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

Luận án phân tích, đánh giá, tổng kết một vấn đề có tính cốt lõi – quan niệm văn học là vũ 
khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 – 1985. Vấn đề này liên quan đến sự sống còn 
và hưng vong của văn nghệ cách mạng, đồng thời nó cũng là vấn đề có tính lịch sử thời đại những 
năm 1945 – 1985. 

Luận án chỉ ra các đặc điểm có tính lịch sử của nền thơ cách mạng do ảnh hưởng của quan 
niệm văn học nói chung, thơ ca nói riêng là vũ khí; cho thấy ảnh hưởng của quan niệm này đến tiến 
trình vận động của cả nền thơ, hình tượng thơ cũng như ngôn ngữ thơ. 

Luận án cũng làm rõ những đặc trưng cơ bản, những thành tựu cũng như những hạn chế 
của thơ ca cách mạng giai đoạn 1945 – 1985.       
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án sẽ là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho việc giảng 
dạy và học tập chuyên ngành văn học hiện đại.   
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

-  Nghiên cứu theo hướng quan niệm văn học là vũ khí trong trường ca giai 
   đoạn 1945 – 1985. 
-  Nghiên cứu theo hướng quan niệm văn học là vũ khí trong thơ ca miền 
   Nam trước 1975. 
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