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Luận án của chúng tôi cứu đánh giá truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu hướng tới 

những đóng góp mới trên cả hai mặt, nhận thức và thực tiễn. 

Về mặt nhận thức, luận án lần đầu tiên lí giải, phân tích có hệ thống, có chiều sâu 

truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu. Cụ thể, chúng tôi đặt truyện Nôm bác học trong 

sự liên hệ với truyền thống văn học trước đó, trong kiểu tư duy tiền hiện đại, chứa đựng 

nhiều mô thức tượng trưng về thực tại trên các phương diện cấu trúc không gian, các 

biểu tượng nội giới, các giới hạn thân phận và thử thách thân phận con người, v.v. Qua 

đó, xem cổ mẫu như một mã (code) để đi vào các miền mộng tưởng văn chương truyện 

Nôm bác học, đặc biệt là ở chiều sâu tư tưởng, ở các cấu trúc chìm của nó. 

Chúng tôi đồng ý với quan điểm rằng sự phát triển của văn học, đặc biệt là văn học 

Việt Nam thời trung đại mang tính chất liên lịch sử, ở chỗ, nó luôn luôn liên hệ với 

những cội rễ của lịch sử, đúng hơn, nó sử dụng các thành tựu văn học (văn học bác học, 

bao gồm cả nền văn học có tính chất kiến tạo vùng và văn học dân gian) trước đó làm 

chất liệu để sáng tạo, cấu trúc nên một thế giới khác, mang những tư tưởng, quan niệm 

đặc thù. Cũng chính vì vậy, đi tìm các cổ mẫu trong truyện Nôm bác học cũng đồng thời 

chỉ ra các mối liên hệ đó. 

Luận án chỉ ra các giá trị văn học nghệ thuật trong truyện Nôm bác học cũng đồng 

thời chứng minh tính tương hợp của lí thuyết khoa học phương Tây với các đối tượng 

văn học tiền hiện đại. Do vậy, nó sẽ chứng minh một điều mà lí luận và phê bình văn 

học hiện đại đã nhiều lần chỉ ra, rằng khi nhìn bằng một phương pháp mới, các gương 

mặt văn học cũ không bao giờ tồn tại trong tính chất tĩnh của nó nữa.  

Từ lí thuyết cổ mẫu của C. Jung, áp dụng vào truyện Nôm bác học, chúng tôi đã 

tìm ra các giá trị thẩm mĩ, các giá trị nhân văn của truyện Nôm bác học trên các phương 

diện như: Các không gian xã hội vĩ mô, các không gian thiêng, giới hạn thân phận và 



cách vượt thoát các giới hạn ấy. Đó cũng là những dự ước, những ý niệm hướng tới các 

giá trị nhân sinh cao đẹp, lí tưởng. 

Ở phía khác, về mặt thực tiễn, sự vận dụng một lí thuyết cụ thể để nghiên cứu các đối 

tượng văn học cụ thể, luận án cũng góp phần hữu ích cho những quan điểm nghiên cứu tương 

tự, trong các trường hợp như truyện Nôm bình dân, truyện truyền kì/ kì ảo, v.v. của văn học 

Việt Nam thời trung đại cũng như các đối tượng văn học hiện đại khác.  

Luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nghiên cứu tiếp theo về các 

hướng như biểu tượng, văn hóa. Đồng thời nó cũng phục vụ hữu ích cho giảng dạy, giáo 

trình tham khảo, v.v. 
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