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Анотація. У роботі розглядаються творчий шлях й сучасні добутки 

китайського письменника Као Венксуана. Зазначено, що його світові видання 

останніх років є своєрідним Новим шовковим шляхом китайської дитячої 

літератури на Захід – до Європи й Америки. Припускається, що зустрічним 

рухом цим шляхом є присудження письменникові 2016 року Міжнародній премії 

Г.Х. Андерсена. Наведено стислу характеристику книг Венксуана, що вийшли з 

друку в останні роки. 
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Abstract. In this paper we describe the creative way and modern works of 

Chinese writer Cao Wenxuan. Indicated that its global publications of recent years 

are a peculiar New Silk Road of Chinese children's literature to the West - to Europe 

and America. It is assumed that oncoming traffic on this road is conferment to the 

writer Hans Christian Andersen 2016 Awards. Provides a brief description of 

Wenxuan's books that were published lately. 
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Найбільш відомий, популярний та успішний дитячий письменник Китаю 

Као Венксуан (Cao Wenxuan) народився у січні 1954 в маленькому селі 

провінції Яньчен китайського округу Цзянсу. Мав важке дитинство, пройшов 

три роки загальнонаціонального великого голоду (1959 – 1961), а дитячі 

спогади про крайню бідність і голод відобразив у своїх творах. Закінчив 

факультет китайської мови та літератури Пекінського університету, де згодом 

став професором і членом Наукової ради. Зараз – віце-президент Пекінського 

відділення спілки письменників Китаю, член журі різноманітних національних 

премій. На батьківщині Венксуана вважають "власним Гансом Андерсеном". 

Автор більше ста романів, повістей і оповідань, наклад яких вимірюється 

мільйонами примірників. Три романи екранізовані. Видає журнали і альманахи, 

бере участь в розробці шкільних програм, до яких включено і деякі з його 

творів. Лауреат численних міжнародних і національних дитячих премій Азії та 

Китаю. 

Останнім часом твори Венксуана проклали Новий шовковий шлях для 

китайської дитячої літератури – пішли на Захід у вигляді європейських та 

американських перекладів, а також видань китайською у Європі і, особливо, у 

США. І ось цього року у зворотному напрямку до Као вирушила премія 

Г.Х. Андерсена (2016) – найпрестижніша відзнака в літературі для дітей, яку 

називають Малою Нобелівською премією, що вручається Міжнародною радою 

з дитячої та юнацької книги (ІBBY) у вигляді Золотої медалі з профілем 

Андерсена. 

З прес-релізу IBBY (2016): Венксуан " під глибоким впливом власного 

важкого дитинства досконало змальовує великі проблеми складного дитячого 

життя, в якому немає простих відповідей". Його книги "не прикрашають життя, 

а визнають, що воно часто може бути трагічним, і що діти можуть страждати. У 

той же час, вони можуть любити і знайти зрозуміння і доброту тоді, коли цього 

найбільше потребують. Као змальовує реальний світ лірично і переконливо. 



Його вражаюча проза є відмінним прикладом того, як треба розповідати про 

боротьбу хоробрих дітей з величезними труднощами, і це приваблює широкі 

кола сучасної дитячої читацької аудиторії". Останнім часом книги Као у 

відповідних перекладах "знайшли захоплених читачів в Англії, Франції, 

Німеччині, Італії та Кореї. Діти з інших країн світу чекають на них також". 

Розглянемо світові видання останніх років творів письменника. 

Коротка повість для дошкільного віку "Червоний гарбуз" (Hong hu lu, 

1995). Непорозуміння перетворили дві родини на протилежних берегах річки у 

незнайомих людей. Але маленький хлопчик з однієї сім'ї та маленька дівчинка з 

іншої знайшли спосіб разом весело гратися у річці, забуваючи про те, що 

коїться навколо них. Переклад англійською Чена Цяня (Cheng Qian, [1]). 

Роман для середнього шкільного віку "Солом'яний будинок" (Cao Fang Zi, 

1997). Місце дії – провінція Цзяннань початку 1960-х років. Життя звичайного 

китайського села під час культурної революції очима звичайного хлопчика 

Саньсана на протязі шести років його навчання у початковій школі. Найбільш 

знаковий роман китайської дитячої літератури, чотири національні літературні 

премії. Має більше трьохсот перевидань загальним накладом більше 10 

мільйонів примірників. Екранізація Сюй Гена (Xu Geng, 1998) за авторським 

сценарієм отримала дві національні та одну міжнародну премію. Переклад 

англійською Сільвії Ю (Sylvia Yu) і Джуліана Чена (Julian Chen, [2]). Двомовне 

видання (китайсько-англійське) отримало назву "Солом'яні будинки" [3]. 

Роман для молодшого шкільного віку "Бронзовий та Соняшник" (Qing 

Tong Kui Hua, 2005). До виправного центру поряд з маленьким китайським 

селом під час культурної революції висилають з міста на "перевиховання" 

скульптора, відомого своїми бронзовими фігурами соняшників. Разом з ним 

приїжджає семирічна донька на ім'я Соняшник, єдиним другом якої стає 

одноліток Бронзовий – німий хлопчик з найбіднішої сільської сім'ї. Він також 

не має друзів. Після загибелі батька, який втонув у місцевій річці, Соняшник 

залишається сиротою, але її приймає до себе сім'я Бронзового, і здійснюється 

мрія хлопчика про сестру. Бронзовий і Соняшник пірнають у важке сільське 



життя, приєднуються до боротьби сім'ї з голодом, повенями, сараною, до 

зусиль, щоб вижити, щоб заробити трохи грошей, аби надати бабусі медичну 

допомогу. Голод як прямий наслідок культурної революції є своєрідним фоном 

роману: "Діти пішли в школу, як зазвичай, і почали читати книги, як зазвичай, 

але їх красиві голоси з часом ставали все слабкіше й слабкіше, і згодом вони 

вже не були здатні читати вголос... Люди були стурбовані. З занепокоєння вони 

спітніли. Коли голод став нестерпним, вони почали думали про те, щоб гризти 

каміння". Але витривалість й дружба головних героїв не залишають сумнівів у 

тому, що все буде добре. Роман отримав три літературні премії Китаю. 

Переклад німецькою Нори Фріш (Nora Frisch, [4]). Переклад англійською Гелен 

Ван (Helen Wang, [5]). Переклад італійською Дезідерії Гучіардіні (Desideria 

Guicciardini, [6]). Переклад французькою Бріджит Жюльба (Brigitte Guilbaud, 

[7]). 

Казкова епопея для середнього шкільного віку "Книга великого короля" 

(Da Wang Shu, 2008). Частина перша – "Чорна брама" (Huang liuli, [8]). Король 

підземного світу Екстінгуш захоплює світ, відбирає у людей зір, слух, мову й 

душу та запечатує їх в золото, срібло, мідь і залізо чотирьох гір, а також спалює 

усі книги. Лише одна чарівна "Книга великого короля" рятується і перелітає до 

простого хлопчика – пастуха Манга, який згодом стає королем і очолює армію 

повстанців, що вирушає на боротьбу з темним володарем за визволення світу. 

Переклад англійською Ніколаса Річардса (Nicholas Richards, [9]). 

У наступних частинах армія Манга за допомогою чарівної книги та 

 жіночих каменів знищує темну фортецю, збудовану з каменів чоловічих 

[10], 

 дубового вогню гасить магічний темний вогонь [11], 

 міфічного звіра золото-людожера знищує усе золото в темному 

королівстві [12]. 

Серія повістей для середнього шкільного віку "Діндін і Дандан" (Dingding 

Dangdang, 2012, [13]). Два брати з синдромом Дауна (7-річний Дандан і 12-

річний Діндін) живуть разом з люблячою бабусею у невеличкому китайському 



селі. Батьки братів померли, а діти і дорослі навколо ставляться до них по-

різному. У школі з них іноді навіть знущаються. Але брати міцно тримаються 

одне одного та навіть допомагають своїй бабусі зводити кінці з кінцями. 

Одного разу молодший брат пропадає безвісти на переповненому ринку, і 

старший брат вирушає у довгу подорож на його пошуки у невідомий зовнішній 

світ. Мужність, мудрість і чарівність героїв не залишають сумнівів у майбутній 

зустрічі братів. Серію включено до особливого списку книжок, рекомендованих 

IBBY (2015) для дітей з вадами розвитку. 

Серед численних оповідань відзначимо тільки переклади для молодших 

школярів. Збірка з 12 оповідань "Солодке апельсинове дерево" у англійському 

перекладі китайського видавництва "Дельфін" в серії "Найкраща китайська 

дитяча література" [14]. Окремі оповідання у вигляді книжок-картинок: 

 "Вдалині" у перекладі датською Бірда Поульсена (Birde Poulsen, [15]); 

 "Дим" у перекладі шведською Філіпа Матсона (Philip Mattsson, [16]); 

 "Ліхтарний № 8" у перекладі французькою Марі-Крістін Гаудіно-Шабо 

(Marie-Christine Gaudinat-Chabod, [17]); 

 "Пташині мандри" у перекладі датською Роджера Мелло (Roger Mello, 

[18]), або "Весняна подорож" у перекладі шведською Ганни Густафссон-

Чен (Anna Gustafsson Chen, [19]); 

 "Чашка, що зникає" у перекладі шведською Єви Екерот (Eva Ekeroth, 

[20]). 

Таким чином, головні складові Нового шовкового шляху китайської 

дитячої літератури, що базуються на творах Венксуана: 

у напрямку Схід – Захід: 

o видання китайською західних видавництв; 

o власні переклади західних видавництв; 

o двомовні видання (білінгва) західних видавництв (переклад з 

китайським оригіналом); 

у зворотному напрямку: 

o європейські переклади китайських видавництв; 



o двомовні видання (білінгва) китайських видавництв (оригінал з 

європейським перекладом); 

o численні переклади та перекази Венксуана китайською мовою 

найвідоміших творів світової літератури; 

o включення творів письменника до особливого списку світової 

літератури IBBY; 

o нагородження Венксуана найпрестижнішою відзнакою в світовій 

літературі для дітей та юнацтва. 

Проза Венксуана слушно займає одне з провідних місць як у китайській 

дитячій літературі, так і в сучасній світовій літературі для дітей та юнацтва та 

позитивно впливає на природний процес міжкультурної та міжцивілізаційної 

адаптації. 
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