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“C
huyển đến vị trí 
tổng thống khiến 
cho tôi có cảm giác 
không khác gì một 
phạm nhân sắp đến 

đoạn đầu đài.” Đây là những gì ngài 
George Washington đã viết cho người 
đồng đội Henry Knox trong Chiến 
tranh Cách mạng vào ngày 01/04/1789, 
không lâu trước khi ông gần như 
chắc chắn được bầu làm tổng thống.

Trong tám năm (từ 1775 đến 1783), 
ông Washington đã lãnh đạo Lục quân 
Lục địa chống lại người Anh. Ngài quý 
tộc người Virginia này đã có thể tận 
dụng chiến thắng vang dội của mình 
để trở thành một “vị tướng chinh 
phạt” và thiết lập một chế độ độc tài 
cho bản thân – một kết cục hoàn toàn 
nằm trong tầm tay của ông và thậm chí 
được một số người quanh ông gợi ý.

Tuy nhiên, ông George Washington đã 
dứt khoát muốn về hưu. Vì không muốn 
bị hiểu lầm, ông thậm chí đã có một bài 
diễn văn từ chức công khai. Những ngày 
phục vụ của ông đã kết thúc, và ngôi nhà 
Mount Vernon thân yêu đang vẫy gọi.

 Nhưng bây giờ, ông lại được triệu 
tập để phục vụ đất nước một lần nữa. 
Hai tuần sau khi ông Washington so 
sánh cảm xúc của mình với cảm giác 
của một phạm nhân trên đường bị 
hành quyết, một công văn đã được gửi 
đến Mount Vernon để thông báo cho vị 
tướng hồi hưu về cuộc bầu cử tổng thống 
của ông. Hai ngày sau đó, ông George 

Washington, 57 tuổi, đã rời Mount 
Vernon. Ông viết trong nhật ký của mình:

“Khoảng mười giờ, tôi tạm biệt 
Mount Vernon, cuộc sống cá nhân, 
và hạnh phúc riêng tư; với tâm trí bị 
đè nén bởi nhiều cảm giác lo lắng và 
phiền muộn hơn những gì có thể diễn 
đạt, tôi đã lên đường đến New York… 
với sự sắp đặt tốt nhất để phục vụ cho 
lời kêu gọi của đất nước, nhưng với ít 
hy vọng đạt được những kỳ vọng đó.”

Có lẽ không ai ở Hoa Kỳ quen thuộc 
với những thách thức khi lãnh đạo 
liên minh mới thành lập hơn là ngài 
George Washington, người đã đóng 
vai trò trung tâm trong quá trình hình 
thành và phát triển liên minh đó. Vì 
vậy, ông không hề ảo tưởng về những 
thử thách đang chờ đợi mình. Ông 
nhận chức vụ tổng thống không phải 
do tham vọng chính trị mà chủ yếu vì 
trách nhiệm trọng đại. Ông không quá 
hứng thú với viễn cảnh này, không ăn 
mừng, không say sưa với thành tựu 
chính trị của mình. Trở thành vị tổng 
thống như người dân mong muốn có 
vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn, và 
có lẽ là một nhiệm vụ bất khả thi. Ông 
dường như đã biết điều này.

Những đoạn đường xấu và 
những chiếc áo choàng trắng
New York sẽ là thủ đô tạm thời đầu 
tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ 
mới, nhưng khoảng cách xa và những 
đoạn đường xấu khiến con đường từ 
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Những người phụ nữ đặt hoa dưới chân George Washington khi ông đi qua cây cầu ở Trenton, 
New Jersey, trên đường tới lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ vào ngày 30/04/1789.
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bạn, những người thân 
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bằng bảo hiểm?
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Chân dung George Washington
của Robert Field (1800).

tại công ty Quebracho Inc. của ông 
Bavaro ở Brooklyn, nơi đang thực 
hiện việc phục hồi và lồng khung cho 
các bảo tàng, phòng tranh, và những 
nhà đấu giá hàng đầu quốc gia.

Ông Bavaro đã bị dự án chinh 
phục: “Tôi đã luôn tự hỏi làm thế nào 
mà đất nước này được dẫn hướng 
với chỉ một tờ giấy trong hàng thế 
kỷ. Và mọi người đều dành tất cả sự 
tôn trọng cho văn bản đó. Đất nước 
của tôi là nơi mà chẳng ai tôn trọng 
bất cứ điều gì cả.” Ông muốn nói đến 
Argentina – cả gia đình ông đã di cư 
đến Argentina vào những năm đầu thế 
kỷ 20. Vào đầu những năm 1980, khi 
đất nước Argentina bị đặt dưới sự cai 
trị của quân đội, bản thân Bavaro cũng 
bị vướng vào tình trạng hỗn loạn chính 
trị và chịu sự giam giữ vì những bài 
báo chỉ trích chính phủ. Nhờ thế lực 
của gia đình, ông mới có thể trốn thoát 
và đã phải di chuyển liên tục trong 5 
ngày mới đến được biên giới Brazil và 
đáp phi cơ tới Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, ông 
đã gặp lại cha mình, người đầu tiên 
trong gia đình định cư ở quốc gia này.

Khung tranh phong cách Liên bang 
đòi hỏi những kỹ năng xử lý gỗ đặc 
biệt; nghệ nhân cần định hình gỗ để 
cho ra hình dạng lõm và hẹp. Rất ít 
xưởng mộc trên thế giới có thể thực 
hiện được kỹ năng này. “Nghề thủ 
công đang chết dần chết mòn,” ông 
Bravo chia sẻ. “[Hiện nay] ngồi trước 
màn hình máy tính kiếm tiền thật quá 
dễ; vậy thì tại sao lại làm công việc 
[cực nhọc] đến nỗi có thể để tay mình 
bị gãy như công việc của chúng tôi?”

Khi đang thực hiện dự án về bản 
Tuyên ngôn Độc lập vào năm 2014, ông 
Bavaro cùng với bà Fattori và chồng 
của bà là ông Paul, đã cùng hợp sức 
để thành lập một công ty mới, công 
ty Fattori Fine Frames, cung cấp các 
khung tranh đặc chế được điêu khắc 
thủ công, phục vụ cho khách hàng tìm 
kiếm các tác phẩm khung tranh nghệ 
thuật và những chiếc gương [trang 
trí] cho ngôi nhà của họ.

Chương trình đấu giá thực hiện 
trong năm sau đó đã gặt hái được 
thành công. Một thành viên của tổ 
chức Daughters of the American 
Revolution (Tạm dịch: tổ chức Những 
người con gái của Cách mạng Hoa Kỳ) 
đã mua văn bản được lồng khung này.

Lịch sử
Phiên bản của ông Cundín là bản 
sao của tác phẩm điêu khắc được 
ông William J. Stone thực hiện – tác 
phẩm điêu khắc đã được Bộ trưởng 
Ngoại giao Mỹ lúc bấy giờ là Ngài 
John Quincy Adams trao quyền 
thực hiện như một bản chính thức 
của chính phủ và được sử dụng suốt 
những năm 1820. Ngài Adams đã 
rất lo ngại với sự mỏng manh của 
bản Tuyên ngôn gốc. Dựa trên phiên 
bản của ông Stone, Cundín đã bắt tay 
thực hiện một bản điêu khắc bằng tay 
lên chiếc đĩa bằng đồng thau – đây là 
phiên bản điêu khắc đầu tiên của văn 

bản này từ thời của Stone. 
Ông Cundín đã luôn có sự liên 

thông riêng tư với Hoa Kỳ, thậm chí 
ngay cả trước khi ông trở thành công 
dân Hoa Kỳ năm 1971. Cha của ông 
chào đời vào ngày 04/07, và thường 
nói đùa về ngày sinh của mình trùng 
khớp với ngày khai sinh nước Mỹ. Ông 
Cundín đã vô cùng xúc động bởi nội 
dung của Tuyên ngôn Độc lập sau khi 
đã đọc toàn bộ văn bản. “Khát vọng 
tự do – đó chính là sợi dây kết nối 
khiến tôi rung cảm từ sâu thẳm trái 
tim mình,” ông chia sẻ trong một cuộc 
phỏng vấn qua điện thoại gần đây.

Khi bắt đầu dự án điêu khắc này 
từ năm 1989, vì tò mò, ông đã bắt đầu 
tìm hiểu về những vị tổ phụ lập quốc 
– những người đã ký tên vào văn bản 
này. Ông Cundín nhận thấy rằng Ngài 
John Adams đã từng đến thăm Xứ 
Basque năm 1780, và hệ thống chính 
quyền địa phương tại đó đã truyền 
cho ngài một nguồn cảm hứng, và 
ngài đã lưu tâm đến điều ấy khi soạn 
thảo Hiến Pháp Hoa Kỳ nhiều năm về 
sau. Ngài Adams cũng đồng thời viết 
về chính quyền “Biscay” trong bài khái 
luận của mình có tên “Bản biện luận 
cho Hiến Pháp của Chính phủ Hoa Kỳ”, 
khẳng định rằng, “Trong khi những 
quốc gia láng giềng của họ từ lâu đã 
cam chịu khi tất cả những quyền lợi 
của người dân ở đó được đặt vào tay 
các vị vua và thầy tu, thì những người 
dân phi thường này vẫn bảo tồn ngôn 
ngữ cổ xưa, tài nghệ, pháp luật, chính 
phủ, và cách ứng xử của họ… tình yêu 
tự do của họ và mối ác cảm không thể 
chế ngự đối với sự áp bức ngoại bang.”

Mối liên hệ với quê hương của 
Cundín đã thuyết phục ông tìm kiếm 
những nghệ nhân đến từ quê hương 
mình tham gia vào dự án điêu khắc 
này. Ông Pedro Aspiazu sinh ra trong 
một gia đình có nhiều thế hệ làm nghề 
điêu khắc, đã thực hiện việc khắc đĩa 
thủ công, còn công ty xứ Basque đã 
sản xuất các sản phẩm giấy thủ công 
từ bông tinh khiết, và công ty xứ 
Madrid thực hiện phần in ấn.

Ông Cundin vẫn giữ nguyên kích 
thước giấy in như bản gốc, nhưng 
giảm kích thước chữ để giữ nhiều 
không gian trống – “một môi trường 
trực quan, để biến nó thành… một văn 
bản mà mọi người đều có thể nhận 
được qua thư, nhưng trong một kích 
thước tuyệt đẹp,” ông nói. Bản khắc 
trên khung hình giống như một bức 
tranh, nhưng lại khiêm nhường với 
vẻ nghiêm trang. Đội ngũ của ông 
Cundín đã thực hiện 1,200 bản sao – 
vài bản sao đầu tiên đã được gửi tặng 
tổng thống George H.W. Bush khi ông 
còn đương nhiệm, vua Tây Ban Nha, 
và Quốc hội Hoa Kỳ. Ngày nay, vẫn còn 
1,000 bản sao đang được chào bán.

 
Ngày Quốc khánh
Ông Paul Fattori hy vọng những thế hệ 
trẻ có thể thật sự dành sự ngưỡng mộ 
cho nội dung trong bản Tuyên ngôn 
Độc lập và cho sự thật rằng những bậc 
tiền nhân đã ký tên vào Tuyên ngôn 
đã phải mạo hiểm cả tính mạng của 
họ để công khai phản kháng chế độ 
quân chủ Anh Quốc. “Bản Tuyên ngôn 
là biểu tượng cho những điều thuộc 
về nền tự do, thuộc về quyền tự do – 
tất cả đều xoay quanh con người…sự 
đồng thuận của người dân,” ông nói.

Bà Sara Fattori mong mỏi người 
dân Mỹ sẽ không xem quyền tự do họ 
có được này là đương nhiên cũng như 
không quên cán cân thăng bằng giữa 
các khối quyền lực trong chính phủ. “Tôi 
mường tượng mỗi đất nước như một 
gia đình; tức là, nếu ai đó nắm trong 
tay quá nhiều quyền lực và sự kiểm 
soát, thì những người khác sẽ không 
thể phát triển được… và không thể 
tạo nên sự hưng thịnh cho nhân loại.”

Minh Nguyên biên dịch

ANNIE WU 

Những ngôi sao đã soi tỏ 
niềm kính ngưỡng sâu 
sắc của một nhóm nghệ 
sĩ và nghệ nhân dành cho 

bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. 
Trở lại năm 1992, nghệ sĩ José-

María Cundín ở Xứ Basque, Tây Ban 
Nha, đã ‘trình làng’ một phiên bản 
điêu khắc thủ công của bản Tuyên 
ngôn Độc lập Hoa Kỳ. Tác phẩm là 
kết quả của ba năm làm việc cật lực 
của ông cùng với một nghệ nhân làm 
giấy kiêm nhà điêu khắc kim loại danh 
tiếng tại Tây Bay Nha. Tuy nhiên dự án 
này đã không thu hút được sự quan 
tâm rộng rãi từ công chúng Hoa Kỳ. 

Bà Sara Fattori là chủ một phòng 
trưng bày mỹ thuật tại Palm Beach, 
tiểu bang Florida. Trước khi bắt đầu 
với sự nghiệp thiết kế nội thất, bà đã 
nghe về tác phẩm của ông Cundín, 
nhưng mãi sau khi cha bà qua đời bà 
mới suy ngẫm sâu sắc hơn về tác phẩm 
đã kiến tạo nên hình hài của đất nước 
và tính khả thi trong việc quảng bá các 
tác phẩm điêu khắc của Cundín. Cha 
của bà đã chiến đấu trong Đệ nhị Thế 
chiến, và tham gia lực lượng không 
quân trong Trận Normandie. “Sự thật 
của cuộc chiến,” bà nói, và cả những sự 
hy sinh của những bậc tiền nhân để bảo 
vệ nền độc lập, đã khiến bà xúc động.

 
Phần khung tranh hoàn hảo
Vào khoảng năm 2004, một cơ hội 
đã đến. Quỹ Học bổng Carson với 
sáng kiến thúc đẩy việc xóa mù chữ ở 
những vùng có thu nhập thấp lân cận 
đã tiến hành bán đấu giá tác phẩm 
điêu khắc của Cundín. Để tặng tác 
phẩm cho Quỹ học bổng phục vụ cho 
việc đấu giá, bà Fattori đã bắt đầu tìm 
kiếm một khung tranh đáng giá để 
đóng khung toàn bộ phần nội dung 
khắc chữ. Khi tìm kiếm trên mạng, bà 
đã tìm thấy ông Marcelo Bavaro, một 
nhà sản xuất khung hình lịch sử thế hệ 
thứ tư có trụ sở tại New York; gia đình 
người Ý của ông thừa hưởng nghề thủ 
công hàng thế kỷ trong nghề mộc và 
mạ vàng. Bản năng của Fattori mách 
bảo bà đây chính là người phù hợp. 

Khi họ gặp gỡ, ông Bavaro đã cho 
rằng bản Tuyên ngôn nên được đóng 
trong một chiếc khung với kiểu dáng 
mang phong cách Liên bang để phù 
hợp với giai đoạn lịch sử khi văn bản 
này được soạn thảo. Phong cách Liên 
bang hình thành vào thời điểm quốc 
gia mới được kiến lập, và đang nỗ lực 
để phân tách mình khỏi những khuôn 
mẫu trước đó. Và phong cách nhấn 
mạnh sự đơn giản, gọn ghẽ trong 
từng đường nét ấy đã trở nên thịnh 
hành vào thời điểm đó, đối lập hoàn 
toàn với phong cách Anh Quốc nhấn 
mạnh những chi tiết sắc sảo và hoa 
mỹ. “Tôi biết rằng mình đã tìm được 
đúng người khi nghe ông Marcelo nói, 
‘Chà, phải là khung tranh phong cách 
Liên bang mới được’,” bà Fattori chia 
sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây 

Niềm tin vào nước Mỹ
(Từ trái qua phải) Ông Marcelo Bavaro, bà Sara Fattori, và ông Paul Fattori tại xưởng sản xuất khung của Bavaro tại Brooklyn, vào ngày 10/6/2021. 

Một thợ thủ công đang dát vàng lên khung tranh tại xưởng của 
công ty Quebracho tại Brooklyn, thành phố New York.

Chiếc đĩa đồng thau được khắc
Tuyên ngôn Độc lập.

Một thợ thủ công đang điêu khắc họa tiết lên khung tranh.

Một bộ khung do xưởng của công ty Quebracho ở 
Brooklyn chế tác.

Nhà điêu khắc Pedro Aspiazu (Trái) và nghệ sĩ José-María Cundín 
nghiên cứu về một bản in thử của bản in của Tuyên ngôn.

Tranh khắc ngôi nhà của Tổng thống George Washington ở Philadelphia, khi ông làm tổng thống từ 1790-1797.
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COURTESY OF JOSÉ-MARÍA CUNDÍN

Virginia đến đó khá khó khăn. Và nếu 
tâm trạng của ông Washington thực 
sự bị đè nặng vào lúc khởi hành bởi 
“những kỳ vọng”, thì ông chắc chắn sẽ 
còn áp lực nhiều hơn nữa trong suốt 
hành trình. Bất cứ nơi nào ông đi qua, 
đám đông đều hoan hô, cắm hoa hồng và 
vòng hoa dọc theo đường đi, hoặc dựng 
những vòm khải hoàn để ông đi qua. Tại 
Trenton, 13 cô gái mặc áo choàng trắng 
– tượng trưng cho 13 tiểu bang – đã hát 
ca ngợi ông là “Thủ lĩnh vĩ đại”, trong 
khi ông Washington được yêu cầu cưỡi 
ngựa bên dưới một mái vòm 13 cột.

Cuối cùng khi đến được 
Elizabethtown, New Jersey, ở bờ bên 
kia sông Hudson, đối diện với chính 
thành phố New York, ông Washington 
được chào đón bởi một chiếc tàu do 13 
thuyền trưởng mặc đồng phục trắng 
điều khiển. Trên chiếc tàu hoa mỹ này, 
vị tổng thống đắc cử đã được đưa qua 
sông để đến Wall Street. Thống đốc New 
York George Clinton, đã đợi ông ở đó – 
các bậc thang được chuẩn bị đặc biệt 
với hai bên phủ một lớp vải xa hoa.

Ngài George Washington đã tuyên thệ 
nhậm chức vào ngày 30/04. Lời tuyên thệ 
nhậm chức của ông được thực hiện trên 
ban công của Tòa thị chính Liên bang, trước 
đám đông khổng lồ tụ tập dọc theo các tuyến 
đường Broad Street và Wall Street, cũng 
như trên các ban công và nóc nhà ở mọi 
hướng. Tất cả đều im lặng trong lúc ngài 
Washington tuyên thệ, sau đó người chủ 
trì buổi lễ thốt lên: “George Washington, 
tổng thống Hoa Kỳ, muôn năm!”

Những tràng pháo tay cuồng nhiệt 
đã vang lên khắp thành phố trong khi 
13 phát súng chào mừng nổ lên từ bến 
cảng. Khi sự hoan nghênh đang diễn ra, 
lá cờ Hoa Kỳ đã được kéo lên phía trên vị 
trí chính của ngài George Washington.

Đây quả thực là những kỳ vọng.

Hình tượng từng bất khả xâm 
phạm bị vấy bẩn
Tất nhiên, thiên đường được kỳ vọng mà 
vị quốc phụ vĩ đại nhất của Hoa Kỳ tạo ra, 
đã không bao giờ thành hiện thực. Ngay 
cả chính ngài Washington cũng đã hy vọng 
rằng liên bang mới ít nhất sẽ tránh được 
các phe phái chính trị. Tuy nhiên, thực tế 
thì đầy phức tạp và tranh chấp – với một 
hệ thống lưỡng đảng có tính tranh đấu cao. 
Vào thời điểm ngài Washington rời nhiệm 
sở, hình tượng bất khả xâm phạm một 
thời của ông đã bị hoen ố rất nhiều. Báo chí 
Hoa Kỳ công kích sự bất trung mà họ cảm 
thấy nơi ông đối với chủ nghĩa cộng hòa 
và tính chính trực của ông. Họ chỉ trích 
những bữa tiệc chiêu đãi xa hoa mà ông tổ 
chức cùng phu nhân, phong cách “quý tộc” 
của ông, những tuyên bố mà họ buộc tội 
là “theo chế độ quân chủ”, tính cách lạnh 
lùng và xa cách của ông. Các nhà phê bình 
buộc tội ông là người kém thông minh và 
dễ nghe theo những lời khuyên xấu từ 
nội các (hay “những cố vấn gian ác”), việc 
phản bội nước Pháp khi tuyên bố trung lập 
– và việc phản bội Cách mạng Hoa Kỳ khi 
không nhiệt tình ủng hộ Cách mạng Pháp.

Ngay cả một số bạn bè cũng bỏ rơi 
ông Washington. Ông Thomas Paine đã 
viết cho người bạn cũ của mình và chê 
bai như sau:

“Đủ kiểu độc quyền đã thể hiện 
rõ trong chính phủ của ông gần như 
ngay khi bắt đầu cầm quyền. Những 
vùng đất thu được của cách mạng đã 
được ban tặng phung phí cho những 
người ủng hộ; lợi ích của quân nhân 
xuất ngũ đã bị bán cho nhà đầu cơ; sự 

bất công xảy ra dưới danh nghĩa đức 
tin; và người đứng đầu quân đội trở 
thành người đỡ đầu cho sự gian lận đó.”

Một loạt các bức thư (được gọi là các 
bức thư “Belisarius”, theo bút danh của 
tác giả), gửi riêng cho ông Washington 
và đăng trên các tờ báo đối lập, đã chỉ 
trích gay gắt tổng thống về nhiều tội 
danh như: nuôi dưỡng “sự khác biệt giữa 
người dân và những người phục vụ nhân 
dân”; thất bại trong việc chống lại Anh 
quốc [thời hậu chiến]; giám sát một cuộc 
chiến tốn kém (và đôi khi vụng về) với thổ 
dân da đỏ Mỹ; duy trì quân đội thường 
trực trong thời bình; và ủng hộ việc 
đánh thuế nội bộ (sau đó “lên án” những 
người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì chính 
sách đó), cùng với các cáo buộc khác.

 
Những vị cứu tinh chính trị có 
tồn tại không?
Ngay cả lòng yêu nước của ngài Washington 
vào thời kỳ còn là tướng lĩnh trong 
Chiến tranh Cách mạng, cùng với năng 
lực của ông với tư cách là một vị tướng, 
cũng bị nghi ngờ một cách công khai. 

Cháu trai của Benjamin Franklin là 
Benjamin Franklin Bache đã viết rằng 
ông Washington là một “chủ đồn điền 
ở Virginia, không phải là người lỗi lạc 
nhất, một sĩ quan dân quân không biết 
gì về chiến tranh cả trên lý thuyết lẫn 
thực tế, và là một chính trị gia chắc chắn 
không có tầm cỡ lớn… Ông ta chỉ là một 
con người, và chắc chắn không phải là 
một người vĩ đại.”

Có thể chính những lời chỉ trích 
liên tục là lý do khiến ông George 
Washington quyết định hồi hưu chỉ sau 
hai nhiệm kỳ. Thật vậy, trong bản thảo 
ban đầu của Bài diễn văn Tạm biệt của 
ông thực sự bao gồm những dòng sau:

“Trong khi một số tờ báo của Hoa Kỳ 
viết đầy những lời mắng chửi thất vọng, 
thiếu hiểu biết về sự thật, và những lời 
nói dối ác ý được bịa ra, để xuyên tạc 
việc quản trị  và thiện chí của tôi; làm 
tổn hại danh tiếng và tinh thần của tôi; 
và làm suy yếu, nếu không muốn nói là 
phá hủy hoàn toàn sự tin tưởng mà quý 
vị đã dành cho tôi; quý vị có thể nghĩ 
rằng tôi nên đề cập đến những gièm pha 
thâm độc như vậy lúc rời khỏi cương 
vị. Nhưng, như trước đây, tôi sẽ bỏ qua 
chúng với sự im lặng hoàn toàn.”

Những kỳ vọng không thể hoàn thành 
được đặt lên vai vị tổng thống đầu tiên có 
lẽ chứng tỏ sự vô ích khi đặt trọn vào một 
cá nhân những hy vọng không tưởng và 
ước mơ của cả một dân tộc. Một trong 
những bài học đầu tiên của người Hoa 
Kỳ, ít nhất là khi liên quan đến quốc gia, là 
những vị cứu tinh chính trị không hề tồn 
tại; ngay cả ngài George Washington cũng 
không thể làm được! Ông đã cảm nhận 
được sức nặng của những kỳ vọng như 
vậy ngay từ đầu. Cuối cùng thì sức nặng đó 
có lẽ đã đẩy ông ra khỏi ánh đèn sân khấu.

Khi đến các kỳ bầu cử, có lẽ kỳ vọng 
của chúng ta nên được điều chỉnh 
lại thông qua kinh nghiệm của ngài 
Washington.

Và khi các chính trị gia nói chuyện 
như những vị cứu tinh, thì hãy nhớ đến 
ngài George Washington.

Tiến sĩ W. Kesler Jackson là giáo 
sư đại học về lịch sử. Được biết đến 
trên YouTube với tên “The Nomadic 
Professor”, ông cung cấp các khóa 
học lịch sử trực tuyến với các video 
được quay trên khắp thế giới, tại 
NomadicProfessor.com.
 
Joe Nguyễn biên dịch

Bài học từ nhiệm kỳ tổng thống của ngài George Washington

Tiếp theo từ trang 1

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN

 Ông nhận chức vụ 
tổng thống không 
phải do tham vọng 
chính trị mà chủ 
yếu vì trách nhiệm 
trọng đại. Ông 
không quá hứng 
thú với viễn cảnh 
này, không ăn 
mừng, không say 
sưa với thành tựu 
chính trị của mình. 
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JENNIFER SCHNEIDER

Hoa có thể khơi dậy hy vọng và đem lại 
niềm vui, an ủi, và những suy tư tĩnh 
lặng. Floriography, còn được gọi là ngôn 
ngữ của các loài hoa, đã từng là một 
phương cách giao tiếp dạng mật mã 
trong nhiều thế kỷ. 

Thông qua việc sắp xếp các loại hoa cụ 
thể, thông điệp được mã hóa có thể được 
gửi đến người nhận. Cây cối vì thế mà trở 
thành ẩn dụ cho đức hạnh hoặc bại hoại. 

Nguồn gốc về biểu tượng của các 
loài thực vật được cho là từ văn chương 
thời cổ đại, từ các tác phẩm tôn giáo 
và từ các nghiên cứu về thảo mộc học 
thời Trung Cổ. Trong Kinh Thánh có 
nhiều câu chuyện về những loài cây cối 
hoa quả mang hàm nghĩa thiêng liêng.

Nhiều nhà văn và họa sĩ tôn giáo từ 
thời Trung Cổ đến thời Phục Hưng đã 
sử dụng ngôn ngữ của các loại hoa như 
một phương tiện để giải thích và diễn 
đạt những niềm tin tôn giáo.

Tu sĩ dòng Benedictine người Anh 
vào thế kỷ thứ bảy, Bede the Venerable 
đã ví Đức Trinh Nữ Maria như hoa loa 
kèn, rằng “những cánh hoa trắng biểu 
thị cho thân thể thuần khiết của [Đức 
Mẹ], những bao phấn vàng là ánh sáng 
rực rỡ của tâm hồn Bà.” Chính vì vậy 
hoa loa kèn đã trở thành biểu tượng cho 
sự thuần khiết và khiêm nhường.

Việc sử dụng hình ảnh các loại thực 
vật phát triển mạnh vào thế kỷ 15 và 16 
khi nhiều họa sĩ bắt đầu quan tâm đến 
việc minh họa các vật thể từ thiên nhiên 
với phong cách tả thực.

Trước thế kỷ 17, hoa chủ yếu là vật 
trang trí mang tính biểu tượng nhằm 
phục vụ cho chủ đề chính. Để cung 
cấp thêm bối cảnh và nội hàm của bức 
tranh, một loài hoa sẽ đưa ra manh mối 
về danh tính hoặc mô tả về phẩm hạnh 
của chủ thể.

Ludger tom Ring the Younger, một 
họa sĩ vẽ chân dung người Đức ở thế 

kỷ 16, đã vẽ một cặp tranh hoa được coi 
là những tác phẩm vẽ riêng về hoa đầu 
tiên. Các dòng chữ trên cả hai bình đều 
có nội dung “Chỉ dụ của Chúa trời, trong 
cây cối, và trong những tảng đá.”

Ambrosius Bosschaert the Elder là 
họa sĩ vẽ thực vật vĩ đại người Hà Lan 
đầu tiên, và là người dẫn dắt cả một gia 
đình nghệ sĩ. Ông khởi đầu truyền thống 
vẽ hoa mà về sau có ảnh hưởng lớn đến 
một thế hệ họa sĩ chuyên vẽ tranh hoa 
quả ở Hà Lan.

Bosschaert và các họa sĩ Hà Lan khác 
thường đề cập đến thảo mộc và các loại 
thực vật khác khi vẽ tranh tĩnh vật hoa. 
Những lẵng hoa này thường kết hợp 
những bông hoa từ các quốc gia và châu 
lục khác nhau trong một chiếc bình, việc 
cắm các loại hoa khá phổ biến với những 

người bảo trợ và các nhà quý tộc trên 
khắp Âu Châu.

Chủ đề chiếm ưu thế trong thời kỳ 
này của tranh tĩnh vật Hà Lan là vanitas 
(vô thường). Vanitas là một tác phẩm 
nghệ thuật tượng trưng cho sự vô 
thường của cuộc sống với hy vọng được 
cứu rỗi và phục sinh. Hoa trở thành 
biểu tượng lý tưởng cho ý nghĩa ngắn 
ngủi và vô thường đó.

Một số loài hoa phổ biến nhất trong 
các tác phẩm vanitas Hà Lan gồm có 
Cẩm Chướng, Tulip, Diên Vỹ, Tầm Xuân, 
và Anh Túc.

Hoa Dianthus, một chi của Cẩm 
Chướng, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có 
nghĩa là “Hoa của thần Zeus”. Hoa Cẩm 
Chướng Đỏ thường tượng trưng cho tình 
yêu thiêng liêng hoặc tình yêu thế tục.

Cái tên Diên Vỹ (Iris) bắt nguồn từ 
thần thoại Tiền–Cơ Đốc giáo. Iris là 
Nữ Thần của cầu vồng, và là sứ giả của 
các vị Thần. Qua nhiều thế kỷ, hoa Diên 
Vỹ dần thâm nhập vào Cơ đốc giáo và 
trở thành biểu tượng của những thông 
điệp linh thiêng, đức tin, và hy vọng.

Hoa Anh Túc (poppies) biểu tượng 
cho giấc ngủ vĩnh hằng, trong khi hoa 
Tulip tượng trưng cho tình thương và 
ân điển của Đức Thánh Linh. 

Hoa Tầm Xuân năm cánh tượng 
trưng cho Khổ Nạn của Chúa Jesus, và 
sự chịu đựng khổ đau là để cứu rỗi con 
người ra khỏi sự trừng phạt bởi những 
tội lỗi nơi nhân thế.

Các tác phẩm vanitas (trường phái 
hư vô) Hà Lan có các yếu tố chung khác 
trong bố cục, chẳng hạn như việc sử 
dụng biểu tượng của côn trùng và trái 
cây. Con sâu bướm tượng trưng cho 
sự tồn tại của con người trên trái đất, 
trong khi con bướm tượng trưng cho 
linh hồn. Hình ảnh một cái tổ đầy trứng 
cũng là một biểu tượng cổ xưa cho sự 
phục sinh của một linh hồn.

Ruồi cũng thường xuất hiện trong 
các tranh vanitas Hà Lan để mô tả tội 
lỗi. Ruồi mang theo dịch bệnh và các 
loại bệnh khác; do đó chúng được xem 
là biểu tượng của quả báo và cái ác. 

Nhện tượng trưng cho sự mong 
manh của con người, còn thằn lằn là 
hiện thân của quá trình phân hủy, kết 
thúc sự tồn tại của cơ thể con người.

Thời kỳ hoàng kim của tranh tĩnh 
vật hoa Hà Lan đã là nguồn cảm hứng 
không ngừng cho văn hóa đương đại – 
đặc biệt là nghệ thuật cắm hoa. Vài thế 
kỷ sau khi những tác phẩm nghệ thuật 
này hoàn thành, chúng vẫn luôn dẫn 
hướng cho những hướng đi mới trong 
thiết kế hoa.

Lễ Hội Hoa Springfield hàng năm 
được tổ chức vào cuối tuần thứ hai của 
tháng 4 năm 2021. Những người tham 
gia trưng bày các bố cục hoa dựa trên 
“những suy ngẫm” của họ từ năm 2020. 
Cô Heather Sullivan, chủ cửa hàng 
Durocher Florist, đã tạo ra một “làn 
sóng hoa” để đại diện cho những cảm 
xúc mà cô đã trải qua trong trận đại dịch 
và những thách thức mà cô phải đối mặt 
khi điều hành công ty của mình trong 
thời gian ngừng hoạt động. Cô cho biết 
con sóng đã ập xuống vào tháng 12 khi 
cha cô qua đời.

Phi Yến (Delphinium) là một trong 
những loài hoa chính mà Heather lựa 
chọn để cắm. Hoa Phi Yến tượng trưng 
cho khả năng phấn đấu và đạt được mục 
tiêu. Nó cũng có thể tượng trưng cho sự 
thay đổi về cơ hội và mở lòng với những 
cảm giác và cảm xúc mới.

“Tác phẩm của tôi là dành cho cha,” 
cô Heather viết, “Ông ấy luôn giúp tôi 
nhận ra và đạt được bất kỳ mục tiêu nào 
mà tôi đặt ra cho bản thân mình! Thành 
công lớn nhất là sở hữu và điều hành tốt 
cửa hàng hoa của riêng tôi! Sự ra đi của 
ông chắc chắn đem lại cảm giác và cảm 
xúc mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được 
trước đây. Nhưng biết được ông đã tự 
hào về tôi như thế nào đã giúp tôi tiến về 
phía trước trong bao nỗi buồn của năm 
2020 và sự vô thường trong đại dịch!”

Cho dù chúng ta nhờ những đóa hoa 
để bày tỏ những suy nghĩ của mình cho 
người nhận hay để ghi lại vẻ đẹp quý giá 
trong tự nhiên, hoa luôn có sức mạnh để 
trò chuyện với chúng ta. 

Phương Du biên dịch

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN

“Bình hoa”, 1722, Jan van Huysum. Sơn dầu trên bảng gỗ; 80x61cm. 
Bảo Tàng J. Paul Getty, Los Angeles.

“Tĩnh vật hoa, quả, vỏ sò, và côn trùng,” khoảng 1629, Balthasar van der Ast. Sơn dầu trên gỗ sồi; 43x74cm. 
Bảo Tàng Nghệ Thuật Birmingham, Birmingham, Alabama.

Ngôn ngữ của loài hoa

Bức tranh “Bình Hoa 
Loa Kèn Trắng và 
Bình Hoa Diên Vĩ 
Nâu Đỏ và Vàng”, 
1562, Ludger tom 
Ring the Younger. 
Sơn dầu trên gỗ 
sồi. Bảo Tàng 
Lịch Sử Văn Hóa 
và Nghệ Thuật 
Bang Westphalian, 
Münster, Đức.  

Bức tranh “Tĩnh 
vật Hoa”, 1614, 
Ambrosius 
Bosschaert. Sơn 
dầu trên đồng; 30 
x 39 cm. Bảo Tàng 
J. Paul Getty, Los 
Angeles. 

mới đạt được các kỹ năng vẽ cần thiết; 
một nghệ sĩ trước tiên cần sao chép 
phong cách vẽ tranh của người khác 
trong tám năm trước khi sáng tạo ra tác 
phẩm của riêng mình. 

Tại de Gournay, các nghệ sĩ và thợ 
thủ công là những chuyên gia về trang 
trí họa tiết và có kiến   thức sâu rộng về 
kỹ thuật vẽ tranh cũng như màu sắc và 
kiểu dáng của giấy dán tường vẽ tay từ 
các thời kỳ khác nhau.

Khi vẽ, người nghệ sĩ luôn cầm hai 
cây cọ trong một tay; một cây để tô màu 
đậm và cây còn lại để tán màu dọc trên 
tấm lụa, tạo ra hiệu ứng màu sắc đẹp 
mắt và tỏa ra giống như đang sử dụng 
màu nước vậy.

Thời trang cao cấp
Công bằng mà nói, sau khi được vẽ, 
đó chẳng còn là giấy dán tường nữa – 

ông Gurney đã ví các tác phẩm của de 
Gournay như những tấm thảm thêu 
hoặc  những bức bích họa. Và bởi vì nó 
có sự tương đồng với thời trang, bạn 
sẽ có thể gọi đó là thời trang giấy dán 
tường cao cấp. 

Hãng de Gournay đã hợp tác với nhà 
thiết kế thời trang Erdem Moralioglu 
để sáng tạo ra một bộ sưu tập các sản 
phẩm căn bản (capsule collection) khắc 
họa những loài động thực vật đang ở 
thời kỳ đẹp nhất, rực rỡ nhất; những 
mẫu giấy dán tường được thiết kế sống 
động với hình ảnh chim sẻ, chim chích 
chòe, gà lôi, và đàn cò bay lượn giữa 
những đóa cẩm tú cầu, hoa thục quỳ, 
hoa diên vĩ, hoa cúc, và hoa ban mai.

Nhà thiết kế Moralioglu cho biết 
“Tôi rất trân quý việc hợp tác với de 

MANY NGOM 

N
hững mẫu thiết kế giấy 
dán tường đầy mê hoặc sẽ 
đưa bạn đến Trung Quốc 
thế kỷ 18 hoặc Pháp quốc 
thế kỷ 19. Những tác phẩm 

nghệ thuật đầy thanh lịch và khác lạ 
này là một phần của di sản gần như đã 
mất: nghề vẽ tay trên lụa – một nghề 
thủ công truyền thống của Trung Quốc. 

Không phải lúc nào những tấm vải 
hoặc giấy dán tường cũng có thể đưa 
bạn du hành vào một không gian khác, 
nhưng nếu bạn truy cập vào trang web 
của de Gournay, bạn sẽ hoàn toàn cảm 
nhận được điều đó. 

Đối với ông Claud Cecil Gurney, nhà 
sáng lập công ty de Gournay có trụ sở 
tại Anh Quốc, niềm đam mê ngành nghệ 
thuật này bắt đầu khi còn nhỏ; tại gia 
đình mình, ông đã khám phá và bị các 
loại giấy dán tường vẽ tay cuốn hút. 

Sau đó, khi tìm cách phục chế các 
tấm dán tường cổ theo phong cách 
Trung Hoa, ông đã không thể tìm thấy 
công ty nào có thể tái tạo lại được vẻ 
đẹp lộng lẫy ban đầu của những tấm 
lụa vẽ tay ấy. Ông đã lên đường sang 
Trung Quốc để tìm hiểu về nguồn gốc 
của nghề thủ công này.  

Tại Trung Quốc, ông Gurney đã nhận 
ra rằng dưới chế định cộng sản và nền 
sản xuất hàng loạt, hầu hết những nghề 
thủ công truyền thống đã biến mất. Bỏ 
bao công sức, ông đã tìm thấy những 
nghệ nhân được cha mẹ ông bà truyền 
thụ những kỹ thuật cổ xưa và mong 
muốn truyền thống đó tồn tại. Năm 
1986, ông đã thành lập công ty.

Kỹ thuật vẽ trên lụa và trên giấy 
mịn tinh xảo 
Cho đến nay, de Gournay vẫn là một công 
ty gia đình với các nghệ sĩ vẽ nên các thiết 
kế đầy tinh mỹ trên vải lụa và giấy mịn.  

Phải mất từ   15 đến 20 năm tập luyện 

COURTESY OF DE GOURNAY

Trái: Cô 
Hannah Cecil 
Gurney, giám 
đốc điều 
hành của 
de Gournay 
cùng con trai 
George tại nhà.

Phải: Những 
nhánh mộc 
lan thanh tao 
(“Vòm mộc 
lan”) chào 
đón du khách 
đến phòng 
trưng bày của 
de Gournay 
ở Beirut, 
Lebanon.

Chi tiết tác phẩm “Adam Grey”. 

Một người nghệ sĩ đang vẽ với hai cây cọ trong một tay

HỒI SINH NGHỀ THỦ CÔNG:

Giấy dán tường vẽ tay De Gournay

Xem tiếp trang 7

Niềm đam mê và 
cảm hứng đến từ 
công việc này là 
điều không gì có 
thể sánh được.
Hannah Cecil Gurne

REBECCA REID REBECCA REID
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phát hiện ra ngôi nhà của mình bị 
cháy và vợ chàng bị bắt cóc. Chàng đã 
đi tìm nàng trong vô vọng.

Amurath, vị vua đầy dục vọng 
và đố kỵ, đã bắt cóc nàng Kalasrade 
xinh đẹp để chiếm làm của riêng. Khi 
ông cố gắng cưỡng đoạt Kalasrade 
đang bị giam cầm, nàng đã kháng cự 
lại và khẳng định tình yêu dành cho 
chồng của mình.

Người hầu của nhà vua là Doubor 
muốn giúp đỡ Kalasrade; tuy nhiên 
ông không dám tiết lộ ý định của 
mình vì sợ bị mất mạng do phá hoại 
kế hoạch của vua. Vì vậy, Doubor đã 
nghĩ ra một kế sách cho Kalasrade; 
đó là nói với vua Amurath rằng nàng 
sẽ trao thân cho ông, với điều kiện 
ông phải hoàn thành một nhiệm vụ 
bất khả thi là lấy được nguồn nước 
của sự lãng quên. Nàng Kalasrade đã 
làm theo chỉ dẫn của Doubor để ngăn 
chặn sự ham muốn của vua Amurath.

Vua Amurath ngay lập tức đồng ý 
với yêu cầu của nàng Kalasrade. Ông 
cho triệu kiến một nhà thông thái để 

hỏi về tung tích của nguồn nước lãng 
quên. Nhà thông thái trả lời rằng nguồn 
nước nằm trên một hòn đảo xa xôi với 
đầy rẫy những nguy hiểm chết người; 
tất cả những người từng đi tìm nguồn 
nước này trước đây đều đã bỏ mạng.

Thất vọng nhưng xảo quyệt, vua 
Amurath đã nảy ra một kế. Ông quyết 
định lệnh cho Sadak thực hiện cuộc 
hành trình bất khả thi đi tìm nguồn 
nước lãng quên này. Nếu Sadak 
thành công, nhà vua sẽ có nguồn 
nước lãng quên và nàng Kalasrade. 
Còn nếu Sadak thất bại, nhà vua 
cũng sẽ loại bỏ được người chồng 
phiền phức của Kalasrade. Amurath 
thuyết phục Sadak rằng đây là cuộc 
hành trình mà chỉ Sadak mới có thể 
thực hiện được.

Tuy nhiên, Sadak đã phát hiện ra 
sự thật rằng vua Amurath chính là kẻ 
đang giam giữ vợ mình. Dù cho ban 
đầu kháng cự lại, rất nhanh sau đó, 
chàng đành phải khuất phục yêu cầu 
của nhà vua, và dấn thân vào hành 
trình nguy hiểm sau khi nghe theo kế 
hoạch của Doubor.

 
Cuộc hành trình đầy nguy hiểm
Cuộc hành trình không chỉ là thử 
thách về cả thể xác lẫn tinh thần, mà 
còn là thử thách đối với đức tin của 
Sadak. Chàng phải trải qua những 
cơn bão trên biển, một thành phố 
bị dịch bệnh hoành hành, sự mệt 
mỏi, đói khát, và cái chết của một 
người con trai, trước khi đến được 
hòn đảo có nguồn nước lãng quên.

Cuối cùng, khi đến được hòn 
đảo, Sadak và người con trai còn lại 
của chàng dường như bị mắc cạn 
và không biết phải đi đâu. Khắp nơi 
đều là những tảng đá lởm chởm và 
những con sóng xô bờ. Cho dù cố 
gắng tránh né tự vệ, hai cha con vẫn 
bị những cơn sóng vùi dập.

Quá đói khát, con trai của Sadak 
quyết định nhảy vào một vùng nước 
xoáy để xem nó có dẫn đến nơi có 
nguồn nước lãng quên hay không. 
Sadak, lo lắng khi không thấy con 
trai trở về, bèn nhảy xuống theo con.

Trong xoáy nước, điều đầu tiên 
cám dỗ Sadak là một huyễn cảnh 
hạnh phúc; tuy nhiên đức tin của 
chàng đã khiến ảo ảnh đó tan biến. 
Sau đó, chàng thấy một ngọn núi có 
địa hình hiểm trở và bắt đầu leo lên 
đỉnh núi. Khi leo lên đến đỉnh, chàng 
được một người phụ nữ chào đón, 
đưa cho chàng nguồn nước lãng 
quên và dụ dỗ chàng uống.

Sadak nói với người phụ nữ rằng 
thứ nước này không phải là dành cho 
chàng, mà là dành cho nhà vua của 
chàng. Người phụ nữ vẫn cố gắng 
thuyết phục chàng uống để mọi lo lắng 
của chàng tan biến, và tâm hồn chàng 
được bình yên. Tuy nhiên, Sadak 
đã từ chối và nói rằng trên tất cả, 
chàng chỉ cần đức tin của mình. Sau 
đó, người phụ nữ chúc mừng chàng 
đã vượt qua các thử thách, và trao 
cho chàng nguồn nước lãng quên, 
rồi Sadak xuất hiện trở lại trước 
mặt vua Amurath một cách thần kỳ.

Vua Amurath đòi lấy và uống thứ 
nước lãng quên đó để có thể thỏa 
mãn ham muốn với nàng Kalasrade. 
Ông nhận ra thứ nước này đang lấy 
đi mạng sống của chính mình. Nhà 
vua mất mạng ngay tức khắc, còn 
Sadak và Kalasrade được đoàn tụ với 
nhau. Sau đó, con trai của họ cũng 
được sum vầy cùng cha mẹ. 

Tôi cho rằng Sadak đại diện cho 
đức tin và phẩm hạnh. Chàng chiến 
binh có đức hạnh cao quý khi dám 
trải nghiệm hành trình gian khổ và 
có thể giữ vững đức tin ngay chính 
trong suốt cuộc hành trình. Nàng 
Kalasrade đại diện cho tình yêu 
thuần khiết và kiên định trước dục 
vọng, điều mà vua Amurath đại biểu 
cho. Do đó, về căn bản, câu chuyện 
có thể được hiểu là chỉ khi kháng cự 
lại những dục vọng và ham muốn, 
thì đức hạnh và tình yêu trong sáng 
mới tụ hội được với nhau: Dục vọng 
là thứ hủy hoại tình yêu thuần khiết.

 
Tính kỷ luật để đạt đến độ cao 
không tưởng
Mặc dù vậy, trong bức tranh “Sadak 
Tìm Kiếm Nguồn Nước Lãng Quên” 
của mình, họa sĩ John Martin lại tập 
trung vào một thời điểm cụ thể trong 
câu chuyện. Vị họa sĩ miêu tả Sadak, 
sau bao nhiêu khó khăn và gian khổ, 
đã lấy hết sức lực còn lại để leo cao 
hơn nữa lên đỉnh núi, nơi có nguồn 
nước lãng quên.

Sadak nằm ở nửa dưới của bố cục. 
Chàng vừa bò lên một mỏm đá, và có 
thể thấy là chàng đã kiệt sức. Mỏm 
đá có địa hình lởm chởm và dòng 
thác đổ nước che khuất con đường 
của chàng. Thậm chí dường như có 
cả những tia chớp đánh xuống một 
số điểm nhất định trong bố cục.

Ánh sáng chiếu xuống từ góc trên 
bên trái của bố cục, tương phản với 
bóng tối ở dưới cùng bức tranh. Ánh 
sáng trên cao có ý diễn tả hành trình 
của Sadak đã kết thúc. Cho dù kiệt 
sức, chàng vẫn sẽ đạt được mục tiêu 
của mình.

Nhưng mục tiêu của Sadak là 
gì? Nhìn ngoài mặt, chàng đang tìm 
kiếm nguồn nước của sự lãng quên, 
nhưng tại sao chàng lại muốn tìm nó? 
Đó chẳng phải là vì vợ chàng, nàng 
Kalasrade, người đại diện cho tình 
yêu trong sáng và kiên định trước 
cám dỗ sao?

Và làm cách nào Sadak đạt được 
mục tiêu của mình – tình yêu thuần 
khiết và khả năng kháng cự trước 
cám dỗ? 

Chàng đã đạt được bằng đức tin.
Trong câu chuyện, tình yêu và đức 

tin kiên định của Sadak và Kalasrade 
tương phản với ham muốn nóng vội 
của nhà vua. Vua Amurath không 
kiếm tìm nguồn nước lãng quên vì 
tình yêu, mà cho rằng nó sẽ xóa đi 
những ký ức của một người, nên 
muốn có được nó để khiến Kalasrade 
quên đi tình yêu dành cho Sadak của 
nàng, và thay vào đó là yêu nhà vua. 
Ông không muốn tự mình thực hiện 
cuộc hành trình gian khổ, mà lại 
buộc Sadak phải thực hiện nó. Dục 
vọng của Amurath cuối cùng đã dẫn 
đến cái chết của chính ông.

Trái ngược với dục vọng và ham 
muốn, tình yêu đích thực là ngay 
chính. Mặc dù cuộc hành trình có thể 
đầy rẫy những khó khăn, nhưng đã 
tạo nên một mối liên kết vô phương 
hủy diệt không chỉ với một người 
khác mà còn với chính sự ngay chính 
và đức hạnh đó. Vậy nên, bức tranh 
của họa sĩ Martin không đơn thuần 
là sự minh họa cảnh Sadak đang leo 
núi, mà còn đại biểu cho cách mà đức 
tin và tình yêu thương giúp chúng ta 
kiên trì nhẫn nại trước những điều 
bất khả thi trong hành trình của mình.

 
Tác giả Eric Bess là nghệ sĩ theo 
trường phái nghệ thuật đại diện 
(representational art), hiện là nghiên 
cứu sinh tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu 
Nghệ thuật Tạo hình (IDSVA).

Nhã Liên biên dịch

PD-US

Gournay. Sự tỉ mỉ trong công việc 
của họ thật sự là phi thường; đặc 
biệt khi bạn ngắm thật kỹ những 
tấm giấy dán tường ấy. Công việc 
của tôi luôn là tạo ra các sản phẩm 
từ bàn tay của con người, chúng tôi 
có những cách tiếp cận rất tương tự 
về cách làm thủ công và chi tiết. Vì 
vậy làm việc cùng với nhau khá là dễ 
dàng. Thật tuyệt khi chúng tôi cùng 
hợp tác để sáng tạo ở những sản 
phẩm khác biệt như thế.” 

Công ty cũng phối hợp với 
người mẫu Kate Moss để tạo ra 
tác phẩm “Những đóa hải quỳ 
dưới ánh sáng,” mô tả những đóa 
hoa hải quỳ ẩn hiện trong những 
mảng sáng xuyên qua chúng.  

Với sự điều hành của cô Hannah 
Cecil Gurney – con gái ông Gurney – 
công ty đã mở rộng sang các lãnh vực 
lớn hơn, bao gồm thời trang, vải vóc, 
và những sản phẩm trang trí. Một 
cách tự nhiên, cô Hannah đã lớn lên 
và phát triển con mắt giàu thẩm mỹ 
và sự khéo léo trong nghề chế tác giấy 
dán tường vẽ tay, sự cộng hưởng hài 
hòa của màu sắc, và thiết kế nội thất. 

“Cha tôi đã có thể tạo ra các sản 
phẩm đặc biệt khác, nhưng ông ấy 
đã không làm. Ông chỉ chế tác những 
loại giấy dán tường đầy tinh mỹ. Làm 
thế nào mà tôi không trở thành một 
phần trong công việc của gia đình 
mình được cơ chứ? Mỗi ngày tôi đều 
thức dậy với niềm hứng khởi vô biên 
dành cho công việc, và tôi thật may 
mắn vì đã được làm điều đó cùng với 
gia đình mình. Niềm đam mê và cảm 
hứng đến từ công việc này là điều 
không gì có thể sánh được.”

Bất cứ sản phẩm nào liên quan 

đến nghệ nhân và sự tinh tế khéo 
léo như vậy đều rất đáng giá, và chắc 
chắn rằng giấy dán tường của de 
Gournay có giá khá cao – nhưng đó là 
một khoản đầu tư xứng đáng.

Chúng ta hãy suy nghĩ một chút 
nhé: Chỉ cần một tấm trang trí đơn 
giản cũng có thể tạo nên sự khác biệt 
đáng kể cho căn phòng hoặc góc nhà; 
một căn phòng với những bức tường 
được trang trí đẹp thì chỉ cần đồ 
nội thất đơn giản. Một trong những 
điều hay là các loại giấy dán tường 
đều có thể tháo rời. Bởi vì lụa là chất 
liệu rất bền chắc, bạn chỉ cần gỡ các 
tấm trang trí tường, gửi chúng đến 
de Gournay để tạo một tấm nền dán 
khác, và có thể dán nó lên tường 
trong một căn phòng khác hay một 
ngôi nhà khác.

Đây là một khoản đầu tư tuyệt vời, 
và khi chúng ta có thể dành nhiều 
thời gian ở nhà hơn, thì đầu tư vào 
những sản phẩm trang trí cao cấp 
trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

 
Quý vị vui lòng truy cập deGournay.
com để biết thêm thông tin.
Thiên Minh biên dịch

ERIC BESS 

Bất kể xuất thân của chúng ta là gì đi 
nữa thì rất nhiều người trong chúng 
ta đã phải chịu đựng những khó khăn 
tưởng chừng như không thể vượt 
qua, và bằng cách nào đó, chúng ta đã 
vượt qua được.

Trái tim của chúng ta đã như thế 
nào trong lúc gian khổ đó? Tâm trí 
của chúng ta đã mạnh mẽ như thế nào 
trong thời kỳ hỗn loạn đó? Chúng ta 
có lấy đức tin làm kim chỉ nam và tình 
yêu thương làm mục tiêu của mình 
không, cho dù bản thân đã kiệt sức?

Bức tranh “Sadak Tìm Kiếm Nguồn 
Nước Lãng Quên” của họa sĩ John 
Martin đã mô tả lại một khoảnh khắc 
của sự tự kỷ luật và nhẫn nại với mục 
đích tìm kiếm tình yêu đích thực.

Câu chuyện ‘Nguồn Nước
Lãng Quên’
“Nguồn Nước Lãng Quên” là một 
truyện trong quyển thứ hai của bộ 
sách nhan đề “Những Câu Chuyện về 
Genii” – đây là một bản chép tay tiếng 
Ba Tư, giống như bộ truyện “Những 
Đêm Ả Rập”. Ban đầu người ta nghĩ 
rằng nó được dịch từ bản gốc Ba Tư 
cổ đại, và dịch giả là đại sứ của Khu 
vực Định cư Anh quốc tại Ấn Độ, 
Ngài Charles Morell. Tuy nhiên, tất 
cả những thông tin trên thực ra chỉ là 
một trò đùa. Thay vào đó, quyển sách 
được James Ridley, người Anh với bút 
danh “Ngài Charles Morell”, viết với 
mục đích châm biếm về mặt đạo đức.

Câu chuyện “Nguồn Nước Lãng 
Quên” có 4 nhân vật chính: vua 
Amurath; Sadak, một chiến binh và 
là nô lệ của vua Amurath; Kalasrade, 
người vợ yêu dấu của Sadak; và 
Doubor, tổng quản thái giám, cũng là 
người hầu của vua Amurath.

Câu chuyện bắt đầu với tình yêu 
sâu sắc và thiêng liêng mà đôi vợ 
chồng Sadak và Kalasrade dành cho 
nhau. Tình yêu của họ trong sáng và 
không mang theo chút dục vọng nào. 
Tuy nhiên, không lâu sau đó, Sadak 

‘Sadak tìm kiếm nguồn nước lãng quên’:
Hành trình của tình yêu đích thực 

HỒI SINH NGHỀ THỦ CÔNG:

Giấy dán 
tường vẽ tay 
De Gournay
Tiếp theo từ trang 5

HƯỚNG VÀO NỘI TÂM: NHỮNG ĐIỀU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG ĐEM LẠI CHO TRÁI TIM

Trái ngược 
với dục 
vọng và 
ham muốn, 
tình yêu 
đích thực 
là ngay 
chính. 

Tác phẩm “Hoa cỏ” trên nền vải len satin của Liso Pine.

Khu vườn tốt tươi trong “Temple Newsam” phủ kín gian phòng trưng bày của de Gournay tại Beirut, Lebanon.

DOUGLAS FRIEDMAN DOUGLAS FRIEDMAN

DOUGLAS FRIEDMAN

REBECCA REID

Trái: “Askew” (tạm dịch: “Chao Nghiêng”) là tác phẩm trang trí trên tường phòng ngủ của cô Hannah Cecil Gurney; 
Phải: “Sans Soucis” (tạm dịch: “Vô ưu”) là tác phẩm lụa xám,  thêu tay được thiết kế riêng.

Rõ ràng là người hùng đã 
kiệt sức khi leo lên mỏm đá, 

nhưng niềm tin bền bỉ đã tiếp 
thêm động lực cho chàng.

Bức tranh “Sadak 
tìm kiếm nguồn 
nước lãng quên”, 
năm 1812, được 
họa sĩ John 
Martin vẽ. Tranh 
sơn dầu trên vải, 
kích thước 72 1/8 
inch x 51 5/8 inch. 
Bảo tàng Nghệ 
thuật Saint Louis. 

CHÚNG TÔI
ĐƯA NHỮNG TIN TỨC 

QUAN TRỌNG,
TRUNG THỰC

VÀ TRUYỀN THỐNG

Đặt mua báo Epoch Times Tiếng Việt
ngay hôm nay.

TEL:   (626) 618-6168
         (714) 356-8899

WWW.ETVIET.COM
10962 Main Street, Suite 101, El Monte, CA 91731-2922

Illuminate Autumn
With Shen Yun-inspired Elegance

ShenYunShop.com ｜ TEL: 1.800.208.2384
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BẠN MUỐN
CHIA SẺ BÁO VỚI

NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ?

TEL:   (626) 618-6168
         (714) 356-8899

WWW.ETVIET.COM
10962 Main Street, Suite 101, El Monte, CA 91731-2922

Epoch Times Tiếng Việt sẽ giúp
chuyển tận nhà mỗi tuần.

ĐẶT MUA BÁO NGAY HÔM NAY:


