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Văn học so sánh là một bộ môn đã có vị trí ổn định trên thế giới 

song lại khá mới mẻ đối với những người học và giới nghiên cứu văn học 
ở Việt Nam. Vì thế, để tiếp cận bộ môn này, việc giải đáp những câu hỏi 
cơ bản nhất về nó là điều hết sức cần thiết. 

1. Tại sao không phải so sánh văn học nào cũng là văn học so 
sánh?

So sánh là một thao tác tư duy rất cơ bản. Trong cuộc sống, khi ta 
tư duy, ta đã dùng đến thao tác này rất thường xuyên như một phần tất 
yếu. Văn học cũng là một lĩnh vực của tư duy, của nhận thức, mang tính 
đặc thù, cho nên việc sử dụng thao tác so sánh trong sáng tác và nghiên 
cứu văn học là một điều hết sức tự nhiên. Từ khi có văn học, nhất là văn 
học viết đến nay, các nhà nghiên cứu đã có ý thức so sánh khi tìm hiểu 
văn chương, đặc biệt là khi có những hiện tượng song hành trong văn 
học. Có thể nhắc đến những hiện tượng song hành tiêu biểu trong văn học 
Việt Nam: Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du và Nguyễn 
Đình Chiểu, Cung Oán Ngâm và Chinh Phụ Ngâm,… So sánh các hiện 
tượng văn chương trở thành một phương pháp nghiên cứu văn chương. 
Vậy so sánh văn chương có phải là văn học so sánh không?

So sánh văn chương là một phương pháp nghiên cứu văn học có 
đối tượng bất kì. Người ta có thể so sánh hai hay nhiều đoạn văn, đoạn 
thơ với nhau, hoặc có thể so sánh tac phẩm này với tác phẩm kia, tác 
già này với tác giả khác, giai đoạn với giai đoạn, trào lưu với trào lưu, 
so sánh niên đại, lịch đại, các hiện tượng tương đồng hoặc tương phản, 
v.v…

Mục đích của so sánh văn học là từ những đối tượng nghiên cứu 
rút ra được bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của văn học. So sánh 
văn học có thể đi từ phạm vi nội bộ dân tộc tiến tới phạm vi rộng hơn bên 
ngoài dân tộc. Văn học còn là một hoạt động có tính giao tiếp, giao lưu 
nên sự so sánh là hết sức cần thiết trong phương pháp nghiên cứu.

Nhưng không phải so sánh văn học nào cũng là văn học so sánh. 
Văn học so sánh không phải là khoa học về mọi sự so sánh trong văn học. 
Văn học so sánh là một lĩnh vực, một xu hướng chỉ tiến hành nghiên cứu 
so sánh các hiện tượng văn học thuộc các nền văn học khác nhau của các 



dân tộc khác nhau, hoặc sớm hơn và hẹp hơn là thuộc các sắc tộc, các 
cộng đồng ngôn ngữ – văn hoá khác nhau. Nói một cách khác, Văn học 
so sánh nghiên cứu các mối quan hệ liên dân tộc, quốc tế trong văn học 
(có đối tượng xác định). Văn học so sánh là một bộ môn nghiên cứu văn 
học vừa có tính dân tộc, vừa có tính quốc tế.

 
2. Đối tượng của văn học so sánh: 
Đối tượng cơ bản của văn học so sánh là các hiện tượng văn học 

thuộc các nền văn học khác nhau của các dân tộc khác nhau, hoặc sớm 
hơn và hẹp hơn là thuộc các sắc tộc, các cộng đồng ngôn ngữ – văn hoá 
khác nhau. Nói một cách tổng quát, Văn học so sánh nghiên cứu  sự giao 
lưu, sự tiếp xúc các mối quan hệ quốc tế, liên dân tộc (international) giữa 
các nền văn chương.

Ở đây ta cần nói thêm một chút về các trường phái Văn học so 
sánh. Buổi đầu của quá trình hình thành và phát triển bộ môn xuất hiện 
hai trường phái chính, tạm được đặt tên là trường phái Pháp, trường phái 
My. Sở dĩ ta cần nói qua về các trường phái này vì giữa các trường phái 
có đôi chút khác biệt về đối tượng. Trong quá trình phát triển của bộ môn, 
giữa phương pháp và đối tượng của nó có mối quan hệ khăng khít vàa 
chặt chẽ với nhau song lại chưa thể có sự ổn định và nhất quán trong quan 
niệm.

Trường phái Mỹ không chỉ nghiên cứu đối tượng là những hiện 
tượng văn chương ngòai biên giới dân tộc mà còn so sánh văn chương 
với các lĩnh vực tinh thần khác như Mỹ học, Triết học, tôn giáo… Nhà 
nghiên cứu người Mỹ Henry H. H. Remak  định nghĩa Văn học so sánh 
như sau: “Văn học so sánh là sự nghiên cứu văn chương bên ngòai giới 
hạn của một xứ sở riêng biệt, và là sự nghiên cứu các mối quan hệ giữa 
văn chương một bên với các lĩnh vực tri thức và tín ngưỡng khác như 
nghệ thuật (hội họa, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc), triết học, lịch sử, các 
khoa học xã hội (chính trị học, xã hội học, kinh tế học), các khoa học, tôn 
giáo v.v… một bên khác. Tóm lại, đây là sự so sánh một nền văn chương 
với một hay các  nền văn chương khác và sự so sánh văn chương với các 
lĩnh vực khác của sự diễn tả con người.”

Mặc dù đặt ra mục tiêu và phạm vi lớn như vậy, trường phái Mỹ 
thiên về xu hướng thứ hai, song họ không tránh khỏi một số khó khăn và 
bế tắc về mặt phương pháp luận. Phải công nhận rằng mở rộng đối tượng 



so sánh của Văn học so sánh ra ngoài biên giới văn chương là làm rối rắm 
quan niệm , đối tượng đó và làm lạc hướng nghiên cứu.

Trường phái Pháp chỉ chuyên tâm đi vào xu hướng thứ nhất. Họ 
quan niệm rằng nghiên cứu văn chương ngoài biên giới dân tộc đã có 
phạm vi quá rộng rồi, nếu còn so sánh văn chương với các lĩnh vực tinh 
thần khác sẽ làm cho Văn học so sánh trở thành một bộ môn dàn trải mà 
nông cạn.

Đối tượng của Văn học so sánh chỉ nên là các mối quan hệ về văn 
chương giữa các dân tộc mà thôi, đối tượng so sánh chỉ  nên là các hiện 
tượng văn chương qua các biên giới địa lý và lịch sử của các dân tộc. Vấn 
đề dân tộc cũng cần phải được giải thích rõ vì khái niệm quốc gia và dân 
tộc không hề đồng nhất. Trong biên giới một quốc gia có thể có nhiều 
dân tộc, cho nên vẫn có thể có nhiều nền văn học khác nhau. Việt Nam 
có cả thảy 56 dân tộc, nên không chỉ có văn học của người Kinh. Các 
nhà nghiên cứu vẫn có thể so sánh văn học Ireland với văn học Scotland 
trong văn chương Anh, sánh văn học Hindi với văn học Bengali trong văn 
chương An Độ…

Trên đây là vấn đề cơ bản trong việc xác định đối tượng của Văn 
học so sánh. Vậy cụ thể hơn, mối quan hệ về văn chương giữa các dân tộc 
là những gì? Các nhà nghiên cứu đã xếp các mối quan hệ đó vào ba nhóm 
chính:

Các mối quan hệ trực tiếp giữa các nền văn học dân tộc. Khi 
nghiên cứu ở mặt này, các nhà nghiên cứu xác định các luồng giao lưu, 
ảnh hưởng, nhất là nếu có hiện tượng vay mượn thì phài tìm ra nguồn gốc 
vay mượn để đánh giá đóng góp của người vay mượn lẫn người cho vay.

Ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này là tác phẩm Đoạn trường tân 
thanh của Nguyễn Du ở Việt Nam và tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của 
Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung Quốc. Về mặt cốt truyện, 90% Nguyễn 
Du vay mượn từ nguyên tác Kim Vân Kiều truyện, nhưng ở từng tình tiết, 
tính cách nhân vật… có sự khác biệt rất lớn. Nhưng so sánh hai tác phẩm 
này với nhau không có nghĩa là ta làm cái việc hết lời ca ngợi Nguyễn Du 
và chê bai Thanh Tâm Tài Nhân, mà ta chỉ cần tìm ra sự đóng góp của 
mỗi tác giả và đặc trưng dân tộc được thể hiện trong mỗi tác phẩm.

Xét đến sự ảnh hưởng trong văn học thì có rất nhiều kiểu. Có thể 
là ảnh hưởng do nhân cánh nhà văn, ảnh hưởng về kỹ thuật viết văn, vay 
mượn tư liệu và chủ đề, ảnh hưởng bằng cách đưa ra một khung cảnh 



nghệ thuật mới… 
Các điểm tương đồng: Nhà so sánh luận Xô Viết Zhirmunsky 

nhận định: “Các phong trào văn học nói chung và các sự kiện văn học 
nói riêng – với tư cách là những hiện tượng quốc tế – một phần được xây 
dựng trên cơ sở những sự phát triển lịch sử tương đồng trong cuộc sống 
xã hội của các dân tộc và một phần dự trên những sự giao lưu văn hóa và 
văn học của các dân tộc đó. (…) Cần phải phân biệt những điểm tương 
đồng về loại hình với những sự du nhập văn học hoặc sự ảnh hưởng, bản 
thân những cái này cũng lại dự trên những điểm tương đồng trong quá 
trình tiến hóa xã hội.” Một ví dụ điển hình cho văn học so sánh nghiên 
cứu các điểm tương đồng là công trình của Đinh Gia Khánh, Chu Xuân 
Diên nghiên cứu về kiểu truyện Tấm Cám.

Việc nghiên cứu các hiện tượng tương đồng có thể được tiến hành 
theo các vấn đề: đề tài, tư tưởng, tình cảm, thể lọai, loại hình, phong cách, 
hình tượng, nhân vật v.v… Song điển hình nhất và phức tạp nhất vẫn là 
hiện tượng tương đồng của các trào lưu và trường phái văn học kể từ thời 
Phục Hưng cho đến nay.

Việc nghiên cứu các hiện tượng tương đồng giữa các nền văn học 
cũng cung cấp tư liệu và gợi ý hướng dẫn cho các nhà viết văn học sử 
dân tộc, các nhà phê bình và lý luận để họ khái quát nên những nhận xét 
và luận điểm  về phê bình và lý luận văn học, giúp họ có nhữngđánh giá 
chính xác hơn.

Có hai loại hiện tượng tương đồng:
Tương đồng lịch sử: bao gồm hiện tượng tương đồng cùng 
thời và tương đồng kế tiếp. Tương đồng lịch sử là tương 
đồng của những trào lưu thuộc các nền văn học kế cận nhau 
(ví dụ: nền văn học Phục Hưng, cổ điển, Anh Sáng, lãng 
mạn, hiện thực… ở Châu Au)
Tương đồng phi lịch sử: là sự giống nhau giữa các nền văn 
học cách xa nhau về không gian và thời gian. Nghiên cứu 
những điểm tương đồng phi lịch sử sẽ giúp cho các nhà lý 
luậnvăn học rút ra những kết luận bổ ích và xác đáng về quy 
luật phát triển chung của văn học, làm sáng tỏ sự phát sinh 
và phát triển của một thể lọai, một loại hình văn học cụ thể.

Đối tượng cụ thể thứ ba của Văn học so sánh là nghên cứu các 
điểm khác biệt độc lập:



Trong thực tiễn, có khi nhà nghiên cứu phải so sánh hai hiện 
tươợng văn học khác nhau để chứng min cho mức độ khác nhau giữa 
chúng, qua đó khẳng định thêm cho một yêu cầu nào đó của mình. Việc 
này không phải để chứng minh đơn thuần cái này khác cái kia, mà nó 
nhằm phục vụ những mục tiêu cụ thể của nhà nghiên cứu.

Ví dụ: so sánh nghệ thuật tả chân giữa Guy de Maupassant và 
Phạm Duy Tốn, so sánh tiểu thuyết Robinson Crusoe của Daniel Defoe 
với Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật để thấy Quả dưa đỏ chưa phải 
là tiểu thuyết phiêu lưu.

Đối tượng thứ ba này là để bổ sungcho hai đối tượng đầu. Các đối 
tượng ấy không hề phủ định lẫn nhau mà bổ sung cho nhau.

 
3. Chức năng của văn học so sánh:
Chức năng của văn học so sánh là làm sáng tỏ bản chất của văn 

học, con đường phát triển và các giá trị của văn học. Vì thế mà nó là 
phương tiện bổ sung đắc lực cho ba bộ môn nghiên cứu văn học còn lại 
là lý luận văn học, lịch sử văn học và phê bình văn học, gắn bó chặt chẽ 
không tách rời với các bộ môn này.

Cần trở lại một chút với các trường phái văn học so sánh ở phương 
diện tính chất của các mối quan hệ. Trường phái Mỹ có khuynh hướng 
thẩm mỹ, so sánh cá hiện tượng văn chương chủ yếu để phát hiện các giá 
trị nghệ thuật  (phê bình văn học) trong khi trường phái Pháp có khuynh 
hướng lịch sử nhiều hơn (lịch sử văn học). Sau này đã có sự dung hòa 
giữa hai trương phái này, và đó mới là hướng đi đúng, bởi vì khi nghiên 
cứu văn học, ta không thể chỉ quan tâm đến một bộ môn riêng lẻ.

Cụ thể hơn, văn học so sánh có chức năng làm rõ cái đặc thù dân 
tộc và cái quốc tế, từ vấn đề quan hệ văn chương để tìm ra tính chất, quy 
luật phát triển chung của văn chương trên phạm vi dân tộc và phạm vi thế 
giới cùng với các phạm vi chuyển tiếp, trung gian khác nữa. Đó chính là 
chức năng cơ bản của văn học so sánh.

Armand Nivelle cho rằng: “Sứ mệnh của nhà văn học so sánh 
không chỉ ở sự thiết lập một hệ thống các mối quan hệ ảnh hưởng và song 
hành giữa các sự kiện văn chương dân tộc và nước ngòai mà hơn thế, 
chính là ở chỗ phát hiện các đặc sắc văn chương dân tộc bên trong một 
tổng thể văn chương quốc tế”.



Văn học so sánh bổ sung cho sự nghiên cứu văn chương dân tộc 
và văn chương thế giới, giúp cho nhận thức của lòai người đối với hiện 
tượng này ngày càng chính xác hơn, phong phú hơn và sâu sắc hơn.
 

 
 
 
4. Vị trí của văn học so sánh trong bối cảnh khoa học và văn 

hóa ngày nay:  
Trải qua hơn một trăm năm tồn tại, bộ môn văn học so sánh đã 

có mọt vị trí vững vàng và độc lập tương đối trong khoa nghiên cứu văn 
học. Hiện nay, sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc đã trở thành một 
hiện tượng có tính chất tòan cầu. Văn học so sánh, do đó, ngày càng trở 
nên cần thiết vì nó giúp cho tòan nhân loại hiểu biết chính mình và hiểu 
biết lẫn nhau, thúc đẩy tiến trình giao lưu phát triển nhanh và ngày càng 
khắng khít. Văn học so sánh đã trở thành một trào lưu thế giới.

Trên phạm vi thế giới, Văn học so sánh đang ở giai đọan phát triển 
manh và trưởng thành. Văn học so sánh  đã được đưa vào giảng dạy trong 
các trường đại học trên toàn thế giới. Có 37 nước đã thành lập Khoa Văn 
học so sánh hoặc thành lập viện nghiên cứu Văn học so sánh. Dù đã ra 
đời hơn 100 năm, song Văn học so sánh vẫn còn sức hấp dẫn mãnh liệt. 
Nhưng dường như sự phổ biến của nó ở Phương Tây vẫn rộng rãi hơn ở 
Phương Đông.

Vào năm 1954, Hiệp hội Văn học so sánh quốc tế được thành lập, 
đến nay đã có trên 4500 thành viên, trở thành một trong những hiệp hội 
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quốc tế lớn nhất. Điều đó càng 
khẳng định thêm sự hấp dẫn và tầm quan trọng của bộ môn Văn học so 
sánh. 

Nhất là từ khi có sự xuất hiện của Chủ nghĩa duy vật biên chứng và 
Chủ nghĩa duy vật lịch sử, Văn học so sánh đã có một bước ngoặt cách 
mạng trong tiến trình phát triển của mình về mặt phương hướng, phương 
pháp luận.

Ở phạm vi Việt Nam, trước kia, bộ môn Văn học so sánh chưa có 
dịp hình thành và phát triển như là một bộ môn nghiên cứu văn học chính 
thức. Mặc dù vậy, văn học Việt nam lại có nhiều thuận lợi và tiềm năng 
cũng như nguồn đề tài để Văn học so sánh phát triển. Có thể so sánh văn 
học Trung đại Việt Nam với văn học cổ Trung Quốc, so sánh văn học 
Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX với văn học Pháp, văn học cách 
mạng Việt Nam với Văn học xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô… Có thể nói 
văn học Việt Nam chịu rất nhiều nguồn ảnh hưởng nhưng lại rất đậm đà 
bản sắc dân tộc, là mảnh đất màu mỡ cho nghiên cứu Văn học so sánh.

Văn học so sánh khẳng định vị trí của mình ở Việt Nam hơi muộn. 
Bước đầu khởi động là hội nghị chuyên đề về Văn học so sánh được tổ 



chức vào năm 1972 tại Đại học Sư Phạm Hà Nội, với báo cáo chính của 
giáo sư Nguyễn Đức Nam. Từ đó, ngành Văn học so sánh bắt đầu được 
chú ý và liên tục phát triển cho đến nay. Đã có một số chuyên luận giới 
thiệu lý thuyết và các công trình nghiên cứu cụ thể về Văn học so sánh 
xuất hiện trên các báo, nhất là Tạp chí văn học.

Hiện nay, ở Việt Nam, bộ môn Văn học so sánh đã được đưa vào 
giảng dạy ở bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành 
văn học. Dựa vào điều này ta cũng thấy được tầm quan trọng của bộ môn 
này trong công tác nghiên cứu văn học. Song bộ môn này chỉ mới phát 
triển mạnh về mặt lý thuyết. Văn học so sánh Việt Nam cần có thêm 
nhiều công trình nghiên cứu những hiện tượng văn học cụ thể. Điều đó 
mới là thiết thực nhất cho việc khẳng định vị trí của bộ môn này ở Việt 
Nam.


