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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Luận án đã tổng quan, khái quát về con người trong sự phát triển, vận động của tiểu thuyết Việt Nam 

thời kỳ Đổi mới. Khẳng định sự đổi mới tư duy nghệ thuật về con người của các nhà văn qua thể loại tiểu thuyết, 

mang tính quyết định chi phối đến toàn bộ hệ thống cấu trúc thể loại cả về mặt nội dung lẫn hình thức. Phân chia 

con người dưới hai góc độ: con người bản chất xã hội (Người lính, Người nông dân, Người trí thức) và con 

người loại hình (Con người lịch sử - văn hóa, Con người “huyền thoại”, Con người “dị biệt”), luận án nhằm chỉ ra 

những đóng góp có tính chất mới mẻ trong việc cắt nghĩa cách nhìn về con người thông qua các hình tượng.  

- Tìm hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật luận án nhằm đưa ra những điểm kế thừa so với tiểu thuyết 

truyền thống khi lý giải chúng trong sự vận động và chi phối của tư duy sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, 

đồng thời khẳng định những điểm mới đáng ghi nhận về phương thức thể hiện nhân vật theo chiều khám 

phá mới chịu ảnh hưởng của văn học thế giới. Thứ hai, qua tìm hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, luận án dựa 

vào tiêu chí đề tài phản ánh của tiểu thuyết, qua đó cho thấy sự mở rộng biên độ “lời nói” trong tiểu 

thuyết khi phản ánh tính phức tạp của ngôn ngữ đời sống vào ngôn ngữ của một thể loại cụ thể luôn có 

độ mở tối đa khi tiếp cận, lý giải mọi góc độ về con người. 
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- Nghiên cứu xu hướng phát triển của tiểu thuyết trong văn học đương đại. 

- Nghiên cứu các lý thuyết mới trong lý luận văn học. 
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