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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu.
1.1.

Mục đích nghiên cứu

Làm rõ sức sống của truyền thuyết Thánh Gióng, phân tích các đặc điểm và
giá trị của truyền thuyết thánh Gióng như một hiện tượng văn hóa góp phần giữ gìn
và phát huy các giá trị của nó trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại. Nghiên
cứu, tìm hiểu các đặc điểm của truyền thuyết Thánh Gióng trong đời sống văn hóa
xã hội Việt Nam qua các văn bản và diễn ngôn dân gian, xem xét truyền thuyết
Thánh Gióng như một hiện tượng văn hóa trong tổng thể nguyên hợp của văn hóa
dân gian, trong mối quan hệ với các sinh hoạt văn hóa hiện nay. Xác định một số giá
trị của TTTG trong đời sống văn hóa xã hội của người dân Việt Nam trong bối
cảnh xã hội Việt Nam đương đại, tìm ra ý nghĩa của thực hành văn hóa qua sự tồn
tại của TTTG từ xưa tới nay.
1.2.

Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu về đặc điểm và các giá trị văn hóa của truyền thuyết Thánh
Gióng. NCS nghiên cứu TTTG và các thành tố văn hóa liên quan khác qua các
nguồn tài liệu do các tác giả đi trước viết với những kiến thức đa dạng, sâu rộng cả
về không gian và thời gian. Trong đó, về phạm vi không gian tập trung chủ yếu là
châu thổ Bắc Bộ, các khu vực Gia Lâm, Sóc Sơn, Hà Nội. Về thời gian, NCS
nghiên cứu từ các ghi chép sớm nhất về TTTG đến những sưu tầm và những ghi
chép đánh giá đương đại hiện nay như một tổng thể của một hiện tượng văn hóa.
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2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng.
Luận án vận dụng phương pháp tiếp cận của văn hóa học là phương pháp
nghiên cứu tập hợp nhiều phương thức, thao tác và biện pháp được sử dụng để phân
tích hiện tượng văn hóa. Cụ thể là sử dụng phương pháp tiếp cận liên ngành, trong
đó sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu của các khoa học khác như Văn hóa
dân gian, Nhân học văn hóa, Lịch sử, Văn học. Ngoài ra đề tài còn sử dụng các
phương pháp khác như: Phương pháp nghiên cứu tổng thể, phương pháp so sánh
văn bản, phương pháp quan sát tham dự.
3. Các kết quả chính và kết luận.
Luận án Truyền thuyết Thánh Gióng – đặc điểm và giá trị văn hóa là công
trình nghiên cứu chuyên biêt, có tính hệ thống về truyền thuyết Thánh Gióng.
Luận án tổng hợp các ghi chép, nghiên cứu về truyền thuyết Thánh Gióng,
làm cho người đọc có cái nhìn đa chiều và toàn diện góp phần làm sáng tỏ đặc điểm
và các giá trị văn hóa của nó. Truyền thuyết Thánh Gióng được nhìn nhận như một
thực thể văn hóa đã vượt khỏi địa bàn gốc – nơi ông Gióng ra đời, để lan tỏa và
diễn biến với những tình tiết mới, sự kiện mới trở thành một hiện tượng văn hóa,
ngày càng sống động, trường tồn và phát triển phù hợp với môi trường văn hóa của
xã hội mới.
Đề tài góp phần làm tăng thêm hàm lượng tri thức góp phần giáo dục, nâng
cao nhận thức của người dân nói chung và người dân ở các khu vực có lưu truyền
và thờ tự Thánh Gióng nói riêng.
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