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Thế kỷ XX với những khát khao mãnh liệt cách tân nghệ thuật  tiểu thuyết đã xuất hiện nhiều toan tính đổi mới 

kỹ thuật không gian tiểu thuyết. Các tác gia tiểu thuyết đã mở rộng phạm vi của miêu tả, thay đổi cấu trúc tự sự. 

Môi trường hiện thực nơi con người tồn tại là đối tượng trung tâm của tiểu thuyết và qua tài năng của Le 

Clézio đã trở thành không gian nghệ thuật phản ánh những vấn đề bức thiết của nhân loại. Những chuyến viễn 

du không phải chỉ là những chuyến phiêu lưu khám phá những vùng đất mới, mà thực chất là những cuộc hành 

trình tinh thần. Cấu trúc các cuộc hành trình phản ánh thế giới quan của người nghệ sỹ đòi hỏi các kỹ thuật xử 

lí không gian phù hợp. 
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The 20th century with aspirations to renovate novel writing art helped create innovations of techniques in 

novels’ space description. Novelists expanded the scope of description and changed structures of narration. 

Novels focused on realistic environment where humans existed and through Le Clezio’s talent, it reflected 

urgent social issues of humankind. Adventures were not journeys to explore new lands but in fact journeys in 

mindset. The structure of the adventures reflects the artist’s outlook, which requires appropriate techniques of 

space description. 
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