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У даній статті розглянуто особливості поетики балади Ф. Шіллера «Рукавичка» та специфіку їх 

відтворення в перекладах М. Лермонтова, В. Жуковського та М. Ореста. 
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В данной статье рассмотрены особенности поэтики баллады Ф. Шиллера «Перчатка» и специфика их 

воспроизведения в переводах М. Лермонтова, В. Жуковского и М. Ореста. 
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In this article the peculiarities of poetic manner of Shiller’s ballad «Glove» and the specific character of its 

realization in the translations of M. Lermontov, V. Zhukovskiy and M. Orest were examined. 
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Балада «Рукавичка» всесвітньо відомого німецького письменника Фрідріха Шіллера є видатним 

літературним твором і тому не дивно, що вона привертала увагу багатьох російських та українських 

перекладачів, серед яких такі майстри слова, як М. Лермонтов, В. Жуковський, І. Покровський, М. Загорський, 

Н. Девітте, М. Голованов, М. Орест, М. Лукаш, Г. Кирпа та ін. Кожен з перекладачів, намагаючись відтворити 

поетику шіллерівського шедевра, продемонстрував, з одного боку, безперечно високий рівень майстерності, а з 

іншого, індивідуальність та неповторність власного стилю. 

Відомо, що в кожному перекладі поетичного твору обов’язково проявляється особистість перекладача, 

його індивідуальний стиль, його власне прочитання тексту. Тому для об’єктивної характеристики перекладу 

нерідко виникає необхідність комплексного вивчення двох, трьох чи взагалі всіх існуючих варіантів. Адже 

зіставне вивчення текстів оригіналу і його перекладів дозволяє виявити не тільки відповідності, а й 

відхилення від першотвору на всіх рівнях його структури. При цьому існує і ще одна причина досліджувати 

всі існуючі переклади одного твору.  

Слідом за А. Федоровим, на думку якого об’єктивне, художньо повноцінне відображення певного 

оригіналу досягається через низку перекладів, що приходили один одному на зміну,
1
 В. Радчук у статті «Що 

таке інтерпретація?» так підкреслює значення множинності перекладів та необхідності їх вивчення: 

«Переклад слугує знаряддям аналізу, розкриття змісту першотвору; різні переклади розгортають його в 

низку прочитань, яка забезпечує динамічність, широту і стереоскопічність сприйняття, а тому такий 

комплекс тлумачень дає повніше уявлення про твір, ніж сам оригінал».
2
 І хоча в останній цитаті, можливо, 

дещо перебільшено роль перекладів щодо розуміння творів іноземних авторів, все ж таки зіставний аналіз 

оригіналу та його перекладів насправді здатен відкрити нові перспективи для його сприйняття читацькою 

аудиторією іншої країни.  

Отже, популярність «Рукавички» Ф. Шіллера серед перекладачів, з одного боку, та відсутність 

порівняльного аналізу тексту балади та її україномовних і російськомовних перекладів, з іншого, зумовлюють 

актуальність такого дослідження з позицій сучасного перекладознавства.  

Для даної статті ми обмежилися перекладами М. Лермонтова (як одного з найперших), В. Жуковського 

(як одного з найкращих, виконаних російською мовою) і М. Ореста (як одного з найвідоміших 

україномовних відтворень шіллерівської «Рукавички»). 

Зіставний аналіз доцільно розпочати з першого знаку твору – з його заголовка. Назва балади Ф. Шіллера 

«Handschuh» складається з однієї лексеми і не становить жодних труднощів для перекладу. В усякому разі, 

всі три зазначені вище перекладачі скористалися словниковими еквівалентами, що було цілком виправданим 

у даному випадку: «Перчатка» у М. Лермонтова та В. Жуковського, «Рукавичка» у М. Ореста.  

Слід зауважити, що назва твору у Ф. Шіллера виконує насамперед символізуючу функцію, адже добре 

відомо, що рукавичка, як предмет дамського туалету, має давню і насичену історію. Спочатку, в умовах 

відсутності великого вибору косметичних засобів, вона була покликана захистити ніжну жіночу шкіру від 

різних несприятливих дій, потім перетворилася на предмет поклоніння і символ любові, а також спосіб 
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показати станову приналежність пані. У період Середньовіччя отримання рукавички від дами серця було для 

лицаря проявом високої прихильності і мало неабияке значення для закоханного.  

Але важливішою видається ще одна думка з приводу назви балади: лексема «рукавичка» разом з 

дієсловом «кидати» утворюють у німецькій, українській та російській мовах фразеологізм «кинути 

рукавичку», який означає «зробити виклик кому-небудь, чому-небудь; викликати на дуель, боротьбу тощо».
3
 

Походження цього фразеологізму відноситься до епохи Середньовіччя, коли під час судового поєдинку 

обвинувач висловлював свою скаргу вголос і кидав при цьому на землю рукавичку на знак того, що він 

викликає обвинувачуваного на двобій. До речі, наприкінці балади фразеологізм і в оригінальному тексті, і в 

перекладах наведений цілком: у Ф. Шіллера – wirft ... den Handschuh (кидає рукавичку), у М. Лермонтова – 

«перчатку … кинул», у В.Жуковського – «перчатку … бросил», у М. Ореста – «рукавичку … кинув». 

Таким чином, у творі Ф. Шіллера рукавичка постає не стільки символом влади, пошани чи любові, 

скільки символом непокори і виклику не тільки щодо дами серця, а й до усієї знаті на чолі з королем, а може 

– і щодо устоїв та моралі тогочасного суспільства. Але, не дивлячись на таке конотаційне навантаження 

щодо семантики лексеми «рукавичка» в ролі заголовка, існування фразеологізму в усіх трьох мовах 

дозволило перекладачам просто скористатися лексичним відповідником.  

До цікавого висновку призводить порівняльний аналіз структури оригінального тексту шіллерівської 

балади та текстів її перекладів. «Рукавичка» Ф. Шіллера складається з 8 строф, загальна кількість рядків – 

67. Різна будова строф (від 4-х рядків у п’ятій строфі, до, наприклад, 16-ти рядків у третій), нерівний, 

змінний ритм з неоднаковою кількістю стоп у рядках надають баладі епічного характеру (адже сам Ф. 

Шіллер, як відомо, вважав свій твір оповіданням, розповіддю (= Erzählung).  

Найповніше зберегти зовнішню форму оригіналу вдалося М. Оресту, в перекладі якого кількість та 

побудова строф цілком співпадає з баладою Ф. Шіллера. Переклад М. Лермонтова має суттєві структурні 

розбіжності з текстом оригіналу: в ньому 7 строф, будова яких відрізняється від шіллерівського варіанту, 

оскільки рядки з 33-го по 43-тій, з 18-го по 20-тий і 55-ий оригіналу не перекладено взагалі, натомість рядки 

20-ий, 37-ий і 51-ий перекладу не мають відповідників в оригінальному тексті балади. Такі розходження в 

будові призвели й до певних зсувів у композиції твору, але епічність, як характерна риса «Рукавички» 

Ф. Шіллера, в цілому, добре відтворена через специфічний ритмічний малюнок як М. Орестом, так і 

М. Лермонтовим. 

В. Жуковський, який переклав «Рукавичку» через два роки після М. Лермонтова, «вмістив» баладу Ф. 

Шіллера всього у п’ять строф (в оригіналі їх, нагадаємо, вісім), відверто знехтувавши спробою зовнішньо 

наблизитися до оригіналу. Три строфи, в яких Ф. Шіллер детально вимальовує вихід кожного зі звірів, 

зливаються в цьому російському перекладі в одну. Таке рішення перекладача не може бути виправданим 

особливостями мови перекладу або іншими об’єктивними причинами; в ньому вбачається, скоріш за все, 

індивідуальне прочитання твору німецького поета поетом російським. Адже у виході звірів в оригінальному 

творі чітко простежується ієрархія, побудована на законі – слабкий підкоряється сильнішому. В цій ієрархії 

тварин відображено і побудову тогочасного людського суспільства: король (як і лев) – найсильніша постать, 

всі мають підкорятися його владі. Саме ця думка є інваріантною семою трьох строф у творі Ф. Шіллера, і 

всього однієї строфи у перекладі В. Жуковського. А отже, не дивлячись на змінений обсяг тексту, концепція 

автора цілком відтворена перекладачем. При цьому слід додати, що епічність, як одна зі стильових ознак 

шіллерівського твору, чудово передана В. Жуковським за допомогою ритміки та строфіки, що ми 

спостерігали й у двох інших перекладачів. 

До речі, епічність «Рукавички» простежується в оригіналі і на лексико-семантичному або змістовому 

рівні, наприклад, коли третина рядків (точніше – 22 рядки) у Ф. Шіллера розпочинаються зі сполучника und 

(і, та), що є типовою ознакою розповіді. Всі три перекладачі, безперечно, помітили цей стилістичний прийом 

автора і, наскільки це було можливим, використали його в своїх перекладах. Так, у М. Лермонтова зі 

сполучника «і» (рос. – «и») розпочинаються 15 рядків, у В. Жуковського – 13, а у М. Ореста – 20. При 

цьому, кількісна характеристика не означає, що переклад у М. Ореста більш епічний, ніж у російських 

колег. Важливо, що стилістиці всіх трьох перекладів притаманна та ж сама ознака, що й стилістиці 

оригіналу.  

Певної епічності баладі Ф.Шіллера надає і трикратний, хоча і з невеличкими відмінностями між першим 

та другим і третім реченнями, повтор фрази: Und wie er winkt mit dem Finger (рядок 7) – Und der König winkt 

wieder (рядок 17) – Und der König winkt wieder (рядок 33). Найточніше відтворення цього прийому бачимо у 

М. Ореста – Король дав знак рукою (рядок 7) – І знову владар маше рукою (рядок 17) – І знову владар маше 

рукою (рядок 33). Як бачимо, навіть у розташуванні цих рядків у текстах оригіналу та перекладу 

простежується повний збіг. Хоча, слід зауважити, що в даному випадку прагнення перекладача якомога 

точніше відтворити оригінальний текст призвело до певних втрат, зокрема, на лексико-граматичному рівні: 

згідно правил української граматики дієслово «махати» мало б стояти у формі «махає», а не «маше», як у М. 

Ореста; привертає до себе зайву увагу й незвична форма лексеми «володар» – «владар» тощо.  

В. Жуковський не менш старанно наслідував Ф. Шіллера, також тричі повторивши вказане вище 

речення: рос. Король дал знак рукою (рядок 9) – Король опять рукой махнул (рядок 20) – И в третий раз 

король махнул рукой (рядок 29). І хоча порядковий номер цих рядків не збігається з оригіналом, слід 

констатувати цілковите відтворення авторського прийому перекладачем. Адже всі три речення поєднані між 
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собою відносинами контекстуальної синонімії, яка підсилюється на синтаксичному рівні певним 

паралелізмом їхніх структур.  

Переклад М. Лермонтова суттєво відрізняється від двох попередніх, оскільки в ньому відсутній потрійний 

повтор розглянутої вище фрази, порівняймо: рос. Вот царскому знаку внимают (рядок 6) – И царь махнул снова 

(рядок 16). Як бачимо, лише лексема «снова» (рос.) в другому реченні вказує на його зв’язок з попереднім. 

Тобто, наведені речення, безперечно, знаходяться в певному семантичному зв’язку одне з одним, але друге 

речення не можна вважати повтором або хоча б контекстуальним синонімом щодо першого. Адже, 

словосполучення «царский знак» (див. рядок 6), яким перекладено німецьке «er winkt mit dem Finger» 

(дослівно: він робить знак пальцем), може мати в реальному житті багато значень і лише завдяки 

словосполученню «махнул снова» (рос.) (див. рядок 16) через дев’ять (!) рядків набуває певної ясності і 

однозначності. Через таку неточність переклад М. Лермонтова в цьому випадку не можна вважати достатньо 

вдалим, оскільки через це зазнала певних втрат і стилістика балади, адже перекладач не відтворив вжитий 

автором прийом повтору.  

Аналізуючи стилістику балади «Рукавичка» не можна оминути майстерне використання Ф. Шіллером і 

лексико-граматичних засобів мови. У шести рядках першої строфи, яка композиційно слугує експозицією 

твору, автор використовує переважно іменники (8) та прикметники (2), тобто іменні частини мови, і лише 

два дієслова, серед яких одне вжито в інфінітивній формі, в ролі обставини дії (zu erwarten – очікуючи), а інший 

(saß – сидів) має доволі «пасивну» семантику. Такий підбір лексики не є випадковим: Ф.  Шіллер уводить 

читача в ситуацію, описує дійових осіб та місце, де має розпочатися дія. Це дещо нагадує авторську ремарку 

в драматичному творі. Минулий час дієслова допомагає перенести дію в часи короля Франциска.  

Жодному з трьох перекладачів не вдалося відтворити морфологічної будови цієї строфи: М. Лермонтов у 

п’яти рядках використав чотири дієслова, хоча всі вони також не виражають активної дії і вжиті у формі 

минулого часу (рос. стояли, ждали, сидел, блестел). У В. Жуковського в восьми рядках – п’ять дієслів, два з 

яких у формі дієприкметників, у М. Ореста – три дієслова у шести рядках. При цьому, за синтаксичною 

будовою речень, з яких складається перша строфа, В. Жуковський та М. Орест є значно ближчими до 

оригіналу, ніж М. Лермонтов. 

Друга строфа відрізняється від попередньої не лише тим, що в ній починає стрімко розгортатися дія 

(дієслова майже в кожному рядку), а й тим, що Ф.Шіллер вживає дієслова в теперішньому часі, завдяки 

чому вмить робить читача свідком зображуваних подій. І читач має зберегти це відчуття реальності дії до 

останнього рядка балади, адже решту дієслів також вжито виключно в теперішньому часі.  

М. Лермонтов, відтворюючи цю особливість шіллерівського твору, також переходить у другій строфі на 

теперішній час. Але в тексті його перекладу декілька дієслів з’являються в минулому часі, а саме: рос. (тигр) 

взлетел, завыл, (Кунигунда) сказала, (перчатку) кинул, покинул. Такий стилістичний прийом хоча і 

суперечить оригіналу, але видається дуже цікавим через схожість з кінематографом, коли окремі епізоди то 

нібито наближуються (теперішній час дієслів), то віддаляються (минулий час) на тлі твору, як на екрані. 

Вдалим можна вважати і рішення перекладача, через використання минулого часу дієслів наприкінці твору 

(рос. (перчатку) кинул, покинул) повернути читача туди, звідки розпочалася дія (див. першу строфу), ніби 

замикаючи коло і підводячи тим самим розповідь до логічного завершення.  

В. Жуковський, здається, не поставився з потрібною серйозністю до відтворення категорії часу дієслів, 

яка превалює в оригіналі. Він, скоріш, наслідує М. Лермонтова, тільки звертається до вжитого останнім 

стилістичного прийому частіше і в його перекладі, починаючи з другої строфи, дієслова в минулому часі 

майже хаотично перемішані з дієсловами в теперішньому. В останніх рядках В.  Жуковський, як і М. 

Лермонтов, використовує минулий час дієслів: рос. (перчатку) бросил, сказал. 

Переклад М. Ореста також характеризується тим, що дієслова вжито безсистемно то в минулому, то в 

теперішньому часі, що без сумніву суперечить інтенції автора. Той факт, що в останніх рядках перекладач 

після теперішнього часу використав, як і в обох попередніх перекладах, час минулий ((рукавичку) кинув, 

сказав, покинув), вказує на наслідування М. Орестом російських колег, а не Ф. Шіллера.   

На цілком особливу увагу заслуговують образи головних героїв шіллерівського твору. Хоча в 

«Рукавичці» Ф. Шіллера багато дійових осіб, центральними образами в ній постають юна дама – Fräulein 

Kunigund (пані Кунігунда) та сміливий юнак – Ritter Delorges (лицар Делорж).  

У першій строфі балади король Франциск з’являється в оточенні знаті та прекрасних дам, що сидять на 

балконі: Saß Koenig Franz, / Und um ihn die Großen der Krone, / Und rings auf hohem Balkone / Die Damen in 

schönem Kranz. // – Король Франциск сидів; / Тіснились вельможі при троні, / А кругом, на високім балконі / 

Дам барвистий вінок процвів. // (пер. М. Ореста). Ця інформація імпліцитно стосується і юної Кунігунди, 

хоча в тексті немає прямої вказівки на її приналежність до королівського двору. Справедливість цього 

припущення підтверджується згодом рядками: Da fällt von des Altans Rand / Ein Handschuh von schöner Hand 

– І раптом упала з балкона / Рукавичка красної дами (пер. М. Ореста), а саме завдяки використанню в 

німецькому тексті контекстуальних синонімів Balkon – Altan та прикметника schön в ролі означення при 

зображенні дам та Кунігунди, що призводить до створення лексичного паралелізму. Як бачимо, М. Оресту 

не вдалося повторити прийом Ф. Шіллера і в українському варіанті просто двічі повторюється лексема 

балкон, а прикметник schön у першому випадку відтворено через доволі віддалений синонім барвистий, а в 

другому – через прикметник красний, який належить до «народно-поетичної мови».
4
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М. Лермонтов майже впорався з цим завданням, адже в першій строфі він використав лексеми балкон 

(рос.) та прекрасный (рос.): Кругом на высоком балконе / Хор дам прекрасный блестел (рос.) (пер. М. 

Лермонтова); а згодом, коли в тексті з’являється Кунігунда, вжив прислівник сверху (рос.), який можна 

вважати тут контекстуальним синонімом до вище наведеного словосполучення на высоком балконе (рос.), та 

повторив, слідом за Ф. Шіллером, прикметник прекрасный (рос.): Сверху тогда упади / Перчатка с 

прекрасной руки (рос.) (пер. М. Лермонтова). 

В. Жуковський у своєму перекладі скористався повторенням лише лексеми балкон (рос.), але, на відміну 

від М. Ореста та М. Лермонтова, чітко вказав на приналежність дам до світи короля, пор.: С высокого 

балкона он глядел <…> / За королем, обворожая / Цветущей прелестию взгляд, / Придворных дам являлся 

пышный ряд. // (рос.) і далі: Вдруг женская с балкона сорвалася / Перчатка... все глядят за ней... (рос.) (пер. 

В. Жуковського). При цьому, переклад німецького словосполучення Ein Handschuh von schöner Hand 

(дослівно: рукавичка з прекрасної руки) на російську мову виразом женская перчатка (рос.) є не 

помилкою, а, скоріш, цікавим рішенням перекладача. Обраний перекладачем варіант цілком очевидно 

поступається німецькому своєю образністю, але при цьому не менш красномовно демонструє відсутність 

захоплення красунею з боку автора перекладу.  

Цікаво, як перекладачі змальовують вчинок дами, коли вона впускає свою рукавичку поміж хижих звірів. 

У Ф. Шіллера в наведених вище рядках читаємо: Da fällt <…> Ein Handschuh, де німецький прислівник da 

означає ось, тоді, тут і т. д. і, хоча імпліцитно вказує на раптовість дії, але не називає напряму цю дію 

випадковою. Отже, можна лише здогадуватися, чи навмисно дама впустила рукавичку, щоб випробувати 

свого лицаря, чи ні. 

Найближчим до оригіналу виявляється тут М. Орест, хоча він і вирішує у своєму варіанті перекладу 

експлікувати раптовість, а, отже, ненавмисність дії юної пані через вживання прислівника раптом             (І 

раптом упала з балкона / Рукавичка). В. Жуковський підсилює цю «раптовість-ненавмисність» ще й 

семантикою дієслова сорвалася: рос. Вдруг женская с балкона сорвалася / Перчатка (пер. В. Жуковського), 

а М. Лермонтов взагалі виправдовує пані Кунігунду, додаючи задля цього цілий рядок (!): рос. Сверху тогда 

упади / Перчатка <…> / Судьбы случайной игрою (Пер. М. Лермонтова).  

Хоча подальші рядки оригінального тексту свідчать про підступний характер героїні, адже вона, 

насміхаючись з лицаря (spottenderweis), посилає його до хижих звірів, М. Орест пом’якшує таку 

характеристику, називаючи Кунігунду юною, глузливою красунею: І мовить лицарю юна / Кунігунда, 

глузлива красуня (пер. М. Ореста). М. Лермонтов розкриває намір цієї красуні, підкреслюючи, що це 

рішення прийшло до неї раптово, а не було задуманим: рос. И к рыцарю вдруг своему обратясь, / Кунигунда 

сказала, лукаво смеясь: «Рыцарь, пытать я сердца люблю. <…>» (пер. М. Лермонтова). При цьому, 

словосполучення лукаво смеясь (рос.) можна вважати не дуже позитивною характеристикою юної дами. В. 

Жуковський виступає більш категоричним, називаючи посмішку Кунігунди лицемірною та кілкою: рос. 

Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной / И колкою улыбкою глядит / Его красавица (пер. В. Жуковського).  

Востаннє Кунігунда з’являється наприкінці балади, коли зустрічає лицаря, який з честю виконав її 

безглузде та жорстоке завдання. У Ф. Шіллера вона ніжним, сповненим любові поглядом обіцяє лицарю 

його близьке щастя (Aber mit zärtlichem Liebesblick – / Er verheißt ihm sein nahes Glück – / Empfängt ihn 

Fräulein Kunigunde). Всі три перекладачі більш-менш точно відтворили цей епізод: М. Лермонтов – рос. И 

нежный, пылающий взгляд / Недальнего счастья заклад, В. Жуковський – рос. Его приветствуют 

красавицыны взгляды..., М. Орест – Кунігунда героя очима вітає – / Той погляд щастя йому обіцяє. Ці рядки 

– останній штрих у портреті героїні – в усіх трьох перекладах утворюють контраст з вище наведеними: 

холодна, глузлива красуня з кілкою посмішкою постає тепер ніжною та сповненою кохання. Тому, які б 

розбіжності ми не спостерігали в текстах перекладів, слід зазначити, що всі три перекладачі цілком вірно 

відтворили образ Кунігунди, побудувавши його, слідом за Ф. Шіллером, за допомогою прийому контрасту.  

Не менш цікавим є образ лицаря Делоржа – другого головного, а може й найголовнішого персонажа 

балади. В тексті оригіналу цей персонаж з’являється лише в шостій строфі, в 48-му рядку, тобто майже 

наприкінці твору. У цій строфі зі слів Кунігунди стає відомим про палке кохання, в якому юнак присягався 

красуні (Herr Ritter, ist Eure Lieb so heiß, / Wie Ihr mir»s schwört zu jeder Stund). У наступній строфі, яка є 

кульмінацією сюжету балади (лицар іде до звірів і бере рукавичку), образ Делоржа розгортається через 

зображення його рішучих дій, для чого Ф. Шіллер використовує низку епітетів: in schnellem Lauf (бігом, 

швидким кроком), mit festem Schritte (твердим кроком), mit keckem Finger (тут: сміливою рукою). 

Хоробрість юнака підкреслено в цих рядках і через яскраве зображення арени з хижаками: in den furchtbarn 

Zwinger (у жахливу клітку), aus der Ungeheuer Mitte (з поміж чудовиськ).  

М. Лермонтов та М. Орест дуже старанно відтворили образ лицаря, використавши схожі з оригіналом 

художні засоби, хоча особливості мови перекладу та вимоги поетичної мови спонукали перекладачів вжити 

різного роду трансформації. Порівняймо: in schnellem Lauf – рос. И рыцарь с балкона в минуту бежит (М. 

Лермонтов), І лицар Делорж поспішає (М. Орест); mit festem Schritte – рос. И дерзко в круг он вступает 

(М. Лермонтов), І кроком твердим / Ступає (М. Орест); mit keckem Finger – рос. И смелой рукой 

подымает (М. Лермонтов),        І бере рукавичку відважно (М. Орест) і т. д.  

У В. Жуковського переклад вказаних рядків шостої строфи не можна вважати відтворенням оригіналу: 

рос. Делорж, не отвечав ни слова, / К зверям идет, / Перчатку смело он берет / И возвращается к собранью 

снова. // (пер. В. Жуковського). На відміну від Ф. Шіллера В. Жуковський для створення образу Делоржа не 
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вживає жодного епітету і лише один прислівник-обставину дії – рос. смело. Але цей перекладач майстерно 

передає інваріантну сему цього епізоду – сміливість ті рішучість лицаря – іншими стилістичними засобами, 

наприклад: рос. не отвечав ни слова <…> идет означає тут «не марнуючи часу на балачки переходить до 

дії», що і передає рішучість юнака; рос. К зверям идет – це безперечний (і без зайвих слів) прояв сміливості 

тощо. І тоді, власне, відсутність епітетів виступає також підтвердженням небалакучості і мужності лицаря. 

Отже, образ Делоржа у В. Жуковського, в цілому, відповідає створеному Ф. Шіллером. 

Не можна не помітити деякої невідповідності образу молодого Делоржа в останній строфі у М. 

Лермонтова порівняно з оригіналом. У Ф. Шіллера в 60-му рядку знову знаходимо підтвердження 

сміливості та холоднокровності лицаря, коли він спокійно (gelassen) приносить рукавичку Кунігунді (Und 

gelassen bringt er den Handschuh zurück). М. Орест, як завжди, найближчий до оригіналу: А він, спокійний, 

назад іде. В. Жуковський, щоб підкреслити самовладання юнака, навіть додає рядок: рос. Как будто ничего 

с ним не случилось, / Спокойно всходит на балкон. І лише М. Лермонтов не може погодитися з таким 

перебігом подій і його Делорж палає від розпачу: рос. Но с досады жестокой пылая в огне. Перекладач 

навмисне відходить тут від авторської концепції образу лицаря, оскільки бачить у своєму герої перш за все 

людину, з її почуттями та емоціями. Й до того ж, не може справжній лицар, на думку М. Лермонтова, 

кинути в обличчя своєї дами рукавичку спокійно й розсудливо, а лише з відчаю, саме втративши 

самовладання. Отже, нехай образ лицаря у перекладі М. Лермонтова й відрізняється від шиллерівського 

Делоржа, але таким він є ближчим та зрозумілішим слов’янському читачеві. 

Певні розходження поміж оригіналом та перекладами бачимо у зображенні відносин між Кунігундою та 

Делоржем. У Ф. Шіллера красуня звертається до лицаря цілком офіційно «пан лицар» і на «Ви» (Herr Ritter, 

ist Eure Lieb so heiß), що відповідає правилам тогочасного етикету. Так само і лицар звертається до 

Кунігунди як до світської дами (Den Dank, Dame, begehr ich nicht). У М. Лермонтова стосунки між 

Кунігундою та юнаком видаються ближчими, оскільки красуня звертається до свого лицаря (рос. И к 

рыцарю вдруг своему обратясь), хоча обидва використовують при зверненні один до одного ввічливу форму 

особового та присвійного займенників (рос. у вас, вы, вашей). Майже те ж саме спостерігаємо у М. Ореста: 

лицарю мій, ви, прошу я вас, дамо, хоча присвійний займенник мій (як і займенник свій (рос. – свой) у М. 

Лермонтова) вказує тут на владу красуні над лицарем, яку вона й вирішує випробувати. У В. Жуковського 

Кунігунда звертається до Делоржа на ти, називаючи його «своїм вірним лицарем» (рос. Когда меня, мой 

рыцарь верный, / Ты любишь так, как говоришь, / Ты мне перчатку возвратишь), що свідчить або про 

доволі близькі відносини поміж молодими людьми, або про презирливе ставлення дами до юнака.  

Слід звернути увагу на одну цікаву деталь: у баладі Ф. Шіллера обидва головних персонажа названі 

іменами – пані Кунігунда і лицар Делорж. М. Орест зберігає і відтворює цю інформацію в своєму перекладі. 

Натомість, М. Лермонтов згадує виключно ім’я дами, а лицар у його перекладі імені не має. В. Жуковський, 

навпаки, неодноразово згадує на ім’я лицаря, але жодного разу не називає красуню Кунігундою. Таке 

рішення перекладачів призводить, по-перше, до часткової втрати змісту, а, по-друге, до зсуву змістових 

акцентів у тексті балади. Адже, нехтуючи власними іменами персонажів (до того ж, головних), перекладачі 

збільшують або зменшують значущість тієї чи іншої дійової особи. Наприклад, В. Жуковський підносить у 

такий спосіб важливість вчинку лицаря Делоржа і додатково виказує своє ставлення до придворної дами, а 

отже, до вищих кіл суспільства. Є ще одне припущення – М. Лермонтов, не називаючи імені лицаря, 

узагальнює таким чином його образ, а може і в дечому ототожнює себе з ним. Будь в якому випадку, таке 

відходження від оригіналу не може бути виправдано об’єктивними причинами, а виключно індивідуальним 

прочитанням балади Ф. Шіллера російськими перекладачами. 

Треба розглянути і наявність певних розбіжностей між текстами оригіналу та перекладів в останньому 

рядку «Рукавички». Історія, яку розповів Ф. Шіллер у своїй баладі, завершується цілком очевидно: лицар, 

кинувши рукавичку дамі в обличчя, одразу ж уходить, покидає кохану (Und verlässt sie zur selben Stunde). М. 

Лермонтов та М. Орест відтворили фінал твору, змінивши лише час дієслова з теперішнього (в оригіналі) на 

минулий (у перекладах), про що вже йшлося вище: рос. И гордую тотчас покинул (Пер. М. Лермонтова), 

Сказав і її покинув (Пер. М. Ореста). У В. Жуковського цей рядок виявляється взагалі відсутнім, його 

переклад шіллерівської балади закінчується рядками: рос. Он бросил и сказал: / «Не требую награды». 

Отже, немає чіткої вказівки на те, що лицар покинув даму серця і в прямому, і в переносному сенсі цього 

слова (дієслова). Перекладач на власний розсуд дещо змінив розв’язку сюжету, чим, безперечно, порушив 

інтенцію автора. Але, з іншого боку, В. Жуковський, залишивши фінал свого перекладу відкритим, надав 

читачеві можливість самому додумати розвиток подій і жодним чином не зменшив при цьому драматичності 

сюжету, як однієї з головних ознак балади.
5
 

Як бачимо, зіставний аналіз текстів перекладів з оригінальним текстом балади Ф. Шіллера «Рукавичка» 

дозволив, з одного боку, глибше зануритися в твір і зрозуміти інтенцію автора, а з іншого, вкотре довів 

справедливість тези про наявність у кожного з перекладачів індивідуального стилю та власного сприйняття 

першотвору, що проявляється найчастіше саме у відхиленнях від оригіналу на всіх рівнях тексту, 

включаючи змістовий (сюжетний). 

Таким чином, переклад М. Ореста, завдяки меншій кількості розбіжностей з оригіналом як у зовнішній 

(мається на увазі будова тексту), так і у внутрішній (мовностилістичне оформлення тексту) формі, можна 

вважати більш точним у порівнянні з перекладами російських колег. Хоча, якщо підходити до оцінки 

перекладів з позицій не традиційного, а так званого «концептуального» перекладу, теоретиком якого виступає 
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професор А.М. Науменко,
6
 то найближчий до оригіналу за традиційними критеріями переклад М. Ореста 

значно поступається перекладам М. Лермонтова та В. Жуковського, які хоч і частіше «відхилялися» від 

тексту Ф Ш іллера, але змогли відтворити концепцію автора та прагматику цього твору, наблизивши його 

водночас до російськомовного читача. 
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