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Tóm tắt: 
 

Cũng giống như vai trò của tuổi trẻ đối với văn học nói chung, hình tượng những thanh niên 
vùng cao luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các truyện ngắn hiện đại về đề tài dân tộc, miền 
núi. Họ hiện lên trong các tác phẩm thường mang một sức sống mãnh liệt; có một vẻ đẹp vừa 
khỏe mạnh, chất phác, hồn nhiên vừa mang đậm những nét đặc trưng của làng bản, quê hương 
chốn đại ngàn. Thông qua những hình tượng tiêu biểu như hình tượng người phụ nữ dân tộc ít 
người, bạn đọc tiếp cận được gần hơn thế giới đời sống tâm hồn, tâm linh, những phong tục tập 
quán và cuộc sống sinh hoạt của đồng bào vùng cao để từ đó hiểu thêm những khát vọng về 
tương lai của tuổi trẻ trong cộng đồng các dân tộc này… 
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Abstract: 
 

Like the role of youth in literature in general, the image of the young man in the highlands is 
always placed high in the center of modern short stories about ethnic minorities in mountainous 
areas. They show up in the works as vital, strong, naive, innocent young men, bearing the 
characteristics of the villages and the mountains. Through the typical image of the woman of 
ethnic minorities, readers have closer access to the spiritual world, the customs and daily life of 
highlanders and thereby learn more about the future aspirations of the youth in these ethnic 
communities… 
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