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Sự tồn tại đích thực và những đặc trưng của tác phẩm văn học chỉ có được nhờ hai hoạt động ý thức có nội 

dung chủ ý từ tác giả và người đọc và Ingarden đã gọi tác phẩm là vật hai lần có ý thức. Tác phẩm văn học ra 

đời mang những yếu tố khách quan và chủ quan, nó là một quá trình năng động và phức tạp. Sự hình thành tác 

phẩm văn học là quá trình không khép kín, với khả năng tiềm ẩn của văn bản trước những tác động và hệ 

thống qui ước của từng thời đại. Trong sự hình thành tác phẩm, quá trình đọc yếu tố bên ngoài đóng vai trò 

quan trọng, quyết định sức sống bền chặt qua nhiều năm tháng của tác phẩm. Luận điểm then chốt đó đã được 

hệ thống lí luận văn học hiện đại minh chứng một cách khoa học. Sức hấp dẫn và tính hiệu quả của tư duy mới 

mẻ này được thể hiện qua sự ra đời của những khuynh hướng tiếp cận văn bản văn học vô cùng phong phú trên 

thế giới. Sức sống của những quan niệm và phương thức mới đó đã lan tỏa ở khắp mọi nơi và được thế giới 

chấp nhận. 
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The real existence and characteristics of literary works result from two purposeful actions of writers and 

readers. Ingarden considered literary works double-purposed subjects. Literary works have both objective and 

subjective features, being a dynamic and complex issue. Literary works are produced in a non-closed process, 

depending on their potentials influenced by the principles of each time period. The reading of external factors 

plays a significant role which decides the long endurance of the literary works. This key principle is 

scientifically proven by modern literary theory. The attraction and effectiveness of this novel mindset result in 

the emergence of diverse literary text approach worldwide. These new viewpoints and principles have also 

been popularied and recognized all over the world. 
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