ bờ biển (Hình 27), có kích thước 54x39. Số 

khác có kích thước lớn hơn như tác phẩm có số đăng ký BTQĐ.DT.Tr.79 (Hình 

27), có kích thước 80x56. Như vậy cho thấy tranh cổ động về kích thước khá đa 

dạng không có quy chuẩn nào. 

Trong những năm gần đây, khi bảo tàng phát động một cuộc thi sáng tác 

tranh cổ động, ban tổ chức thường đưa ra yêu cầu cụ thể về kích thước, khuôn khổ 

tranh. Theo họa sĩ Bùi Anh Hùng, người thường xuyên tham gia ban tổ chức cuộc 

thi cho biết: Ban tổ chức cuộc thi thường yêu cầu các họa sĩ sáng tác tranh theo 

khuôn khổ 54x79 cm. Sự đồng bộ về kích thước sẽ giúp cho việc trưng bày tranh 

được thống nhất, hội đồng thẩm định thuận lợi hơn trong việc đánh giá chất lượng 

nghệ thuật và trao giải thưởng.  

Bên cạnh đó, do điều kiện thiết bị máy in ngày nay có nhiều tiện ích, có thể 

in tác phẩm theo nhiều kích cỡ khác nhau. Tùy theo nhu cầu sử dụng, máy in có thể 

phóng to, thu nhỏ tác phẩm như ý muốn, vì vậy, kích thước một bản tranh gốc 

không nhất thiết phải phụ thuộc vào vị trí hay không gian đặt để tác phẩm như trước 

đây. Điều này giúp họa sĩ thoải mái hơn, thuận tiện hơn trong sáng tác, dễ dàng hơn 

trong việc bao quát tác phẩm, nhất là đối với những tác phẩm kích thước lớn hoặc 

cần phải phóng to, thường cần có trường nhìn đủ rộng, đủ xa mới bao quát được 

toàn bộ những tương quan về hình, về màu…   

2.1.3 Chất liệu kỹ thuật 

Trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam, tranh cổ động được phân biệt với tranh 

giá vẽ hay hội họa thuần túy bởi tính chất nhân bản và nó thuộc thể loại đồ họa ứng 

dụng. Để nhân bản thì kỹ thuật in ấn là yếu tố cần được quan tâm đến bởi đây cũng 

là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng biểu đạt của tranh. Nếu như ở hội họa giá 

vẽ, người họa sĩ lựa chọn chất liệu sơn dầu, sơn mài, màu bột, màu nước hay lụa để 

khai thác chất cảm bề mặt phù trợ cho việc thể hiện ý tưởng hay cảm xúc thì đối với 

tranh cổ động, họa sĩ cũng phải quan tâm tới cách thức để nhân bản bức tranh. Qua 

thực tế đã từng tham gia sáng tác tranh cổ động, chúng tôi thấy, một bản gốc tranh 

cổ động dù được thể hiện có chất lượng nghệ thuật, có hiệu quả thẩm mỹ nhưng nếu 
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cách thức nhân bản không phù hợp, các bức tranh được in ra cũng không thể hiện 

được hết các giá trị của bản mẫu, thậm chí còn kém hiệu quả thẩm mỹ, không dùng 

được. Vì vậy, có thể nói kỹ thuật in ấn có ảnh hưởng không nhỏ quyết định tới hiệu 

quả thẩm mỹ của một bức tranh cổ động.   

Những bức tranh cổ động giai đoạn đầu thường được các họa sĩ vẽ bằng tay 

trên các chất liệu khác nhau như giấy croquis, giấy báo, giấy dó, giấy giang... sử 

dụng màu bột, màu nước, mực nho… Để nhân bản các bức tranh với số lượng lớn, 

các họa sĩ đã phối hợp với nghệ nhân các làng làm tranh dân gian để in các bản 

tranh theo phương pháp in tranh khắc gỗ.  

Khi các kỹ thuật in mới xuất hiện, phương pháp in tranh theo lối dân gian 

vẫn tồn tại như là một phương pháp tạo chất cảm, bên cạnh những chất liệu biểu 

cảm mới làm phong phú hơn hiệu quả thẩm mỹ của tranh.  

Thời kỳ chống Mỹ, mỗi tranh cổ động có thể sản xuất in hàng vạn bản, 

chuyển đến khắp các địa phương, đơn vị để cổ vũ tuyên truyền. Từ các bức tranh 

phác thảo bằng tay hoặc in sẵn, các họa sĩ nghiệp dư của các đơn vị phóng to lên 

tường ở cổng ra vào đơn vị, nơi có đông người qua lại. 

Ngày nay, bên cạnh việc vẽ tranh bằng tay theo phương pháp truyền thống 

thì các họa sĩ còn sử dụng công cụ phần mềm corel để sáng tác. Vẽ bằng phần mềm 

thì những bức tranh đó và các thiết bị in bằng máy đồng bộ như: in li tô, opposed…  

2.1.4. Tình trạng lưu giữ hiện nay ở bảo tàng 

Bảo quản lưu giữ là một hoạt động của bảo tàng và hoạt động quản lý hiện 

vật, sưu tập hiện vật bảo tàng trong đó có sưu tập hiện vật là tranh cổ động. Sưu tập 

tranh cổ động nói chung và sưu tập tranh cổ động tình quân dân nói riêng có thời 

gian do điều kiện kho lưu giữ của bảo tàng chưa đáp ứng được yêu cầu về không 

gian, phương tiện giá kệ, tủ lưu giữ, tường cách âm, cách nhiệt, độ ẩm cao, ánh sáng 

chiếu trực tiếp đã gây ảnh hưởng, tác động không tốt đến một số tác phẩm như bức 

tranh: Quân với dân một ý chí (Hình 10); Kích thước: 54x79, sáng tác năm 1979 đã 

bị rách mất một phần chữ. Tác phẩm có số đăng ký BTQĐ.DT.Tr.69, Nhanh, nhanh 

tay tải đạn ra chiến trường (Hình 12); Kích thước: 44x64, sang tác năm 1972 đã bị 
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ố mốc phần mép có nguy cơ lan ra toàn bộ bề mặt tranh. Những bức tranh này giờ 

đã được làm sạch bề mặt và được làm phẳng được bảo quản trong kho có điều hòa. 

Hiện nay bảo tàng đã rất quan tâm đến công tác lưu giữ hiện vật đặc biệt là 

hiện vật là tranh trong đó có tranh cổ động. không gian diện tích kho được mở rộng, 

có đủ giá, kệ tủ và điều hòa đáp ứng được yêu cầu lưu giữ hiện vật tranh cổ động 

trong tình hình hiện nay. 

2.2. PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TÌNH QUÂN DÂN TRONG TRANH CỔ 

ĐỘNG 

Để nghiên cứu về cách thức biểu đạt tình quân dân trong tranh cổ động, 

chúng tôi đi vào tìm hiểu hai lĩnh vực chính, đó là phương thức thể hiện nội dung và 

những kỹ năng nghệ thuật mà người sáng tác đã sử dụng khi sáng tác thể loại tranh 

này. Việc bóc tách chỉ cần thiết cho công việc nghiên cứu còn trên thực tế, hai phạm 

trù nội dung và nghệ thuật luôn có sự tương hỗ, phù trợ và chuyển hóa trong nhau, 

chính điều đó làm nên giá trị biểu đạt của nghệ thuật tạo hình nói chung, trong đó có 

tranh cổ động.    

2.2.1. Phương thức thể hiện nội dung 

Khi nói đến tranh cổ động thể hiện tình quân dân thì mặc nhiên nội dung của 

tranh đã được đề cập một cách rõ ràng, đó là tranh vẽ thể hiện mối quan hệ giữa 

nhân dân và lực lượng quân đội. Điều chúng tôi quan tâm ở đây là các họa sĩ sáng 

tác, bằng phương thức cụ thể nào thể hiện một cách hiệu quả nội dung tình quân dân 

trong tranh cổ động. Để trả lời cho vấn đề này, chúng tôi tìm hiểu cách họa sĩ lựa 

chọn và xây dựng hình tượng nhân vật, xây dựng bối cảnh không gian và sắc thái 

biểu cảm trong tranh. 

2.2.1.1. Hình tượng nhân vật  

 Sáng tác nghệ thuật là một công việc đặc thù, ở đó người sáng tác tìm cách 

diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng và xúc cảm của mình thông qua một ngôn ngữ cụ thể. 

Điều đáng nói là suy nghĩ, ý tưởng hay xúc cảm vốn là những yếu tố trừu tượng, 

yếu tố không định hình nhưng nó lại cần được thể hiện bằng hình ảnh để tăng tính 

diễn giải, tính nhận biết hoặc truyền tải thông điệp tới cộng đồng. Xây dựng hình 
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tượng trong nghệ thuật là một phương cách hiện thực hóa tư duy trừu tượng thông 

qua việc sử dụng một ngôn ngữ cụ thể.  

Mỗi một loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ đặc trưng vì vậy hình tượng nghệ 

thuật cũng được xây dựng theo kết cấu riêng. Trong văn học, hình tượng nghệ thuật 

được khắc họa bằng kết cấu ngôn từ, trong âm nhạc, hình tượng được khắc họa 

bằng kết cấu âm thanh, trong tạo hình, hình tượng được thể hiện bằng kết cấu của 

hình thể.  

Có nhiều phương thức và cung bậc kết cấu hình thể, từ hiện thực tới trừu 

tượng, tùy theo nhu cầu cá nhân hoặc mục đích sử dụng mà người vẽ xác định cho 

hình tượng sẽ được xây dựng như thế nào, ở phương thức nào.  

Đối với tranh cổ động, do nhu cầu sử dụng vào mục đích tuyên truyền mà 

các hình tượng trong tranh thường đi theo xu hướng hiện thực, đó là những hình 

tượng trực tiếp, lấy hình tả ý. Xu hướng hiện thực thể hiện ở chỗ các hình tượng 

xuất hiện một cách dễ hiểu, gần với hình ảnh đời thực để tăng tính nhận biết. Tranh 

cổ động dường như ít sử dụng những hình ảnh có tính liên tưởng quá xa, đòi hỏi 

nhiều suy diễn, ngẫm ngợi. 

Nằm trong phương thức tạo hình chung của tranh cổ động, tranh cổ động tình 

quân dân tìm cách xây dựng nội dung thông qua hình tượng các nhân vật. Khảo sát 

hệ thống tranh cổ động tình quân dân lưu giữ tại bảo tàng, chúng tôi nhận thấy ở 

hầu hết các bức tranh đều xuất hiện hình tượng nhân vật. Với nội dung cổ động tình 

quân dân nên hai tuyến nhân vật chủ yếu xuất hiện trong tranh là người lính của 

quân đội và nhân dân, trong đó trọng tâm là hình tượng người lính. Một cách trực 

quan, hai tuyến nhân vật này được thể hiện bằng những hình ảnh có tính mô tả hình 

dạng.  

Hình tượng người lính của quân đội nhân dân Việt Nam mặc dù được thể 

hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau với nhiều dáng vẻ, nhiều trạng thái, tuy nhiên 

dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất chính là bộ trang phục quân đội với màu xanh lá 

cây hay màu cỏ úa rất đặc trưng. Trang phục quân đội được chú ý thể hiện với 

những đặc điểm nhận biết khác nhau ở từng thời kỳ lịch sử. Những bức tranh vẽ ở 
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thời kỳ chống Pháp hoặc vẽ về thời kỳ chống Pháp, bộ đội thường được thể hiện 

trong trang phục áo trấn thủ, một loại áo ngắn đến thắt lưng, cổ tròn, không có tay. 

Áo được may hai lớp, giữa hai lớp có nhồi bông và được trần theo hình ô trám để 

giữ nhiệt, chống rét. Cùng với áo trấn thủ còn phải kể đến đôi dép cao su màu đen 

được làm từ những cái lốp xe và cái mũ đan bằng tre hoặc lá cọ, bên ngoài bọc kín 

bằng vải dù và bao lưới để giắt lá ngụy trang. Trong bức tranh mang tiêu đề Chúng 

cháu yêu chú Bộ đội (Hình 8); kích thước: 54x79, sáng tác năm 2014, chúng ta nhận 

ra hình ảnh người lính thời chống Pháp với chiếc mũ là dấu hiệu nhận biết rất đặc 

trưng. 

Mặc dù trang phục bộ đội có nhiều kiểu loại khác nhau nhưng hình ảnh của 

chiếc áo trấn thủ, cái mũ bọc vải dù và đôi dép cao su đã trở thành một hình ảnh 

điển hình của bộ đội thời kỳ chống Pháp được các họa sĩ khai thác cho hình tượng 

trong tranh cổ động, trở thành thông điệp hình ảnh mang tín hiệu lịch sử. 

Bộ đội thời kỳ chống Mỹ mang đặc tả khác trong tạo hình. Hình ảnh của 

chiếc mũ tai bèo may bằng vải mềm màu xanh lá cây cùng một tấm vải dù hoa luôn 

choàng trên vai các chiến sĩ tựa như “áo bào” là những chi tiết góp phần khắc họa 

hình ảnh tiêu biểu của người chiến sĩ quân đội. Mặc dù đó không phải là trang phục 

duy nhất của bộ đội thời bấy giờ nhưng các chi tiết hình ảnh đó có tính đại diện cao, 

là những sáng tạo có giá trị lịch sử để trở thành biểu tượng.  

Cùng với hình ảnh người chiến sĩ quân đội, tuyến nhân vật thứ hai nằm trong  

mối tương tác của tình quân dân là hình ảnh của các bà, các mẹ, các chị, em nhỏ…, 

những người thân, người dân địa phương luôn hướng về các chiến sĩ với tình nghĩa 

và tấm lòng yêu quý, sẵn sàng chia sẻ niềm vui cuộc sống và cả những khó khăn, 

thiếu thốn với người chiến sĩ đi chiến đấu xa nhà. Đó cũng có thể là hình ảnh của 

dân quân, du kích địa phương tham gia phối hợp cùng bộ đội chủ lực chiến đấu. 

Tuyến nhân vật thứ hai không “khuôn mẫu” mà có sự đa dạng trong tạo hình và lựa 

chọn đối tượng thể hiện.   

Bức tranh Chúng em yêu chú bộ đội (Hình 26), kích thước 54x79, sáng tác 

2014, thể hiện tình cảm giao hòa giữa người lính bộ đội và các em thiếu nhi trong 
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một khung cảnh vui chơi ca múa. Tâm điểm của tranh là hình ảnh một người lính 

đầu đội mũ đeo sao, vai mang súng nhưng vẫn chất chứa vẻ lãng mạn hào hoa. 

Không nghiêm nghị, không oai phong, khí phách như khi xung trận mà gần gũi, 

thân thiết, hình ảnh người lính như người cha, người anh, người chú trong gia đình. 

Tình cảm quân dân luôn được vun trồng, chăm sóc trong từng khoảnh khắc của 

cuộc sống. Hình ảnh các em thiếu nhi mang tâm hồn trẻ thơ trong sáng quấn quít nô 

đùa chính là động lực để người lính nhận thấy trách nhiệm cao cả và tự hào của 

mình khi vững tay súng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hậu phương, đem đến cuộc sống yên 

bình cho các em thiếu nhi, thế hệ măng non của đất nước.  

Ở một bức tranh khác, tình quân dân được khai thác ở những nghĩa cử đẹp 

thường xuất hiện trong cuộc sống. Bức tranh  ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.92 với tiêu đề 

Giúp đỡ dân (Hình13), kích thước 54x74, của họa sĩ Quách Hùng là hình ảnh anh 

bộ đội quân y đang chăm sóc khám chữa bệnh cho em bé với dáng vẻ ân cần. Nền 

cảnh phía sau cũng thể hiện sự giúp sức của bộ đội trong hoạt động sản xuất, canh 

tác nương rẫy của bà con dân tộc. Tranh được bố cục chặt chẽ với hai tuyến nhân 

vật chiếm trọn bề mặt tranh, thể hiện tình cảm gắn kết, gần gũi giữa quân và dân. 

Bộ đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân vừa là nhiệm vụ, vừa là phương 

châm huấn luyện của quân đội. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là người dân 

tộc ít người là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng quân đội và đây là công việc 

bình thường như bao việc khác mà bộ đội  tham gia giúp dân. Khi khai thác nội 

dung này cho tranh cổ động, họa sĩ đã nhìn thấy khía cạnh đầy tính nhân văn, dễ lay 

động tình cảm con người. Điều này thích hợp với tôn chỉ của tranh cổ động tình 

quân dân, đi vào khía cạnh tâm lý con người.  

Các họa sĩ không thể hiện hình tượng người lính theo một chiều nhất định 

nào mà đặt hình tượng người lính ở các bối cảnh đa dạng của giao lưu và tương tác.  

Tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.67 (Hình 27), kích thước: 38x54, sang tác năm 

1960, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa người lính với các lực lượng không chuyên 

trong nhiệm vụ canh giữ biển trời. Lực lượng không chuyên ở đây là những ngư dân 

đánh bắt xa bờ. Ngoài việc đánh bắt cá họ còn là những dân quân tự vệ, những 
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người ngày đêm cùng bộ đội biên phòng, hải quân tham gia bảo vệ biên giới lãnh 

hải Tổ quốc. Sự cố kết, đồng lòng giữa quân và dân sẽ tạo lên sức mạnh tổng hợp 

cho toàn quân, toàn dân ta trên mặt trận chống quân thù, tuần tra canh giữ biển đảo 

Tổ quốc.  

 Tình quân dân không đơn giản chỉ là những mô tả trực diện về tình cảm giữa 

người với người mà hơn thế, tình quân dân được diễn đạt như một biểu tượng nối 

sợi dây giữa hậu phương với tiền tuyến, một biểu tượng mang đầy ý nghĩa, đặc biệt 

trong bối cảnh của chiến tranh. Tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.102 (Hình 6), kích 

thước: 50x86, chia mặt tranh thành hai phần, tạo lát cắt theo chiều không gian. Cận 

cảnh là hình ảnh hai cô thôn nữ dân quân với chiếc xe bò chở đầy lúa. Lá cờ “10 

tấn” thể hiện quyết tâm lớn của hậu phương trong sản xuất nông nghiệp. Quyết tâm 

ấy được gửi ra tiền tuyến, hướng về tiền tuyến. Niềm vui được mùa ở hậu phương 

cũng là niềm tin chiến thắng ở nơi tiền tuyến đầy khói lửa.  

Những dẫn dụ trên cho thấy sự thể hiện đa dạng, phong phú của tình quân 

dân trong tranh cổ động, ở đó, quân và dân là hai tuyến nhân vật chủ đạo được thể 

hiện bằng những hình ảnh dễ nhìn, dễ cảm nhận. Họa sĩ Lê Hữu Ích cho rằng: 

“Trong sáng tác hội họa nói chung, đôi khi người ta có thể sử dụng hình biểu tượng 

để tạo tư duy liên tưởng. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng tranh cổ động cần hơn 

thông điệp trực tiếp nên tư duy liên tưởng không hiệu quả hoặc hiệu quả dẫn truyền 

chậm.” Quan điểm này chỉ ra rằng xu hướng tạo hình của tranh cổ động có tính trực 

diện, dùng hình diễn ý. Đặc điểm này có sự chi phối của dụng ý cổ động và phân 

môn đồ họa của tranh cổ động.  

Mặc dù cách thể hiện hình tượng nhân vật trong tranh cổ động có xu hướng 

hiện thực song đó là xu hướng hiện thực khái quát tượng trưng chứ không phải là 

hiện thực tả thực. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh anh bộ đội, bà lão, cô du kích, em bé... 

không phải là những miêu tả đặc điểm của một nhân vật cụ thể nào ở ngoài đời thực 

cho dù những nhân vật, những câu chuyện được kể trong tranh có thể là hình mẫu 

có thực ở ngoài đời. Các nhân vật thường được mô tả với ngoại hình khái quát đủ để 

nhận biết thông tin đơn giản, chung chung như anh bộ đội mặc quân phục màu xanh 
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hay áo trấn thủ, du kích đội mũ tai bèo, nông dân mặc áo cánh nâu, đầu chít khăn 

vành, thôn nữ mặc áo hoa, quần thâm... Những chi tiết hết sức tối giản và dừng ở sự 

mô tả dáng vẻ bề ngoài, không đi vào đặc tả tính cách nhân vật, đó chính là ngôn 

ngữ khái quát tượng trưng của hình ảnh.  

Tranh mang tiêu đề Chú bộ đội ơi, ngày đêm canh giữ biển trời. Nơi đảo xa 

xôi trùng khơi sóng gió lưng trời…” (Hình 2), kích thước 54x79, sang tác năm 2014 

là một ví dụ. Hình tượng người lính hải quân trong tư thế trang nghiêm canh giữ 

vùng trời, vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân 

dân. Người lính được thể hiện trong hình tượng bán thân với tạo hình khái quát, 

không đi vào đặc tả các chi tiết cụ thể của nhân vật, nhưng chúng ta vẫn đọc được 

thông tin nội dung qua hình vẽ, qua nhân vật được thể hiện, qua những dấu hiệu về 

trang phục, vũ khí. Dù được thể hiện trong hình tượng bán thân nhưng với tương 

quan hình lớn chiếm gần trọn bề mặt tranh, hình tượng ấy đã thể hiện sự lớn lao, vĩ 

đại của trách nhiệm và lòng tự hào. Tất cả đã đủ nói lên nội dung chủ đề cũng như ý 

nghĩa của bức tranh mà không cần tới những chi tiết cụ thể nào nữa.  

Tuy vậy cũng có một số ít tranh cổ động đề cập tới những nhân vật cụ thể có 

thật ở ngoài đời như các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Tâm, Lê 

Thị Hồng Gấm, Lê Mã Lương. Những bức tranh cổ động này có giá trị lớn trong 

việc nêu gương điển hình để các chiến sĩ học tập và làm theo.  

Tranh ký hiệu BTQĐ.8978.Tr.66, với tiêu đề Noi gương Lê Mã Lương (Hình 

19) đã lựa chọn một nhân vật có thật ngoài đời để xây dựng hình tượng nhân vật 

trong tranh cổ động. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, anh hùng Lê Mã Lương có 

câu nói nổi tiếng: “Cuộc đời đẹp nhất trên trận tuyến đánh quân thù”. Lê Mã Lương 

là hình tượng tiêu biểu của thanh niên sẵn sàng tham gia chiến đấu vì tình yêu quê 

hương đất nước lúc bấy giờ. 

Trên thực tế số lượng những tranh thể hiện nhân vật có thật không nhiều, 

phần lớn vẫn là những tranh sử dụng phương thức tạo hình tượng trưng khái quát 

với các nhân vật mang ý nghĩa hình tượng hơn là sự đặc tả đặc điểm nhân vật. 
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Luận giải về tính hiện thực của hình tượng trong tranh cổ động, họa sĩ Lê 

Hữu Ích cho rằng: “Về mặt sáng tác, sẽ rất khó thể hiện nội dung tình quân dân mà 

không mượn hai tuyến nhận vật này. Tình quân dân thực chất là tình cảm không 

hiện hữu bằng vật chất để chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt, chúng ta chỉ cảm 

thấy thông qua những biểu hiện hành vi, do vậy khi vẽ, chúng ta phải mượn những 

cử chỉ hành vi, những việc làm cụ thể của nhân vật để diễn đạt cho yếu tố tình cảm 

trừu tượng. Có lẽ đó là một phương pháp hiệu quả cho việc diễn đạt tình quân dân 

được nhiều người lựa chọn.” 

Bức tranh Quân và dân đồng lòng đánh giặc (Hình 28), thể hiện một khung 

cảnh gặp gỡ bình dị nhưng tràn đầy tình cảm nồng ấm, thân thiết như của những 

người thân yêu trong một gia đình. Mặc dù những chữ viết thể hiện nội dung đồng 

lòng đánh giặc nhưng hình ảnh trong tranh không mô tả trực diện bối cảnh đánh 

giặc. Sự đồng lòng thể hiện ở tình cảm yêu quý, trân trọng và ủng hộ bộ đội thông 

qua chi tiết hết sức mộc mạc, đó là bát nước chè xanh trên tay người lính vừa đón 

nhận từ các mẹ, các chị. Tình cảm giao hòa được thể hiện qua hành vi mời nước mà 

ai cũng dễ dàng cảm nhận được. Những cử chỉ ân cần, trìu mến đầy cảm xúc ấy đã 

trở thành những biểu tượng đẹp trong tâm thức người nghệ sĩ nói chung và họa sĩ 

sáng tác tranh cổ động nói riêng khi muốn diễn đạt tình quân dân bằng hình ảnh.  

Bức tranh tiêu đề Tình quân dân vùng lũ (Hình 9), kích thước 54x79, sáng 

tác năm 2014 mượn hành động cõng cụ già thoát khỏi lũ lụt để thể hiện tình cảm tốt 

đẹp quân dân. Không phải là trong chiến tranh khói lửa mà trong cuộc sống hằng 

ngày, mỗi khi người dân gặp nguy hiểm, bộ đội sẵn sàng chia sẻ, cứu giúp nhân 

dân. Rõ ràng tình cảm quân dân không thể vẽ thành hình nhưng thông qua hành vi 

cụ thể, người ta cảm nhận được một tình cảm tốt đẹp hiển hiện ở đằng sau. Đó 

chính là giá trị biểu đạt của hình ảnh nghệ thuật mà tranh cổ động tình quân dân ở 

mức độ nào đó đã đạt được.  

2.2.1.2. Bối cảnh không gian 

Trong tranh cổ động tình quân dân, để thể hiện rõ nội dung chủ đề, bên cạnh 

hai tuyến nhân vật chủ đạo, sự kết nối hai tuyến nhân vật như đã trình bày, bối cảnh 
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không gian cũng là một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho việc thể hiện nội dung chủ đề 

cũng như ngữ nghĩa của bức tranh.  

Có hai bối cảnh chủ đạo được thể hiện với tần suất lớn trong các tranh lưu 

giữ ở bảo tàng, đó là bối cảnh trong cuộc chiến và bối cảnh của đời thường.  

Tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.69, với khẩu hiệu Nhanh, nhanh tay tải đạn ra 

chiến trường (Hình 12), kích thước: 44x64, sáng tác năm 1972 thể hiện sự góp sức 

của của các lực lượng tham gia vào cuộc chiến. Ở đây có sự tham gia của lực lượng 

thanh niên xung phong phối hợp với bộ đội chủ lực. Bối cảnh chiến trường không 

được mô tả trực tiếp mà được gợi lên bởi hình ảnh bộ đội ôm súng với khí thế xông 

pha về phía trước. Bức tranh thể hiện tinh thần đoàn kết của quân và dân ta trong 

chiến tranh vệ quốc. 

Cùng một phong cách thể hiện, tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.287 (Hình 10), 

kích thước: 54x79, sáng tác năm 2014 là không khí chiến đấu khẩn trương. Tất cả 

các nhân vật đều tập trung hướng về một phía tiến công, với một tinh thần quyết 

tâm cao nhất. Bộ đội ôm súng B40 lao về phía trước, phía quân thù, theo sát ngay 

sau là dân quân tải đạn, đó là những chi tiết diễn ra trong cuộc chiến. Tình quân dân 

phối hợp cùng chiến đấu trên một mặt trận chống quân thù là tinh thần chủ đạo 

được thể hiện trong bức tranh này.   

Bức tranh ký hiệu BTQĐ.9984.Tr.108, có dòng chữ 30.4.1975 ngày vui xum 

họp (Hình 1) thể hiện không khí của buổi đoàn tụ gia đình của người lính sau bao 

năm chiến đấu xa nhà. Lùi xa khỏi chiến trường đầy cam go quyết liệt, người lính 

trở về bên gia đình trong ngày vui chiến thắng. Tràn ngập bức tranh là tình cảm thân 

tình, gần gũi, quyến luyến trào dâng trong mỗi con người trong không khí rợp cờ 

hoa.  

Trong tranh cổ động tình quân dân, bối cảnh đời thường có nhiều cách thể 

hiện. Bức tranh tiêu đề Sống gần dân bảo vệ dân là bản chất cao đẹp của Bộ đội cụ 

Hồ (Hình 5), kích thước: 54x79, sáng tác năm 2014 là không khí của một buổi sinh 

hoạt văn nghệ giao lưu giữa bộ đội và bà con dân tộc. Những buổi sinh hoạt văn 

nghệ như thế này là hoạt động thường xuyên trong cuộc sống, đặc biệt trong thời 
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bình. Hoạt động này trên thực tế có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tinh thần 

đoàn kết quân dân. Giữ vững mối quan hệ gần gũi, đoàn kết với nhân dân, hiểu dân, 

đó không chỉ là phương cách rèn luyện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ quân 

đội nhân dân mà nó còn là phương cách củng cố nền tảng sức mạnh của thế trận 

lòng dân.  

  Hình ảnh người lính bộ đội xuất hiện trong hoạt động sống thường ngày của 

người dân đôi khi trở nên quen thuộc như bộ đội giúp dân làm nhà, giúp dân gặt lúa, 

chạy lũ, ... hay đôi chỉ là buổi gặp gỡ, thăm hỏi bình thường, đã được xây dựng 

thành chủ đề của nhiều bức tranh cổ động.  

Bức tranh có tiêu đề Sống gần dân, hiểu dân, giúp đỡ dân (Hình 23), kích 

thước 54x79, sáng tác năm 2014. Giúp đỡ nhân dân là nhiệm vụ nhưng cũng là tình 

cảm của bộ đội đối với nhân dân. Hình ảnh anh bộ đội biên phòng dạy chữ cho nhân 

dân, giúp đỡ nhân dân học đọc, học viết thật gần gũi và thơ mộng. 

2.2.1.3. Sắc thái biểu cảm 

Tinh thần chủ đạo trong tranh cổ động tình quân dân là ca ngợi sự tốt đẹp, ý 

nghĩa keo sơn, bền chặt và đầy cảm động của mối quan hệ này. Nếu đã có dịp tiếp 

cận với nhiều chủ đề khác nhau của tranh cổ động, chúng ta sẽ thấy rằng cùng một 

mục đích phục vụ cho công cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tranh cổ động chủ đề 

chiến đấu hướng tới khí thế sôi nổi, hào hùng, tinh thần quyết chiến xông lên với 

sức mạnh của con người và trang bị, tranh cổ động tình quân dân mang một tinh 

thần khác, hướng nhiều hơn tới sự thơ mộng, trữ tình, tới thế giới của cảm xúc. 

Ngay tên gọi tình quân dân cũng cho thấy rõ yếu tố tình cảm là trọng tâm cần biểu 

đạt, trong khi yếu tố hành động là then chốt của các tranh chủ đề chiến đấu.  

Thế giới tình cảm vốn đa dạng và nhiều cung bậc khác nhau của ái, ố, hỉ, 

nộ... nhưng tình cảm quân dân trong tranh cổ động luôn được thể hiện với một tinh 

thần thống nhất, đó là sự ca ngợi nhiều khía cạnh đẹp đẽ, cảm động của mối quan hệ 

này.  

Ở bức tranh ký hiệu BTQĐ.11087,Tr.301(Hình 20), tác giả thể hiện bố cục 

nhiều nhân vật, chia tuyến nhân vật thành hai nhóm đối xứng: Quân một bên, dân 
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một bên nhưng không tạo cảm giác tách biệt, xa cách mà vẫn thấy sự gắn kết của bộ 

đội với nhân dân thông qua những cử chỉ giao lưu, hướng về nhau. Tiếp bước cha 

anh, lên đường bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng và tự hào. 

Sự nghiệp lớn lao ấy được nhân dân tin tưởng trao gửi bằng niềm tin trong tâm thức 

cùng những nụ cười, những cánh hoa tươi thắm giành cho bộ đội Cụ Hồ. 

Một khía cạnh khác của tình cảm được khai thác tinh tế trong tranh cổ động 

tình quân dân, đó là tình cảm gắn kết. Bức tranh tiêu đề Tình quân dân như cá với 

nước (Hình 7), kích thước: 54x79, sáng tác năm 2014, của họa sĩ Nguyễn Văn Thân 

miêu tả hình ảnh người mẹ già và em bé mừng vui đón chào anh bộ đội. Cử chỉ chia 

sẻ từng manh áo, bát cơm, củ khoai cũng mời bộ đội khi hành quân qua nhà tuy 

giản dị nhưng thật lớn lao vĩ đại, thể hiện sự ân cần, gần gũi và chân tình như người 

mẹ đối với con mình. Chăm lo cho những người lính, các chị, các mẹ luôn xem bộ 

đội như con cháu, người thân của mình. Chính tình thương yêu đó càng làm cho 

mối quan hệ quân dân như cá với nước, càng thêm gắn bó. 

2.2.2 Kỹ năng tạo hình 

 Với chức năng truyền dẫn thông tin, người sáng tác tranh cổ động sử dụng 

một số kỹ năng đặc biệt trong tạo hình để đạt hiệu quả cao trong việc phát đi các 

thông điệp bằng hình ảnh, có tác động trực quan. Những kỹ năng đặc biệt đó được 

thể hiện qua một số thành tố tạo hình sau. 

2.2.2.1 Bố cục 

Khác với tất cả các thể loại mỹ thuật giá vẽ, bố cục tranh cổ động có hai 

phần quan trọng, đó là phần hình và phần chữ. Hai phần này có mối quan hệ bổ trợ 

cho nhau để làm sáng rõ nội dung truyền đạt cũng như là ngữ nghĩa của chủ đề.  

Phần hình trong một bức tranh cổ động là yếu tố quan trọng nhất, nó được 

tạo bởi đường nét, màu sắc và việc sắp xếp các mảng chính, phụ trong khuôn khổ 

của một bức tranh. Trong tranh cổ động tình quân dân, phần hình chiếm một diện 

tích bề mặt tương đối lớn, đôi khi chiếm trọn bề mặt tranh, ở đó người sáng tác xây 

dựng những hình ảnh gắn với một thông điệp cụ thể. Với chủ đề tình quân dân, 

phần hình chủ yếu thể hiện những hình tượng được lựa chọn nhất quán với nội dung 
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chủ đề. Như đã phân tích ở trên, hình tượng người lính quân đội nhân dân Việt Nam 

luôn xuất hiện và là tiêu điểm của bức tranh, là hình tượng trung tâm trong mối 

quan hệ với hình tượng phù trợ khác. Các hình tượng nhân vật trong tranh mang 

tính ước lệ tượng trưng, dễ nhìn, dễ hiểu, theo xu hướng hiện thực chứ không trừu 

tượng hay siêu thực.  

Ngoài chủ ý xây dựng hình tượng chủ đạo trên bề mặt tranh, khi thiết kế một 

bố cục tranh, người sáng tác còn đặc biệt chú ý tới các vấn đề tương quan về hình, 

đó là việc bố trí hợp lý các mảng chính - phụ, mảng trống - đặc, để tôn lên hình 

tượng chính, xây dựng điểm nhìn tập trung. 

Bức tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.289, Quân với dân đoàn kết một lòng (Hình 

14), kích thước: 54x79cho thấy rõ hiệu ứng bổ trợ giữa các mảng chính, phụ trong 

bố cục tranh. Với bố cục này, nhóm nhân vật được thể hiện bằng nhiều chi tiết gợi 

tả, rõ hình, rõ nét, dễ thu hút mắt nhìn, tạo được điểm nhìn tập trung, vì thế nó được 

hiểu là mảng chính. Trong khi đó mảng hình ở phía sau là một mảng phẳng mang 

màu đơn sắc trở thành mảng phụ bổ trợ ý nghĩa cho mảng chính. 

Tranh Giúp đỡ dân của tác giả Quách Hùng có số đăng ký BTQĐ.DT.Tr.92. 

(Hình13), kích thước 54x74, cũng có một bố cục tương tự. Chúng ta nhận biết được 

nội dung tranh qua hình ảnh người chiến sĩ quân y khám bệnh cho cháu bé đang 

được bế trên tay người phụ nữ dân tộc Dao. Những hình ảnh chứa đựng thông tin ở 

cận cảnh mặc nhiên trở thành mảng chính trong bố cục, kết hợp với mảng phụ là 

nền hình đơn sắc ở phía sau tạo ra chiều không gian rộng mở. Hai yếu tố chính, phụ 

này có mối tương tác với nhau làm sáng rõ vai trò và ảnh hưởng của người chiến sĩ 

quân đội nhân dân trong rất nhiều hoạt động sống của người dân địa phương.  

Nghiên cứu về bố cục tranh cổ động không thể không quan tâm đến vai trò 

của các mảng chữ xuất hiện trong khuôn khổ của tranh. Qua nghiên cứu tranh cổ 

động tình quân dân ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, cộng với kinh nghiệm 

của cá nhân khi tham gia sáng tác một số tranh cổ động theo các phong trào phát 

động trong toàn quân, tôi nhận thấy trong quy trình sáng tác tranh cổ động, họa sĩ 

thường tìm ý tưởng về hình trước khi nghĩ đến nội dung của chữ viết, tuy nhiên 
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không phải lúc nào cũng như vậy. Một số bức tranh cổ động không có chữ viết hoặc 

có rất ít, trong khi một số khác có phần chữ chiếm vai trò chủ đạo. Với một tư duy 

lão luyện về sáng tác tranh cổ động thì hình và chữ là hai phần khó phân tách và nó 

sẽ xuất hiện song hành trong quá trình tư duy tạo hình. Họa sĩ Bùi Anh Hùng, Uỷ 

viên BCH hội Mỹ thuật Hà Nội cho rằng: “Trong sáng tác tranh cổ động, thông 

thường phần hình và phần chữ luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đôi khi có 

những trường hợp cá biệt, tác giả có thể chỉ sử dụng ngôn ngữ hình hoặc ngôn ngữ 

chữ mà không cần sử dụng cả hai”.  

So với phần hình, phần chữ chiếm diện tích nhỏ hơn. Hình và chữ có khi 

được tách thành hai phần riêng biệt, nhưng có khi chữ được bố trí nằm trong tổng 

thể bố cục hình. Việc thêm chữ vào tranh không đơn giản chỉ là để làm sáng rõ hơn 

thông điệp cần truyền tải mà nó còn là một phần của bố cục tranh, vì vậy cũng cần 

có sự tính toán, cân nhắc cẩn trọng trong tương quan với hình để đạt hiệu quả cao 

về thẩm mỹ, bên cạnh chức năng truyền tin. 

Bức tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.102, tiêu đề Đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến 

đấu (Hình 6), kích thước 50x86, nếu bỏ chữ thì bức tranh giảm sút về ý nghĩa và 

thông tin 

. Khi xây dựng bố cục thì dường như hai phần đó phải được cân nhắc song 

song, bởi phần chữ cũng chiếm một khoảng bề mặt tranh và nó cũng cần được cân 

nhắc về bố cục trong tổng thể một bức tranh cổ động. Tùy vào chủ ý của tác giả khi 

xây dựng bố cục mà phần chữ hay phần hình được chú trọng và được đẩy thành yếu 

tố chính của bức tranh nhằm tăng hiệu quả biểu đạt. Không có những quy tắc bắt 

buộc về kỹ thuật hay kiến thức tạo hình cho vấn đề này mà hoàn toàn do họa sĩ, 

bằng kinh nghiệm của mình tự điều chỉnh tương quan cũng như mối quan hệ chính, 

phụ giữa hình và chữ. Sự hợp lý của bố cục sẽ đem đến sự thuận mắt, tức là tạo một 

hiệu quả tốt về thị giác và ngược lại. Xét ở góc độ tạo hình, trong tranh cổ động, sự 

hợp lý được nhìn nhận theo quy luật của thị giác, tức là tương quan hình, chữ, 

mảng, màu, không tạo sự bức bối, mất cân đối, chênh lệch giữa các yếu tố chính và 

phụ mà đem đến cảm giác chắc chắn, ổn định, no đầy và mãn nhãn. 
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Tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.293, tiêu đề Việt Nam bách chiến bách thắng 

(Hình 29), kích thước 54x79, được bố cục chữ và hình là hai phần tách rời. Phần 

chữ là một mảng riêng biệt đặt ở phía dưới tranh, trong khi phần hình được khuôn 

trong đường viền hình vuông. Cách bố cục hai phần chữ và hình như thế này rất phổ 

biến trong tranh cổ động. 

Tóm lại, kỹ năng tạo hình thể hiện qua cách xây dựng bố cục khẳng định giá 

trị thẩm mỹ của một tác phẩm nghệ thuật. Trong xây dựng bố cục, các cân nhắc về 

hình tượng, tương quan mảng chính, phụ, trống, đặc, nhịp điệu hình, trên, dưới, to, 

nhỏ, xa, gần luôn được quan tâm xử lý nhằm xây dựng một tác phẩm có sức truyền 

cảm cao và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người xem.  

2.2.2.2. Đường nét 

Đường nét là thành tố nghệ thuật đầu tiên giúp người sáng tác biểu đạt những 

tư duy về hình. Trong tranh cổ động, đường nét là yếu tố quan trọng, đôi khi không 

phải chỉ để vẽ nên hình mà còn góp phần hình thành khí chất của hình và tinh thần 

của tranh cổ động. Đường nét có những đặc tính riêng trong việc tạo cảm giác. 

Những đường nét ngang bằng, sổ thẳng tạo cảm giác về sự vững chãi, chắc chắn, 

tĩnh tại, những đường cong, đường uốn lượn tạo cảm giác chuyển động, đường xiên 

tạo cảm giác về tính không ổn định, đường nét to, thô tạo cảm giác khỏe khoắn, 

đường nét thanh mảnh tạo sự bay bổng, nhẹ nhàng... Hiểu về tính chất của đường 

nét và vận dụng những tính chất đó trong tạo hình là kỹ năng quan trọng đối với 

mỗi người nghệ sĩ. Có những bức tranh chỉ sử dụng duy nhất yếu tố đường nét cũng 

trở thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Điều đó cho thấy khả năng biểu đạt cao của 

đường nét cũng như hiệu quả thẩm mỹ mà đường nét mang lại.  

Trong tranh cổ động, đường nét được sử dụng để tạo hình, viền chu vi hình, 

phân định các mảng màu khác nhau.  

Ở tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.293, tiêu đề Việt Nam bách chiến bách thắng, 

(Hình 29), kích thước 54x79, người vẽ sử dụng đường viền hình bằng nét đen to và 

đều rất giống với nét khắc gỗ trong tranh dân gian. Đường nét tạo sự ổn định và sự 

chắc chắn cho hình thể. Hiệu quả thẩm mỹ đem lại là cảm giác khỏe khoắn, mạch 
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lạc, dứt khoát, phù hợp trong việc diễn tả bản lĩnh của người chiến sĩ với sức mạnh 

và lòng quyết tâm.  

Tranh ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.651, tiêu đề Vì những mùa xuân, (Hình 15), 

kích thước 54x78, với những nét to đều dàn trải khắp mặt tranh, người vẽ như có 

chủ ý “chơi nét” trong tạo hình. Ở đây nét vừa có tính chất tạo hình khi được dùng 

để phân định các nhân vật bằng đường viền chu vi, nét vừa có tính chất tạo mảng 

khi tác giả sử dụng mật độ mau thưa của nét trên một diện tích bề mặt, như các 

mảng tạo hình của tóc. Toàn bộ bức tranh thể hiện sự kế thừa phong cách tạo hình 

dân gian, đặc biệt là nghệ thuật tranh khắc gỗ Đông Hồ. Ở đó thấy rõ các mảng màu 

đơn sắc không vờn tỉa được bao trọn trong khuôn hình của các nét đen to đều do 

phương pháp khắc và in ván gỗ. 

Không hẳn đã tạo thành một phong cách đặc trưng nhưng phương thức dùng 

nét theo lối này khá phổ biến trong nhiều tranh cổ động. Họa sĩ Bùi Anh Hùng cho 

rằng: “Đường nét là một trong những thủ pháp mà người nghệ sĩ lựa chọn để thể 

hiện, bộc lộ tư tưởng cá nhân cũng như cảm xúc trong sáng tác”. Bức tranh của họa 

sĩ Lương Xuân Hiệp, ký hiệu BTQĐ.DT.Tr.287, Quân với dân một ý chí quyết bảo 

vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc (Hình 10), kích thước 54x79, sáng tác năm 

1979, là một ví dụ. Tác giả kết hợp nhiều đường nét to, nhỏ, đậm, nhạt khác nhau, 

tổ hợp  chúng theo phương án xiên chéo về một hướng, tạo nên tính chuyển động 

mạnh của hình và bố cục. Chủ ý này của tác giả thành công trong việc thể hiện sức 

mạnh quyết tâm, sự đồng lòng, đồng sức phối hợp tác chiến, tạo mũi nhọn tiến 

công.  

Tranh cổ động không phải là tác phẩm đơn chiếc mà nó được sáng tác gắn 

liền với nhu cầu in ấn, sao chép để nhân bản. Yêu cầu này phần nào quyết định 

phương thức sáng tạo đường nét cũng như màu sắc.  

Trước đây, việc sáng tác và in ấn tranh cổ động có sự phối hợp của các nghệ 

sĩ và các nghệ nhân làng nghề tranh dân gian. Hiện nay, theo tìm hiểu của chúng tôi, 

ngoài kỹ thuật in bản gỗ vẫn được một số nghệ sĩ sử dụng như một phương thức tạo 

chất cảm cho tranh, các hình thức in ấn khác cũng đã xuất hiện. Đặc biệt  sự có mặt 
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của máy móc giúp cho việc in ấn trở nên dễ dàng hơn, tuy nhiên trong một vài 

trường hợp vẫn cần nhân bản, thu phóng tranh cổ động bằng vẽ tay. Khi đó, bản 

tranh gốc được in ấn, được cấp xuống các đơn vị, nó sẽ được các họa sĩ chuyên 

nghiệp hoặc không chuyên sao chép, phóng to, thu nhỏ ở các vị trí khác nhau theo 

yêu cầu của đơn vị, đó thường là các mảng tường lớn ở không gian công cộng. Xuất 

phát từ nhu cầu thực tế này, tranh cổ động rất cần phải có hình thể rõ ràng, màu sắc 

đơn giản, đường nét không quá phức tạp để đảm bảo cho việc sao chép, thu, phóng 

dễ thực hiện. Điều đó có nghĩa là dù được vẽ bằng tay, bằng phần mềm máy tính, 

các họa sĩ sáng tác tranh cổ động cũng rất hạn chế việc vờn tỉa màu và tạo các nét 

hoạt, ngẫu hứng theo xúc cảm cá nhân. Những kỹ năng này vốn là một giá trị được 

khuyến khích trong hội họa giá vẽ, nhưng lại không thực sự thích hợp trong thể loại 

tranh cổ động. Đây là một trong số những đặc điểm có tính nhận biết rất đặc trưng 

của tranh cổ động về mặt nghệ thuật học.   

2.2.2.3 Màu sắc 

Màu sắc được xem là một trong những yếu tố cấu thành ngôn ngữ hội họa từ 

khi những chất liệu có màu được chế tạo và sử dụng vào việc vẽ tranh. Màu sắc là 

nhân tố thể hiện vẻ đẹp của vật chất, không gian, hình thể, cả trong cuộc sống cũng 

như trong tác phẩm nghệ thuật. 

Thủ pháp sử dụng màu sắc dễ tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ, tác động 

trực tiếp tới xúc cảm con người. Các màu đơn lẻ khi được kết hợp với nhau tạo nên 

các hòa sắc nóng, lạnh, hòa sắc đơn sắc, đa sắc, hòa sắc tương phản, đồng điệu... 

Các thủ pháp sử dụng màu sắc được vận dụng trong sáng tác tranh cổ động một 

cách linh hoạt.  

Cũng giống như đường nét, màu sắc trong tranh cổ động tình quân dân nhìn 

chung hướng tới sự đơn giản với hòa sắc tươi sáng. Màu sắc được khuôn định trong 

từng mảng hình và phần nhiều là màu đơn sắc, không có sự chuyển đổi sắc độ đáng 

kể trong một mảng màu. Chính từ việc sử dụng màu đơn sắc kết hợp với đường nét 

ít có sự thay đổi nên các mảng hình trong tranh cổ động thường là những mảng bẹt, 

ít tạo khối.   
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     Phỏng vấn họa sĩ Lê Hữu Ích, anh cho biết tranh cổ động rất dễ nhận ra bởi 

một số đặc điểm nổi bật. Thuộc thể loại đồ họa, tranh cổ động chịu sự chi phối của 

ngôn ngữ đặc thù, tranh thường có có mảng miếng rõ rệt, mảng màu bẹt, không vờn 

tỉa như hội họa, hình được phân định bằng đường nét thô, cứng để tạo sự khỏe 

khoắn, vững chắc. Tranh có hình, có chữ, có chủ đề rõ ràng để cổ động cho một vấn 

đề, sự kiện nào đó đang diễn ra trong xã hội. Nó là một loại tranh có tính thời sự khi 

luôn gắn với các hoạt động xã hội. 

Tranh cổ động tình quân dân trong Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nhìn 

chung được thể hiện bằng màu sắc nhẹ nhàng, đơn giản, dung dị, cô đọng, không 

tương phản, thể hiện tình cảm đằm thắm, gần gũi, gắn kết giữa nhân dân với bộ đội, 

hậu phương với tiền tuyến. Mối quan hệ quân dân vì thế đầy màu sắc và thơ mộng. 

2.3 HIỆU QUẢ BIỂU ĐẠT   

Qua phân tích nội dung, nghệ thuật một số tranh cổ động tình quân dân trong 

sưu tập của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tranh cổ động 

đã đạt một số hiệu quả biểu đạt. 

2.3.1 Tranh cổ động ca ngợi tình quân dân là tình cảm tốt đẹp, là nền tảng tạo 

sức mạnh toàn xã hội. 

Thể hiện tình quân dân trong nội dung cổ động, tranh cổ động đề cập tới một 

quan hệ có tính mở rộng toàn xã hội giữa lực lượng quân đội và nhân dân. Rõ ràng 

đây không phải là mối quan hệ riêng tư, có lợi ích cá nhân mà là tình cảm lớn lao, 

tình đồng bào được kế thừa từ trong truyền thuyết hình thành dân tộc.  

Tình quân dân được ca ngợi ở các khía cạnh tốt đẹp của nó. Nội dung các 

bức tranh như đã phân tích cho thấy tình quân dân luôn được thể hiện với các biểu 

cảm gần gũi, cảm động, nhân văn, chia sẻ, giúp đỡ... đó là những tình cảm tốt đẹp 

giữa người với người trong những hoàn cảnh đặc biệt của chiến tranh cũng như 

trong đời sống hằng ngày ở thời bình. Tình quân dân luôn bộc lộ sự cộng cảm một 

cách tự nguyện, không phải là gò ép, miễn cưỡng. 

 Các họa sĩ bằng khả năng và cảm xúc tạo hình đã diễn tả tình quân dân theo 

chiều hướng tích cực với tinh thần vui vẻ, đầm ấm, lạc quan, đoàn kết, gắn bó, thân 
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thiết. Bằng hình thức tuyên truyền hình ảnh, tranh cổ động đã đánh thức tình cảm 

cộng đồng, thúc đẩy tinh thần cộng cảm tự nguyện mà không phải là áp chế, gượng 

ép, hay tạo ra sự phản kháng, đối đầu. Trong những hoàn cảnh cụ thể, tình cảm 

cộng đồng tạo được sức mạnh vô cùng to lớn bởi nó được khích lệ từ lòng tự tôn 

của mỗi cá nhân. Khi tình cảm lớn được khơi gợi người ta sẽ sẵn sàng dẹp bỏ lợi ích 

cá nhân vì lợi ích chung. Từ hiệu quả biểu đạt này, chúng ta hiểu rõ vai trò của 

tranh cổ động tình quân dân trong các phong trào xã hội cần tập hợp sức mạnh của 

toàn thể cộng đồng.   

Trong chiến tranh, tình quân dân là sợi dây liên kết từ hậu phương đến tiền 

tuyến. Hậu phương có nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ với tiền tuyến làm cơ sở cung cấp 

sức mạnh vật chất, quân sự, cổ vũ tinh thần chính trị cho cuộc chiến đấu. Những 

khẩu hiệu xuất hiện thời kỳ đó “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một 

người”; “Tất cả cho tiền tuyến”; “Tất cả vì miền Nam ruột thịt ” có hiệu quả vô 

cùng to lớn trong việc huy động sức mạnh nội lực ở tuyến sau để tiếp lửa cho tiền 

tuyến.   

Hồ chủ tịch nói về ý nghĩa của tình quân dân: “Đồng bào ta ngày nay cũng 

rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng 

trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm chiếm, từ 

nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét 

giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng 

tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ 

những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc 

vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. 

Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất,không quản khó 

nhọc để ủng hộ kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho 

chính phủ…Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi làm việc, nhưng đều giống 

nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước…” [3, tr. 9 ] 

Trong thời bình, tình quân dân vẫn tiếp tục được vun trồng, củng cố và thúc 

đẩy. Sức mạnh của thế trận lòng dân vẫn tiếp tục là nền tảng nội lực quan trọng 



49 

 

trong công cuộc đấu tranh cho chủ quyền đất nước, đặc biệt trong tình hình chính trị 

đang diễn biến phức tạp hiện nay ở cả hai mặt đối nội và đối ngoại.  

Vì mối quan hệ khăng khít ấy, việc xây dựng hậu phương vững mạnh là 

nhiệm vụ quan trọng và là nền tảng củng cố sức mạnh quân đội. Một hậu phương 

vững mạnh trong giai đoạn hiện nay không hoàn toàn chỉ là sức mạnh của số đông, 

của công sức và cơ bắp mà nó còn được nâng cao sức mạnh tổng hợp trên các lĩnh 

vực kinh tế, chính trị, văn hoá, y tế...  

2.3.2 Xây dựng hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân với những phẩm 

chất đẹp 

Bên cạnh việc ca ngợi tình quân dân ở những khía cạnh tốt đẹp, tranh cổ 

động tình quân dân còn xây dựng hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân với 

những phẩm chất đẹp.   

Trong mỗi bức tranh cổ động, người chiến sĩ quân đội nhân dân luôn được 

xây dựng hình tượng trung tâm mang tải nhiều thông điệp nội dung và nghệ thuật. 

Có nhiều cách diễn giải ý nghĩa trung tâm của hình tượng. Hình tượng đó chiếm vị 

trí quan trọng nhất, cao nhất, là hình tượng lớn nhất, là trung tâm của điểm nhìn, 

nhân tố quan trọng của bố cục hình... Việc thể hiện người lính là hình tượng trung 

tâm trong mối quan hệ với các hình tượng phù trợ cho thấy mục đích diễn giải ngữ 

nghĩa và ca ngợi hình tượng người lính của tranh cổ động.  

Người lính được ca ngợi ở phẩm chất xả thân, quên mình vì dân, vì nước. 

Trong tranh cổ động, người lính được thể hiện như là người con của dân tộc, tự hào 

mang vác trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Được thể hiện trong tạo hình 

chắc và khỏe, rắn rỏi, kiên định, người lính là hình tượng có sức mạnh và lòng 

quyết tâm, là lực lượng chủ chốt trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống yên 

bình cho nhân dân. 

Đoàn kết gắn bó với dân là vấn đề thuộc về bản chất cao đẹp của anh bộ đội 

Cụ Hồ. Bản chất đó thể hiện ở chỗ, quân đội ta hết lòng thương yêu nhân dân, bảo 

vệ dân, làm chủ lực nòng cốt cho toàn dân đánh giặc trong thời chiến, giúp nhân 

dân tăng gia sản xuất nâng cao đời sống vật chất trong thời bình, cứu giúp nhân dân 
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trong gian nguy hoạn nạn, nhường cơm, sẻ áo khi nhân dân gặp bão lũ thiên tai... 

Ngược lại nhân dân cũng hết lòng chăm sóc quân đội, sát cánh cùng quân đội đánh 

giặc trong thời chiến, xây dựng kinh tế quốc phòng trong thời bình, giữ vững an 

ninh trật tự an toàn xã hội, trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tô thắm thêm 

hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng quân đội cách mạng chính qui, tinh nhuệ, 

từng bước hiện đại. Mỗi nơi trú quân, từng chặng đường hành quân, từng trận đánh, 

từng bước trưởng thành của quân đội đều không tách rời công sức nhân dân đóng 

góp. Nhân dân là “Tường đồng vách sắt” của quân đội, quân đội là lực lượng tin cậy 

của nhân dân. 

Hình tượng người lính được thể hiện trong sự giản dị, mộc mạc trong cách 

đối đãi với nhân dân, thân tình chia sẻ với nhân dân bát nước, củ khoai với tình cảm 

nồng ấm. Người lính biết chia sẻ khó khăn với nhân dân, quan tâm tới người già, 

em nhỏ, giúp đỡ người dân từ việc nhỏ đến việc lớn chẳng ngại gian khổ, khó khăn. 

Những khía cạnh, những góc diện tốt đẹp ấy được nhìn nhận và xuất hiện trong nội 

dung các bức tranh cổ động.   

Ví dụ tác phẩm Quân đội ta trước kẻ thù, quên thân vì nhân dân phục vụ, 

(Hình 3), kích thước 54x79, sáng tác năm 2014, tác giả Nguyễn Văn Thân thể hiện  

phẩm chất của người lính trong thời bình cũng như trong chiến đấu. Trong chiến 

tranh bộ đội quên thân, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ nhân dân. Hình bộ đội 

giúp dân sửa nhà là nhiệm vụ, trách nhiệm, tình cảm trước nhân dân và giờ đã trở 

biểu tượng đẹp trong tình cảm quân dân.  Phẩm chất, truyền thống tốt đẹp ấy phản 

ánh bản chất cách mạng và là sức mạnh nội sinh được tích hợp ở một trình độ cao 

trong quá trình xây dựng và chiến đấu của quân đội. 

Trong nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện thì nhân 

tố con người luôn được đặt lên hàng đầu. “Người lính cách mạng”, “anh bộ đội Cụ 

Hồ” là những giá trị nói về phẩm chất người lính. Những phẩm chất tốt đẹp, cao 

quý hình thành từ trong chiến tranh và được tôi luyện, gìn giữ theo thời gian. Trong  

tranh cổ động, các họa sĩ đã tìm cách “hình ảnh hóa” các phẩm chất cao đẹp ấy 

thông qua những câu chuyện kể về những việc làm thường ngày giúp nhân dân.  
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Trong bức tranh tiêu đề Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gần dân, kính 

trọng dân, lắng nghe và chia sẻ cùng dân, (Hình 21), kích thước 54x79, sáng tác 

năm 2014, họa sỹ Trần Duy Trúc thể hiện hình ảnh anh bộ đội đang dạy nhân dân 

học chữ. Bộ đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm, giúp dân làm kinh tế, dạy văn 

hóa…Những việc làm giản đơn, nhỏ bé trong cuộc sống nhưng thể hiện phẩm chất 

bộ đội của nhân dân vì nhân dân. 

Bức tranh tiêu đề Thắm mãi bản chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ (Hình 4), kích 

thước 54x79, sáng tác năm 2014, nói về một nghĩa cử cao đẹp của người lính. Hình 

ảnh anh bộ đội cõng cụ già vượt qua thiên tai, chiến đấu với giặc lũ, bảo vệ sự sống 

còn và tính mạng của nhân dân. Người lính trở thành hình tượng của sự che trở và 

giúp đỡ nhân dân trong khó khăn gian nguy, qua đó tình cảm quân dân được thắp 

sáng. Tình cảm ấy được thể hiện không chỉ trong gian khó lửa đạn mà còn trong 

cuộc sống đời thường.  

Mỗi một bức tranh chỉ có thể nói đến một hoặc hai phẩm chất cụ thể mà khó 

nói hết được tất cả những góc diện đẹp của hình tượng người lính. Tuy nhiên, mỗi 

bức tranh, mỗi câu chuyện như một viên gạch xây dựng nên thành lũy về phẩm chất 

người chiến sĩ quân đội nhân dân trong sự tổng hòa của rất nhiều giá trị đẹp. Hình 

tượng người lính được thể hiện ở những góc diện đẹp nhất của phẩm chất con người 

và phẩm chất người chiến sĩ nhân dân. 

2.3.3 Tranh cổ động tình quân dân là tác phẩm nghệ thuật công cộng, tham gia 

môi trường thẩm mỹ xã hội 

Cho đến giờ thì không ai còn phủ nhận tranh cổ động là tác phẩm nghệ thuật 

bởi những giá trị trong sáng tạo và chức năng xã hội của nó. Xuất phát từ chức năng 

tuyên truyền, tranh cổ động xuất hiện ở những nơi công cộng và hướng tới đối 

tượng người xem là công chúng trong xã hội. Từ góc độ nghệ thuật, tranh cổ động 

tình quân dân là tác phẩm nghệ thuật công cộng, tham gia môi trường thẩm mỹ xã 

hội, phục vụ cho nhu cầu thẩm mỹ của cộng đồng và mang đến cho công chúng sự 

hưởng thụ miễn phí.   
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Nghệ thuật công cộng bao gồm nhiều dạng loại: Nghệ thuật kiến trúc, sân 

khấu, âm nhạc cộng cộng, nghệ thuật đường phố, các sản phẩm mỹ thuật truyền 

thông đa phương tiện, nghệ thuật tạo hình công cộng (tượng vườn, tượng đài, tranh 

tường, các biểu trưng xã hội, các vật dụng đường phố, tạo hình giải trí) trong đó 

tranh cổ động là một trong số các sản phẩm mỹ thuật tạo hình công cộng tham gia 

môi trường thẩm mỹ xã hội, biểu hiện hình ảnh xã hội, đặc tính xã hội thông qua 

các tác phẩm được trưng bày và thói quen thẩm mỹ của cộng đồng. 

Là một phần của thế giới tinh thần, ngoài mục đích tuyên truyền, bản thân 

mỗi sáng tác cổ động khi tham gia môi trường công cộng là nó đã có sự can thiệp 

vào không gian sinh hoạt xã hội bằng sự hiện diện của mình. Ở đó nó tạo ra một 

hình thức tiếp nhận nghệ thuật, hướng con người đến với những cảm thức lành 

mạnh. Thời kỳ chiến tranh các tranh cổ động được vẽ trực tiếp trên tường hoặc vẽ 

giấy và dán trên các nẻo đường làng. Thời chống Mỹ, tranh được in thành nhiều bản 

cấp xuống các đơn vị trong quân đội và nhiều địa phương trong toàn quốc. Một số 

tác phẩm được phóng to treo dán ở chiến hào, trạm quân y, lán dân công ở tiền 

tuyến được vẽ trên tấm cót, nong, nia, bờ tường đình làng hậu phương hay in trên 

báo Quân đội nhân dân sản xuất tại mặt trận. 

Những bức tranh sau này được sưu tầm làm hiện vật bảo tàng, đưa ra triển 

lãm giới thiệu rộng rãi với công chúng trong và ngoài nước.  

Khi xuất hiện ở nơi cộng cộng, trong các đơn vị quân đội, trên các bức tường  

ở cổng ra vào doanh trại, trên các pa nô trong các cơ quan đơn vị với mục đích cổ 

vũ, tuyên truyền, giáo dục, ngoài mục đích định hướng mọi người làm theo đúng 

chủ trương cấp trên đề ra, tranh cổ động tình quân dân đã tạo ra tác động thẩm mỹ 

nhất định, ở đó vừa có sự giải trí, giáo dục tinh thần nhân văn, vừa là quá trình tiếp 

nhận nghệ thuật và nâng cao trình độ thưởng thức.  

Trong môi trường thẩm mỹ chưa thực sự được quan tâm đúng mức ở Việt 

Nam hiện nay, sự xuất hiện của tranh cổ động nói chung, ở mức độ nào đó, đã tạo ra 

môi trường thẩm mỹ để cung cấp cho nhu cầu hưởng thụ vốn rất thụ động ở người 

xem. Mặc dù chất lượng thẩm mỹ hiện nay còn nhiều điều đáng bàn luận song môi 
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trường thẩm mỹ giúp cộng đồng nâng cao hiểu biết, nâng cao trình độ thưởng thức 

nghệ thuật.   

Mặc dù trong nhận định của nhiều người, đặc biệt là những người không 

thích “chính trị hóa nghệ thuật”, tranh cổ động là loại tranh chính trị, nó mang quan 

điểm định hướng tư tưởng của tầng lớp lãnh đạo xã hội, tuyên truyền cho đường lối 

chính trị của giai cấp cầm quyền. Nhưng cho dù có là như vậy thì ở phương diện 

văn hóa, tranh cổ động là sự phản ánh hình ảnh đời sống chính trị của xã hội, bộc lộ 

bản sắc văn hóa cũng như đặc tính thẩm mỹ xã hội và người làm văn hóa có thể tìm 

thấy những bằng chứng nghiên cứu đời sống xã hội được cung cấp từ những hình 

ảnh của tranh cổ động.  

 

Tiểu kết  

      Tranh cổ động biểu đạt tình quân dân ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 

là một loại hình hiện vật đặc biệt mang hơi thở thời đại có tính chính trị sâu sắc, 

khái quát cao về hình tượng. 

     Được thể hiện bằng nghệ thuật đồ họa, tranh cổ động mang đặc trưng riêng, 

các yếu tố đường nét, màu sắc, hình thể mang đậm chất trữ tình được họa sĩ chắt 

lọc, đơn giản. Hình thức và nội dung cũng như bố cục, màu sắc, đường nét trong 

các tác phẩm luôn có quan hệ mật thiết gắn bó chặt chẽ không tách rời nhau. 

Ra đời phục vụ nhiệm vụ chính trị, bên cạnh chức năng tuyên truyền, cổ 

động tinh thần đoàn kết của quân và dân ta trong những hoàn cảnh khác nhau của 

đất nước, tranh cổ động tình quân dân còn là tác phẩm nghệ thuật tham gia môi 

trường thẩm mỹ xã hội, tác động tới năng lực hưởng thụ thẩm mỹ của cộng đồng. 

Không chỉ thế, những gì được thể hiện trên bề mặt tranh có thể là bằng chứng đánh 

giá sự phát triển của đời sống văn hóa khu vực thông qua trình độ sáng tạo và 

hưởng thụ nghệ thuật, đồng thời cũng là bằng chứng đánh giá nhiều khía cạnh khác 

của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục... 
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Chương  3 

TRANH CỔ ĐỘNG BIỂU ĐẠT TÌNH QUÂN DÂN 

TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA 

3.1. TRANH CỔ ĐỘNG TÌNH QUÂN DÂN LÀ MỘT CÁCH LÝ GIẢI VỀ Ý 

NGHĨA CỦA CHIẾN TRANH, QUA ĐÓ THÔI THÚC TRÁCH NHIỆM 

CÔNG DÂN ĐỐI VỚI TỔ QUỐC 

Chiến tranh, trong cảm nhận của mỗi người là những hình ảnh khác nhau tùy 

vào trải nghiệm cá nhân. Tuy nhiên theo suy nghĩ thông thường, nói tới chiến tranh 

người ta sẽ liên tưởng tới sự khốc liệt của súng đạn và khói bom, bắn giết và thương 

vong, tàn phá và đổ nát... Nhìn chung chiến tranh thường mang tới cảm giác mất mát, 

đau đớn và những điều khủng khiếp. Nó không phải điều tốt lành mà phần đông 

người ta mong muốn. Một câu hỏi ngay lập tức được đặt ra: Chiến tranh vốn tàn 

khốc như vậy nhưng tại sao người ta không né tránh mà vẫn tạo ra các cuộc xung đột 

giải quyết bằng vũ trang, lôi kéo nhiều bên tham gia? Có phải hoàn toàn vì sự tranh 

chấp quyền lợi, sức mạnh thống trị, hay vì một lý tưởng nào đó? 

Với những người đã trải qua chiến tranh, họ có nhiều ký ức với cung bậc cảm 

xúc khác nhau. Hồi ức của nhà thơ Tố Hữu, chiến tranh là những lúc hành quân “đầu 

nung lửa sắt” hay những lúc “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn 

non” 1. Họa sĩ Phan Thông nhớ về chiến tranh là những lúc cùng đồng đội hành quân 

trong mưa rừng 2. Lời bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận “Hành quân xa dẫu qua nhiều 

gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi” 3 kể về những tháng ngày gian khổ của chiến 

sĩ, dân quân tải đạn kháng chiến. Ký ức không chỉ là những trận đánh, những lúc mai 

phục, luyện binh, nó còn là những lúc dừng chân nghỉ ngơi bên đường trong ký họa 

của Tô Ngọc Vân, những phút giây lãng mạn hiếm hoi giữa các trận đánh, cùng đồng 

đội ngắm trăng rừng trong thơ của Chính Hữu:  

“Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới   

                                                           
1 Tố Hữu, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên 
2 Hành quân trong mưa, tranh lụa của Phan Thông, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 
3 Bài hát Hành quân xa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận 
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Đầu súng trăng treo” 4 

 Có nhiều cách diễn giải về chiến tranh theo các chiều cạnh và cảm xúc khác 

nhau và tranh cổ động tình quân dân là một cách diễn giải. Qua các bức tranh được 

giới thiệu và phân tích ở chương 2 của luận văn, có thể thấy chiến tranh không hiện 

diện một cách tàn khốc với khói đạn súng bom, không có cảnh hoang tàn và hủy diệt, 

mặc dù không thiếu các tư liệu về cuộc chiến đang diễn ra. Tranh cổ động tình quân 

dân không phản ánh chiến tranh một cách trực diện ở sự khốc liệt của nó dễ khiến 

người ta sợ hãi mà gián tiếp nói về nó thông qua một mối quan hệ xã hội giữa lực 

lượng quân đội và nhân dân. Những bối cảnh nói về việc bộ đội hành quân qua làng, 

được dân làng chở che, bao bọc, cảnh bịn rịn chia tay tiễn anh, tiễn con đi bộ đội, 

cảnh hậu phương “tiếp lửa” cho tiền tuyến... bao chứa cảm xúc trữ tình hơn là việc 

mô tả về cuộc chiến, tuy vậy nó vẫn cho người ta sự liên tưởng tới chiến tranh. 

 Nói về tình quân dân với sự tốt đẹp và cao cả, nhưng sâu xa hơn, thông qua 

việc ca ngợi tình quân dân, tranh cổ động tuyên truyền và cổ động cho cuộc chiến, 

kêu gọi, huy động sự đóng góp sức người, sức của cho cuộc chiến. Vẫn biết chiến 

tranh là tàn khốc, là hủy diệt, cổ động cho cuộc chiến, kêu gọi mọi người tham gia 

cuộc chiến có phải là một mâu thuẫn?   

Ca ngợi tình quân dân là một cách lý giải ý nghĩa của cuộc chiến. Tình quân 

dân trước hết là những tình cảm của những người thân trong một gia đình, trong làng 

xã, trong cộng đồng và trong một dân tộc. Một dân tộc bị áp bức, thống trị thì dân tộc 

đó mất quyền tự do, cộng đồng, làng xã, người thân cũng không yên bình và hạnh 

phúc. Để bảo vệ quyền lợi cho những người thân yêu và đồng bào, việc tham gia 

chiến tranh trở thành mục tiêu cao cả, một việc làm chính nghĩa vì một điều hết sức ý 

nghĩa và thiết thực, đó là tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tham gia chiến tranh tức 

là sẽ có bắn giết và chết chóc, nhưng vì những người thân yêu, vì đồng bào mình, 

dân tộc mình, sự sợ hãi trở nên nhỏ bé trước những điều thiêng liêng, lớn lao của dân 

tộc.  

                                                           
4Chính Hữu , Đồng chí 
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Lời tuyên bố: Tổ quốc chúng tôi 

Muốn độc lập hòa bình trở lại 

Không muốn lửa bom đổ  

xuống đầu con cái... 5 

là căn nguyên để lý giải cho một cuộc chiến tranh chính nghĩa, lý giải cho mục đích 

hành động:   

Lúa xanh xanh ngắt chân đê 

Anh đi là để giữ quê hương mình 

...Hoa cau thơm ngát đầu nương 

Anh đi là giữ tình thương dạt dào 6 

Với ý nghĩa đó, thanh niên trai tráng sẵn sàng đầu quân ra trận, những người 

mẹ, người vợ sẵn sàng ủng hộ, động viên chồng con mình đi chiến đấu. Trong các 

tranh cổ động tình quân dân, những nhân vật biểu lộ cảm xúc không hề run sợ, đau 

buồn, không hề miễn cưỡng mà hầu hết đều toát lên tinh thần vui vẻ, lạc quan, tràn 

đầy tin tưởng. Tinh thần cổ động đó đối lập hoàn toàn với cách thể hiện những tranh 

địch vận, thường chỉ rõ sự thất bại của bên phi nghĩa bằng những hình ảnh chết chóc, 

thương vong, của sự bế tắc không lối thoát. Khi so sánh như vậy, rõ ràng  tranh cổ 

động đã lý giải ý nghĩa của chiến tranh từ góc nhìn khác, thậm chí đối lập và ở đây, 

tranh cổ động tình quân dân là một cách diễn giải ý nghĩa của chiến tranh chính 

nghĩa, nhằm kêu gọi, thức tỉnh trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, xây 

dựng lý tưởng vì Tổ quốc, vì nhân dân, sẵn sàng cầm súng chiến đấu với quân thù. 

Những thông điệp được đưa ra trên từng bức tranh Bọn đế quốc, bọn phản động quốc 

tế, chớ dại dột đụng đến nước này; Địch cứ phá ta cứ đi; Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc; 

Đã đi là quyết thắng... đã định hướng lý tưởng chiến đấu. Đi bộ đội là nghĩa vụ 

thiêng liêng, là niềm tự hào lớn thôi thúc trong tim mỗi người. Câu chuyện dùng máu 

để viết thư xin đi bộ đội hay bỏ thêm sỏi vào túi áo để đủ cân nặng nhập ngũ thể hiện 

khí thế hừng hực của tuổi trẻ với phong trào cách mạng của dân tộc.     

                                                           
5 Tố Hữu, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên 
6 Hoàng Trung Thông, Bộ đội về làng 
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Trong bối cảnh của những thập niên nửa đầu thế kỷ, tranh cổ động tình quân 

dân là một lời kêu gọi kháng chiến bằng hình ảnh có tính trực quan sinh động. Điều 

đặc biệt ở đây là tranh cổ động không phải là những lời hô hào, lôi kéo mà khéo léo 

đi vào khía cạnh tâm lý tình cảm, thắp sáng tình người, tình cảm quê hương đất nước, 

để người ta tự nhận thức ý nghĩa của độc lập, tự do, nhận thấy việc tham gia kháng 

chiến là việc làm cần thiết, là lý tưởng hướng tới. Nó hoàn toàn phù hợp và gây hiệu 

quả sâu rộng trong quần chúng nhân dân khi mà hoàn cảnh lúc bấy giờ đất nước còn 

lạc hậu, đói nghèo, nhiều người dân Việt Nam không biết chữ. Những hình ảnh cảm 

động và tâm lý thôi thúc lương tri và lòng quả cảm, thúc giục người ta sẵn sàng xông 

pha chiến trường, cho dù trước đó họ chưa bao giờ biết cầm súng như thế nào, chưa 

biết chiến đấu là gì. Những lớp người kế nhau ra trận hào hứng và nhiệt thành. Nó 

giống như một phong trào xã hội tác động tới tất cả mọi người, kể cả những người 

không có khả năng trực tiếp cầm súng ra chiến trường nhưng vẫn có sự đóng góp lớn 

lao, đó là những người vợ chiến sĩ kiên cường và mạnh mẽ “việc đồng em đảm đang” 

để chồng yên tâm đi chiến đấu, đó là tinh thần thép của những bà mẹ Việt Nam anh 

hùng đã cống hiến cho Tổ quốc những đứa con mang sức mạnh của chính nghĩa, của 

niềm tin và lòng tự hào dân tộc đi chiến đấu.  

 Những mất mát sau chiến tranh, những hy sinh được Tổ quốc ghi công và cả 

những hy sinh thầm lặng đến hôm nay vẫn được ca ngợi trong niềm tự hào của dân 

tộc.   

Hỡi những chị những anh 

Trên chiến trường ngã xuống 

Máu của anh chị của chúng ta không uổng 

Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam 7 

Gắn liền với chiến tranh cách mạng, tranh cổ động tình quân dân trở thành thứ 

vũ khí tinh thần mạnh mẽ trong hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

                                                           
7 Tố Hữu, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên 
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3.2. TRANH CỔ ĐỘNG TÌNH QUÂN DÂN LÀ BIỂU TƯỢNG CHO SỨC 

MẠNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC  

Nếu nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, trong suốt 

hàng nghìn năm, đất nước phải đương đầu với rất nhiều cuộc chiến tranh với các kẻ 

thù đến từ bên ngoài. Một điều dễ nhận thấy là hầu hết các cuộc chiến tranh chống 

ngoại xâm đều là những cuộc chiến tranh không cân sức. Dân tộc ta đã nhiều lần phải 

đối mặt với thế lực xâm lược lớn mạnh hơn về lực lượng, chuyên nghiệp hơn về kỹ 

năng chiến đấu, hiện đại hơn về trang bị vũ khí, khí tài. Luôn ở trong tình thế không 

cân sức, việc sử dụng sức mạnh toàn dân đã trở thành chiến lược quân sự tất yếu 

được vận dụng để ứng xử trong những tình huống đặc biệt đó.  

Sử sách ghi lại từ những năm đầu công nguyên, các cuộc khởi nghĩa Bà 

Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan... đều là những cuộc khởi nghĩa huy động 

sức mạnh của đông đảo quần chúng trong vùng, lấy việc tập hợp sức mạnh của số 

đông làm vũ khí. Thời kỳ phong kiến, các vị vua đầu triều cũng sử dụng nghệ thuật 

dựng binh lấy dân làm điểm tựa quan trọng. Chế độ binh dịch “Ngụ binh ư nông” 

thời Lý Trần là một sách lược linh hoạt trong sử dụng sức dân. Khi đất nước có chiến 

tranh, thanh niên trai tráng được gọi ra phục vụ quân đội, quân lính thời bình luân 

phiên trở về gia đình tham gia sản xuất. Nhân dân trở thành hậu thuẫn vững mạnh 

cho triều đình, là nguồn cung cấp binh lính, là cơ sở tiếp vận lương binh, là lực lượng 

thổ binh phối hợp với quân triều đình tham gia đánh giặc tại chỗ, nhân dân cũng có 

thể là phòng tuyến, là trận địa bao vây quân thù. 

Cho tới sau này, các cuộc chiến tranh chống Minh của vua Lê Lợi, phá Thanh 

của vua Quang Trung cũng là những cuộc chiến tranh sử dụng sức mạnh nhân dân. 

Người lãnh đạo là thủ lĩnh nông dân, lực lượng chiến đấu là những người nông dân 

mặc áo lính, mục đích chiến đấu là bảo vệ cuộc sống của nhân dân.  

Các cuộc chiến tranh được phát động dưới hình thức chiến tranh bảo bệ Tổ 

quốc. Với hình thức này, việc bảo vệ Tổ quốc trở thành nghĩa vụ chung của mọi công 

dân trong xã hội, thu hút toàn thể mọi người tham gia theo khả năng của mình. Vì 
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vậy có thể thấy một đặc điểm lớn của chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh toàn 

dân trong đó lực lượng quân đội là nòng cốt. 

Đặc biệt, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là sự thể hiện rõ nhất 

sức mạnh nhân dân trong chiến đấu chống giặc. Trước một kẻ thù có sức mạnh về 

kinh tế, quân sự đứng đầu thế giới lúc bấy giờ là đế quốc Pháp, lực lượng cách mạng 

ra đời để lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống lại kẻ thù bằng chiến tranh nhân dân. 

Để thực hiện khát vọng đó, vũ khí sắc bén nhất, thần kỳ nhất được thể hiện qua lời 

kêu gọi ngày 19/12/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất 

kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt 

Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai 

có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải 

ra sức chống thực dân Pháp cứu nước…”. Cuộc chiến tranh nhân dân, huy động bằng 

tất cả sức dân, bằng mọi phương tiện vũ khí. Ở đây vũ khí không phải chỉ ở súng 

đạn, bom mìn mà là một thứ vũ khí mang sức mạnh nội lực dân tộc, phản ánh bản sắc 

văn hóa, trí tuệ của toàn dân Việt Nam.  

Nhân dân luôn là điểm tựa về sức mạnh, phối hợp liên kết với các thứ quân 

tạo nên sức mạnh liên kết toàn xã hội vì một mục tiêu chung. Việc sử dụng sức mạnh 

toàn dân đã được đúc kết từ kinh nghiệm lịch sử qua rất nhiều trận chiến thắng lợi 

cũng như thất bại. Lịch sử đã ghi chép nhiều cuộc khởi nghĩa thất bại do không huy 

động được sức mạnh nhân dân. Điều đó đã trở thành bài học kinh nghiệm được các 

nhà quân sự lớn đúc kết và kế thừa “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”- Nguyễn Trãi 

hay “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”- Hồ Chí 

Minh, “Chúng tôi đánh bại quân đội đế quốc hiện đại bằng tinh thần yêu nước của 

nhân dân” - Võ Nguyên Giáp. Những câu nói thể hiện một cách khái quát tinh thần 

và sức mạnh của nhân dân, một thứ vũ khí hiệu quả của một dân tộc nghèo khổ và 

nhỏ bé trước các thế lực xâm lược khổng lồ, trang bị vũ khí tối tân, hiện đại.  

Như đã phân tích, tranh cổ động tình quân dân đã đi vào thể hiện một nội 

dung có tính chiến thuật của binh lược. Nó không đơn giản chỉ đề cập đến tình người 

trong xã hội mà lớn lao hơn, nó trở thành biểu tượng kêu gọi sự đoàn kết toàn dân 
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tộc, quân với dân một ý chí, mang sức mạnh tổng hợp của trí tuệ và lòng quả cảm để 

đối diện với thế lực lớn mạnh hơn về nhiều mặt. Sức mạnh của tình quân dân là sức 

mạnh của một khối thống nhất. Vì trên thực tế, người chiến sĩ quân đội cũng là con 

em trong một gia đình, nhân dân cũng là là cha mẹ, là anh em ruột thịt, là người thân. 

Người chiến sĩ tham gia chiến đấu bảo vệ nhân dân, bảo vệ những người thân yêu 

của mình, nhưng họ cũng nhận được sự bao bọc, che chở, giúp đỡ rất nhiều từ nhân 

dân, từ những việc nhỏ như chia sẻ bát nước, củ khoai, vá giúp tấm áo, cho đến việc 

cất giấu, che chở chiến sĩ cách mạng trước sự truy bắt của giặc... Véc tơ hai chiều của 

mối quan hệ quân dân tạo nên sự chặt chẽ, gắn kết và lâu dài, vì cả quyền lợi và trách 

nhiệm của mỗi bên. Điều quan trọng hơn, sự thống nhất về lý tưởng đã tạo nên sức 

mạnh lớn, đặc biệt phát huy hiệu quả trong cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược. 

Không chỉ trong thời chiến, ngay trong cuộc sống thời bình hôm nay, mối 

quan hệ quân dân vẫn là thứ tình cảm đẹp, ấm áp và nhân văn hiện diện trong cuộc 

sống đương đại, trở thành nguồn “chất liệu” trong những sáng tác tranh cổ động mới. 

Sự tận tâm và nhiệt tình của các chiến sĩ quân đội khi chia sẻ, gánh vác cùng người 

dân những khó khăn trong cuộc sống hay giúp đỡ những công việc hằng ngày được 

ghi nhận trong sự trân trọng của nhân dân. Hình ảnh anh bộ đội dạy dân học chữ, cứu 

giúp dân ra khỏi vùng lũ lụt, khám chữa bệnh cho nhân dân, giúp dân dựng nhà, là 

những hình ảnh cảm động đầy tình người được chắt lọc từ hiện thực cuộc sống hôm 

nay để trở thành hình tượng nghệ thuật trên tranh cổ động, tiếp tục tuyên truyền cho 

truyền thống quý vốn đã làm nên sức mạnh và văn hóa quân sự Việt Nam.   

Tranh cổ động tình quân dân đã đề cập tới sự gắn kết vừa đời thực, vừa có 

tính lịch sử, vừa có tính chính trị. Nó trở thành biểu tượng đẹp về tình người, đồng 

thời cũng là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết dân tộc mà ở thời nào cũng cần được 

xây dựng và phát huy. 
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3.3. TRANH CỔ ĐỘNG TÌNH QUÂN DÂN VỚI VAI TRÒ GIÁO DỤC VÀ 

HUẤN LUYỆN TOÀN QUÂN  

Quân đội nhân dân Việt Nam vốn có một nền nếp hoạt động văn hóa, lành 

mạnh và phong phú. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hoạt 

động văn hóa, văn nghệ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền văn hóa 

văn nghệ cách mạng, cổ vũ phong trào toàn dân đánh giặc, giữ vai trò trọng yếu 

trong việc bồi dưỡng chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, phát huy bản chất 

truyền thống tốt đẹp của quân đội, xây dựng con người mới trong các lực lượng vũ 

trang mà tiêu biểu là hình ảnh chân thực của bộ đội Cụ Hồ. Các tác phẩm văn học 

nghệ thuật về đề tài kháng chiến và lực lượng vũ trang, trong đó có tranh cổ động đã 

góp phần vào việc xây dựng nhân cách, giáo dục tuyên truyền chủ trương, đường lối 

của Đảng và nhà nước cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Quân đội ta chung với Đảng, trung với 

nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ 

nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 

nào cũng đánh thắng. Đây là đạo đức, giá trị cốt lõi trong truyền thống của một quân 

đội cách mạng, quân đội của dân, do dân và vì dân. 

Để đáp lại sự sinh thành, nuôi dưỡng, đùm bọc, sự chăm lo về mọi mặt của 

nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã làm hết mình vì nhân dân. Quan hệ tốt đẹp đó 

biểu hiện trước hết ở tinh thần vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân hy sinh. Hàng vạn 

cán bộ, chiến sĩ quân đội đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường vì sự nghiệp giải 

phóng dân tộc khỏi sự xâm lược là một chứng minh hùng hồn cho giá trị truyền 

thống đó. Cán bộ, chiến sĩ quân đội còn thường xuyên tham gia tuyên truyền, vận 

động nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hết lòng giúp đỡ nhân dân phát triển kinh 

tế, văn hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chính sách luyện binh cùng ăn, cùng ở, 

cùng làm của cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có tác dụng gắn bó quân đội với nhân dân. 

Sự tham gia tích cực của quân đội vào nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, 
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đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, càng làm đẹp hơn, 

sâu sắc hơn truyền thống tình quân dân. 

Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ những người quân nhân cách mạng 

đã xử sự đúng với tư cách là con em của nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật 

dân vận, cho nên khi “xa dân nhớ, ở dân thương”. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - hình ảnh 

cụ thể, sống động và cao đẹp của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ quân đội, sẽ sống mãi và 

không bao giờ phai mờ trong con tim, khối óc của nhân dân. 

Tranh cổ động tình quân dân trong quân đội được thể hiện nhiều chủ đề như: 

Xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy; quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa xanh, 

sạch, đẹp phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, bên cạnh đấy còn nhằm giáo dục cán 

bộ chiến sĩ luôn ghi nhớ tình cảm sắt son của nhân dân đối với quân đội. Những bức 

tranh thể hiện nội dung tình quân dân là phương tiên, thể hiện khát vọng, là cội 

nguồn sức mạnh của quân và dân ta, có tác dụng bồi dưỡng tình cảm, tâm hồn, nhân 

cách, bản lĩnh về chân thiện mỹ nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân 

tộc của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử. Là sự gắn kết giữa hậu phương với tiền 

tuyến, đã thấm sâu vào tình cảm quân dân ta.  

Trên thế giới, rất hiếm có một quân đội nào mà lại có mối quan hệ mật thiết, 

gắn bó với nhân dân như quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, nguồn sức mạnh vô 

địch của quân đội nhân dân Việt Nam, của bộ đội Cụ Hồ là từ nhân dân, dựa trên nền 

tảng sức mạnh tổng hợp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ 

Nguyên Giáp thực hiện chủ trương thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 

quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đội quân vũ trang phải có chi bộ lãnh đạo, phải 

dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì không kẻ địch nào có thể tiêu diệt được” [5, 

Tr.30].Tình quân dân là chân lý, là nguồn sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ được thể hiện 

ở chỗ nhân dân không chỉ là nguồn cung cấp nhân tài, vật lực cho bộ đội, mà còn là 

lực lượng luôn che chở, nuôi dưỡng, đùm bọc, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. 

Trong những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhân dân ở tiền 

tuyến cũng như ở hậu phương đã biết vượt lên những khó khăn, thiếu thốn cả về vật 
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chất và tinh thần để chắt chiu từng lon gạo, hạt muối, tấm áo, đồng tiền giúp đỡ bộ 

đội. Nhân dân còn là người chịu mất mát, hy sinh để che chở cho bộ đội trong những 

giờ phút một mất một còn giữa cái sống và cái chết trong vòng vây của kẻ thù. Trong 

điều kiện hòa bình xây dựng đất nước, nhân dân là người giúp đỡ bộ đội trong huấn 

luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân xóa 

đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, 

phòng, chống thiên tai, địch họa, cứu hộ, cứu nạn… Chính nhờ sự giúp đỡ của nhân 

dân mà sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ không ngừng được củng cố và tăng cường, nhân 

cách bộ đội Cụ Hồ ngày càng được hoàn thiện. 

Tình quân dân là nguồn sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ không chỉ thể hiện ở sự 

đoàn kết, giúp đỡ của nhân dân đối với bộ đội, mà còn ở mối quan hệ của quân đội, 

của bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân. Quan hệ đoàn kết của bộ đội Cụ Hồ đối với nhân 

dân là nguồn sức mạnh của quân đội được thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì 

độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân 

dân của bộ đội Cụ Hồ. Được chiến đấu, hy sinh vì tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân 

dân là niềm vinh dự, tự hào, là động lực mạnh mẽ thôi thúc mọi cán bộ, chiến sĩ quân 

đội không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, 

quyết thắng mọi kẻ thù. 

Sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ bắt nguồn từ việc quân đội thực hiện mục tiêu, lý 

tưởng chiến đấu vì dân. Bộ đội Cụ Hồ phải thấm nhuần quan điểm tư tưởng “Mình 

đánh giặc là vì dân. Bộ đội Cụ Hồ chiến đấu, hy sinh vì dân, “có trách nhiệm phụng 

sự nhân dân” thể hiện ở việc phát huy vai trò của quân đội thông qua thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa 

xã hội, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân; thực hiện chức năng, nhiệm vụ đội quân 

công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện chức năng, nhiệm vụ đội quân lao 

động sản xuất góp phần nâng cao đời sống vật chất của nhân dân mà củng cố và tăng 

cường sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ. 
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Thông qua quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác vận 

động quần chúng, đội quân lao động sản xuất mà bộ đội Cụ Hồ chăm lo xây dựng, 

vun trồng cái nền, gốc sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ. Bộ đội Cụ Hồ phải thật sự hòa 

mình vào với nhân dân, phải đi sâu, đi sát nhân dân, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng 

làm với nhân dân. Những bài học chỉ ra cụ thể từng việc làm, từng suy nghĩ, hành 

động “Phải làm thế nào để khi mình chưa đến, thì dân trông mong, khi mình đến thì 

dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. Muốn vậy, bộ đội phải giúp đỡ 

dân, thương yêu dân. Mỗi quân nhân phải là một cán bộ tuyên truyền bằng việc làm 

của quân đội. Đi đôi với việc thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, 

động viên sức dân, bộ đội Cụ Hồ còn phải biết tôn trọng sức dân. Phải nhớ rằng, tất 

cả cái ăn, cái mặc, cái dùng của bộ đội đều do dân làm ra, do nhân dân dành dụm, tiết 

kiệm mà có và đều là mồ hôi, công sức của dân. 

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò nguồn gốc, động lực từ sự đoàn kết quân dân 

trong củng cố, tăng cường sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay, các 

chiến sĩ quân đội đã được giáo dục về tư tưởng, huấn luyện về kỹ năng tương tác với 

dân theo một số định hướng: 

Một là, tiếp tục đi sâu nghiên cứu tổng kết những bài học kinh nghiệm về sự 

đoàn kết quân dân trong những cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ xâm lược, tiếp tục củng cố, vận dụng vào giai đoạn mới vì mục tiêu xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

Hai là, tiếp tục đi sâu nghiên cứu những yêu cầu, nội dung, hình thức, biện 

pháp giải quyết mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân, làm rõ hơn vai trò của nhân 

dân, của việc phát huy sức mạnh của nhân dân trong củng cố, tăng cường sức mạnh 

của quân đội cũng như vai trò của quân đội trong việc giúp đỡ dân, bảo vệ dân, củng 

cố cái nền gốc tạo nên sức mạnh của quân đội, của bộ đội Cụ Hồ. 

Ba là, thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, công 

tác và lao động sản xuất, nhất là thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động 

quần chúng nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực của đời 

sống xã hội để không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa 
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quân đội với nhân dân, thực hiện tốt mối quan hệ quân với dân như cá với nước, phù 

hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới. 

Bốn là, thông qua công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách và sự kết hợp giữa 

các mặt công tác đó mà tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa quân đội với 

nhân dân,làm cho mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc Việt Nam ý thức được sâu sắc 

nhiệm vụ chăm lo xây dựng quân đội, cũng như làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quân 

đội ý thức sâu sắc về nghĩa vụ, trách nhiệm, tình cảm đối với nhân dân, sẵn sàng chịu 

đựng mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh vì dân, sẵn sàng xả thân giúp đỡ 

nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn. 

Năm là, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, bồi dưỡng sức dân, chăm 

lo vun trồng cái nền, gốc vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng cao, những địa bàn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, những căn cứ cách mạng, 

thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Gốc có 

vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. 

Thực tiễn xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội, 

cũng như thực tiễn xây dựng, tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội đã khẳng 

định vai trò của sự đoàn kết quân dân, một trong những nguồn gốc quan trọng đối với 

việc củng cố, tăng cường sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ. Đây là một vấn đề lý luận và 

thực tiễn quan trọng trong xây dựng, củng cố, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân 

đội. Đây đồng thời cũng là một trong những bài học kinh nghiệm quý giá được rút ra 

từ thực tiễn xây dựng quân đội Việt Nam, không chỉ có ý nghĩa, giá trị trong lịch sử, 

mà còn được vận dụng trong củng cố, tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội 

trong điều kiện mới. 

3.4. TRANH CỔ ĐỘNG TÌNH QUÂN DÂN LÀ DI SẢN VĂN HÓA  

 Bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào khi ra đời đều thể hiện tri thức và tình 

cảm của người sáng tác. Tuy nhiên mỗi con người sống trong một xã hội nhất định 

đều ít nhiều chịu ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi những hệ giá trị nhiều mặt của xã 
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hội đó. Cho dù hữu thức hay vô thức, nghệ thuật chính là sự phản ánh gián tiếp 

những giá trị nhiều mặt của đời sống xã hội thông qua tri thức và tình cảm của họa sĩ.  

 Tranh cổ động, như đã trình bày, ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt của đất 

nước, là sản phẩm sáng tạo của một thế hệ các họa sĩ tiền khởi của nền mỹ thuật hiện 

đại Việt Nam, tranh cổ động tự thân mang sứ mệnh quan trọng.  

3.4.1 Mang giá trị lịch sử 

Tranh cổ động là một trong những loại hình hiện vật được Bảo tàng Lịch sử 

quân sự Việt Nam sưu tập vì nó xuất hiện phục vụ các phong trào cách mạng của đất 

nước. Tranh cổ động tình quân dân phản ánh mối quan hệ gắn bó của quân đội và 

nhân dân, thể hiện sự đoàn kết trong chiến đấu cũng như trong đời thường. Mối quan 

hệ này cũng giúp chúng ta hiểu về các giai đoạn của lịch sử thông qua đặc điểm nghệ 

thuật thể hiện trong tranh cổ động tình quân dân. 

Cuộc  kháng chiến chống Pháp thành công và kết thúc bằng cuộc cách mạng 

tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 

1945, mở ra một thời đại mới cho toàn dân tộc. Tuy nhiên đất nước trải qua chiến 

tranh đã để lại sự tàn phá và thiếu nguyên vật liệu, hàng hóa tiêu dùng khan hiếm, 

nhiều nhà máy đóng cửa, công nhân thất nghiệp… 

Không lâu sau ngày độc lập, ngày 23 tháng 9 năm 1945 đế quốc Pháp đánh 

chiếm các tỉnh thành Nam Bộ, miền Trung. Tinh thần yêu nước của nhân dân lại 

vùng lên với gậy tầm vông vát nhọn, súng ngựa trời, nóp với giáo trên vai xung trận 

diệt thù cứu nước. Trước tình thế đó Bác Hồ kêu gọi: Nam Bộ là máu của Việt Nam, 

là thịt của thịt Việt Nam, Sông có thể cạn, núi có thể mòn; song chân lý ấy không bao 

giờ thay đổi, tinh thần Nam tiến của nhân dân miền Bắc lại giấy lên thành phong trào 

cứu nước. 

Tranh cổ động cách mạng trong đó có chủ đề ca ngợi tình quân dân đã có mặt 

kịp thời góp phần vào việc động viên, thúc đẩy nhân dân đoàn kết cùng quân đội bảo 

vệ đất nước. Thời kỳ chống Pháp các họa sĩ và người làm công tác tuyên truyền sáng 

tác trực tiếp, vẽ trực tiếp thành những bức tranh khổ lớn trên các bức tường ở những 
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nơi công cộng, và qua nhiều thời gian những bức tranh đã mất đi và chúng ta khó tìm 

lại được.  

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi với chiến dịch Điện 

Biên Phủ năm 1954, con đường cách mạng của dân tộc đã rộng mở. Nhân dân miền 

Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh leo thang phá hoại của đế 

quốc Mỹ năm 1965, vừa chi viện sức người, sức của cho miền Nam chiến đấu. Đến 

1975, đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những vốn 

sống và kinh nghiệm thể hiện tranh cổ động được tích lũy từ kháng chiến chống Pháp 

đã giúp nhiều họa sĩ xây dựng thành công hình tượng anh bộ đội cụ Hồ với nhân dân, 

chiếm một vị trí đáng kể trong các sưu tập của nhiều bảo tàng. Hình thức nghệ thuật 

này không chỉ có mặt ở mọi nơi, tác động đến nhiều cấp độ tình cảm con người, mà 

còn bổ sung cho kho tàng ngôn ngữ tạo hình nhiều dạng biểu đạt, đa dạng về kích 

thước, màu sắc, đường nét. Nhưng tựu trung, các tác phẩm tranh tình quân dân đều 

thể hiện một tinh thần lạc quan, yêu Tổ quốc và tình cảm đằm thắm sâu đậm của 

nhân dân với bộ đội.  

Tuy không phải là các tác phẩm hội họa mang tính chất hàn lâm, kinh viện, 

nhưng mỗi bức tranh đã lưu được dấu ấn một thời kỳ lịch sử của những bậc thày 

trong nền mỹ thuật nước nhà như họa sĩ Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân 

Nhị... những họa sĩ tài danh của thời đại hoa lửa. Những họa sĩ tiếp nối như Trịnh 

Quốc Thụ, Nguyễn Ngọc Thọ, Trần Huy Oánh, Trần Đình Thọ, Phạm Văn Đôn... 

cũng để lại những dấu ấn đáng ghi nhận trong lòng giới nghệ sĩ và người dân thời 

chiến. Đó là một giai đoạn hào hùng tiếp nối những dòng lịch sử kiên cường bất 

khuất từ cha ông, thêm một minh chứng của sự thống nhất đồng lòng của quân và 

dân ta trong việc bảo vệ sự vẹn toàn đất nước, gìn giữ độc lập cho Tổ quốc. 

Tranh cổ động nằm trong dòng chảy của lịch sử, mỹ thuật cũng góp phần nâng 

cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của dân tộc bằng cách tạo nên tiếng nói của riêng 

mình khi xây dựng những hình tượng nghệ thuật. Các tác phẩm nghệ thuật để lại đã 

cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của tinh thần và ý chí chiến đấu, đấu tranh giành độc 

lập tự do và phát triển một đất nước thống nhất. Trong đó, tranh cổ động tình quân 
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dân là một phần , đẩy mạnh tinh thần đấu tranh quật cường của quân dân trong chiến 

đấu. Những bức tranh tình quân dân ra đời để phục vụ cổ động quần chúng nhân dân 

cùng đồng lòng đánh giặc, hàm chứa rất nhiều thông điệp của thời đại như tác giả 

Quách Hùng với Giúp đỡ dân, Minh Phương với Đẹp nhất lòng dân, Phạm Lung 

với Nhanh, nhanh tay tải đạn ra chiến trường... Lý do tạo nên giá trị của những tranh 

cổ động thời kỳ này là nhờ vào khí thế hừng hực đấu tranh, toàn quân toàn dân đồng 

lòng cùng hướng về một mục tiêu, chi viện cho tiền tuyến, giải phóng miền Nam ruột 

thịt.  

Tranh cổ động trở thành phương tiện tuyên truyền xuất hiện thường xuyên 

cùng với những phương tiện truyền thanh, báo chí... lên tiếng kêu gọi nhân dân đứng 

lên chiến đấu và xây dựng quê hương. Những bức tranh tình quân dân được in với số 

lượng lớn được phân bổ về khắp nơi từ thành thị tới nông thôn, phát hành trên các 

kênh khác nhau như văn hóa, giáo dục, nông nghiệp... Những bức tranh đó mang nội 

dung động viên khích lệ tinh thần quật khởi được thấm nhuần vào tâm can của họ, 

thông qua chiếc bút vẽ, truyền tải đến những thông điệp về giá trị độc lập, tự do, đấu 

tranh giành quyền tự chủ về cho đất nước bằng sức truyền cảm mạnh mẽ của hình và 

chữ. Những nét vẽ như bừng lên, tỏa sáng vào những thời điểm xuất thần của người 

họa sĩ, chiến sĩ của mặt trận văn hóa, thể hiện khí thế hừng hực của cuộc chiến đấu 

bảo vệ tổ quốc. Ngọn bút là súng, màu vẽ là đạn, những người họa sĩ mang tinh thần 

khát khao được chiến đấu của mình, sử dụng phương tiện ngôn ngữ nghệ thuật bằng 

những mảng, nét đồ họa khỏe khoắn, nhắn gửi vào bức tranh cổ động những lời kêu 

gọi trực diện, kêu gọi con người Việt Nam với truyền thống cần cù, dũng cảm và 

dám hy sinh cầm súng đứng lên, tiếp tục giữ gìn giang sơn độc lập. Hình tượng quân 

dân được khắc họa trên một mảng khá rộng và quan trọng trong nghệ thuật. những 

hình ảnh cô đọng, ấn tượng đi sâu vào tâm trí mọi người; hay những hình ảnh đẩy 

mạnh các phong trào, cổ vũ, khích lệ phát triển kinh tế hậu phương ở miền Bắc như 

“phong trào 5 tấn”. Tranh cổ động giai đoạn này đã phản ánh thành công cái đẹp của 

mối quan hệ quân dân. Đó là những hình ảnh vợ nhớ chồng, mẹ tiễn con ra chiến 

trường, giúp dân vượt qua bão lũ... Hình tượng nhân dân và bộ đội được phản ánh 
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khá thành công, chiếm vị trí, trung tâm với vẻ đẹp đằm thắm trong đời thường, khỏe 

khoắn, kiên cường trong lao động và chiến đấu bảo vệ tổ quốc với quan niệm “giặc 

đến nhà đàn bà cũng đánh”. Điều này đã trở thành sự khích lệ, có tác động mạnh 

trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân. 

Chủ đề kháng chiến chống xâm lược trong giai đoạn hào hùng chống Mỹ là 

chủ đề thường xuất hiện trong tranh cổ động, giai đoạn đất nước nằm trong khói lửa 

và dư âm vẫn thể hiện trên nhiều tác phẩm đến bây giờ. Bởi đấy chính là vấn đề cần 

thiết lúc lửa đạn đang giao tranh, mà tranh cổ động với tính chất nhanh nhạy luôn bắt 

kịp và song hành với tính thời sự của mình đã nối tiếp nhau khai thác. Tranh cổ động 

tình quân dân thời kỳ nào cũng chứa rất nhiều thông điệp của thời đại, mang sức 

sống của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam 

Trong giai đoạn ngày nay các họa sĩ sáng tác vẫn mang khuynh hướng hiện 

thực và tính Đảng rõ nét. Bút pháp sáng tác có biểu hiện đa dạng, yếu tố màu sắc sử 

dụng trong tranh tình quân dân là những gam màu nhẹ nhàng, tình cảm. Những giá 

trị mà tranh cổ động tình quân dân ngày nay đã đem lại thật phong phú, phản ánh 

chân thực những điều đẹp đẽ trong cuộc sống lao động và huấn luyện sẵn sàng chiến 

đấu của quân đội. 

Những bức tranh cổ động tình quân dân là một góc nhìn riêng về lịch sử, một 

minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp của nhân dân và quân đội. Những người họa sĩ 

đã khắc họa tạo nên những tác phẩm ấy cũng thấy tự hào, vì chúng ta đã tạo nên sự 

khác biệt về ngôn ngữ đồ họa của đất nước mình với các nền mỹ thuật thế giới. 

Tranh cổ động của họ đã tạo nên một bản sắc riêng, thể hiện khí chất anh hùng về 

con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.  

3.4.2. Mang giá trị văn hóa  

Tranh cổ động góp phần vào chặng đường phát triển của văn hóa Việt Nam. 

Tình quân dân là chủ đề hấp dẫn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc và được nhiều văn nghệ 

sĩ quan tâm sáng tác, nhất là giới họa sĩ sáng tác tranh cổ động. Tranh cổ động mang 

chủ đề tình quân dân có một vị thế đặc biệt, nó đánh dấu lịch sử và mối quan hệ máu 



70 

 

thịt của nhân dân đối với quân đội, nó thể hiện quan hệ tốt đẹp qua lại gắn bó hỗ trợ 

nhau trong xã hội.  

Đoàn kết, gắn bó tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng nhiều kẻ thù hung 

bạo, lớn mạnh hơn mình là sức mạnh đoàn kết đồng lòng của toàn dân hay nói cách 

khác là chiến tranh nhân dân là chiến lược vận dụng sáng tạo, xây dựng được sức 

mạnh toàn dân. Tranh cổ động tình quân dân là sáng tạo có ý nghĩa thúc đẩy, cổ vũ 

sự đoàn kết chiến đấu chống giặc ngoại xâm. 

Quân và dân ta đã trải qua hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm để tồn tại và 

phát triển, đã từng chiến thắng oanh liệt giặc ngoại xâm mạnh nhất thế giới. Nhân 

dân ta có ý thức dân tộc độc lập sâu sắc và tinh thần bất khuất, kiên cường. Mỗi khi 

tổ quốc bị lâm nguy, tiếng gọi cứu nước đã tạo cho nhân dân ta sức mạnh thần kỳ  để 

gìn giữ bờ cõi, núi sông. Trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, nhân dân Việt 

Nam đã tỏ rõ ý chí “đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”, “Nam quốc 

sơn hà nam đế cư”, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Bất luận kẻ thù lớn 

mạnh thế nào, nhân dân Việt Nam cũng không chịu khuất phục. 

Tranh cổ động tình quân dân của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không 

chỉ là sản phẩm sáng tạo của thời đại, của ý trí tự cường, trí thông minh, óc sáng tạo 

của quân và dân ta, mà còn phản ánh một cách sâu sắc vẻ đẹp lãng mạn, đằm thắm 

trong quan hệ quân dân, đồng thời nó còn phản ánh nhiệm vụ chính trị của đất nước, 

của quân đội từ 1945 đến nay. Mỗi tác phẩm tranh thể hiện hình tượng khác nhau 

nhưng đều phản ánh đất nước con người Việt Nam, nhân cách Việt Nam, truyền 

thống văn hóa Việt Nam. Thông qua hình tượng, đường nét, màu sắc trên tranh thể 

hiện giá trị nghệ thuật cao. Những bức tranh cổ động tình quân dân được chuyển tải 

tới quân dân ta góp phần ca ngợi, giáo dục, hình thành sự điều tiết định hướng xã hội, 

động viên thúc giục kêu gọi họ tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội. Với lối 

vẽ đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận với công chúng, những bức tranh cổ động đã góp 

phần tác động tới suy nghĩ tình cảm của con người, thúc đẩy con người thực hiện các 

nghĩa vụ và bổn phận xã hội với một chất lượng tốt hơn…Tranh cổ động tình quân 
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dân còn làm cho sự đoàn kết gắn bó giữa quân và dân được tăng cường và thúc đẩy 

trong mọi hoạt động sáng tạo của xã hội  

Có thể khẳng định tranh cổ động không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thông 

thường mà nó còn mang giá trị văn hóa lớn lao cổ vũ tinh thần yêu nước, niềm tin 

vào kháng chiến. Bên cạnh đó những tác phẩm nghệ thuật này còn truyền tải được 

chủ trương, sách lược của Đảng, Nhà nước. 

Những bức tranh cổ động phản ánh tình quân dân thông qua hình ảnh, đường 

nét, màu sắc do các họa sĩ khắc họa là những di sản văn hóa có giá trị, có tác dụng 

giáo dục lòng tự hào dân tộc đối với công chúng, góp phần vun đắp niềm tin và ý chí, 

khơi dậy sức sống, sức sáng tạo, bản lĩnh vững vàng cho các thế hệ người Việt Nam. 

Góp phần xây dựng con người Việt Nam mới, hiện đại, có tầm cao trí tuệ, đưa đất 

nước tiến vào kỷ nguyên mới với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, 

dân chủ và văn minh. 

Hiện nay trong công cuộc đổi mới đất nước, những bức tranh cổ động tình 

quân dân ở Bảo tàng tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được trưng bày góp phần nâng 

cao đời sống tinh thần cho bộ đội và nhân dân, góp phần bồi dưỡng những phẩm chất 

tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ với nhân dân, phát huy truyền thống vẻ vang của lực 

lượng vũ trang trong thời kỳ mới, thắt chặt tình đoàn kết quân dân trong xây dựng đất 

nước giàu đẹp.  

3.4.3. Là di sản nghệ thuật  

Bối cảnh ra đời của tranh cổ động nói chung, tranh cổ động tình quân dân nói 

riêng thường được nhìn nhận từ trong các cuộc kháng chiến của dân tộc với vai trò 

phục vụ kháng chiến, phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội.  

Tuy nhiên, từ góc độ nghệ thuật, những tranh cổ động còn có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử mỹ thuật Việt Nam, nó là dấu tích quan 

trọng cho sự mở đầu của một nền mỹ thuật mới khi văn hóa phương Đông có sự gặp 

gỡ, giao lưu với văn hóa phương Tây qua văn hóa Pháp. 

Nhìn lại bối cảnh xã hội Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX, khi người 

Pháp đến Đông Dương với mục đích khai thác thuộc địa. Cùng với sự có mặt của 
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người Pháp thì văn hóa Pháp cũng xuất hiện và có sự giao lưu với văn hóa địa 

phương. Năm 1925, trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được người Pháp thành 

lập để đào tạo những người thợ mỹ nghệ Việt Nam. Nhưng vượt lên trên mục đích 

ban đầu của người Pháp, những lớp sinh viên đầu tiên khi tốt nghiệp đã trở thành các 

họa sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là những người thợ mỹ nghệ như người Pháp 

mong muốn. Họ sử dụng thành thạo các chất liệu phương Tây mà trước đây (trước 

khi có trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương) chưa từng biết đến, họ nắm bắt khoa 

học tạo hình phương Tây với lý thuyết về ánh sáng, về luật xa gần, về tỷ lệ cơ thể 

người... Một nền mỹ thuật mới ra đời với quan niệm thẩm mỹ mới, khác hẳn với 

nghệ thuật tạo hình dân gian đã tồn tại trong nhiều thế kỷ trước đó. Những tên tuổi 

lớn như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, Lương Xuân Nhị, Mai Văn Hiến, Nguyễn 

Sáng... được coi là những người mở đầu cho một nền hội họa mới và rất tích cực 

trong sáng tác tranh cổ động. Từ các họa sĩ này, tranh cổ động đã ra đời trên nền hội 

họa mới, mang thẩm mỹ mới khác với tạo hình dân gian, cho dù đôi khi yếu tố dân 

gian vẫn được kế thừa hoặc kết hợp trong tạo hình mới. 

Tranh cổ động phát triển mạnh ở thời kỳ chiến tranh, ngoài lý do phục vụ kịp 

thời cho cuộc kháng chiến, cho các sự kiện quan trọng của đất nước thì còn một lý do 

khác nữa ít khi được nhắc đến.  

Những thập niên đầu thế kỷ XX, bối cảnh của một nước thuộc địa, mất quyền 

tự do đã gây tâm lý chán nản ở nhiều người. Để giải thoát tâm hồn mình khỏi thực tế 

buồn chán của một dân tộc bị thống trị, nhiều họa sĩ đã hướng tới thế giới mộng 

tưởng với mơ ước về một viễn cảnh tốt đẹp, hướng tới khát vọng cá nhân về sự tự do 

và giải phóng, về hạnh phúc và quyền được sống như mình mong muốn. Họa sĩ đã 

quay lưng lại với xã hội thực tại và ẩn mình vào bản ngã cô đơn, vào thế giới riêng 

do mình tưởng tượng ra, mục đích để quên đi thực tại chán chường đang diễn ra 

trước mắt. Họa sĩ vẽ nhiều tranh mộng tưởng phù du, bộc lộ quan điểm xa lánh, né 

tránh của họa sĩ trước các xung đột xã hội. 

Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra trong giới sáng tác văn học nghệ thuật 

lúc bấy giờ về vai trò của nghệ thuật với cuộc sống. Giá trị của nghệ thuật  là cái đẹp 
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thuần túy hay nghệ thuật phục vụ cuộc sống trở thành các tranh luận trên báo chí. 

Điển hình là các phát biểu của Tô Ngọc Vân, tranh luận của Hoài Thanh, Hải Triều. 

Trong khi rất nhiều ý kiến phản biện, ý kiến trái chiều được đưa ra tranh luận 

thì chiến tranh chống Pháp nổ ra và đây là một sự kiện lớn tác động tới tâm tư, tình 

cảm và niềm hứng khởi của không ít văn nghệ sĩ. Nhiều người thay đổi cách viết, 

cách vẽ, để nghệ thuật không phải chỉ để thỏa mãn cảm xúc riêng tư của người nghệ 

sĩ mà nghệ thuật phải phục vụ nhân dân mình, Tổ quốc mình.  

Với tinh thần tham gia cách mạng bằng chính nghề nghiệp của mình, các họa 

sĩ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã bắt đầu một xu hướng sáng tác mới, 

đến gần hơn với nhân dân, tiệm cận hơn với hiện thực cuộc sống, thể hiện trách 

nhiệm cá nhân với thời cuộc. Quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh bao phủ xu hướng 

sáng tác nghệ thuật thời kỳ này và việc ra đời của nhiều bức tranh cổ động như một 

bằng chứng thể hiện sự thay đổi nhãn quan nghệ thuật của giới họa sĩ lúc bấy giờ, 

phù ứng với biến cố khốc liệt của cuộc kháng chiến, nó trở thành căn cớ chứng minh 

cho việc nghệ thuật không còn thoát ly, xa rời cuộc sống, nó không chỉ có giá trị về 

cái đẹp mà cần có ích với xã hội, với con người. Đem nghệ thuật phục vụ công cuộc 

kháng chiến, người nghệ sĩ đã không còn sống trong hoài niệm xa vời với những 

hưởng thụ cá nhân mà đã tiếp cận cuộc sống bằng trách nhiệm và nghệ thuật của 

mình. Vẽ tranh cổ động là một cách mà người họa sĩ tham gia cách mạng bằng nghệ 

thuật của mình,tự thể hiện trách nhiệm cá nhân của mình như một người chiến sĩ trên 

mặt trận chiến đấu.  

Như vậy là ngoài ý nghĩa phục vụ kháng chiến, ngoài giá trị phản ánh lịch sử, 

ở phương diện nghệ thuật, những bức tranh cổ động của các họa sĩ Đông Dương là di 

sản quý bởi đây là những bằng chứng cho thấy sự thay đổi quan điểm sáng tác của 

lớp nghệ sĩ bắt đầu có ý thức chính trị và trách nhiệm công dân, xác định nghệ thuật 

phải có ý nghĩa với dân tộc, với quốc gia. Tranh cổ động cũng phản ánh sự thay đổi 

xu hướng thẩm mỹ khi có sự tiếp xúc văn hóa phương Tây. Tranh cổ động là tài sản 

quý còn bởi nó là sản phẩm của những lớp họa sĩ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt 

Nam mà đến nay hầu hết đã trở thành người thiên cổ. Tranh cổ động cần được gìn 
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giữ như tài sản được truyền lại từ thế hệ cha anh, để thế hệ sau được kế thừa và học 

tập. 

 

Tiểu kết 

Tranh cổ động tình quân dân là sản phẩm của nhân dân Việt Nam chứa đựng 

nội dung tư tưởng phản ánh nhiệm vụ chính trị của đất nước, tình cảm của quân dân 

trong chiến đấu cũng như trong đời thường. Mỗi bức tranh thể hiện những hình 

tượng phản ánh về đất nước con người Việt Nam, nhân cách Việt Nam, truyền thống 

văn hóa Việt Nam. Những bức tranh cổ động tình quân dân được chuyển tải tới công 

chúng góp phần giáo dục, hình thành sự điều tiết định hướng trong huấn luyện toàn 

quân và xã hội. Những bức tranh cổ động đã góp phần tác động tới suy nghĩ tình cảm 

của con người giúp con người thực hiện các nghĩa vụ và bổn phận xã hội với một tâm 

thế tốt hơn, trách nhiệm hơn. Những bức tranh cổ động tình quân dân còn giúp cho 

công chúng thưởng thức một loại hình di sản nghệ thuật độc đáo, một hình thức giải 

trí mang giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam.   
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KẾT LUẬN 

Tranh cổ động, một thể loại của nghệ thuật tạo hình ra đời trong chiến tranh, 

phục vụ cổ vũ chiến đấu và nhờ đó đã nhanh chóng trưởng thành, đáp ứng nhiệm vụ 

của cách mạng. Nó có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng tình cảm của quân và dân ta, 

đánh thức trách nhiệm và ý thức công dân .  

Tranh cổ động là một loại hình hiện vật của bảo tàng đã từng tham gia vào đời 

sống xã hội, phản ánh xã hội, chứa đựng nhiều thông tin về lịch sử, văn hóa trong 

từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Về mặt trực quan, tranh cổ động tình quân 

dân ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp và xuyên suốt của quân đội và nhân dân trong chiến 

tranh vệ quốc. Nhưng ẩn chứa đằng sau những hình ảnh, những chi tiết tạo hình, 

tranh cổ động tình quân dân phản ánh những vấn đề xã hội, lịch sử, văn hóa. Thông 

qua nội dung và nghệ thuật thể hiện, tranh cổ động biểu đạt những giá trị nhiều mặt. 

Tranh cổ động là một cách lý giải tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh dân tộc vì 

mục đích tự vệ đất nước, giải phóng con người khỏi áp bức, nô lệ. Hoạt động quân sự 

huy động sức mạnh của toàn dân, quân và dân đồng lòng, đồng sức với tinh thần tự 

nguyện, lạc quan và tin tưởng, đó là nền tảng sức mạnh của chiến tranh nhân dân vốn 

được kế thừa từ trong quá khứ hào hùng của dân tộc và được duy trì tới ngày nay 

trong các sự kiện chính trị đối nội, đối ngoại của đất nước. Về mặt nghệ thuật, tranh 

cổ động tình quân dân phản ánh thẩm mỹ trực quan, lấy hình tả ý với ngôn ngữ tượng 

trưng khái quát trong tạo hình, tác động vào khía cạnh tâm lý con người. Tất cả 

những đặc điểm đó xây dựng nét đặc trưng riêng của tranh cổ động tình quân dân.  

Tranh cổ động là một hình thức truyền ngôn bằng hình ảnh. Một vài người 

cho rằng tranh cổ động ra đời từ chiến tranh hoặc từ một sự kiện xã hội nào đó và 

qua thời điểm đó tranh cổ động sẽ mất đi vai trò, ý nghĩa của nó. Trên thực tế không 

hẳn như vậy. Những thông điệp được chia sẻ trong cộng đồng không chỉ có giá trị tại 

một thời điểm gắn với sự kiện xã hội nổi trội, mà nó còn là thông điệp nối quá khứ 

đến hiện tại, để chúng ta có thể hiểu về những gì đã qua trong ý thức gìn giữ, trân 

trọng.    
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Mang nét đẹp riêng trong tạo hình, lại truyền tải những thông điệp về lịch sử, 

văn hóa, tranh cổ động được yêu thích và được nhìn nhận là một sản phẩm nghệ 

thuật mang dấu ấn Việt Nam, sắc thái văn hóa Việt Nam. Rất nhiều các phiên bản 

tranh cổ động được bày bán ở các cửa hàng tranh trong các khu phố cổ của Hà Nội, 

nhiều mẫu tranh được sưu tầm để in trên áo, tạo thành sản phẩm lưu niệm yêu thích 

và đặc trưng phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch, nhiều người có sở thích sưu tầm 

và treo tranh cổ động trang trí nội thất, nhiều hàng quán vẽ lại tranh cổ động trực tiếp 

lên tường để tạo phong cách độc đáo cho không gian kinh doanh... Tranh cổ động 

vẫn tiếp tục sức sống của nó trong vai trò mới đáp ứng nhu cầu của con người đương 

đại.  

Bảo tồn và phát huy hiệu quả hiện vật tranh cổ động nói chung, tranh cổ động 

tình quân dân nói riêng chính là bảo tồn di sản văn hóa, góp phần thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc. Đó là nhiệm vụ được đặt ra của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt 

Nam, nơi sở hữu bộ sưu tập tranh cổ động lớn, trong đó có một phần là tranh cổ động 

tình quân dân. Tuy nhiên, việc phát huy giá trị nhiều mặt của loại hình hiện vật này 

còn hạn chế. Trong các hoạt động hiện nay của bảo tàng, chỉ một số tranh nằm trong 

bộ sưu tập được sử dụng phục vụ cho hệ thống trưng bày chính tại bảo tàng chứ chưa 

chú ý phát triển theo hướng trưng bày sưu tập theo chủ đề. 

Nhà nước, trực tiếp là quân đội cần đầu tư hỗ trợ tập trung vào việc đầu tư xây 

dựng những giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể đóng vai trò định hướng 

nâng cao được lối sống, đạo đức và chuẩn mực giá trị xã hội hiện nay cho mọi tầng 

lớp nhân dân trong đó có lực lượng vũ trang. 

Đối với thế hệ trẻ nhất là thanh niên quân đội cần giáo dục văn hóa để các em 

hiểu và thêm yêu những giá trị truyền thống của ông cha ta. Trang bị cho thế hệ trẻ 

những kiến thức về văn hóa truyền thống giúp họ có ý thức giữ gìn ngọn lửa văn hóa 

truyền thống được sáng mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. 
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Số đăng ký: BTQĐ.DT.Tr.92- Tác giả: Quách Hùng 

 

 

Hình 14 (KT: 54x79) 

Số đăng ký: BTQĐ.DT.Tr. 289- Tác giả: Thái Sơn 
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Hình 15 (KT: 54x78) 

Số đăng ký: BTQĐ.DT.Tr.651 

 

 

Hình 16 (KT: 54x79) 

Số đăng ký: BTQĐ.DT.Tr.2000- Tác giả: Minh Phương (1975) 
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Hình 17 

Số đăng ký: BTQĐ. 12055.Tr.374 

 

 

Hình 18 ( KT: 54x79) 

Tác giả: Lưu Yên Thế- Hà Nội (2014) 
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Hình 19 

Số đăng ký: BTQĐ.8978.Tr.66 

 

 

Hình 20 

Số đăng ký: 11087.Tr.301  
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Hình 21 (KT: 54x79) 

Tác giả: Trần Duy Trúc- Hải Dương (2014) 

 
 

 

Hình 22 (KT: 54x79) 

Tác giả: Lê Tiến Vượng- Hà Nội (2014) 
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Hình 23 (KT: 54X79) 

Tác giả: Chương Tuấn Việt- Thái Bình (2014) 

 

 

Hình 24 (KT: 54X79) 

Tác giả: Võ Tá Lục- Hà Tĩnh (2014) 
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Hình 25 

Số đăng ký: BTQĐ.DT.Tr.79- Tác giả:Phạm Thanh Liêm 

 

 

Hình 26 (KT: 54x79) 

Tác giả: Bùi Đại Hào- Hà Nội (2014) 
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Hình 27 (KT: 38x54) 

Số đăng ký: BTQĐ.DT.Tr.67- Tác giả: Phạm Thanh Tâm (1960) 

 

 

Hình 28 
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Hình 29 (KT: 54X79) 

Số đăng ký: BTQĐ.DT.Tr.293- Tác giả: Tô Liên 
 

 

 

Hình 30 (KT: 54x79) 

Tác giả: Nguyễn Phúc Khôi- Ninh Bình (2014) 

 

 


