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MỞ ĐẦU 

Văn học Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ lâu dài và chặt chẽ, từ xưa đến nay, 

việc giao lưu văn học giữa hai nước đã rất thường xuyên. Đặc biệt là trước thế kỷ XX, vì là 

trung tâm của Vòng tròn văn hóa Đông Á, văn hóa và tác phẩm văn học Trung Quốc đã 

được truyền bá rộng rãi và ảnh hưởng sâu sắc đến với các nước láng giềng như Nhật Bản, 

Hàn Quốc và Việt Nam. Sau thế kỷ XX, văn học của Nhật Bản và Hàn Quốc lan sang 

Trung Quốc khá nhiều và hai bên có ảnh hưởng lẫn nhau. Cần phải nói rằng, trong suốt thế 

kỷ XX, việc giao lưu văn học rộng rãi giữa Trung Quốc và Việt Nam không kém với việc 

giao lưu giữa Trung Quốc và hai nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Các tác phẩm văn học hiện 

đương đại Trung Quốc đã được dịch ở Việt Nam khá phong phú và đã nhận được nghiên 

cứu đáng kể trong cộng đồng học giả Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các tác phẩm 

văn học Việt Nam đã được giới thiệu đến Trung Quốc tương đối ít hơn, ảnh hưởng của văn 

học Việt Nam đến với văn học Trung Quốc cũng tương đối nhỏ. Vì vậy, nghiên cứu về văn 

học Việt Nam tại Trung Quốc cũng tương đối hiếm. Sau khi bước vào thế kỷ XXI, với sự 

phát triển chính trị, kinh tế và văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc, việc trao đổi nhân sự 

và sách vở giữa hai nước đã đi vào thời kỳ thịnh vượng chưa từng thấy. Cùng với sự phổ 

biến của internet và điều kiện tiện lợi của thông tin truyền thông, việc nghiên cứu văn học 

Việt Nam tại Trung Quốc ngày càng tăng thêm, toàn diện và sâu sắc. Bài viết này sẽ giới 

thiệu và phân tích toàn diện về tình hình nghiên cứu văn học Việt Nam vào thế kỷ XXI 

trong giới học thuật Trung Quốc và dựa trên nó đưa ra triển vọng về nghiên cứu văn học 

Việt Nam tại Trung Quốc trong tương lai. 

Trước hết, chúng tôi muốn giải thích rằng từ đầu thế kỷ XXI, nhóm các học giả nghiên 

cứu văn học Việt Nam tại Trung Quốc đã thay đổi. Trước thế kỷ XXI, lực lượng nghiên cứu 

văn học Việt Nam rất đơn giản, chỉ tập trung ở trong các trường đại học, cao đẳng có đào 

tạo ngành tiếng Việt. Thời đó, có rất ít trường ở Trung Quốc mở ngành tiếng Việt, và không 

phải trường nào cũng dạy văn học Việt Nam. Do đó, số lượng học giả nghiên cứu văn học 

Việt Nam rất ít. Sau khi bước vào thế kỷ XXI, với chính sách mở cửa của hai nước, việc 

tiếp xúc với những nguồn tài liệu nghiên cứu dễ dàng hơn trước. Nhiều học giả thuộc ngành 

ngữ văn, lịch sử, triết học, luật pháp thậm chí các học giả trong các ngành khác ở Trung 

                                                 
*  Phó Giáo sư. Tiến sĩ  Hạ Lộ, Đại học Bắc Kinh.  
**  Thạc sĩ Trương Tâm Nghi, Trung tâm Nghiên cứu Văn học Đông phương, Đại học Bắc Kinh.  
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Quốc đã bắt đầu đi vào nghiên cứu Việt Nam về mọi phương diện. Trong đó, nổi bật nhất là 

những học giả nghiên cứu ngữ văn, đặc biệt là những người nghiên cứu văn học cổ điển tại 

Trung Quốc, đã hợp tác với Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam để sưu tập, chỉnh lý và 

xuất bản một số lượng lớn các tư liệu văn hiến viết bằng chữ Hán Việt Nam, khiến nhiều 

học giả Trung Quốc không hiểu tiếng Việt cũng có thể sử dụng những tài liệu để nghiên 

cứu văn học Việt Nam và văn học so sánh giữa Việt Nam và Trung Quốc, và đã đạt được 

kết quả nghiên cứu khá phong phú. Những thành tựu này không chỉ làm sâu sắc thêm sự 

hiểu biết về văn học Việt Nam trong giới học thuật Trung Quốc, mà còn phản ánh các khía 

cạnh khác của văn học Trung Quốc như một tấm gương, cung cấp một góc độ mới để 

nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học Trung Quốc và văn học quốc gia xung quanh và thậm 

chí cả văn học thế giới. Nói chung, các học giả thông thạo tiếng Việt nghiên cứu nhiều hơn 

về văn học hiện đương đại Việt Nam và văn học dân gian Việt Nam, trong khi các học giả 

sử dụng tài liệu chữ Hán nghiên cứu nhiều về văn học cổ đại Việt Nam và nghiên cứu so 

sánh văn học cổ điển Việt Nam và Trung Quốc. Tất nhiên, ranh giới này không đặc biệt rõ 

ràng, một số học giả thông thạo tiếng Việt cũng rất giỏi nghiên cứu văn học cổ đại Việt 

Nam, còn những học giả sử dụng tài liệu Hán Nôm để nghiên cứu văn học Việt Nam cổ đại 

cũng chú ý đến các tác phẩm dịch thuật của văn học Việt Nam đương đại.  

Thứ hai, với sự giao lưu giáo dục đại học ngày càng tăng giữa hai nước, ngày càng 

nhiều sinh viên Việt Nam đến Trung Quốc học tập và hầu hết họ học ở Khoa Tiếng Trung, 

trong đó không ít người cũng chọn nghiên cứu văn học. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô 

giáo Trung Quốc, phần lớn các lưu học sinh Việt Nam này viết luận văn, luận án thuộc 

phạm vi văn học so sánh giữa Việt - Trung hai nước. Nghiên cứu của họ cũng thúc đẩy sự 

hiểu biết về văn học Việt Nam của các giáo viên và học sinh Trung Quốc và kích thích càng 

nhiều nghiên cứu thiên về văn học Việt Nam. Do vậy, bài này cũng đề cập đến các nghiên 

cứu có liên quan của lưu học sinh Việt Nam học tập tại Trung Quốc. Ngoài ra, theo tài liệu 

chúng tôi hiện có, phạm vi của bài viết này chủ yếu giới hạn ở kết quả nghiên cứu văn học 

Việt Nam có liên quan được công bố hoặc xuất bản ở Trung Quốc đại lục sau thế kỷ XXI, 

ngoại trừ các khu vực Hồng Kông, Macao và Đài Loan, nhưng một số kết quả của các học 

giả Hồng Kông, Macao và Đài Loan được công bố ở đại lục cũng được đưa vào phạm vi 

nghiên cứu. Hơn thế nữa, các bài báo hoặc sách chuyên khảo liên quan được xuất bản bởi 

các học giả Trung Quốc bên ngoài Trung Quốc chưa được đưa vào phạm vi khảo cứu. Còn 

đối tượng nghiên cứu của bài này không chỉ giới hạn trong văn học thế kỷ XXI, mà bao 

gồm tác phẩm văn học các giai đoạn lịch sử ở Việt Nam. 

Sau đây, căn cứ vào lĩnh vực nghiên cứu của các học giả, chúng tôi sẽ giới thiệu và 

phân tích theo phương diện như văn học Việt Nam tổng thể, nghiên cứu văn học cổ điển, 

nghiên cứu văn học hiện đại và đương đại cũng như nghiên cứu văn học so sánh.  

1. Nghiên cứu tổng thể về văn học Việt Nam 

Những người nghiên cứu tổng thể về văn học Việt Nam chủ yếu là các học giả thông 

thạo tiếng Việt, họ sử dụng lợi thế hiểu tiếng Việt, lịch sử văn học Việt Nam cũng như lịch 
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sử giao lưu văn học giữa hai nước Trung - Việt để nghiên cứu toàn diện vầ phân tích tình 

hình tổng thể về bức tranh văn học Việt Nam và việc giao lưu văn học giữa hai nước. Sách 

chuyên khảo tiêu biểu là Lịch sử văn học Việt Nam được viết bởi GS Vu Tại Chiếu, đây có 

thể là sách đầu tiên cũng như sách duy nhất về lịch sử văn học Việt Nam được xuất bản 

chính thức tại Trung Quốc cho đến nay. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2001 và tái 

bản có sửa chữa năm 2011. Tuy nhiên, trước đó, Giáo sư Nhan Bảo của Đại học Bắc Kinh 

đã viết Giáo trình Lịch sử văn học Việt Nam vào năm 1958. Mặc dù các bài giảng chưa 

được xuất bản chính thức vì nhiều lý do, một số giáo viên đại học đã dạy lịch sử văn học 

Việt Nam dựa trên giáo án tham khảo quan trọng này. GS Nhan Bảo từng học trường tiểu 

học và trung học ở Việt Nam khi còn trẻ và, sau đó, học đại học ở Pháp. Ông thành thạo 

tiếng Việt và chữ Nôm, từ lâu đã tham gia giảng dạy, đồng thời, nghiên cứu ngôn ngữ và 

văn học Việt Nam tại Đại học Bắc Kinh và đã thu được nhiều kết quả đáng làm gương cho 

các thế hệ sau. Ông Vu Tại Chiếu học thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh vào những năm 1980 và 

người hướng dẫn luận án của ông chính là Giáo sư Nhan Bảo. Bố cục tổng quát của cuốn 

sách Lịch sử văn học Việt Nam về cơ bản cũng theo “Giáo án lịch sử văn học Việt Nam” 

của giáo sư Nhan Bảo, đồng thời, tiếp thu kết quả nghiên cứu của các học giả Việt Nam. 

Nói chung, cuốn sách này dựa trên lịch sử, chủ yếu là mô tả các tác phẩm văn học Việt 

Nam trong các giai đoạn lịch sử Việt Nam.  

Thứ hai, sách Nghiên cứu về sự phát triển của văn học Việt Nam trong thế kỷ XX được 

viết bởi tác giả Dư Phú Triệu và Tạ Quần Phương đã giới thiệu và phân tích văn học Việt 

Nam trong 100 năm vào thế kỷ XX một cách toàn diện. Nội dung của cuốn sách này rất chi 

tiết, chúng tôi có thể thấy tác giả đã đọc một số lượng lớn các tác phẩm hiện đương đại Việt 

Nam và kết quả nghiên cứu của các học giả Việt Nam.  

Ngoài ra, một số sách chuyên khảo về nghiên cứu tổng thể còn bao gồm Nghiên cứu tác 

phẩm kinh điển trong văn học Việt Nam cổ điển của GS Lưu Chí Cường, tập trung giới thiệu 

và phân tích các tác phẩm văn học nổi tiếng như Truyện Kiều và Truyện Hoa tiên, v.v. Còn 

Nghiên cứu so sánh văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc của GS Vu Tại Chiếu đã so 

sánh tất cả các khía cạnh của văn học Trung Quốc và Việt Nam. Nói chung, các nghiên cứu 

này đã thực hiện rất nhiều công việc, nhưng chúng chủ yếu dựa trên công tác giới thiêu và mô 

tả, mà công trình phân tích các tác phẩm văn học một cách sâu sắc vẫn rất hiếm. 

Ngoài các sách chuyên khảo, vẫn còn nhiều bài báo viết về nghiên cứu tổng thể của 

văn học Việt Nam. Có những bài tiêu biểu như “Đánh giá văn học Việt Nam trong 100 năm 

qua”, “Đặc điểm chính của văn học Việt Nam đương đại” và “Tinh thần dân gian trong 

quá trình sáng tạo văn học Việt Nam đương đại” của GS Dư Phú Triệu; “Quá trình hiện 

đại hóa văn học Việt Nam” của tác giả Dư Phú Triệu và Tạ Quần Phương; “Về văn học 

Chăm Việt Nam” của GS Lưu Chí Cường; “Giao lưu văn học giữa Quảng Đông và Việt 

Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX”, “Giao lưu văn học giữa Phúc Kiến và Việt Nam”, 

“Chuyến đi Macao, Quảng Đông của Lý Văn Phức và giao lưu văn học Trung - Việt” của 

PGS Hạ Lộ, v.v. Những bài báo này đã thử phân tích đặc điểm của một giai đoạn phát triển 
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nhất định của văn học Việt Nam, hoặc phân tích mối quan hệ văn học giữa Việt Nam và 

một khu vực Trung Quốc, có thể nói là còn thể hiện chiều sâu và bề rộng tốt hơn so với các 

sách chuyên khảo.  

2. Nghiên cứu văn học cổ điển Việt Nam 

Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này là phong phú nhất. Nhóm nghiên cứu có cả học 

giả thông thạo tiếng Việt lẫn một số lượng lớn học giả ngành tiếng Trung sử dụng tài liệu 

văn hiến Hán văn Việt Nam để nghiên cứu. Trước hết, phải đề cập đến các nhóm học thuật 

của Đại học Sư phạm Thượng Hải và Đại học Phúc Đán đã hợp tác với Viện Nghiên cứu 

Hán Nôm Việt Nam để biên soạn và xuất bản rất nhiều tài liệu văn hiến Hán văn Việt Nam, 

có tác động lớn đến việc nghiên cứu văn học Hán văn Việt Nam tại Trung Quốc. Đại học 

Sư phạm Thượng Hải chủ yếu biên soạn các tài liệu tiểu thuyết và xuất bản 20 tập “Việt 

Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành” (“Tập thành”) do Tôn Tốn, Trịnh Khắc Mạnh và Trần 

Ích Nguyên biên tập. Bộ sách này thực ra thuộc về phần Việt Nam của công trình “Vực 

ngoại Hán văn tiểu thuyết” do ông Trần Khánh Hạo của Pháp và ông Tôn Tốn của Đại học 

Sư phạm Thượng Hải tổ chức, được xuất bản chính thức tại Trung Quốc đại lục vào năm 

2011. Tuy nhiên, hơn 20 năm trước, ông Trần Khánh Hạo đã biên tập “Việt Nam Hán văn 

tiểu thuyết tùng san” (“Tùng san”) cùng với ông Vương Tam Khánh và Trịnh A Tài của 

Đại học Văn hóa Đài Loan, bô sách này được phát hành lần lượt tại Thư cục Học sinh Đài 

Loan năm 1986 và 1990. Sau đó, bộ sách “Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành” được 

biên tập trên nền tảng này. Tuy nhiên, “Tùng san” chỉ xuất bản hơn 30 loại tiểu thuyết Hán 

văn Việt Nam, trong khi “Tập thành” có hơn 300 tiểu thuyết Hán văn Việt Nam. Lời tựa 

của “Tập thành” được viết bởi ông Trần Khánh Hạo, sự phát triển và đặc điểm của tiểu 

thuyết Hán văn Việt Nam đã được tóm tắt và phân tích một cách rất tỉ mỉ và thấu triệt và 

mỗi cuốn tiểu thuyết đều có phần giới thiệu ngắn trước nó, điều này rất hữu ích để hiểu bộ 

mặt của cuốn tiểu thuyết. Một thành tựu quan trọng khác trong việc thu thập và biên soạn 

tài liệu là “Việt Nam Hán văn Yên hành văn hiến tập thành”, công trình hợp tác giữa Viện 

Nghiên cứu Văn sử Đại học Phúc Đán và Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam, bộ Tập 

thành này thu tập một khối lượng tác phẩm thơ văn viết bằng chữ Hán và chữ Nôm của các 

sứ thần Việt Nam đi sứ sang Trung Hoa khá phong phú, đã trở thành một tài liệu nghiên 

cứu quý giá không thể thiếu để nghiên cứu văn học Hán văn Việt Nam và sự giao lưu văn 

học giữa hai nước trong những năm gần đây. Nhưng trên thực tế, trước hai công trình lớn 

nói trên được xuất bản, GS Vương Tiểu Thuẫn của Đại học Dương Châu đã hợp tác với 

Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam để lập danh mục và biên soạn, xuất bản “Việt Nam 

Hán Nôm văn hiến thư mục đề yếu” theo phương pháp biên mục của bộ sách “Tứ khố toàn 

thư” của Trung Quốc. Trong quá trình này, nhiều sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ đã tham gia 

vào công việc sưu tập đáng kể và các tài liệu quý giá này cũng đã trở thành tài liệu của luận 

án sau này của họ. Ví dụ, sách chuyên khảo đầu tiên “Nghiên cứu so sánh ‘Truyền kỳ mạn 

lục’ và ‘Tiễn đăng tân thoại’” của ông Trần Ích Nguyên chính là dựa trên luận án thạc sĩ 

của ông trong giai đoạn học theo GS Vương Tam Khánh để đối chiếu sửa chữa “Truyền kỳ 

mạn lục”; còn nghiên cứu sinh Lưu Ngọc Quân của GS Vương Tiểu Thuẫn đã viết sách 
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“Nghiên cứu văn hiến học về cổ tịch Hán Nôm Việt Nam” dựa trên cơ sở sách “Việt Nam 

Hán Nôm văn hiến thư mục đề yếu” để nghiên cứu mở rộng hơn nữa từ góc độ vĩ mô và vi 

mô. Ngoài ra, các tác phẩm liên quan còn bao gồm “Việt Nam Hán tịch văn hiến thuật 

luận” của ông Trần Ích Nguyên được xuất bản tại Thư cục Trung Hoa Bắc Kinh. Những 

năm gần đây, một số lượng lớn các bài báo viết về văn hiến Hán văn Việt Nam đã xuất hiện 

trong các trường đại học ở Thượng Hải, và một vài trong số đó là luận án thạc sĩ và tiến sĩ, 

như tác giả Trương Kỳ “Nghiên cứu thơ đi sứ Việt Nam thời hậu lê”, Tào Lương Thần “Về 

thơ bắc sứ Việt Nam”, Bạch Lộ “Nghiên cứu thơ văn viết về thắng cảnh Trung Quốc của 

sứ thần Việt Nam”, Lưu Nguyên “Nghiên cứu thơ văn đi sứ Quảng Tây của sứ thần Việt 

Nam cổ đại”, Lưu Tiểu Thông “Nghiên cứu ‘Yên hành’ và ‘bang giao thơ văn’ của sứ thần 

Việt Nam nhà Thanh”,... Ngoài luận án ra cũng có bài báo phát biểu như Lưu Ngọc Quân 

“Sứ thần Việt Nam và sự giao lưu văn học Trung Việt”, Trương Kinh Hoa “Về ‘Tiêu 

Tương bách vịnh’ của Lê Quý Đôn”, v.v. 

Về lĩnh vực nghiên cứu thì tập trung vào tiểu thuyết Hán Nôm Việt Nam, tác phẩm văn 

học cổ điển và bài thơ chữ Hán. Về mặt tiểu thuyết, các sách chuyên khảo có ảnh hưởng 

bao gồm cuốn sách “Nghiên cứu câu truyện Vương Thúy Kiều” của GSTrần Ích Nguyên 

được xuất bản tại NXB Tây Uyển Bắc Kinh; “Nghiên cứu bộ tiểu thuyết Tiễn đăng nhà 

Minh” được viết bởi GS Kiều Quang Huy của Đại học Đông Nam đã phân tích tình hình 

truyền bá và chấp nhận của tiểu thuyết Tiễn đăng tân thoại tại Việt Nam, đồng thời so sánh 

với Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Ngoài ra còn có rất nhiều bài viết về tiểu thuyết 

Hán văn Việt Nam được công khai trên các tạp chí như Lý Thời Nhân “Nguồn gốc của tiểu 

thuyết Trung Quốc cổ đại và tiểu thuyết Việt Nam cổ đại”, Chu Kiến Du “Quan hệ giữa 

‘Lĩnh Nam chích quái liệt truyện’ và truyện cổ tích Trung Quốc”, Nhậm Minh Hoa “Khảo 

chứng tiểu thuyết Hán văn Việt Nam ‘Truyền kỳ mạn lục’”, Kiều Quang Huy “Sự truyền bá 

và tiếp nhận của bộ tiểu thuyết Tiễn đăng nhà Minh tại Việt Nam”, v.v. Hơn thế nữa, còn có 

gần 50 luận án thạc sĩ và tiến sĩ có liên quan, chẳng hạn như Chu Lực “Ý thức dân tộc và 

tiểu thuyết Hán văn Việt Nam – dựa trên cổ tịch ‘Việt điện u linh tập’ và ‘Lĩnh Nam trích 

quái’”, Chu Khiết “Tiểu thuyết Hán văn Việt Nam từ góc nhìn Nho giáo”, Lý Nhất Phàm 

“Nghiên cứu nhân vật Đạo giáo trong tiểu thuyết Hán văn Việt Nam”, Lục Chí Thắng 

“Nghiên cứu hình tượng Trung Quốc trong tiểu thuyết Hán văn Việt Nam”, Chu Lệ “Sự 

tham khảo và dị hóa từ Truyền kỳ Đường đến ‘Lĩnh Nam chích quái liệt truyện’”, Thái Văn 

Thanh “Nghiên cứu hình tượng thần tiên, ma quỷ và yêu quái trong tiểu thuyết chí quái 

truyền kỳ Hán văn Việt Nam”, Ngô Hiệp “Nghiên cứu hình tượng nhân vật trong ‘Hoàng 

Lê nhất thống chí’”, v.v.  

Hiện nay, mặc dù chưa có sách chuyên khảo nghiên cứu về bài thơ chữ Hán của Việt 

Nam, nhưng cũng có hơn 100 bài báo liên quan, trong đó phần lớn là viết về thơ đi sứ, 

ngoài ra cũng bao gồm một số nghiên cứu đến với đặc điểm thơ văn Việt Nam và so sánh 

thơ văn giữa Trung Quốc và Việt Nam, trong đó những bài tiêu biểu là PGS Hà Thiên Niên 

“Nghiên cứu bài thơ trước triều Mạc - sự hình thành truyền thống của thơ ca cổ điển Việt 

Nam”, GS Vương Tiểu Thuẫn “Tản mạn thi ca học cổ đại tại Việt Nam”, Mạnh Chiêu 

Nghị “Thơ chữ Hán và Thiền tông Trung Quốc”, v.v. 
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Một điều khác cần được đề cập là nghiên cứu đặc biệt cho Truyện Kiều. Khi nhắc đến 

văn học cổ điển Việt Nam tại Trung Quốc, nhiều người có thể chỉ biết đến tác phẩm Truyện 

Kiều. Các công trình nghiên cứu về tác phẩm kinh điển này cũng được các nhà nghiên cứu 

Trung Quốc đặc biệt coi trọng. Năm 1959, NXB Văn học Nhân dân Trung Quốc đã xuất 

bản cuốn “Kim Vân Kiều truyện” do ông Hoàng Dật Cầu dịch. Sau khi bước vào thế kỷ 

XXI, ba bản dịch xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, cụ thể là bản dịch của ông La 

Trường Sơn được Công ty Văn hóa Phương Nam Việt Nam và NXB Văn nghệ cùng xuất 

bản năm 2006; bản dịch thể thơ tự do “Đối chiếu Hán Việt: Kim Vân Kiều truyện” của ông 

Kỳ Quảng Mưu đã được xuất bản bởi Công ty Xuất bản Sách Thế giới; năm 2013, cuốn 

“Kim Vân Kiều truyện: dịch thuật và nghiên cứu” được viết bởi GS Triệu Ngọc Lan của 

Đại học Bắc Kinh do NXB Đại học Bắc Kinh ấn hành, trong bản dịch mới nhất này toàn bộ 

các câu thơ đã được suy nghĩ và dịch lại một cách tỉ mỉ và chính xác. Ngoài ra, còn có nhiều 

bài báo nghiên cứu liên quan, như Hạ Lộ “Sự tham khảo từ văn học Trung Quốc và quá 

trình dân tộc hóa của Truyện Kiều”, Lưu Chí Cường “Dịch thuật và nghiên cứu về Truyện 

Kiều trong nước từ những năm 1950”, Hoàng Linh “Những sáng tạo của Nguyễn Du và 

quá trình kinh điển hóa của ‘Truyện Kiều’”, v.v. 

3. Nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại và đương đại 

Nhóm nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại và đương đại chủ yếu là các học giả 

thông thạo tiếng Việt. Số lượng các học giả không hiểu tiếng Việt mà sử dụng các tác phẩm 

dịch thuật để nghiên cứu là ít hơn. Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này bao gồm các sách 

chuyên khảo như “Nghiên cứu lịch sử phát triển của văn học Việt Nam trong thế kỷ XX” đã 

đề cập ở trên, nhưng bài báo nghiên cứu về một tác phẩm của nhà văn nào đó một cách cụ 

thể cũng chiếm số lượng không ít. Trong bài “Phân tích sự chuyển biến của hình tượng 

nhân vật trí thức trong tác phẩm Nam Cao Việt Nam”, tác giả Trương Nguyệt Minh đã 

phân tích những nguyên nhân sâu sắc về sự chuyển biến của hình tượng nhân vật trí thức 

đồng thời nêu ra vài nét suy nghĩ về bản chất con người, “Nghiên cứu sự truyền bá và ảnh 

hưởng của tác phẩm Tố Hữu tại Trung Quốc trong những năm 1950 và 1960” do Mao Văn 

Ngọc viết đã giới thiệu cuộc đời, tác phẩm văn học và sự tích trao đổi với nhà văn Trung 

Quốc của nhà thơ Tố Hữu một cách toàn diện, đồng thời, phân tích con đường truyền bá, 

nguyên nhân và ảnh hưởng truyền bá của tác phẩm Tố Hữu dưới bối cảnh quan hệ hữu nghị 

Việt Trung trong những năm 1950 và 1960. Còn có nhiều bài báo nghiên cứu về các nhà 

văn hiện đại nổi tiếng Việt Nam như “Về Nam Cao: nhà văn hiện đại Việt Nam” của Dư 

Phú Triệu, “Phong trào Tây hóa Việt Nam trong những năm 1930: dựa trên tác phẩm ‘Số 

đỏ’ và nhà văn Vũ Trọng Phụng” của Hạ Lộ, “Tìm về yếu tố văn hóa Nho giáo của nhà văn 

Việt Nam hiện đại Ngô Tất Tố” của tác giả Hoàng Khả Hưng, v.v. 

Ngoài ra, còn có một số nghiên cứu đánh giá về văn học Việt Nam hiện đại và đương đại 

một cách tổng thể. Bài “Về văn học kháng chiến Việt Nam” đã giới thiệu những tác phẩm văn 

học như tiểu thuyết và thơ văn của Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ một cách toàn diện; “Nghiên cứu về lời mắng chửi tiếng Việt trong sáu tác phẩm 
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hiện thực phê phán Việt Nam giai đoạn năm 1930 đến năm 1945” của Lý Diệm Đình đã thảo 

luận nghiên cứu về đặc điểm ngôn ngữ, chức năng văn học và ý nghĩa xã hội của lời mắng 

chửi tiếng Việt thông qua các tác phẩm tiểu thuyết tiêu biểu, đề tài này có góc nhìn mới mẻ; 

“Nghiên cứu so sánh ý tưởng trong thơ mới Việt Nam và Trung Quốc” của Trần Văn Thiết 

đã sử dụng lý thuyết phát sinh học để so sánh cơ chế phát sinh, ý nghĩa xã hội và thủ pháp 

diễn đặt của thơ mới giữa Việt Nam (1932-1945) và Trung Quốc (1917-1927).  

Nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại và đương đại cũng liên quan đến văn học người 

Hoa Việt Nam và văn học dân gian Việt Nam. Chẳng hạn như luận án tiến sĩ của Trương 

Tinh “Những tưởng tượng Trung Quốc trong thơ ca người Hoa tại Đông Nam Á” đã giải 

thích ý tưởng của bài thơ người Hoa Việt Nam đối với Trung Quốc về mọi mặt như dân tộc, 

xã hội, địa lý và văn hóa, khám phá ý nghĩa văn hóa sâu sắc của việc xây dựng ý thức bản 

sắc và tự hòa nhập của chủ thể tưởng tượng trong ký ức lịch sử và quá trình chuyển đổi hiện 

đại. Ngoài ra còn có bài báo “Sự phát triển,lan rộng và thực trạng của bài thơ người Hoa 

hiện đại tại Việt Nam” của Đào Lý, “Nguồn gốc văn hóa xã hội và đặc trưng văn hóa song 

trùng của bài thơ hiện đại người Hoa tại Việt Nam”, “Thơ viết về nỗi nhớ quê của nhà thơ 

người Hoa Việt Nam Lưu Vi An”, “Nghiên cứu về bài thơ hiện đại của người Hoa Việt 

Nam”, “Tổng quát về tình hình nghiên cứu văn học mới người Hoa Việt Nam”, “ Tìm về 

bản sắc tộc người của người Hoa Việt Nam trong giai đoạn Chiến tranh Việt Nam từ góc 

nhìn tác phẩm văn học người Hoa Việt Nam”, “Về thơ mới của người Hoa miền Nam Việt 

Nam trong giai đoạn Chiến tranh Việt Nam (1961-1975)”, “Tìm về sự phát triển của văn 

học người Hoa Việt Nam trong thời đại mới”, v.v.   

Mặt khác, chúng tôi cần chỉ ra rằng văn học đương đại Việt Nam đã được dịch sang 

Trung Quốc vào những năm 1960 với số lượng khả quan, nhưng trong một thời gian dài, vì 

nhiều lý do, đặc biệt là trong giới học thuật Trung Quốc, tác phẩm dịch thuật không thuộc 

vào kết quả nghiên cứu khoa học và công tác dịch thuật tác phẩm văn học cũng khó hơn, 

vậy thì trong những năm nay hiếm có tác phẩm văn học Việt Nam được dịch sang Trung 

Quốc. Sau khi bước vào thế kỷ XXI, tình trạng này đã được cải thiện. Nhiều truyện ngắn và 

bài thơ Việt Nam được dịch bởi những học giả như Lý Gia Trung, Hạ Lộ và Kỳ Quảng 

Mưu đã được xuất bản trên các tạp chí Trung Quốc, nhưng hầu như không có tiểu thuyết 

nào được dịch và xuất bản tại Trung Quốc. 

Vào tháng 4 năm 2019, tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Việt Nam Bảo 

Ninh lần đầu được ra mắt tại Trung Quốc do học giả Hạ Lộ dịch sang tiếng Trung với tên 

gọi là “Chiến tranh ai ca”. Đây là bộ tiểu thuyết Việt Nam được xuất bản lần đầu tại Trung 

Quốc trong 40 năm qua. Vì nghệ thuật viết tuyệt vời và mối quan hệ chặt chẽ giữa dịch giả 

Hạ Lộ và giới văn học Trung Quốc, phiên bản Trung Quốc này đã thu hút sự chú ý của 

nhiều nhà văn Trung Quốc và độc giả bình thường ngay lập tức sau khi xuất bản, các nhà 

văn nổi tiếng Trung Quốc như Diêm Liên Khoa, Thẩm Niệm, Lưu Lệ Đóa đã viết hơn 30 

bài bình luận, những báo chí như Bắc kinh vãn báo, Tin tức Pengpai, Báo văn nghề và các 

tờ báo khác đã đưa tin giới thiệu về cuốn sách “Chiến tranh ai ca” và bài phỏng vấn về nhà 
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văn Bảo Ninh. Trước khi xuất bản cuốn sách, một số chương của “Chiến tranh ai ca” cũng 

đã được phát biểu trên những tạp chí văn học Trung Quốc, ngay sau đó GS Tôn Lai Thần 

đã phát biểu vài bài báo liên quan như “‘Chiến tranh ai ca’ và hòa bình Châu Á”, “Địa vị 

và ảnh hưởng quốc tế của ‘Nỗi buồn chiến tranh’ Bảo ninh”, “ ‘Nỗi buồn chiến tranh’: Nỗi 

đau của tâm hồn mà các cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam không thể chữa lành” để 

phân tích tác phẩm văn học này một cách sâu sắc. Đồng thời, cũng có những sinh viên đại 

học lấy đề tài tác phẩm này làm đối tượng nghiên cứu và hoàn thành được luận văn tốt 

nghiệp khá tốt. 

4. Nghiên cứu so sánh văn học Việt Nam và Trung Quốc 

Trong những năm gần đây, nghiên cứu Văn học so sánh dường như có một cuộc khủng 

hoảng ở phương Tây, nhưng nó vẫn có xu thế rất mạnh ở phương Đông, đặc biệt là trong 

nghiên cứu so sánh về Vòng tròn văn hóa Đông Á. Trong bối cảnh này, ngày càng có nhiều 

nghiên cứu về văn học so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam, như GS Vu Tại Chiếu 

“Nghiên cứu so sánh giữa thơ ca cổ điển Trung Quốc và thơ chữ Hán Việt Nam”; GS Lưu 

Chí Cường “Về ‘Truyện Hoa Tiên’ Việt Nam – phiên bản viết lại từ ‘Hoa tiên ký’”; PGS 

Hạ Lộ “Tìm về ảnh hưởng của Khuất Nguyên đối với đại thi hào Việt Nam Nguyễn Du từ 

tập thơ ‘Bắc hành tạp lục’”, “Ảnh hưởng của ‘Tam quốc diễn nghĩa’ đối với tiểu thuyết lịch 

sử Hán văn Việt Nam”; Hà Quyên “Tiểu thuyết Hán văn Việt Nam ‘Truyền kỳ mạn lục’ 

dưới góc nhìn văn học so sánh”, Trần Vân “Tìm về motif ‘tình yêu hiện thực’ trong tiểu 

thuyết truyền kỳ Trung Việt - dựa trên văn bản ‘Tiễn đăng tân thoại’ và ‘Truyền kỳ mạn 

lục’”, Đặng Tân Tĩnh “Nghiên cứu so sánh tác phẩm ‘Chúc phúc’ của Lỗ Tẫn và ‘Tắt đèn’ 

của Ngô Tất Tố”, v.v. 

Trong đó, một phần đáng kể của văn học so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam là kết 

quả nghiên cứu của lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, như Nguyễn Thành Đạt “Phân 

tích so sánh nhân vật ‘AQ’ của Lỗ Tấn và ‘Chí Phèo’ của Nam Cao” đã chỉ rõ những điểm 

tương đồng và khác biệt của hai nhân vật chính trong tác phẩm theo góc đồ diễn đặt nghề 

thuật và ý nghĩa hình tượng, đồng thời phân tích ý nghĩa xã hội của hai tác phẩm kinh điển; 

còn luận án của Trần Thị Phương Thu “Xu hướng đại chúng hóa trong tiểu thuyết cách 

mạng Trung Việt vào những năm 1940” đã giới thiệu những tiểu thuyết cách mạng của hai 

nước trong giai đoạn những năm 1940 dưới bối cảnh đại chúng hóa, đồng thời nêu ra quan 

điểm rằng trong thời kỳ này, văn học cách mạng Trung Quốc đã đến lúc chín muồi mà văn 

học cách mạng Việt Nam mới bước vào giai đoạn đặt nền móng; Ngoài ra còn có những bài 

như Trần Thị Hương “So sánh tiểu thuyết nữ tính của nhà văn Trung Quốc Vương An Ức 

và nhà văn Việt Nam Phạm Thị Hoài”, Phạm Văn Minh “So sánh tiểu thuyết hậu hiện thực 

sau khi đổi mới và tiểu thuyết tả thực mới của Trung Quốc”, Nguyễn Thị Hồng Oanh “So 

sánh văn xuôi lãng mạn giữa văn học Việt Nam và Trung Quốc”, Phan Thu Vân “Tìm về 

liên hệ giữa ‘Hậu Bạch Đằng giang phú’, ‘Tục Xích Bích phú’ của Việt Nam và ‘Tiền Xích 

Bích phú’, ‘Hậu Xích Bích phú’ của Trung Quốc”, Nguyễn Thu Hiền “So sánh tiểu thuyết 

chống gia đình phong kiến Việt Trung”, v.v. đều là những bài tiêu biểu được sáng tạo bởi 

lưu học sinh Việt Nam. 
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Điều đáng chú ý là trong nghiên cứu văn học so sánh, nhiều người viết về sự lan truyền 

và ảnh hưởng của văn học Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó không chỉ bao gồm việc phổ 

biến tiểu thuyết Trung Quốc cổ đại, đặc biệt là bốn tác phẩm kinh điển tức “Tứ đại danh 

tác”, mà cả các tác phẩm của các nhà văn đương đại và đương đại như Mạc Ngôn, Dư Hoa, 

Diêm Liên Khoa, Tào Ngu cũng như các nhà văn internet như Cố Mạn. Về kết quả nghiên 

cứu trong văn học cổ đại, chúng tôi phải nhắc đến vài luận án thạc sĩ và tiến sĩ như “Tiểu 

thuyết Trung Quốc cổ đại tại Việt Nam – dựa trên tác phẩm ‘Tam quốc diễn nghĩa’, ‘Thủy 

hử’ và ‘Tây du ký’” của Lê Đình Khanh đã nghiên cứu thảo luận quá trình truyền bá của ba 

tác phẩm kinh điển sang Việt Nam và mức độ tiếp nhận tại Việt Nam, đồng thời, phân tích 

sự ảnh hưởng của ba tác phẩm này đối với việc sáng tạo văn học Việt Nam; còn “Sự truyền 

bá và ảnh hưởng của tiểu thuyết Minh Thanh tại Việt Nam” được viết bởi Hạ Lộ đã tập 

trung vào bốn tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa”, “Tiễn đăng tân thoại”, “Kim Vân Kiều 

truyện” và “Nhị độ mai toàn truyện” để nghiên cứu quá trình, cách thức và đặc trưng 

truyền bá của tiểu thuyết Minh Thanh tại Việt Nam cũng như sự kinh điển hóa của những 

tác phẩm này một cách rất toàn diện; Mạc Hà Băng “Nghiên cứu sự tiếp nhận của hình 

tượng nhân vật ‘Tam quốc diễn nghĩa’ tại Việt Nam” đã sử dụng phương pháp điều tra, 

phỏng vấn và thống kê, lấy độc giả làm đối tượng nghiên cứu văn học với lý thuyết tiếp 

nhận để thảo luận mức độ tiếp nhận của các hình tượng nhân vật trong “Tam quốc diễn 

nghĩa” tại Việt Nam một cách khoa học. Hơn thế nữa, cũng có những bài báo được phát 

biểu trên tạp chí văn học có liên quan, những bài tiêu biểu bao gồm Vương Gia “Việc dịch 

thuật và xuất bản của tiểu thuyết Minh Thanh tại Việt Nam trong những năm 1900 đến 

1930”; Hạ Lộ “Về việc lan truyền của ‘Hồng lâu mộng’ tại Việt Nam”, “Phong trào dịch 

thuật tiểu thuyết Trung Quốc cổ điển tại Việt Nam trong những năm nửa đầu thế kỷ XIX”, 

“Ảnh hưởng của ‘Tam quốc diễn nghĩa’ đối với tiểu thuyết lịch sử Hán văn Việt Nam”, 

“Dịch bản tiếng Việt ‘Đào hoa hành’ của Lâm Đại Ngọc và ý tượng ‘đào hoa mỹ nhân 

trong văn hóa Việt - Trung”, “Sự kế thừa và cải biên của truyện chữ Nôm Việt Nam ‘Phan 

Trần’ từ tác phẩm ‘Ngọc trâm ký’ Trung Hoa”; Hà Thị Cẩm Yến, Diêu Diêu “Tổng quát 

về nghiên cứu ‘Hồng lâu mộng’ tại Việt Nam”; Lưu Đình Đình “Sự ảnh hưởng và truyền 

bá của tiểu thuyết Tài tử gia nhân tại Việt Nam”, v.v. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu về phổ biến văn học hiện đại và đương đại đã xuất hiện 

những kết quả nghiên cứu tổng thể, chẳng hạn như Nguyễn Hòa Bình “Văn học Trung 

Quốc hiện đại tại Việt Nam” đã khảo cứu tình hình dịch thuật và nghiên cứu các tác phẩm 

văn học Trung Quốc hiện đại tại Việt Nam, đồng thời, dựa trên tác phẩm tiêu biểu của Lỗ 

Tẫn và Tào Ngu nêu rõ kết quả nghiên cứu nổi bật cũng như những điểm giới hạn; còn 

Nguyễn Thu Hiền “Nghiên cứu quan niệm tiếp nhận của văn học Trung Quốc thế kỷ XX tại 

Việt Nam - dựa trên tác phẩm của nhà văn Từ Chẩm Á, Lỗ Tấn và Mạc Ngôn” thông qua 

khảo sát quan niệm tiếp nhận và tình hình dịch thuật của tác phẩm văn học ba nhà văn trên 

không những phản ánh diện mạo phát triển của văn học Trung Quốc tại Việt Nam mà cả 

phân tích những nguyên nhân sâu sắc về quan niệm tiếp nhận khác nhau; “Văn học Trung 

Quốc hiện đại và đương đại tại Việt Nam” được viết bởi Bùi Thúy Phương đã tổng kết tình 
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hình nghiên cứu và dịch thuật văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại tại Việt Nam từ 

những năm 1920 và nêu rõ những vấn đề và kết quả trong quá trình phổ biến văn học, cụ 

thể là đề cập đến những tác phẩm của các nhà văn Trung Quốc như Lỗ Tấn, Mạc Ngôn, 

Tào Ngu và Kim Dung, v.v; Nguyễn Minh Sơn “Sự tiếp nhận đối với văn học nữ Trung 

Quốc đương đại tại Việt Nam từ thế kỷ XXI đến nay” đã dựa trên bốn nhà văn nữ tiêu biểu 

Trung Quốc là Thiết Ngưng, Vương An Ức, Vệ Tuệ và Trương Duyệt Nhiên để triển khai 

khảo sát về tình hình giới thiệu, dịch thuật và nghiên cứu văn học nữ Trung Quốc đương đại 

tại Việt Nam, v.v. Ngoài ra, có nhiều nghiên cứu dành riêng cho các nhà văn có ảnh hưởng 

của Trung Quốc như Lỗ Tấn, Mạc Ngôn và Dư Hoa. Những kết quả nghiên cứu tiêu biểu 

mà chúng tôi muốn đề cập bao gồm như sau: Phan Huy Hoàng “Nghiên cứu sự tiếp nhận 

và truyền bá của tác phẩm Mạc Ngôn tại Việt Nam” đã dựa trên ba tiểu thuyết ‘Báu vật của 

đời’, ‘Đàn hương hình’ và ‘Con ếch’ của Mạc Ngôn để phân tích tình hình tiếp nhận, dịch 

thuật và nghiên cứu nhà văn Mạc Ngôn tại Việt Nam một cách cụ thể và tỉ mỉ; còn Tạ Lệ 

Châu “Nghiên cứu dịch bản tiếng Việt ‘Báu vật của đời’ của Mạc Ngôn” đã khảo sát so 

sánh bản tiếng Trung và dịch bản tiếng Việt của tác phẩm này rất cầu kỳ, đồng thời, phân 

tích nguyên nhân tiếp nhận của độc giả Việt Nam trong bối cảnh ngôn ngữ Việt Nam đối 

với dịch bản ‘Báu vật của đời’ để xem xét sự ảnh hưởng của chiến lược dịch thuật đối với 

chất lượng dịch thuật. Những bài báo tương tự viết về nhà văn Mạc Ngôn còn có Lý Mộng 

Hoa “Nghiên cứu và dịch thuật tác phẩm Mạc Ngôn tại Việt Nam”, Nguyễn Minh Thương 

“Tìm về sự hấp dẫn của tiểu thuyết Mạc Ngôn đối với độc giả Việt Nam”, Nguyễn Thu 

Hiền “Tiếp nhận và dịch thuật của tiểu thuyết Mạc Ngôn tại Việt Nam”, Phạm Văn Minh 

“Nghiên cứu và dịch thuật các tác phẩm Mạc Ngôn tại Việt Nam”, v.v. 

Về kết quả nghiên cứu Lỗ Tấn, chúng tôi có Đinh Thị Phương Hảo “Lỗ Tấn tại Việt 

Nam” đã khảo sát vai trò quan trọng trong giáo dục văn học Trung Quốc của nhà văn Lỗ 

Tấn thông qua tổng kết lịch sử dịch thuật và nghiên cứu các tác phẩm Lỗ Tấn tại Việt Nam, 

đồng thời phân tích tình hình tiếp nhận của độc giả Việt Nam đối với Lỗ Tấn; ngoài ra còn 

có Dương Đan “Nghiên cứu phong cách dịch thuật của bản dịch tiếng Việt ‘AQ chính 

truyện’”, Quách Văn Đấu “Ảnh hưởng và truyền bá của tác phẩm Lỗ Tấn tại Việt Nam”, 

Đỗ Văn Tiểu “Diễn ngôn tinh thần trong tác phẩm của Lỗ Tấn và ảnh hưởng của nó ở Việt 

Nam”, Bùi Thị Hạnh Quyên “Dịch bản tiếng Việt của tác phẩm ‘Gào thét’, ‘Bàng hoàng’ 

Lỗ Tấn”, v.v. 

Về Dư Hoa, nghiên cứu tiêu biểu có “Dịch thuật của tác phẩm Dư Hoa tại Việt Nam” 

được viết bởi Lê Hồng Diệp đã nghiên cứu khảo sát chất lượng dịch bản, kỹ năng dịch thuật 

cũng như tiếp nhận của độc giả Việt Nam dựa trên hai tác phẩm “Sống” và “Huynh đệ” của 

nhà văn Dư Hoa. Còn có Hồ Như Khuê chuyên nghiên cứu về nhà văn Tào Ngu tại Việt 

Nam, tiêu biểu là bài viết “Tào Ngu tại Việt Nam – khảo sát dựa trên tác phẩm ‘Lôi vũ’”. 

Hơn thế nữa, cũng có một số kết quả nghiên cứu về các nhà văn khác của Trung Quốc cũng 

như những tác phẩm tiểu thuyết ngôn tình hoặc tiểu thuyết võ hiệp, trong đó những bài tiêu 

biểu bao gồm Hoàng Đông Siêu “Số phận và dịch thuật của tác phẩm Trương Hiền Lượng 

‘Một nửa đàn ông là đàn bà’ tại Việt Nam”, Lê Hoàng Anh “Phân tích sự tiếp nhận của 
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độc giả Việt Nam đối với tiểu thuyết của Cố Mạn”, Hùng Văn Diệm “Nghiên cứu ảnh 

hưởng và dịch thuật của tiểu thuyết Kim Dung tại Việt Nam”, Phạm Minh Tuấn “Nghiên 

cứu phổ biến tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc tại Việt Nam”, Nguyễn Trúc Thuyên “Dịch 

thuật và phổ biến của tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc tại Việt Nam”, Hà Minh Tinh, Vương 

Đan Ni “Dịch thuật và truyền bá của tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc tại Việt Nam - điển 

hình lan truyền dưới sự gần gũi về văn hóa”, v.v. 

KẾT LUẬN 

Nhìn chung, nghiên cứu văn học Việt Nam tại Trung Quốc trong thế kỷ XXI ngày càng 

mở rộng. Ngoài các lĩnh vực nghiên cứu được đề cập ở trên, thực sự cũng có các lĩnh vực 

đặc biệt như văn học dân tộc thiểu số và văn học nữ đã được một số học giả quan tâm đến. 

Về mặt văn học dân gian, những bài báo liên quan có: Vy Phàm Châu “Sự thức tỉnh của ý 

thức dân tộc Việt Nam nhìn từ hình tượng Cao Biền trong ‘Việt điện u linh tập’ và ‘Lĩnh 

Nam chích quái liệt truyện’”, Tạ Quần Phương “Văn học dân gian Việt Nam và thực trạng 

nghiên cứu của nó”, v.v. Về mặt văn học dân tộc thiểu số có bài báo tiêu biểu của GS Lưu 

Chí Cường, Hoàng Tú Liên và Po Dharma là “Tìm về sử thi Chăm Việt Nam ‘Inra Patra’”. 

Hơn thế nữa, văn học phụ nữ cũng là một trong những phong trào của nghiên cứu văn học 

đương đại. Mấy năm gần đây, học giả Trung Quốc cũng đặc biệt chú ý đến văn học phụ nữ 

Việt Nam và đặt được kết quả nghiên cứu khá phong phú. “Phân tích tường thuật các tác 

phẩm của Phạm Thị Hoài từ góc độ nữ quyền” được viết bởi Trương Trình đã lấy văn bản 

tường thuật nữ của nhà văn Phạm Thị Hoài làm đối tượng nghiên cứu để khảo sát và thảo 

luận việc thiết lập diễn ngôn riêng tư nữ và định hình lại các nhân vật nữ trong tác phẩm 

văn học một cách hệ thống và toàn diện. PGS Hoàng Dĩ Đình, Lâm Minh Hoa “Vài nét về 

thời gian xây dựng trong tác phẩm của nhà văn nữ Việt Nam Phan Thị Hoàng Anh” đã 

phân tích các kỹ năng mô hình hóa và kỹ thuật diễn đạt thời gian trong các văn bản truyện 

ngắn của tác giả Phan Thị Hoàng Anh từ góc nhìn của tường thuật nữ; “Nghiên cứu về ý 

thức phụ nữ - dựa trên hình tượng phụ nữ trong các tác phẩm của chiến tranh Việt Nam” 

được viết bởi Hoàng Dĩ Đình và Trương Trình đã phân tích các hình ảnh phụ nữ và đặc 

điểm của họ trong các tác phẩm văn học chiến tranh của các giai đoạn phát triển xã hội khác 

nhau ở Việt Nam, đồng thời, khám phá quá trình tiến hóa của ý thức phụ nữ từ chìm xuống 

đến thức dậy. Trong bài “Tìm về thực trạng hiện nay của phụ nữ Việt Nam đương đại từ 

góc độ hình ảnh văn học nữ” được viết bởi Hoàng Dĩ Đình đã phân tích mô hình hình ảnh 

nữ mà phổ biến trong văn học Việt Nam đương đại và nêu ra quan điểm rằng phụ nữ Việt 

Nam hiện nay chưa có sự bình đẳng và giải phóng giới tình thực sự; còn một bài khác 

“Nghiên cứu hình tượng nữ trong những tiểu thuyết viết về tình yêu ngoại tình của các nhà 

văn nữ Việt Nam đương đại” của Dương Tiêu Khiết đã phân tích hình tượng nữ trong tác 

phẩm văn học nữ Việt Nam từ một góc nhìn mới mẻ. 

Tóm lại, sau khi bước vào thế kỷ XXI, nghiên cứu văn học Việt Nam đã có những tiến 

bộ lớn ở Trung Quốc. Có thể nói, nghiên cứu về văn học Việt Nam đã được thực hiện trên 

tất cả mọi phương diện, từ nghiên cứu lịch sử văn học tổng thể đến nghiên cứu văn học theo 
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từng giai đoạn, từ nghiên cứu lý thuyết văn học đến thu tập, biên soạn tài liệu quý giá, từ 

nghiên cứu về văn bản tác phẩm đến nghiên cứu văn học so sánh giữa Trung Quốc và Việt 

Nam, thậm chí cả trong Vùng văn học Đông Á. Tất cả các khía cạnh trên đã đạt được thành 

tựu phong phú. Tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc vì những nghiên cứu này thường chỉ tập trung 

ở giới học thuật. Độc giả Trung Quốc gần như ít có dịp tiếp xúc với tác phẩm văn học Việt 

Nam và không rõ về mối quan hệ lâu dài và gần gũi giữa văn học Trung Quốc và Việt Nam. 

Vào những năm 1960, nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, đặc biệt là các tác phẩm văn 

học chống Mỹ, đã được dịch sang Trung Quốc. Cho đến nay, người Trung Quốc trên 55 

tuổi đã có một số ấn tượng về văn học Việt Nam. Nhưng trong những thập kỷ gần đây, 

trong quá trình “cải cách mở cửa” và “đổi mới” của Trung Quốc và Việt Nam, hai nước đã 

quan tâm đáng kể đến công cuộc phát triển kinh tế và giành được tốc độ phát triển kinh tế 

khá cao, còn dịch thuật và nghiên cứu văn học thì chưa được coi trọng đầy đủ. Ngày nay, có 

rất ít bản dịch các tác phẩm văn học Việt Nam và nhiều người trẻ ở Trung Quốc cũng 

không có nhiều cách thức để tiếp xúc và hiểu biết về văn học Việt Nam. Chúng tôi hy vọng, 

bên cạnh tiến hành các nghiên cứu khoa học và dịch thuật, các học giả sẽ tiến hành nhiều 

công tác về phổ biến văn học Việt Nam tại Trung Quốc và cung cấp thêm tài liệu nghiên 

cứu về văn học đương đại Việt Nam cho các học giả không hiểu tiếng Việt. 

Hiện nay, tình hình này đang dần thay đổi. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đặc 

biệt coi trọng sự giao lưu văn hóa và văn học với các nước châu Á láng giềng. Chúng tôi tin 

rằng các tác phẩm văn học Việt Nam sẽ ngày càng được nhiều độc giả Trung Quốc hiểu 

hơn. Như nhà văn Việt Nam Bảo Ninh đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với một 

nhà báo của thời sự Pengpai Trung Quốc, “Giờ đây, Nỗi buồn chiến tranh đã được xuất bản 

ở Trung Quốc, tôi tin tưởng nó sẽ là một sự khởi đầu. Tôi tin rằng từ nay sẽ có nhiều tác 

phẩm khác của văn học Việt Nam sẽ được độc giả Trung Quốc đón nhận, giống như là độc 

giả Việt Nam đón nhận các tác phẩm của văn học Trung Quốc. Không có gì giúp người 

Trung Quốc và Việt Nam hiểu biết và thông cảm với nhau sâu sắc cho bằng các tác phảm 

văn học”.  
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