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1. Trong tình hình các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước chưa đạt được một 

thỏa thuận về thuật ngữ Văn học thiếu nhi, chúng tôi đã đề xuất cách hiểu riêng về thuật 

ngữ này. Đó vừa là điểm tựa lý luận để chúng tôi thực hiện đề tài nhưng đồng thời cũng 

là một gợi ý có tính chất tham khảo cho những người nghiên cứu văn học thiếu nhi – bộ 

phận văn học mãi cho đến nay vẫn chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng. 

2. Luận án là công trình chuyên biệt đầu tiên đặt ra vấn đề nhận diện, phân tích 

một cách hệ thống ảnh hưởng của văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 

giai đoạn 1975 – 2010 trên các phương diện: cảm hứng, nhân vật, không gian, thời 

gian, mô tip nghệ thuật. Điều đó góp phần khẳng định một khuynh hướng vận động tất 

yếu của văn học thiếu nhi giai đoạn này, đó là khuynh hướng tìm về các sáng tác văn 

học dân gian và phục dựng lại các ngữ liệu, thi liệu... dân gian. 

3. Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện sự ảnh hưởng đậm, nhạt của văn học 

dân gian đối với truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 – 2010, Luận án còn tìm hiểu những 

tiền đề lý luận quan trọng của hành trình nghệ thuật mang tính hoài cổ này. Văn học 

dân gian đóng vai trò “tiền văn bản” trong sự hình thành truyện thiếu nhi Việt Nam 

1975 – 2010, điều đó vừa là quy luật vận động tất yếu của nghệ thuật, vừa là ảnh 

hưởng vô thức, vừa là sự học tập có tính tự giác của các tác giả. 

4. Chứng minh được bản lĩnh, tài năng nghệ thuật của các nhà văn giai đoạn 

này trong quá trình tiếp nhận ảnh hưởng văn học dân gian cũng là đóng góp quan trọng 

của đề tài. Các tác giả không tiếp nhận thụ động ảnh hưởng của văn học dân gian mà 



thể hiện rõ ý thức “đồng hóa” văn học dân gian trong thế giới nghệ thuật của mình. 

Truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 - 2010 nhờ đó mà vừa gần gũi với văn học “bình 

dân” vừa thể hiện khả năng “đề kháng” của những tác phẩm văn học “bác học”. 

5. Đề tài cũng giúp chúng tôi đưa ra những đánh giá khách quan về ý nghĩa của 

hiện tượng vay mượn, học tập văn học dân gian của truyện thiếu nhi giai đoạn 1975 - 

2010.  Những ý nghĩa lý luận lẫn ý nghĩa thực tiễn đã được khái quát trong Luận án sẽ 

là gợi dẫn ý nghĩa đối với đội ngũ sáng tác. Bắt tay với văn học dân gian là điều đã 

diễn ra và nên được tiếp tục. Những nhà văn làm tốt việc kết nối với văn hóa dân gian 

hầu hết đã tạm biệt bạn đọc nhỏ tuổi nên chúng tôi đặt niềm tin vào đội ngũ kế cận. 
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