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perspectives of various foreign-language newspapers. The result, the above quote 
claims, is a more nuanced view of world affairs. 

Thus, through a study of the mechanisms behind the media and news agencies, as 
well as an examination of a selection of «Courrier international» articles in the light of 
certain translation theories, we shall seek to uncover the extent to which this 
newspaper truly provides an unfiltered representation of the Anglophone media to its 
French readership. An examination of this explicit case of translated news will bring the 
crucial role of translation in generating and shaping news in all media forms into 
sharper focus. 
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Маргарита КІРЄЄВА 

(Кривий Ріг, Україна) 
 

СИМВОЛІКА ІМЕНІ У ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ  
«ДІТИ ЧОРНОБИЛЯ» ЄВГЕНА ГУЦАЛА 

 
У створенні національно-культурної картини світу важливу роль відіграє сим-

воліка. За допомогою системи символів людей певної національності, можна 
осягнути особливості моральних цінностей, духовного світу народу. Цікавою є 
символіка імен українського народу. Особливості значень імен складалися протя-
гом багатьох століть. Необхідність розгляду символіки імені у літературі зумовле-
на особливою роллю, яку ім’я відіграє в характеристиці персонажа.  

Особливі імена для героїв своїх оповідань обирав видатний письменник Євген 
Гуцало у збірці «Діти Чорнобиля». Збірка вийшла у 1995 році, після смерті видат-
ного письменника. Оповідання відображають особливості життя дітей після жах-
ливої катастрофи.  

Творчість письменника ставала предметом дослідження різних науковців. Так, 
Ю.Сердюк у передмові до збірки «Діти Чорнобиля» зазначив, що твори Є.Гуцала – 

http://www.courrierinternational.com/page/qui-sommes-nous
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це подорожі у таємницю людської душі [1]. І.Голубовська досліджує використані 
письменником засоби осмислення впливу чорнобильської трагедії на життя ді-
тей [2]. Н.Морозюк аналізує поняття добра і зла в оповіданнях про дітей Чорноби-
ля, роблячи висновок, що добро і зло – це половини одного цілого [3]. М.Варданян 
наголошує, що в оповіданні «Чорнобильська дівчина Калина» автор за допомогою 
незвичного імені Калина проводить аналогію з народним символом України [4]. 
Попри таку увагу до оповідань Є.Гуцала, символіка імені дітей не ставала пред-
метою окремого розгляду. Тому метою статті є дослідження символіки імені у 
збірці оповідань «Діти Чорнобиля» Є.Гуцала, зокрема «Скажений чорнобильський 
собака», «Зозуля», «Дитя від стронцію», «Чорнобильська дівчина Калина». 

Оповідання «Скажений чорнобильський собака» починається з розмови мате-
рі і сина про собаку Пальму. Як мати не вговорювала сина не гратися з собакою, 
Грицькові все дужче кортіло до Пальми [1, 4]. Ім’я головного героя буквально 
означає «той, хто не спить, пильнує» [5, 53]. Особливості значення імені хлопчика 
ми можемо побачити в нього характері, поведінці, ставленні до всього живого: 
«Ось джміль рушає понад землею – і вони слідом за джмелем через садок» [1, 5], 
«Давай замажемо оцю дюромаху, бо це рана, березі болить» [1, 11], «В хвої ста-
рої високої ялини бігають дві білки, одна за одною, а Грицько з Пальмою знизу 
мовчки стежать за їхньою грою» [1, 14]. Прослідковуючи поведінку, почуття хлоп-
чика протягом твору, ми можемо побачити, наскільки він прив’язався до Пальми. 
Йому байдуже на зовнішній вигляд собаки, на її «чорнобильське» походження, 
для Грицька вона найкращий друг. Дитяча цікавість спонукає хлопчика підслухати 
розмову матері з сусідом дідом Кирилом. Їхні слова дуже ранять почуття хлопчи-
ка: «Губи у нього сіпаються, вода розхлюпується з відра, в очах стоять сльози. 
Хоче сказати щось, але слова клубком стають у горлі» [1, 9]. І тоді він зважується 
на рішучий крок – втекти з дому для того, щоб врятувати свою Пальму. При цьо-
му, Грицько готовий захищати свого друга від усього світу: «Я тебе не дам скрив-
дити, хай там дід Кирило чи мати...» [1, 14], «Перестань журитися, Пальмо, перес-
тань. Ні в чому ти не винувата, я не дам тебе скривдити» [1, 16]. Мати оцінює сина 
як малу дитину, яка нічого не розуміє: «Ех, дитино, та не візьмуть від Пальми, ось 
не тямиш ти» [1, 7], а дід Кирило засуджує хлопчика через його прив’язаність до 
собаки: «Обіймається з собакою, як з мамою рідною. Ото заразу цілує, бо йому 
зараза дорога» [1, 10]. Водночас, для Пальми хлопчик – цілий світ: «Здається, 
ладна бігти з Грицьком на край світу» [1, 10]. Автор за допомогою опису природи 
показує безтурботне дитинство: «А надворі – сонце в небі схоже на велетенський 
барабан, саме небо – наче синє море штормить у безмежній високості, на дере-
вах бруньки бубнявіють…» [1, 7]. Така риса характеру Грицька, як готовність за-
хищати, оберігати, відображається в його імені. 

Хлопчик Миколка – головний герой оповідання «Зозуля», ім’я якого означає «пе-
реможець» [5, 77]. На початку твору він постає перед читачами сердитим на старе-
ньку бабусю за те, що йому доводиться увесь час відповідати на одні і ті ж питання, 
на її роз’яснення щодо роботи батьків: «Наче я сам не знаю, що вони подалися в 
колгосп!» [1, 66]. Але у ході розгортання подій, добре серце хлопчика прослідкову-
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ється, він вирішує знайти зозулю, яка б накувала його бабусі довгих літ: «То я вам 
знайду таку зозулю, яка багато накує» [1, 68]. Бабуся погоджується з ідеєю онука, 
щоб чимось зайняти дитину: «Знайди, авжеж. У тебе молоді ноги, знайди» [1, 68]. 
Миколка біжить крізь усе село, раптом зустрічає дівчинку, яку питає про зозулю. 
Через образ дівчинки автор передає ставлення людей до переселенців: «Пересе-
ленський, того й за зозулею бігаєш» [1, 71]. Стримуючи образу, гнів та лють: «Його в 
цьому чужому селі, куди вони переселилися, ще ніхто не ображав так, як ця… жаба 
зелена» [1, 72], хлопчик біжить далі шукати зозулю. Врешті-решт, знайшовши зо-
зулю, Миколка подумки просить її заспівати, жаліючи бабусю: «Заспівай, зозулько, 
чуєш! Я ж не для себе прошу, а для баби Оришки, бо мені її дуже жаль, ой, жаль» 
[1, 74]. Проте, зозуля не відповідає на прохання хлопчика співом, і, він, сумуючи за 
рідним селом, згадує, що на його батьківщині зозулі перемовляються між собою. 
Миколка звинувачує себе, що так і не дочекався співу зозулі. Хлопчик повертається 
назад додому та вирішує сам накувати бабусі довгих літ життя. Так, Миколка – кміт-
ливий, знаходить вихід з непростих обставин.  

Головною героїнею в оповідання «Дитя від стронцію» постає дівчинка Мар’янка 
– сестра ліквідатора пожежі на Чорнобильській АЕС. Ім’я Мар’яна – поєднання двох 
імен: Марія і Анна, що, у свою чергу, означають «кохана» та «милостива» [5, 161]. 
Письменник зображує героїню з русявим волоссям та засмаглим обличчям [1, 79]. 
Дівчинка дуже тяжко переживає втрату брата, її мучать роздуми про те, чому так 
сталося: «І чому його не стало, чому? І де взявся Чорнобиль, що забрав нашого 
Василя? Як він гасив ту радіацію, що його спалило?» [1, 80]. Дорослі не можуть 
пояснити дитині причини події, оскільки і самі того не розуміють. Вселяє у дівчинку 
надію звістка про вагітність Ганни Михайлівни – дружини покійного брата. Вона готує 
вареники для Гані, приносить сметану, потім їжака, чекає на перервах та після шко-
ли, усіляко намагається оберігати, хоча автор за допомогою опису природи показує 
відсутність необхідності у цьому: «Але в лагідному гаю – тиша й спокій» [1, 79]. 
Мар’яна так радіє, що у неї буде племінник, який так схожий на її Василя, будує 
плани на майбутнє: як навчить малого їздити на велосипеді, на мотоциклі, як вони 
поїдуть у ліс, у гори з наметом [1, 86–87]. Ганна Михайлівна відноситься до Мар’яни 
як до дитини, якій ще зарано слухати розмови дорослих: «Вийди, Мар’яно, в сусідню 
кімнату, а ми тут побалакаємо» [1, 89]. Але підслухана розмова матері та Гані про 
переривання вагітності розриває дитяче серце: «І Мар’яна хапає біля ганку велоси-
пед, щоб тікати світ за очі» [1, 90]. Розпач породжує у ній гнів, образу, злість: «Їй 
хочеться кинути в обличчя Ганні Михайлівні весь свій розпач, але слів нема, у гру-
дях клекоче сама лише ненависть» [1, 92]. Горе полонило дитячу душу, що навіть не 
залишилось сліз, щоб плакати. Зрештою, Мар’яна, розмовляючи з їжаком, знахо-
дить вихід із ситуації – колись народити самій, такого хлопчика, як її брат Василь, 
адже вона також схожа на Василя. У тому вона реалізує настанову свого імені на 
кохання та доброту. 

Зворушлива історія кохання зображена в оповіданні «Чорнобильська дівчина 
Калина». Імена головних героїв незвичні, дивують самих дітей: «Обом цієї миті 
здається, що це справді смішно, а тому і сміються, не ображаючись одне на одно-
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го...» [1, 24]. Безперечно, ім’я Калина – особливе, значення якого має два похо-
дження: перше – від назви рослини; друге – від гр. «краса», «перемога» [5, 146]. Ім’я 
Любомир означає «любов» і «мир» [5, 73]. Познайомившись із дівчиною, хлопець 
весь час думає про неї: «Бо весь час думається про чорнобильську переселенку 
Калину» [1, 24]. Любомир постійно знаходить привід завітати до Калини, пропонує їй 
побігати по селу, запрошує подивитися на лебедів, а потім вигадує, що над яром 
зацвів каштан, тільки б вона погодилася з ним піти. Але дівчина відмовляється: «Бо 
чомусь не хочеться» [1, 27], «Може, вони вже полетіли, я тільки марно подамся до 
річки» [1, 28]. Мати Любомира співчуває Калині, відправляє сина віднести то косин-
ку, то мед, називає її «чорнобильською невісточкою». Восени баба Явдоха повезла 
онуку в лікарню до Києва, бо занедужала, кров у неї хвора. Через звітку Любомир 
дуже засмутився. Хлопець не підпустив матір до калинового куща обламати червоні 
кетяги, тоді вона зрозуміла, наскільки закохався син.  

Отже, проаналізувавши символіку імен у збірці оповідань «Діти Чорнобиля» Єв-
гена Гуцала, ще раз підкреслимо, що ім’я є однією з основних характеристик персо-
нажів, яка сприяє глибшому осмисленню дій та вчинків, думок та почуттів героїв: 
Грицько – готовий оберігати свою Пальму від усього світу, Миколка – кмітливий у 
непростих обставинах, Мар’яна – реалізує значення імені у планах на майбутнє, 
Любомир, який так любить природу рідного села, Калина – як символ України.  
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«МІНОТАВРІАНА» ХХІ СТОЛІТТЯ: ОСУЧАСНЕНЕ МИНУЛЕ  
ЧИ ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕПЕРІШНЬОГО 

(на матеріалі роману С. Шеррілла «Мінотавр вийшов покурити») 
 
А.Гурдуз вводить поняття «мінотавріана» як літературної лінії, що об’єднує 

твори з включенням міфу про Мінотавра та його образу. Незважаючи на посутню 


