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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Dưới thời Nguyễn (1802-1945) NTCKG trên kiến trúc đã trở
thành loại hình trang trí thẩm mỹ đặc sắc, góp phần đưa quần thể di
tích Huế trở thành di sản Văn hoá thế giới năm 1993. Sau 174 năm
(1845-2019) tồn tại đến nay, điện Long An được xem là hiện vật quí
giá với hệ thống NTCKG trang trí đặc sắc điển hình cho giai đoạn
Thiệu Trị (1841-1847) cũng như thời Nguyễn (1802-1945). Tính chất
nguyên trạng của ngôi điện là cơ hội tốt nhất cho nghiên cứu NTCKG
trên kiến trúc. Bản thân tác giả gắn bó với Cố đô Huế từ thơ ấu, mong
muốn có cơ hội được nghiên cứu tinh hoa dân gian nên chọn đề tài
Nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An tại Cố đô Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế để làm luận án tiến sĩ của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích: phân tích, đánh giá và khẳng định giá trị đặc trưng
của NTCKG điện Long An trong bối cảnh CKG giai đoạn Thiệu Trị
(1841-1847) và cả thời Nguyễn (1802-1945) tại Cố đô Huế dưới góc
độ của mỹ thuật tạo hình.
2.2. Nhiệm vụ: Phân tích, đánh giá NTCKG điện Long An như
một đối tượng của mỹ thuật, nhằm khẳng định giá trị thẩm mỹ và giá
trị chức năng của NTCKG tại ngôi điện này. Đối sánh với NTCKG tại
các cung điện liên quan, giúp nhận diện xu hướng CKG thời Thiệu Trị
(1841-1847) cũng như của thời Nguyễn (1802-1945) bổ sung thêm dữ
liệu nghiên cứu mỹ thuật giai đoạn này.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
NTCKG trên kiến trúc điện Long An thời Nguyễn (1802-1945)
tại Cố đô Huế là đối tượng nghiên cứu chính. Đối tượng tiếp theo là
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NTCKG trên những công trình liên quan thời Thiệu Trị (1841-1847)
và giai đoạn thời Nguyễn (1802-1945) tại Cố đô Huế.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về phạm vi không gian nghiên cứu: Là các mảng chạm khắc gỗ
gắn với kiến trúc gỗ thuộc quần thể di tích nhà Nguyễn (1802-1945)
tại Cố đô Huế, không bao gồm các gia cụ hay hiện vật trưng bày có
chạm khắc trong nội thất. Ngoài ra, L.A có mở rộng không gian đến
một số kiến trúc miền Bắc, miền Trung và đình làng, chùa, nhà
dân gian... tại Thừa Thiên Huế.
Về phạm vi thời gian nghiên cứu
Khung thời gian nghiên cứu chính yếu được thiết lập từ đầu
TK.XIX cho đến nay và mở rộng một số mốc từ 1845 trở về trước
theo chiều lịch đại.
4. Giả thuyết khoa học và câu hỏi nghiên cứu
4.1. Giả thuyết khoa học
Giả thuyết 1: Tư tưởng Nho giáo đã tác động và chi phối nghệ
thuật trang trí nói chung và NTCKG trên kiến trúc nói riêng dưới thời
Nguyễn. Giả thuyết 2: CKG trên kiến trúc là nơi thể hiện rõ nét sự
tiếp biến và tương tác qua lại giữa dân gian và cung đình, mà
NTCKG điện Long An là tiêu biểu. Giả thuyết 3: NTCKG trên kiến
trúc thời Nguyễn đã góp phần lưu giữ và sáng tạo “hình tượng” cho
hệ thống thơ văn được chạm khắc thời Nguyễn.
4.2. Câu hỏi nghiên cứu
Câu hỏi 1: Đặc trưng NTCKG tại điện Long An là gì? Đặc sắc
như thế nào? Câu hỏi 2: Có phải NTCKG điện Long An đã kế thừa
truyền thống dân gian và kết hợp tinh hoa thẩm mỹ cung đình, tiêu
biểu CKG thời Thiệu Trị (1841-1847)? Câu hỏi 3: Vai trò của
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NTCKG đối với quần thể di tích Cố đô Huế và hệ thống thơ văn
chạm khắc thời Nguyễn (1802-1945) là gì?
5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp Nghệ thuật học giúp nghiên cứu, phân tích đặc
điểm NTCKG điện Long An - đối tượng tiêu biểu nhằm khẳng định
giá trị NTCKG trong chức năng trang trí một công trình cụ thể.
Phương pháp nghiên cứu liên ngành: văn hoá học, nghệ thuật
học, lịch sử… Phương pháp phân tích, tổng hợp để xử lý các tài liệu
thứ cấp. Phương pháp điền, phương pháp thống kê, so sánh nhằm hệ
thống hóa các dữ liệu về kiến trúc, về các mảng CKG.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
6.1. Ý nghĩa khoa học: là công trình chuyên biệt, trình bày có
tính hệ thống về NTCKG cung điện thời Nguyễn tại Cố đô Huế dưới
góc độ lý luận, mỹ thuật tạo hình. Mà CKG điện Long An là đối
tượng tiêu biểu thời Thiệu Trị (1841-1847) và cả thời Nguyễn (18021945). Luận án còn đóng góp giá trị khoa học từ phương pháp nghiên
cứu Nghệ thuật học, trong việc phân tích NTCKG điện Long An và
mở rộng đối sánh với các hình thái liên quan bổ sung cơ sở khoa học
cho nghiên cứu nghệ thuật trang trí giai đoạn này.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn: đã phân tích và đúc kết giá trị NTCKG
điện Long An - mẫu hình tiêu biểu cho CKG giai đoạn này. Đối sánh
với NTCKG các công trình liên quan để nhận diện xu hướng
NTCKG giai đoạn Thiệu Trị (1841-1847) và cả CKG thời Nguyễn
(1802-1945). Qua bàn luận, đánh giá đóng góp của NTCKG trên kiến
trúc với các di sản văn hóa của nhà Nguyễn (1802-1945) tại Cố đô
Huế, cung cấp những cơ sở khoa học và nghệ thuật học về CKG trên
kiến trúc thời Nguyễn tại Cố đô Huế.
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7. Bố cục của luận án
Ngoài phần Mở đầu (05 trang), Kết luận (06 trang), Tài liệu
tham khảo (11 trang), Phụ lục (46 trang), nội dung chính được chia
làm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và
khái quát về đối tượng nghiên cứu (40 trang)
Chương 2: Đặc điểm nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An
(47 trang)
Chương 3: Bàn luận về nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An
trong bối cảnh nghệ thuật chạm khắc gỗ trên kiến trúc thời Nguyễn
tại Cố đô Huế (45 trang)
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN
VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu NTCKG trên kiến trúc
thời Nguyễn và điện Long An
1.1.1. Giai đoạn từ năm 1975 trở về trước
Giai đoạn phong kiến trước khi người Pháp vào Việt Nam, thư
mục nghiên cứu trang trí và CKG của nhà Nguyễn hay về Huế thật sự
không nhiều. Ta chỉ có thể tiếp cận tư liệu tái bản thời Lê-Trịnh dưới
dạng ký như: Hải ngoại Kỷ sự của Thích Đại Sán, Phủ biên Tạp lục
của Lê Quý Đôn, Ô Châu cận lục của Dương Văn An... Đến thời các
chúa Nguyễn, đã xuất hiện một số hồi ký, ký sự của các truyền giáo,
thương nhân nước ngoài, có viết một số thông tin liên quan đến
NTCKG trên kiến trúc thời kỳ này. Đến thời các vua Nguyễn, đã có
nhiều bộ sử, tư liệu chỉnh chu đề cập đến việc xây dựng và trang trí
kiến trúc như: Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí hay Khâm
định Đại Nam Hội điển sự lệ tục biên. Từ năm 1858 đến 1945, CKG
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và nghệ thuật trang trí kiến trúc nhà Nguyễn đã được các học giả
Pháp nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu của tập san Những người
bạn Cố đô Huế - B.A.V.H. Một số nghiên cứu trực tiếp điện Long An
như “Ghi chú kiến trúc từ điện Long An” hay “Tân Thơ Viện” hay
“Lịch sử Bảo tàng Viện”, bài “Bảo tàng viện Khải Định – Nguồn gốc
và lịch sử”.
1.1.2. Giai đoạn sau năm 1975 đến nay
Giai đoạn này xuất hiện nhiều bài viết và sách chuyên đề về mỹ
thuật thời Nguyễn của nhiều tác giả. Đáng chú ý bài viết “Huế, mỹ
thuật Nguyễn những cái riêng” của tác giả Trần Lâm Biền với những
nghiên cứu sâu sắc, coi trọng giá trị khoa học và tính khách quan
trong nghiên cứu. Hay sách Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và
biểu tượng trang trí, tác giả Nguyễn Hữu Thông, bài “Điện Long An
một tuyệt tác kiến trúc” của nhà nghiên cứu Phan Thuận An . Ngoài
ra còn có những sách viết về điện Long An với chức năng là Bảo
tàng Mỹ thuật Cung đình như: cuốn Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình
Huế, tập I, năm 1977 của tác giả Thái Công Nguyên (Chủ biên); Tập
II, năm 1977 của tác giả Trần Đức Anh Sơn (chủ biên); Cuốn Trùng
tu điện Long An của Phân viện khoa học công nghệ xây dựng miền
Trung và Trung tâm BTDTCĐ Huế xuất bản. Đặc biệt cuốn Điện
Long An - Di tích kiến trúc nghệ thuật của nhóm nhiều tác giả, Trung
tâm BTDTCĐ Huế xuất bản năm 2007 đã đóng góp nhiều thông tin
về điện Long An với nội dung như về lịch sử, đặc điểm kiến trúc
nghệ thuật, trang trí, chức năng bảo tàng cổ vật và bảo tàng thi
phẩm... Từ tổng thuật những nghiên cứu, luận án đã tìm ra những
“khoảng trắng” trong lịch sử nghiên cứu nhằm xác định mục tiêu
không trùng lập và đảm bảo có những đóng góp mới giá trị.
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1.2. Cơ sở lý luận
1.2.1. Khái niệm và thuật ngữ liên quan
 Khái niệm Chạm khắc gỗ: Tên gọi của nghề Chạm khắc gỗ
được ghép bởi hai từ mang nghĩa về kỹ thuật và tên chất liệu thi
công; Về học thuật thì Chạm khắc gỗ là một thể loại kỹ thuật của
điêu khắc trang trí, nghiêng về tạo hình “2 chiều (chạm khắc, chạm
nổi) nghĩa là tạo tác bằng cách gọt, đẽo, gò, đắp, gắn”... lên mặt
phẳng của nền gỗ.
 Khái niệm Nghệ thuật: Mặc dù định nghĩa về Nghệ thuật
thường ít thống nhất và thay đổi theo thời gian, nhưng mô tả chung
nhất về Nghệ thuật thường đề cập ý tưởng về một kỹ năng kỹ thuật
hay trí tưởng tượng bắt nguồn từ khả năng tác động của con người và
sự sáng tạo.
 Khái niệm nghệ thuật chạm khắc gỗ: NTCKG là một hình
thái của nghệ thuật thị giác được hình thành từ kết quả thi công nghề
chạm khắc gỗ truyền thống đạt đến mức độ kỹ năng, kỹ xảo cao;
được dẫn dắt bởi một ý thức thẩm mỹ nổi trội. Đồng thời mang lại
cho người xem một khoái cảm nghệ thuật.
 Một số thuật ngữ về các cấu kiện kiến trúc liên quan đến
chạm khắc gỗ: Để thuận tiện cho việc tham khảo chúng tôi xin trình
bày một số thuật ngữ cơ bản mang tính địa phương được sưu tập như:
- Bộ giàn trò: Hay còn gọi là khung kiến trúc, là toàn bộ các cấu
kiện gỗ liên kết dọc và ngang với nhau, kể cả các gian lẫn chái, để tạo
thành hệ khung của một ngôi nhà gỗ truyền thống - Cột: Cấu kiện
chịu lực được dựng theo phương thẳng đứng và đỡ tải trọng ở trên
theo hướng trục của nó - Kèo: Cấu kiện dài, liên kết mộng nối đầu
các cột trong cùng một vài kèo, nằm dốc theo mái nhà, trên đỡ đòn
tay -Trến (trính): Cấu kiện dài tiết diện lớn nằm ngang gần đầu cột
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cái, nối cố định hai cột cái trong cùng một vài -Trến hạ: Còn gọi là
xuyên băng, là trến nối thiềm…
Ngoài ra còn khá nhiều thuật ngữ liên quan được trình bày ở
phần phụ lục 1, tr.158 của luận án.
 Một số thuật ngữ liên quan đến nghề CKG và thao tác CKG
CKG thường gắn liền với nhiều thuật ngữ mô tả các thao tác
như: “chuốt”, “tạc”, “trỗ”, “chạm”, “khảm”, “khắc”, “cạo” trong đó
mỗi từ đều có hàm nghĩa cụ thể như: - Chạm lộng (lọng): Là chạm
theo lối đục thủng nền để chừa lại những hình nét trang trí - Chạm
nổi: Chạm theo lối tạo ra những hình nét trang trí nhô lên trên một
mặt nền - Chạm trổ: Là từ chung để chỉ hành động chạm để trang trí Tạc: Là chạm trổ hay đẽo gọt vào gỗ, đá…để tạo những hình khối có
giá trị thẩm mỹ - Đẽo: Đưa nhanh dụng cụ có lưỡi sắt vào khối rắn
(gỗ, đá) để làm đứt rời từng phần nhỏ, nhằm tạo ra một vật có hình
thù nhất định
 Một vài kinh nghiệm dân gian thi công chạm khắc gỗ: Trong
quá trình làm nghề, những người thợ CKG thường có một số kinh
nghiệm rất hữu dụng như cách tính toán thước tấc của gỗ rất đơn
giản. Họ đo chu vi rồi tính ra khoát (tức đường kính) bằng công thức:
“Quân bát, Phát tam, Quần ngũ, Phân nhị” tức là chia thành tám
phần, bỏ đi ba phần, lấy năm phần, rồi lại chia đôi là ra. Khi đã có gỗ
đúng kích thước rồi, thì kinh nghiệm lấy hình khối theo câu “Đời cha
cho chí đời con. Muốn vo chi tròn, trước phải lấy vuông”.
1.2.2. Cơ sở lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu
1.2.2.1. Thuyết tiếp biến văn hóa (Cultural Acculturation)
Giao lưu tiếp biến văn hóa (acculturation) là khái niệm được các
nhà Nhân học phương Tây đưa ra vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ
XX, khi tiến hành nghiên cứu về sự biến đổi văn hóa của các nhóm di
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dân người Châu Âu đến Mỹ với các nhóm dân tộc thiểu số sinh sống
lâu đời trên đất Mỹ. Quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa diễn ra sẽ
đem đến kết quả: Văn hóa của cộng đồng lớn sẽ lấn lướt văn hóa của
cộng đồng nhỏ, dẫn đến quá trình tiếp biến và đồng hóa văn hóa theo
tự nhiên. Giao lưu tiếp biến văn hóa còn là sự tương hỗ lẫn nhau giữa
hai nền văn hóa.
Lý thuyết này được áp dụng vào luận án để phân tích những
biểu hiện tiếp nhận và tiếp biến văn hóa trong NTCKG tại điện Long
An không chỉ ở biểu hiện thị giác, lĩnh vực nội dung chủ đề trang trí
ở thời Nguyễn. Trong phạm vi hẹp hơn, nghệ thuật trang trí thời
Nguyễn và NTCKG trên kiến trúc điện Long An còn biểu hiện rõ nét
sự kế thừa, biến đổi để thích nghi với các loại hình văn hóa mỹ thuật
truyền thống từ các thời Lý, Trần, Lê... các làng nghề Đàng Ngoài,
hay nghệ thuật dân gian các vùng phụ cận của Huế
1.2.2.2. Lý thuyết về giải mã biểu tượng: Nghiên cứu biểu tượng
là một khoa học liên ngành với nhiều hướng tiếp cận khác nhau.
Khoa học nghiên cứu biểu tượng vào Việt Nam hơn 100 năm theo
hướng tiếp cận hàn lâm bởi: “Ngôn ngữ biểu tượng cho phép con
người ở nhiều nền văn minh khác nhau, nhiều vùng văn hóa khác
nhau... nhờ vào đặc tính căn bản của nó là thông tin và giao tiếp
thông qua hệ thống ký hiệu của nó”. Nghiên cứu NTCKG điện Long
An - đồng nghĩa phân tích các đặc điểm tạo hình và giá trị ý nghĩa
của hàng loạt biểu tượng đã được tạo bằng CKG trên kiến trúc. Từ đó
mới lột tả được hết các vấn đề liên quan ẩn chứa bên trong.
1.3. Khái quát về đối tượng nghiên cứu
1.3.1. Khái quát về CKG tại Cố đô Huế và đặc trưng chạm
khắc trên kiến trúc theo nhóm chức năng dưới thời Nguyễn
 Khái quát về CKG tại Cố đô Huế
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Nghề mộc và chạm khắc dân gian xứ Huế có nguồn gốc xuất
phát từ xứ Đàng Ngoài, từ sự lan tỏa nghề tự nhiên từ Bắc vào Nam
và từ sự trưng tập thợ khéo nghề từ các làng nghề miền Bắc của triều
đình nhà Nguyễn để xây dựng kinh đô Huế. Từ đó quy tụ các thợ giỏi
mang tinh hoa nghề mộc và chạm khắc gỗ đến từ xứ Đàng Ngoài như
làng nghề Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội), Hà Cầu, Đồng Minh
(Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Phù Khê (Bắc Ninh), La Xuyên (Ý Yên,
Nam Định)... Nổi tiếng nhất Thuận Hóa bấy giờ là làng mộc Mỹ
Xuyên. Người khai sinh ra nghề này ở làng là ông Nguyễn Văn Thọ,
con rể của làng. Là truyền nhân xuất sắc của ông Trần Văn Cao nổi
tiếng về nghề mộc, chạm khắc phục vụ triều đình, người gốc xứ
Thanh, kết duyên với bà Lê Thị Núc, người làng Mỹ Xuyên và truyền
nghề lại cho con cháu và dân trong làng.
 Đặc trưng chạm khắc kiến trúc theo nhóm chức năng dưới
thời Nguyễn: Từ năm 1802 đến 1945, kinh thành Huế có hằng trăm
công trình với nhiều chức năng, phân bổ từng cặp qua đường “Dũng
đạo” từ Ngọ môn đến lầu Tứ Phương vô sự. CKG ở mỗi nhóm chức
năng có những biểu hiện khác nhau về chủ đề, hình tượng chạm
khắc... hay cách xử lý bề mặt CKG.
* Nhóm công trình thiết triều và cử hành nghi lễ nằm trên trục
Dũng đạo tiêu biểu như Ngọ môn (1833) là cổng chính phía Nam của
Hoàng thành Huế, đến điện Thái Hòa (1804) là biểu trưng quyền lực
của triều Nguyễn là trung tâm quyền lực của triều đại. Bên trong nội
thất điện, CKG được bố trí dàn trải từ các cấu kiện chịu lực, hệ thống
liên ba và phần trên các vách đứng. Chạm khắc hoa văn được kỷ hà
hóa trong các hình tròn, hình ô van nội tiếp trong hình vuông và chữ
nhật; Xen kẽ là những ô thơ văn thể hiện tư tưởng chính trị của triều
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đại. Đặc biệt, hình tượng rồng được bố trí dày đặc chung quanh bửu
tán, làm nổi rõ vị trí quan trọng là ngai vàng của nhà Vua.
* Nhóm công trình nhà ở của Vua và hoàng tộc cũng nằm trên
trục Dũng đạo như điện Càn Thành (1811) là trung tâm của Tử Cấm
Thành, là tư cung của vua triều Nguyễn nhưng rất tiếc đã bị tàn phá
vào 02/1947, Cung Khôn Thái (1804) là nơi ở của hoàng hậu, hoàng
Quí phi nhưng đã bị triệt giải vào thời vua Khải Định.
* Nhóm công trình ăn ở, sinh hoạt dành cho các bà hoàng nằm
bên hữu của trục Dũng đạo dành cho các bà hoàng thái hậu và thái
hoàng thái hậu. Như Cung Trường Sanh (1821), Cung Diên Thọ
(1804) nơi ở của nhiều vị hoàng thái hậu triều Nguyễn, nhóm này
không đặt nặng chạm khắc trang trí, CKG ít xuất hiện. Mẫu chạm
khắc quen thuộc như dây leo, hình kỷ hà tinh xảo nằm trên kèo,
xuyên... để nguyên màu gỗ và phủ sơn bảo vệ,
* Nhóm công trình thờ tự, tâm linh trong hoàng thành bố trí hai
bên trục Dũng đạo với hướng Đông có Triệu Miếu (1804) Thái Miếu
(1804) Hướng Tây có Điện Phụng Tiên (?) Hưng miếu (1821), Thế
Miếu (1821), Hiển Lâm Các (1821). Ta nhận thấy CKG được thực
hiện công phu. Chủ đề quen thuộc, tập trung nhóm tứ linh, hay tứ
linh hóa bát bửu, bát quả, hoa cúc hóa, hoa văn kỷ hà hóa… đan xen
là thơ văn ca ngợi công đức, tất cả được sơn son thếp vàng từ các chi
tiết nhỏ cho đến cấu kiện kiến trúc lớn
* Nhóm công trình thờ tự tâm linh bên ngoài hoàng thành Huế
thuộc các lăng tẩm cũng có hình thức CKG tương đồng với công
trình thờ tự tâm linh bên trong hoàng thành. Các công trình nằm trên
trục Thần đạo các mảng CKG được đầu tư công phu với các chủ đề
như bát bửu, tứ linh, hoa lá, thơ văn… sơn son thếp vàng rực rỡ cùng
với kiến trúc. Các công trình nằm hai bên hoặc bên ngoài trục Thần
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đạo thì CKG không được đầu tư đều để gỗ mộc, các chủ đề cũng đơn
giản * Nhóm các công trình văn hóa nghệ thuật, nghỉ ngơi: kiến trúc
đặc sắc nằm rải rác trong hoàng thành và chung quanh kinh thành
Huế. Tổ hợp các công trình nghỉ ngơi thư giãn (đọc sách, làm thơ,
ngắm cảnh) có điện Long An (1845), Tạ Trường Du (1849), Thái
Bình Lâu (1919)…Trong đó điện Long An, CKG biểu hiện sự thư
giãn lắng đọng tinh thần, hướng vào thế giới triết lý nhiều ô hộc thơ
văn, chữ Hán, bát bửu, bát quả, hoa lá... Nhưng Tạ Trường Du lại đề
cao sự gần gũi thiên nhiên, CKG không thấy xuất hiện nhiều, chỉ tập
trung ở hệ liên ba ở gian trung tâm với chủ đề chữ Hán, bát bửu và kỹ
thuật chất liệu cũng hạn chế. Thái Bình Lâu (1919) là một tòa nhà hai
tầng bằng gỗ , có đất hình chữ nhật rộng 32m, dài 58m, đặc điểm
công trình này là nghệ thuật hoa viên và nghệ thuật khảm sành sứ là
chính. * Tổ hợp các công trình nghệ thuật diễn xướng: Gồm có
Duyệt Thị Đường (1826) năm Minh Mạng thứ 7, nhà hát Tịnh Quan
Viên (1843) thời Thiệu Trị; nhà hát Minh Khiêm Đường (1865) dưới
thời Vua Tự Đức; nhà hát Cửu Tư Đài (1917), thời vua Khải Định.
Nay còn lại Duyệt thị Đường (1826), Minh khiêm Đường (1866)…
Duyệt thị Đường có quy mô bề thế, chức năng là nhà hát cung đình,
kiến trúc nhà trùng thiềm to lớn, gồm hai tầng, mặt bằng dài 45,9m,
rộng 34,5m. Giữa nền nhà có sàn diễn theo dạng sân đình. Trần nhà
được chạm nổi cảnh trăng, sao, các vì tinh tú, mặt trời - biểu hiện của
vũ trụ thu nhỏ. Ngay chính giữa, dưới một vòm trần nhà có chạm
khắc nhiều loại hoa văn cổ. Nhà hát này chú trọng tổ chức và sáng
tạo không gian diễn xướng, CKG cũng chiếm vai trò thứ yếu, phụ
họa thêm cho các chi tiết kiến trúc và gia cụ.
Xét trên hai tổ hợp kiến trúc trên, thì CKG điện Long An bộc lộ
ưu thế hơn cả về mặt tạo hình và cả chủ đề nội dung, mang lại sức
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biểu hiện đa dạng về tư tưởng, có nhiều điểm đặc sắc nổi trội vừa có
thể đại diện cho số đông cho NTCKG các kiến trúc cung đình.
1.3.2. Khái quát về lịch sử và kiến trúc điện Long An
Lịch sử điện Long An
Điện Long An được vua Thiệu Trị cho xây dựng vào năm 1845,
là trung tâm của Bảo Định Cung. Nơi vua thường nghỉ ngơi, đọc
sách, làm thơ... Tháng 11/1847 vua Thiệu Trị băng hà, điện trở thành
nơi đặt quan tài nhà vua trong suốt 8 tháng đợi xây Xương Lăng. Đến
tháng 7/1885 kinh đô thất thủ, thực dân Pháp chiếm đóng cung Bảo
Định. Đến 6/1908 vua Duy Tân quyết định cho di dời điện Long An
về vị trí phía Bắc trong khuôn viên Quốc Tử Giám, có tên mới là Tân
Thơ Viện. Đến ngày 16/11/1913, thành lập Hội Đô Thành Hiếu Cổ
(Hội của Những người bạn Huế - Association des amis du vieux Hué
– viết tắt A.A.V.H) và điện thành trụ sở của hội này. Vua Khải Định
ban chỉ dụ chính thức biến điện Long An thành trụ sở của một bảo
tàng vào 10 năm sau đó, nhằm ngày 24/8/1923. Đầu năm 1947, người
Pháp trở lại và tái chiếm thành phố Huế, Bảo tàng Khải Định được
đổi tên thành Tàng Cổ Viện và tiếp tục chịu sự quản lý của Viện Văn
hóa Trung Việt, đến 1958 thì điện Long An thành trụ sở của Viện
Bảo Tàng Huế. Sau 1975, đổi tên thành Bảo tàng Cổ vật Huế (1979).
Từ tháng 9/1995 điện Long An trở thành trụ sở Bảo tàng Mỹ thuật
Cung Đình Huế, nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
Kiến trúc điện Long An
Tổng thể kiến trúc điện Long An tiêu biểu kiến trúc cung điện
thời Nguyễn tại Huế theo lối “trùng thiềm điệp ốc”. Hiện nay, điện
được đặt trên khuôn viên dài 85m và rộng 77m; khối kiến trúc có
chiều dài 35m70 và rộng 28m, trên một nền đá thanh cao 1m10, được
phân chia thành 2 phần, tiền điện có 7 gian 2 chái đơn, chính điện có
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5 gian 2 chái kép. Tiền điện có xu hướng trải ngang và mỏng, có
chức năng như không gian đón tiếp, chính điện có diện tích lớn, sâu
và ngang là không gian trung tâm, long trọng.
Tiểu kết
Mặc dù đã có nhiều công trình, bài viết quan tâm nghiên cứu,
tuy nhiên qua đó CKG điện Long An vẫn chưa được xem xét, phân
tích và đánh giá như một đối tượng nghệ thuật với đầy đủ các yếu tố
tạo hình, các thuộc tính thẩm mỹ... cũng như mối tương quan đối
sánh giữa các đối tượng liên quan. Từ đó, mục tiêu luận án đã xác
định không trùng lập và đảm bảo tính khoa học về đối tượng nghiên
cứu nhằm đóng góp và bổ sung thêm dữ liệu vào khoảng trống
nghiên cứu NTCKG điện Long An, xu hướng CKG giai đoạn Thiệu
Trị và thời Nguyễn tại Cố đô Huế.
Chương 2
ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC GỖ
ĐIỆN LONG AN
2.1. Nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An từ góc độ mỹ
thuật học
2.1.1. Cách thức phân bố các mảng chạm khắc gỗ trên kiến
trúc điện Long An
Các mảng CKG trên kiến trúc điện Long An được thống kê như
sau: * Chạm khắc gỗ trên khung kiến trúc:
Vì nóc tiền điện có 8 vì, chạm thủng phủ kín hai mặt, với 2 vì
chủ đề long vân nhìn chính diện, 6 vì lưỡng long tranh châu - Vì vỏ
cua có 8 vì, được chạm thủng kín 2 diện, chủ đề hoa cúc - Kèo có 42
kèo, chạm 3 diện, chủ đề dây lá hóa rồng, hoa lá, bát bửu - Trến
(trính) có 16 cái, chạm 3 diện, chủ đề dây lá hóa rồng, hoa lá, bát
bửu - Xuyên có 31 cái, chạm 1 diện, chủ đề hoa lá, bát bửu - Đà trần
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có 17 đà, chạm 1 diện, chủ đề hoa lá, bát bửu - Diềm cột có 104
diềm, chạm 2 diện, chủ đề hoa cúc, dây lá hóa rồng - Đầu cột có 32
cái, chạm theo diện tròn, chủ đề hoa lá, bát bửu - Nách có 64 cái,
chạm khắc 3 diện, chủ đề dơi.
* Chạm khắc gỗ phân bố trên hệ bao che: - Vách ngăn có 4 tấm,
chạm khắc cả 2 diện, chủ đề là “ngũ phúc”, hoa lá. - Liên ba thượng
và hạ có 782 ô hộc được chạm 1 mặt và một số được chạm 2 mặt,
chủ đề chữ Hán - bát bửu, thi - họa.- Vách đố bản có 10 tấm, chạm
khắc trên 2 diện, chủ đề thi ca, chữ Hán – bát bửu, thi – họa,
* Chạm khắc gỗ phân bố trên hệ sàn: Hệ sàn điện Long An rất
đơn giản, có một bệ sàn hạ lớn (rầm hạ), và các cột đứng thẳng trên
nền mà không có đá táng hay bệ trụ. Sàn của chính điện, có 4 tấm gỗ
lim dài hơn 20 mét, được chạm 1 mặt, chủ đề dây lá hóa rồng, bố cục
hồi văn theo hình cấu kiện và kỹ thuật chạm nổi.
2.1.2. Đường nét, mảng khối và bố cục tạo hình
* Đường nét: Ta bắt gặp sự hài hòa từ các yếu tố đường nét của
chi tiết kiến trúc và đường nét của chạm khắc gỗ. Hệ thống các nét
ngang dọc tạo ra sự thăng bằng, bình chỉnh cho nội thất. Trên nền hài
hòa lớn này ta bắt gặp sự hài hòa khác từ hệ thống nét cục bộ nhưng
tinh tế hơn của nghệ thuật chạm khắc gỗ.
* Mảng khối và bố cục tạo hình: Bên cạnh yếu tố đường nét,
mảng khối và bố cục chạm khắc cũng là một yếu tố quan trọng. Tại
điện Long An bố cục tạo hình của chạm khắc gỗ rất đa dạng, trên
từng mảng chạm khắc có những trường hợp bố cục khác nhau… Như
tám bộ vì nóc của tiền điện được chạm lọng hình tượng long vân nhìn
chính diện và hình lưỡng long tranh châu trở thành những tác phẩm
phù điêu 2 mặt đặc sắc. Tương tự, bộ vì đỡ trần thừa lưu cũng là
những mảng gỗ chịu lực khá lớn đã được khai thác theo thủ pháp kỹ
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thuật này với đề tài hoa cúc, trông thật đẹp mắt cũng nằm ở vị trí trên
cao. Đối với hệ thống liên ba chạy dài, bố cục được phân chia đan
xen giữa những hình vuông, hình chữ nhật nằm ngang theo lối lập lại.
Ở các bộ phận vách đố bản, cửa cuốn có những bố cục được phân
chia đa dạng thành tổ hợp hình học nhỏ và vừa như: hình vuông, hình
chữ nhật, hình tam giác vuông, hay hình đa giác…rất đa dạng.
2.1.3. Kỹ thuật, màu sắc và chất liệu kết hợp
* Kỹ thuật: Gỗ là vật liệu có tính đa dụng, dễ thi công tạo hình,
cho phép người nghệ nhân thể hiện những đề tài chạm khắc và gửi
gắm cảm xúc một cách hiệu quả. Từ những họa tiết chạm khắc nhỏ
cho đến những mảng trang trí lớn ở ngôi điện này, ta đều dễ nhận
thấy kỹ thuật chạm khắc trên gỗ rất tinh tế, và hàm súc
* Màu sắc và vật liệu kết hợp: Ở điện Long An, màu sắc trên
CKG không phải là yếu tố nổi trội để thu hút thị giác như những ngôi
điện khác, nhưng chính cách giữ màu gỗ mộc và kết hợp các vật liệu
trang trí khác lại tạo nên dấu ấn riêng biệt. CKG ở ngôi điện này bộc
lộ việc ứng dụng yếu tố Âm Dương Ngũ Hành khá rõ nét; Đặc biệt là
thuyết tương sinh và nguyên lý chế hóa Ngũ Hành ở đây. Màu sắc
của vật liệu kết hợp trên bề mặt chạm khắc gỗ tại ngôi điện này đều
nằm trong các dạng màu sắc tạo tương sinh mà không có trường hợp
cá biệt nào khác.
2.2. Chức năng nghệ thuật chạm khắc gỗ với kiến trúc điện
Long An
2.2.1. Tô điểm và hoàn thiện thẩm mỹ cho kiến trúc
Chức năng chính yếu của NTCKG trên kiến trúc là gia tăng
thẩm mỹ cho kiến trúc, làm cho các cung, lâu, điện, tạ…trở nên đặc
sắc hơn đúng với bản chất của những công trình dành cho tầng lớp
vua, chúa. Chạm khắc gỗ trên kiến trúc trực tiếp mang lại những nét
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thẩm mỹ thu hút thị giác, đồng thời làm cho các khối kiến trúc gỗ
nặng nề trở nên nhẹ nhàng, có sức sống và rạng rỡ như một tác phẩm
nghệ thuật. Đồng thời tạo sự quân bình và hoàn thiện thẩm mỹ giữa
nội thất và ngoại thất công trình
2.2.2. Tạo sự hài hòa giữa nghệ thuật trang trí và kiến trúc
Có thể nói, NTCKG gỗ điện Long An không chỉ nhấn mạnh sự
khác biệt ấn tượng và đẹp mắt của các cấu kiện kiến trúc; Mà còn
làm cho tính chất chịu lực cơ học hòa lẫn vào tính thẩm mỹ của
CKG. NTCKG đã khoát lên khối kiến trúc gỗ to lớn này một lớp áo
rất mỹ miều nhưng trang nhã. Là giải pháp điều tiết, gia tăng vẻ đẹp
tự thân của kiến trúc một cách ý nhị, mang lại sự hài hòa thẩm mỹ
giữa trang trí với kiến trúc.
2.2.3. Gia tăng biểu cảm cho không gian chức năng: NTCKG
là nghệ thuật tạo hình, luôn tác động qua thụ cảm thị giác bằng loại
ngôn ngữ tự thân, để từ đấy giúp giác quan con người thấm nhuần
màu sắc tinh thần và được phân hóa một cách phong phú, tế nhị nhất
trong thụ cảm cái đẹp. Chất liệu gỗ là một trong những yếu tố đầu
tiên làm nên cái đẹp của nghệ thuật chạm khắc, đôi khi được xử lý
kết hợp với một số vật liệu, màu sắc khác nhau để tạo nên những
ngôn ngữ mới, cùng hòa điệu làm gia tăng tính biểu cảm cho từng
không gian, từng chủ đề nội dung.
2.3. Đề tài của nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An
Hầu hết những đề tài CKG tại điện Long An là những đề tài
quen thuộc và phổ biến trong trang trí thời Nguyễn, xuất phát từ tư
tưởng Nho, Khổng, Phật kết hợp quan niệm triết lý Á Đông; Chúng
bị chi phối bởi những điển chế cung đình và được Việt hóa bởi ý thức
thẩm mỹ qua sự sáng tạo của nghệ nhân thời bấy giờ.
Nhóm đề tài long vân, lưỡng long tranh châu, dơi
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Nhóm đề tài hoa cúc, hoa lá - Đề tài bát bửu - Đề tài bát quả
Đề tài Chữ Hán và thơ văn trở thành một chủ đề được chú trọng
trong CKG tại ngôi điện này. Đề tài này luôn phong phú về nội dung,
biến hóa trùng điệp về kiểu cách tạo hình. Kỹ thuật chạm khắc phong
phú như: chạm nổi, khảm phẳng, thếp vàng, sơn son đỏ, cẩn xà cừ
ngũ sắc, cẩn xương ngà… Đặc biệt có hai bài thơ với cách sắp xếp bố
cục rất độc đáo được giới nghiên cứu lưu tâm nhiều nhất; Đó là bài
“Vũ trung Sơn thủy” và bài “Phước viên Văn hội lương dạ mạn
ngâm”, được cẩn xà cừ đẹp mắt như 2 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.
Tiểu kết
Dưới góc độ của mỹ thuật học, đặc điểm của NTCKG điện
Long An được thể hiện rõ nét từ các yếu tố thị giác. NTCKG điện
Long An đã thể hiện tốt chức năng tô điểm thẩm mỹ cho kiến trúc.
Đồng thời, bộc lộ nét tạo hình riêng biệt từ kỹ thuật chạm khắc đa
dạng, sáng tạo nhiều hình thức bố cục chạm khắc phong phú, đặc biệt
thủ pháp kết hợp kỹ thuật chất liệu tinh tế và giàu sức biểu cảm;
thanh nhã nhưng trang trọng. Mặc dù phải tuân thủ những nguyên tắc
thẩm mỹ và triết lý Phương Đông và đề tài chạm khắc hạn hẹp nhưng
các nghệ nhân vẫn sáng tạo thế giới hình tượng sinh động; chuyển tải
nhiều triết lý, tâm linh và ước vọng thái bình thịnh trị. Đặc biệt, đề tài
thơ văn và chữ Hán cũng như tính tư tưởng biểu hiện của nó mang lại
cho điện Long An thêm một sắc thái mới trong NTCKG.
Chương 3
LUẬN BÀN VỀ NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC GỖ ĐIỆN
LONG AN TRONG BỐI CẢNH NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC
GỖ TRÊN KIẾN TRÚC THỜI NGUYỄN TẠI CỐ ĐÔ HUẾ
3.1. Nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An kế thừa và phát
triển chạm khắc gỗ dân gian
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3.1.1. Chạm khắc gỗ điện Long An tiếp nối truyền thống chạm
khắc gỗ dân gian miền Bắc
NTCKG điện Long An tiếp nối truyền thống CKG Đàng Ngoài
dưới nhiều biến thể tạo hình. Như ở chánh điện điện Long An có một
số vách đố bản được phân chia thành những bố cục ô hộc rất gần với
tinh thần bố cục ở bức cửa võng của đình làng Đình Bảng (Đình
Bảng). Hay ở phần chạm khắc diềm bục tại chánh điện điện Long An
lại có đường nét, hình khối, bố cục tạo hình tương đồng với mảng
chạm khắc bệ sàn tại đình Kim Ngân (TK.XV). Ngoài ra, dấu hiệu
tiếp nối kỹ thuật chạm khắc tại các đình làng miền Bắc được biểu
hiện qua chạm khắc hình tượng các con dơi ở nách cột điện Long An.
Làm chúng ta liên tưởng đến kỹ thuật chạm khắc đặc trưng trên kiến
trúc đình làng miền Bắc mà tiêu biểu là đền Rậm. Hay mảng chạm
khắc tại vì nóc tiền điện điện Long An với chủ đề long vân có biểu
hiện rất gần với mảng chạm tại xà nách chùa Thái Lạc hay giống với
mảng chạm ở đầu bẫy chùa Bối Khê.
3.1.2. Chạm khắc gỗ điện Long An phát triển tinh thần chạm
khắc gỗ dân gian vùng Thuận Hóa
CKG điện Long An có dấu hiệu tiếp biến nét dân gian vùng
Thuận Hóa xưa. Cụ thể là CKG nhà ở dân gian tại làng cổ Phước
Tích, xã Phong Hòa, huyện Hương Điền, tỉnh TT.Huế; Hay làng Hội
kỳ (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) với những ngôi nhà dân gian
được chạm khắc công phu để nguyên màu gỗ phủ lớp sơn quang
mỏng, nhấn nhá ít chất liệu xà cừ trên các ô hộc liên ba, chữ Hán
ngang dọc được thếp vàng… làm đến điện Long An. Ngoài ra
NTCKG tại điện Long An còn tìm thấy ở đình Phú Xuân, TP. Huế
hay đình Lại Thế thuộc địa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.
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3.1.3. Những giá trị lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của nghệ
thuật chạm khắc gỗ điện Long An
Nhiều nhà nghiên cứu vẫn xem Long An là ngôi điện đẹp nhất
Việt Nam hiện còn. Chính NTCKG đã kết hợp với kiến trúc tạo cho
điện Long An có một dáng vẻ sang trọng và quyến rũ. Làm cho ngôi
điện thật sự có giá trị lịch sử như một điểm nhấn tiêu biểu. NTCKG
điện Long An trở thành một khuôn mẫu lý tưởng về sự phối hợp giữa
trang trí và kiến trúc, giữa nghệ thuật và công năng trong giai đoạn
Triệu Trị và của cả thời Nguyễn. Việc để nguyên màu gỗ phủ qua lớp
sơn quang nhưng lại kết hợp nhiều kỹ thuật chất liệu khác thay vì sơn
son thếp vàng như các kiến trúc dành cho vua đã đánh dấu một sự đổi
mới đáng ghi nhận, làm thăng hoa ngôn ngữ màu sắc và chất liệu của
CKG.
Về phương diện nghệ thuật, NTCKG điện Long An khẳng định
được những giá trị tạo hình đa dạng mà CKG dân gian mang lại trong
chức năng trang trí một cung điện nghĩ ngơi thư giãn của một vị vua.
Nghệ nhân thời Thiệu Trị đã giúp NTCKG đạt được những thành tựu
nổi trội trong nghệ thuật tạo hình. Cụ thể là NTCKG điện Long An
đã xuất hiện những bố cục chạm khắc khác lạ so với các thời điểm
khác: Những bố cục chạm khắc trên các diện tích gỗ ghép nối liền
khối lớn hay những bố cục thơ văn độc đáo duy nhất tồn tại ở điện
Long An. Về phương diện nghệ thuật tạo hình bố cục 2 bài thơ Vũ
trung Sơn thủy và Phước viên Văn hội lương dạ mạn ngâm này là
một điểm nhấn đặc sắc của NTCKG điện Long An và của cả CKG
thời Nguyễn. Qua kết quả nghiên cứu ta còn thấy việc xem CKG như
một loại kỹ thuật trung gian gắn kết với nhiều loại kỹ thuật chất liệu
khác để tạo nên một loại ngôn ngữ nghệ thuật mới đặc sắc hơn, cộng
hưởng được giá trị của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cũng
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được xem là đóng góp ứng dụng có giá trị thực tiễn cao của NTCKG
điện Long An so với các giai đoạn khác. NTCKG điện Long An đã
biến nhiều đề tài truyền thống rất hạn hẹp của trang trí thời Nguyễn
thành một thế giới hình tượng sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn.
Xét trên góc độ văn hóa ta thấy, NTCKG điện Long An biểu
hiện rõ nét việc tiếp nhận và tiếp biến văn hóa, không chỉ ở phương
diện thị giác, mà ở cả lĩnh vực nội dung chủ đề. Tuy nhiên NTCKG
điện Long An đã tạo được sự tiếp biến trong nổ lực khẳng định một
bản sắc qua biểu hiện các đề tài.
Ngoài ra trong phạm vi hẹp hơn, NTCKG trên kiến trúc điện
Long An còn biểu hiện rõ nét sự kế thừa, biến đổi để thích nghi với
các loại hình văn hóa mỹ thuật truyền thống từ các thời Lý, Trần,
Lê... Từ chỗ NTCKG điện Long An và CKG thời Nguyễn kế thừa
tinh hoa các làng nghề Đàng Ngoài, và giao thoa nghệ thuật dân gian
các vùng phụ cận của Huế nhằm thích nghi với điều kiện và phù hợp
với yêu cầu cụ thể của triều đại.
3.2. Nghệ thuật chạm khắc gỗ điện Long An tiêu biểu cho xu
hướng chạm khắc gỗ trang trí kiến trúc thời vua Thiệu Trị
(1841-1847)
3.2.1. Kỹ thuật chạm khắc tinh xảo, bố cục tạo hình phong
phú: Xem xét các công trình cùng thời với điện Long An còn lại như
Di Luân Đường - Quốc Tử Giám hay ở công trình Quốc tự như Đình
Hương Nguyện có thể nhận biết xu hướng đặc trưng giai đoạn này:
-Mạnh dạn khai thác các mảng cấu kiện được ghép từ nhiều
khối gỗ thành những bố cục chạm khắc lớn, mạnh mẽ - Kỹ thuật thi
công điêu luyện sắc sảo, xử lý màu sắc có sự tinh tế rõ rệt, đặc biệt
kết hợp nhiều chất liệu có màu sắc đa dạng - Đối với những bố cục
chạm khắc nhỏ nằm độc lập hay liên hoàn trên các chi tiết kiến trúc
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khác, được phân chia diện tích ô hộc có sự biến hóa cao, hài hòa với
toorngg thể
3.2.2. Thơ văn chữ Hán được chạm khắc xuất hiện nhiều với
tạo hình đa dạng
Dưới thời Thiệu Trị chạm khắc thơ văn có những nét riêng.
Không chỉ xuất hiện nhiều mà cách thức sáng tạo bố cục đa dạng và
sáng tạo hơn các thời vua khác. Đặc biệt là 2 bài thơ “Vũ trung Sơn
thủy” và “Phước viên Văn hội lương dạ mạn ngâm” được chạm khắc
tại điện Long An thể hiện cách chơi hình và chơi chữ uyên thâm. Kỹ
thuật điêu luyện và tinh cẩ; Chúng đa dạng về thể tài, phong phú về
nội dung, biến hóa trùng điệp về kiểu cách tạo hình.
3.2.3. Kết hợp kỹ thuật chất liệu đa dạng và màu sắc tinh tế
Qua khảo sát thực địa và đối sánh với các công trình khác, ta
thấy giai đoạn Thiệu Trị xử lý một sáng tạo bề mặt chạm khắc bằng
cách kết hợp nhiều kỹ thuật chất liệu khác nhau so với các giai đoạn
khác tạo nên một xu hướng riêng. Toàn bộ chạm khắc kết hợp với
những kỹ thuật vật liệu đa chất - đa sắc đã tạo nên sự sang cả, quyến
rủ bên cạnh sự sâu lắng, phảng phất các giá trị tinh thần, nhân văn…
3.3. Những đóng góp của nghệ thuật chạm khắc gỗ vào nghệ
thuật trang trí kiến trúc và các giá trị di sản của triều Nguyễn
(1802-1945) tại Cố đô Huế
3.3.1. Tạo nét thẩm mỹ đặc trưng cho các kiến trúc gỗ và góp
phần đưa quần thể di tích Cố đô Huế trở thành di sản Văn hóa
nhân loại
Với chức năng cơ bản là gia tăng giá trị thẩm mỹ cho kiến trúc
và không gian nội thất; Vẻ đẹp hài hòa của chạm khắc tạo nên từ sự
cộng hợp tất cả các khoảng không gian chạm khắc từ nhỏ đến lớn để
đạt đến sự thống nhất chung. Bố cục tạo hình của CKG luôn hướng
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đến sự cân xứng hài hòa và nhất quán. CKG khai thác tối đa phương
thức ô hộc trên các mặt phẳng có diện tích lớn, đồng thời biểu cảm
không gian chức năng của các công trình một cách hiệu quả. Có thể
nói rằng, CKG đã góp phần đưa các kiến trúc nhà Nguyễn tại Cố đô
Huế trở thành Di sản văn hóa thế giới (1993)
3.3.2. Đa dạng hình thức tạo hình, làm giàu có hơn chủ đề
trang trí
Thông thường bên cạnh một số đề tài CKG thể hiện độc lập,
đơn lẻ thì phương thức thể hiện phổ biến là lập lại, xen kẽ, kết hợp,
đặc biệt nhất là thủ pháp chuyển hóa từ hình tượng này sang hình
tượng khác được gọi là thủ pháp “hóa thức”; Tất cả đã tạo sự linh
hoạt và sinh động cho các đề tài ở nhiều vị trí, nhiều không gian với
tỷ lệ khác nhau mà vẫn không tạo nên sự nhàm chán. Bên cạnh đó,
cách thể hiện nhất thi-nhất họa, nhất tự-nhất họa trên các diện tích
phân chia ô hộc rất phổ biến, đặc trưng cho trang trí mỹ thuật
Nguyễn. Những đề tài hạn hẹp với những qui thức quen thuộc được
các nghệ nhân tài hoa biến hóa thành một thế giới hình ảnh sinh động
thể hiện ước vọng, triết lý và tư tưởng của một triều đại và nghệ thuật
chạm khắc gỗ.
3.3.3. Đóng góp giá trị tạo hình đưa hệ thống thơ văn chạm
khắc trên kiến trúc thời Nguyễn trở thành Di sản ký ức thế giới
khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Có thể thấy NTCKG đã đóng góp thêm một giá trị đặc sắc cho
Di sản văn hóa nghệ thuật thời Nguyễn. Bởi CKG đã chiếm ưu thế về
mặt thẩm mỹ tạo hình và lưu giữ nguyên bản những giá trị văn thơ
trên hệ thống kiến trúc cung điện nhà Nguyễn. Do vậy, ngày
19/5/2016 Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương đã công nhận “Thơ văn trên Kiến trúc cung đình
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Huế” là Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương
2016.
Tiểu kết
Có thể nói CKG dân gian là loại hình trang trí đa năng, đa dụng
trong vai trò tô điểm thẩm mỹ và biểu cảm không gian chức năng cho
các cung điện, mà điện Long An là một điển hình tiêu biểu. Một sức
sống dân gian mộc mạc của CKG xứ Đàng Ngoài và vùng Thuận
Hóa đã âm ĩ tồn tại tạo nên sự gần gũi nhưng vừa trang trọng trong
ngôi điện này. Với kỹ thuật chạm khắc tạo hình tinh tế và khả năng
sáng tạo hình tượng đa dạng hơn các giai đoạn khác; Đặc biệt là sự
kết hợp giữa NTCKG với tinh hoa nhiều nghề truyền thống khác. Tạo
nét thẩm mỹ cho cho điện Long An và cho các công trình giai đoạn
này. Đóng góp gia trị thẩm mỹ cho các di sản văn hóa thời Nguyễn
(1802-1945)
KẾT LUẬN
Ở giai đoạn cuối của chế độ phong kiến Việt Nam, nghệ thuật
trang trí thời Nguyễn đã hình thành xu hướng thẩm mỹ phản ánh tinh
thần triều đại của mình. Nhiều nghề dân gian có nguồn gốc từ xứ
Đàng Ngoài ngưng tụ tại vùng đất Thuận Hóa đã có cơ hội phát triển
mạnh mẻ trong đó có nghề CKG trên kiến trúc. Qua phân tích từ giá
trị tạo hình đến giá trị thẩm mỹ của NTCKG tại trường hợp điển hình
là điện Long An, chúng ta đã thấy được mối liên hệ thú vị giữa tinh
hoa nghề dân gian với những giá trị thẩm mỹ đã được điển chế của
cung đình làm nên nét đẹp thị giác đặc sắc riêng cho không gian ngôi
điện. Mặc dù bị chi phối chặt chẽ bởi tư tưởng Nho giáo và các triết
lý phương Đông, không chỉ phương thức bố cục mà cách xử lý màu
sắc, chất liệu kết hợp và ý nghĩa các nhóm đề tài cũng được định
hướng bởi Dịch lý và lý thuyết Âm dương Ngũ hành. Nhưng với sự

24
thụ cảm thẩm mỹ tinh tế và kỹ năng chạm khắc điêu luyện của các
nghệ nhân, NTCKG đã vượt qua được giới hạn nghèo nàn của các đề
tài để tạo nên một thế giới hình tượng phong phú, tô điểm và biến các
cấu kiện kiến trúc khô cứng thành những tác phẩm nghệ thuật, phù
hợp với chức năng vốn có. Đồng thời, CKG còn được khai thác như
một chất liệu trung gian gắn kết các nghề thủ công khác như nghề
sơn mài, nghề khảm xà cừ, nghề cẩn xương, ngà, ốc, nghề sơn vẽ,
nghề thếp vàng bạc…Tất cả kết tinh lại trên bề mặt CKG làm nên
một ngôn ngữ biểu hiện mới đặc sắc, mang sức sống dân gian mãnh
liệt để thể hiện tinh thần, tư tưởng của triều đại.
Khi so sánh NTCKG điện Long An với những công trình cùng
và khác thời điểm giúp ta nhận thấy nét đặc trưng thẩm mỹ giai đoạn
vua Thiệu Trị (1841-1847) cũng như của cả thời Nguyễn. Từ đó có
cái nhìn phổ quát hơn vai trò tạo hình và đánh giá những đóng góp
của NTCKG trang trí kiến trúc với các giá trị di sản của triều Nguyễn
tại Cố đô Huế. Từ giá trị của NTCKG trên kiến trúc, chúng ta nhận ra
nhiều giá trị tinh thần khác và phẩm chất văn hóa quý giá khác đã
được kết tinh trong tâm thức của triều đại đương thời. Trong di sản
nghệ thuật và mỹ thuật cung đình thời Nguyễn, CKG đã chiếm giữ
một vị trí quan trọng tạo nên những giá trị nghệ thuật quý giá trong
mỹ thuật cung đình thời Nguyễn là một phần của lịch sử văn hóa dân
tộc. Những kết quả nghiên cứu, phân tích và hệ thống tư liệu về
NTCHG của luận án này có thể là tư liệu tham khảo cho các nhà
nghiên cứu mỹ thuật, các nhà quản lý nghệ thuật và các chuyên gia
bảo tồn, góp một phần vào công cuộc bảo vệ, phát huy các giá trị mỹ
thuật thời Nguyễn - Di sản văn hóa thế giới cho cuộc sống hôm nay
và sau này./.
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