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ТРУМЕНА КАПОТЕ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 
 

Проблема відтворення індивідуального стилю письменника засобами іншої мови завжди 
актуальна. Переклад повинен бути максимально близьким до оригіналу не тільки щодо 
адекватної передачі інформації, а й щодо відтворення його художньо-естетичних 
особливостей. 

Не так давно у перекладі на українську мову вийшла книга, в яку включено дві повісті 
Трумена Капоте «Лугова арфа» і «Сніданок у Тіффані» (К., 1977 — Truman Capote «The 
Grass Harp», «Breakfast at Tiffany’s», M., 1974; далі вказано сторінки цього видання). 

Т. Капоте властива емоційна манера оповіді, що викликає певні труднощі при перекладі 
його творів, завжди позначених відточеною майстерністю і досконалістю. Розглянемо 
відтворення деяких найбільш характерних мовностилістичних особливостей прози 
письменника в українських перекладах. 

«Лугова арфа» — лірична повість, якій властива особлива музикальна мелодійність, в 
той час як «Сніданок у Тіффані» відзначається більшою динамічністю, у цьому творі 
переважає різкий, нерівний ритм. 

Щодо мовних особливостей, то тут перекладач В. Митрофанов зіткнувся з великою 
кількістю важких для розуміння зворотів і виразів, а також відсутніх у 
загальновживаних англомовних словниках слів. У перекладах досить точно передається 
емоційне забарвлення мови персонажів Т. Капоте. Відтворюючи англійське просторіччя і 
сленг, перекладач добирає відповідну розмовно-просторічну лексику і фразеологію, напр.: 
«her brother would fix my wagon» — «брат дасть тобі чосу» (с. 22); «the diplomat was 
planning a powder» — «дипломат збирався накивати п’ятами» (с. 191); «She was 
yakking up a storm» (p. 178) — «А сама реготала до упаду» (с. 192); «I’ll come down 
there and slap you bowlegged» (p. 52) — «як злізу та як дам тобі, то й кісток не 
позбираєш» (с. 44); «I’ve always thrown out such a jazzy line» — «бо сама розпускала 
про себе отаке казна-що» (с. 181). 

Щоб передати живу розмовну інтонацію, насичену просторічними елементами, 
перекладач широко використовує вставні розмовні слова, частки, вигуки, інтонаційно 
оформлений антонімічний переклад (останній — для передачі емоційно забарвлених 
речень): 
Gee, honey, he said, don’t they feed you up 
here? (p. 162) 

Ну й ну, ластівко, — мовив він, — чи тебе 
тут зовсім не годують? (с. 273) 

Gosh, Lulamae. Kingdom come (р. 162) Боже мій, Луламей! Оце-то радість! (с. 174) 
Love a lot of mess, my foot (р. 66) Де ж пак, щоб отакий бедлам любити! 

(с. 59) 
It seems to carry such cachet later on to be 
called Mrs. Something Another (p. 133) 

Наче то хтозна-який шик називатися не міс 
Траляля, а місіс Трулюлю (с. 140) 

 
Даючи короткі і надзвичайно влучні зовнішні характеристики своїм персонажам, 

Т. Капоте використовує ряд емоційно забарвлених слів і словосполучень, а також 
експресивних зворотів. Перекладачу вдалося зберегти авторську образність та 
емоційність і підшукати досить точні еквіваленти. Так, шахрай Моріс Рітц одягає sharp 
jazzy suits (с. 39) — «папужисті яскраві костюми» (с. 28) і razzle-dazzle, dagger-sharp shoes 
(p. 40) — «моднячі гостроносі черевики» (с. 30). 

Гнучку Елізабет автор характеризує як languid, banana-boned (p. 73) — «млява, 
неначе вся без кісток» (с. 68); lily-stalk neck (p. 73) — «струнка шия, схожа на стеблину 
лілеї» (с. 69). Елегантна Холлі також має цілком визначений зовнішній вигляд: ragbag 
colors of her boy’s hair, tawny streaks, strands of albino-blond and yellow (p. 127) — 
«періста хлоп’яча зачіска, де темно-рудуваті пасма волосся перемежовувалися з 



білястими» (с. 133); for all her chic thinness, she had an almost breakfast-cereal air of health 
(p. 127) — «дівчина була по-модному худа, проте вигляд мала цілком здоровий — майже 
як ото на рекламі вівсяного концентрату до сніданку» (с. 133). 

Одним з характерних для Капоте стилістичних прийомів є використання 
складнопохідних прикметників. Прикметники такого типу в багатьох випадках представлені 
незвичним сполученням слів, коли автор зіставляє, здавалося б, несумісні поняття і цим 
створює надзвичайно яскраву картину. Переклад цих авторських словотворень спричиняє 
неабиякі труднощі. Перекладачеві не досить знати тільки пряме значення слова. Йому 
треба розуміти поетичний підтекст першоджерела. Зазначимо, що перекладач зумів 
відтворити красу і образність авторської мови: sky-fringed, breeze-fooled leaves (p. 58) — 
«облямоване небом листя, що колихалося від легкого вітерця» (с. 51); the summer-burned 
September burnished field (p. 118) — «обпалену гарячим літом та обагрену вереснем луку» 
(с. 133); sun-silvered leaves (p. 37) — «сріблясте проти сонця листя» (с. 27); marshmallow-
white (p. 56) — «бліді ,  мов  болотяні  мальви» (с. 49); wading, water-diamonded girls 
(p. 91) — «ставні юнаки, всі в діамантових бризках води» (с. 92); star-stabbed sky (p. 64) 
— «всіяне зорями небо» (с. 58). 

Те саме стосується і перекладу розгорнутих образних порівнянь, вдало переданих 
еквівалентними відповідниками. Образні порівняння використовуються автором для 
передачі безпосередніх вражень від спостереженого, при зображенні зовнішнього вигляду, 
рис характеру і психологічного стану героїв. Експресивність і яскрава образність 
порівнянь, притаманних оригіналу, повністю зберігається в перекладі: 
It was a tickling feathery rain fine as a gauze 
curtain (p. 101) 

З неба вже сіявся дрібний, лоскотливий 
дощик, тонкий, мов серпанкова завіса (с. 
102) 

It was a young woman and she entered like a 
wind-rush, a squal of scarves and jangling 
gold (p. 145) 

Двері розчинились, і до кімнати стрімко 
шугнула молода жінка, шугнула, мов подмух 
вітру, мов вихор розвіяних шарфів та 
брязкітливих золотих прикрас (с. 154) 

Відтворюючи метафоричність мови Капоте, перекладач спромігся зберегти оригінальну 
образність і відтворити індивідуально-авторські метафори без істотних втрат:  
Wind surprised, pealed the leaves, parted 
night clouds; showers of star-light were let 
loose... (p. 64) 

Зненацька повіяв вітер, задзвенів у листі, 
розкраяв нічні хмари, і в прогалинах між 
ними заяскріли розсипи зірок (с. 58) 

Sifting rays placed rings of sun upon her 
fingers (p. 87) 

Сонячне проміння, пробившись крізь листя, 
впало їй на пальці золотавими обручками 
(с. 87) 

Цікавим стилістичним засобом є широке використання автором можливостей конверсії, 
причому утворені в результаті конверсії слова є авторськими неологізмами, що не 
фіксуються англомовними словниками і вимагають від перекладача глибокого знання 
обох мов. Це особливо стосується утворених конверсією складних дієслів типу to stiff 
arm (від stiff arm), to soft shoe (від in soft shoes): «She exhilarated Rusty Trawler by 
stiffarming him into a corner» (p. 147); «A nurse, soft shoeing into the room, advised that 
visiting hours were over» (p. 181). 

Проте для деяких словосполучень можна було б, на нашу думку, знайти кращі 
відповідники: «До палати безгучно зайшла медсестра й сказала, що час побачень 
скінчився» (с. 196); «Моя біла з чорним кобила стала дибки, заіржала, похиталася на 
задніх ногах, мов канатоходець, а тоді погнала шаленим чвалом...» (с. 185) (англ. to blue-
streak) тощо. 

Складні дієслова вживаються в англійській мові для досягнення максимальної 
стислості й виразності, а це не завжди можливо відтворити в перекладі. 

Викликає сумнів використання у перекладі рідковживаних слів, які іноді незрозумілі 
широкому читачеві, тим більше що у мові оригіналу їм відповідають стилістично нейтральні: 



a furor (p. 54) — «шарварок» (с. 46), to encourage (p. 52) — «під’юджувати» (с. 44), a hateful 
thing (p. 40) — «гидомирний» (с. 29), towheads (p. 84) — «білоголові пуцьверінки» (с. 83). 

Щедро вживана автором розмовна лексика різноманітного емоційного забарвлення вміло 
передана еквівалентними відповідниками, чим досягається глибоке розкриття внутрішнього 
світу героїв. Намагаючись зберегти індивідуальну своєрідність першотвору, 
В. Митрофанов добирає співзвучні оригіналові епітети і метафори, часом відмовляється 
від буквального перекладу саме заради збереження загальної інтонації твору. Перекладач 
зумів донести до українського читача мовностилістичні особливості повістей 
американського письменника. 
 


