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У статті окреслено життєвий та творчий шлях великого шотландського поета – Роберта Бернса.  Відображено 

мотиви поета викривати тогочасний лад, плебейську ненависть до влади, до тих, хто її уособлював, а також 

любов до  простих людей і до праці в умовах історичних подій XVIII століття. 

Розкрито причини викриття поетом тогочасного ладу у сатирах та епіграмах, де прослідковується поєднання 

свіфтового гніву та глузливість народної пісні. 
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Постановка проблеми.  Творчість Р. Бернса – 

своєрідне явище в історії англійської літератури. 

Він писав глибоко реалістичні, де-мократичні 

твори, в яких уславлював могутні перетворюючі 

сили рідного народу, відстоював його право на 

свободу й незалежність. Жоден з англійських 

поетів ХVІІІ ст. не оспівував з такою силою 

працю трудівника, як це зробив Бернс. 

На батьківщині Роберта Бернса, у 

Шотландії, майже в кожній оселі можна знайти 

томик віршів Роберта Бернса та його портрет, 

розміщений на найпочеснішому місці. Кожен 

шотландець з охотою, любов’ю й піднесенням 

прочитає вам напам’ять безліч рядків з поезій 

Роберта Бернса. Поет надійно увійшов у життя 

простих людей своєї батьківщини. Численні 

прислів’я містять слова з його віршів, його пісні 

повернулись у народ. Творчість Роберта Бернса 

анітрохи не застаріла й для нас, людей іншої 

країни, іншої епохи. Роберт Бернс близький і 

зрозумілий нам своїм глибоким патріотизмом і 

життєствердним гуманізмом, своїм пафосом і 

щирою вірою в невичерпні сили народу. 

Проблема полягає саме в тому, щоб  

розкрити характерні особливості поетичної 

творчості Роберта Бернса в умовах історичних 

подій, які відбувалися протягом XVIII століття. 

   Мета статті – окреслити основні етапи 

творчого шляху Роберта Бернса та дати 

характеристику творчості поета в умовах 

історичних подій XVIII століття. 

Виклад основного матеріалу. Кожна літе-

ратура має свого очільника, будителя, того 

письменника, творчість якого є в її історії на-

ріжним каменем, на котрому будується націо-

нальна самоідентифікація. Для шотландців пос-

тать Роберта Бернса – як для українців Тарас 

Шевченко. Шотландська культура завдячує 

Бернсові поновленням цікавості до давньої лі-

тератури, традицій, старожитностей. Література 

– появою особливої “Бернсової” строфи, народ-

ницькою та романтичною течією в красному 

письменстві, розквітом шотландської поезії 

рідною мовою. Нація завдячує йому власною 

самоідентифікацією, становленням своєї мови, 

адже довгий час цей народ жив у тіні Англії, й 

лише Бернс довів, що шотландська мова – пов-

ноцінне явище, а не діалект англійської. Роберт 

Бернс ще за життя став національним поетом. 

Гете називав його великим, Скотт – надзвичай-

ним і геніальним. А Бернсів вірш “Шотландці” 

багато років був неофіційним гімном 

Шотландії. 

Роберт Бернс (25 січня 1759 – 21 липня 1796) 

також відомий як Раббі Бернс (Rabbie Burns) [1]. 

Шотландський поет XVIII ст. Роберт Бернс 

був за походженням бідним селянином. 

Народився неподалік від містечка Ейр у селищі 

Аллоуей 25 січня 1759 року у багатодітній 

родині. Все життя прожив у нестатках, важко 

працював, тому особливо розумів і співчував 

таким же, як він, біднякам. 

Уже з 12 років Робіну, як його називали в 

родині, довелося працювати як дорослому. 

Набути знання допоміг Бернсу сільський 

учитель Джон Мердок, який помітив здібності 

юнака. Проте, крім цього, майбутній поет сам 

багато читав, займався і в подальшому не 

поступався у своїх знаннях найосвіченішим 

столичним літераторам. 
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Літературна творчість Бернса розпочалася  

рано і  його перший вірш з'явився у 

п'ятнадцятилітньому віці. 

Родина, у якій виховувався Роберт Бернс 

була досить бідною, його батькові доводилося 

їздити із однієї ферми на іншу у пошуках 

кращої долі. У 1777 році родина переїхала до 

невеликого містечка Тарболтона  і залишалася 

там деякий час, але смерть батька  Вільяма 

Бернса (1784) дуже негативно відобразилася на 

родині.  Роберт та його брат Гілберт остаточно 

заплуталися у боргах після втрати свого батька. 

Незалежний характер Роберта, його різкі епі-

грами на адресу місцевих багатіїв та церков-

ників наділили його сильними ворогами [2]. 

Слід зазначити, що особисте життя великого 

шотландського поета було насиченим. У 1785 

році Роберт знайомиться із Армор Джин, якій 

було 17 років, донькою заможного 

шотландського фермера.  Молода пара таємно 

заручилися і  Джин завагітніла. Коли  родина 

дівчини  дізналася про цю звістку, її життя 

перетворилося на цілковите пекло. Отже, 

закоханих розлучили [3]. 

Матеріальний стан Роберта Бернса з часом 

зовсім погіршився, потрібно було утримувати 

родину, а можливостей не було. Отже, з метою 

поліпшення свого матеріального стану Роберт 

має намір їхати до Ямайки, але на цю поїздку у 

нього не вистачало грошей. Для того, щоб зібрати 

потрібну суму грошей Р. Бернс вирішив видати 

збірку своїх творів. Перша збірка поезій «Вірші, 

переважно шотландським діалектом» була 

опублікована у 1786 р., а пізніше вона декілька 

разів перевидавалася із доповненнями [7]. 

Слід зазначити, що за природою Роберт 

Бернс був достатньо скромною людиною, але 

блискучий успіх збірки вразив його самого. 

Отже, замість Ямайки, поїздка повинна була 

відбутися  до Единбурга, куди Бернса 

запросили представники місцевої богеми. 

Поїздка великого поета відбулася у листопа-

ді, а вже 14 грудня Вільям Кріч видав підписні 

векселі на перше в Единбурзі видання віршів, 

що перш за все на шотландському діалекті, яке 

було опубліковано 17 квітня 1787 року. В Един-

бурзі Роберт Бернс познайомився із видатними 

діячами мистецтва та літераторами,  а також 

став гостем на аристократичних зібраннях. 

У 1786 році дружина Роберта Бернса 

народила двох близнюків — хлопчика та 

дівчинку, яких назвали Робертом та Джин. 

Дітей поділили, а саме – Роберта забрав батько, 

а Джин – матір. 

Р. Бернс був дуже працелюбним, але, навіть, 

за таких обставин у 1791 році йому довелося 

продати ферму через банкрутство  і прийняти 

пропозицію посісти місце акцизного чиновника 

у містечку Дамфрісі. Здоров'я Бернса було 

підірване непосильною працею: у поета  

розвинулась важка форма ревматизму [3]. 

21 липня 1796 року стало сумною датою для 

шотландського народу – помер великий поет, 

національна гордість Шотландії,  Роберту на 

той час було 37 років.  Через декілька днів після 

смерті батька, у день його похорону, народився 

найменший його син. Дружина Роберта Бернса 

– Джин пережила чоловіка на 37 років. Друзі її 

чоловіка, а саме: В. Скотт, Шерідан та Дж. 

Байрон зібрали кошти для трьох дітей Бернса та 

Джин і в такий спосіб родина вижила, а дітям 

вдалося отримати, навіть, університетську 

освіту [4]. 

Народний поет – саме так називають 

Роберта Бернса на його Батьківщині. Адже він 

прекрасно знав фольклорну поезію Шотландії 

та Англії, збирав, записував та обробляв 

народні пісні, використовував їх традиції у 

власних творах. Звідси йде те особливе 

сполучення високої майстерності та простоти, 

яке відрізняє поезію Бернса. У Росії вірші 

Бернса набули популярності завдяки 

блискучим перекладам С. Я. Маршака. 

Головними героями поезій Бернса стали  

селяни і ремісники. 

Особливо характерною для Бернса є тема 

«чесної бідності», у якій знаходить 

відображення оптимізм поета, його віра в 

народ: 

Настанет день, и час пробьет,  

Когда уму и чести 

На всей земле придет черед  

Стоять на первом месте.  

При всем при том, при всем при том  

Могу вам предсказать я,  

Что будет день,  

Когда кругом 

Все люди станут братья! («Честная 

бедность»). 

Селяни і ремісники, кохання і дружба, 

людина та природа – саме ці головні теми поезії 

великого шотландського поета. 
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Разом з тим у віршах Бернса рано 

усвідомлені зіткнення особистості та народу із 

суспільним насиллям та злом. Щоправда, 

протиставлення інтимної та соціальної лірики у 

поета були досить-таки умовним. Кохання – 

почуття природне, що закладене в основі самої 

природи людини, – неодноразово поставала у 

віршах поета глибоко ворожим устроєм 

відносин, які панували у дворянському світі. 

Навіть рання лірика – це вірші про права 

молодості на щастя, про її зіткнення із 

деспотизмом релігії та родини. 

Кохання у Бернса – це завжди сила, що 

допомагала людині відстояти кохане створіння, 

захистити його і себе від лицемірних ворогів. 

У віршах поета дуже часто звучало 

відкидання релігійного розуміння сенсу 

людського життя. Не у Богові, ані у природі, ні 

в житті, ні в бігу часу та боротьбі з негараздами 

набували мужності Берне та його герой — 

простолюдин. Не сили небесні, а особистісна 

гідність, кохання, допомога друзів 

підтримували їх. 

Бернс рано почав замислюватися над 

причинами суспільної нерівності. Спочатку у 

своїх віршах він готовий був звинувачувати у 

злиднях бідняків та свої власні сили 

світобудови — «небесні та диявольські». 

Проте, в пору зрілості він уже розуміє, що не 

фатум, а реальні закони та порядки суспільства 

визначають участь людей. Ієрархія 

власницького світу несправедлива. Поет та 

його герої протистоять їй.  

Величезна літературна спадщина, залишена 

потомкам, заслуговує великої шани.  

Кантата «Веселі жебраки» була написана у 

1785 році, а її головними персонажами стали 

бродяги та відщепенці: солдат – каліка, 

жебрачка, мандрівні актори та ремісники. У 

кожного в минулому горе, випробування, 

конфлікти із законом, а у теперішньому – 

гоніння, безпритульність, жебрацтво. Хоча 

любов до життя перемагала всі труднощі із 

якими доводилося зустрічатися цій категорії 

населення. Жадоба до життя, здатність 

веселитися, дружити і кохати, гостре 

насмішкувате мовлення, відвага та стійкість – 

ось що увиразнив поет у динамічному 

груповому портреті знедолених земляків, 

наближеному за своїм колоритом до сцен 

застілля у художників фламандської школи [3]. 

Велику увагу в своїх творах приділяв поет і 

своїм сучасникам, а саме:  рідним, друзям, 

сусідам, тим, кого, зустрівши випадково, 

надовго запам'ятав. Поет висміював байдужість 

людей. Характери, які змальовував у своїх 

творах Бернс  настільки типові, що за іменами 

постають і особистості, і читач таким чином 

надовго запам'ятовує їх. 

В поезії Роберта Бернса живе закоханість у 

життя разом із силою інтелекту. 

Навіть ранні вірші поета сповнені глибоких 

роздумів про час, життя та людей, про себе та 

інших, таких, як він, знедолених. Поряд із 

піснями про кохання, розлуку, сум, піснями, 

написаними на популярні народні мотиви, 

виникали такі поетичні відкриття, як «Джон 

Ячмінне Зерня», «Дружба колишніх днів», 

«Чесна бідність», «Був чесним фермером мій 

батько» та ін. 

Вальтер Скотт, захищаючи Бернса від 

звинувачень у «грубості», «невихованості», 

дуже правильно оцінив характер його 

обдарування, у якому злилися воєдино лірика 

та сатира, досить чітко визначив громадянську 

позицію поета: «Чувство собственного 

достоинства, образ мыслей, да и само 

негодование Бернса были плебейские, правда, 

такие, какие бывают у плебея с гордой душой, у 

афинского или римского гражданина». 

Друга половина 80-х років була для нього та 

його сучасників насичена тривогами у зв'язку з 

революцією у Північній Америці, передрево-

люційною кризою у Франції, політичними 

заворушеннями в Англії. До них приєднались 

особисті незгоди та зміни у житті поета. 

Творчість Бернса відображала плебейську 

ненависть до влади, до тих, хто її уособлював, а 

також любов до людей  і праці. Поет добре знав 

народну історію та мав досвід про трудові низи, 

їх становище на той час. 

Його любов та захоплення викликають чесні 

та порядні, добрі трудівники, борці за правду та 

людяність. Вони чуйні, безкорисні, вірні у 

коханні та дружбі, віддані батьківщині, здатні 

на будь-які жертви в ім'я справедливості та 

свободи. Разом з тим він відкидає поширені 

серед шотландського народу консервативно-

націоналістичні ілюзії. Це знайшло 

відображення у його поетичних оцінках доль та 

особистостей шотландських королів. 

Непереможний рух часу, за твердженням 
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Бернса, був таким, що старе неодмінно повинно 

поступитися місцем новому. 

Боротьба між тим, що віджило своє, і новим 

була драматичною, інколи її наслідками були 

непередбачені випадковості і трагедії, проте 

все, що стояло на шляху до майбутнього, мало 

бути усунуто. 

 Поеми, написані у роки Великої 

французької революції стали підтекстами про 

вищесказані положення: «Пісні смерті» (1792), 

«Дерева Свободи» (1793). 

У вірші «Дерево Свободи» відображається 

впевненість поета у загальноєвропейському 

значенні досвіду Франції, особливо важливого 

для Англії. У даній поезії прослідковується 

оцінка англійської революції XVIII століття, 

яка ще раз підтверджує проникливість та 

гостроту історичних спостережень поета. 

Слід зазначити, що текст цього вірша був 

опублікований лише  у 1838 році, але й після цього 

його включали не до всіх видань збірок поета. 

Роберт Бернс позитивно ставився до 

революції у Франції і у його поемах 

прослідковується «Велич людини», яка була 

непідвладна коронам і грошам. 

Великий поет викривав тогочасний лад 

також у своїх сатирах та епіграмах. У них 

поєднувалися  свіфтовий гнів та глузливість 

народної пісні. У більшості таких творів 

викривалася війна. Поет, не вагаючись, 

висловлював думку про те, що війни потрібні 

монархам, парламентарям, війну благословляє 

церква; чекають на неї, а з нею і нових чинів, 

генерали. їх прибутки та слава сплачені ціною 

тисяч людських життів. Тільки війна за свободу 

народу виправдана та прославлена поетом [8]. 

Політичні сатири та епіграми Бернса, як 

правило, мали характер, точну адресу та 

утверджували принципи плебейсько-

демократичної громадськості й моралі. 

Відшліфовуючи вірш від надмірної 

вишуканості та штампів, Бернс прагнув до 

максимальної виразності поетичного слова. 

Читаючи вірші поета прослідковуємо 

шотландський діалект; більшість із поем 

написані на мотиви народних пісень, а  згодом  

стали піснями. Відновлення та демократизація 

тематики, мови, художніх засобів поєднувалися 

у нього із перебудовою традиційної системи 

ліричних жанрів, її збагаченням [8]. 

У 1996 році твори Бернса, покладені на музику 

(Red Red Rose) зайняли третє місце на конкурсі 

нових  мюзиклів, які проходили  в Данії. 

25 січня 2008 року відбулася музична 

розповідь про любовну справу між Робертом 

Бернсом та Ненсі Маклехосом під назвою 

"Кларинда" в Единбурзі перед поїздкою в 

Шотландію [10].  

У 2013 році були випущені два альбоми Едді 

Чидером під назвою «Пісні Роберта Бернса» та 

«Пісні Роберт Бернс Делюкс» [10].  

Надзвичайна енергія, гострота та багатство 

суджень, кмітливість у полеміці та сила 

аргументів, багатство ритмів та інтонацій, 

вражаюча гнучкість та яскравість народного 

мовлення — ці характерні особливості кращих 

творів Бернса завоювали йому всесвітню славу 

та популярність. 

Вивчивши та дослідивши наукові та літера-

турні джерела можна визначити, що Роберт 

Бернс відзначився в літературі особливою 

«Бернсовою» строфою та романтичною течією 

в красному письменстві, розквітом поезії 

рідною мовою. Саме Бернс довів повноцінне 

явище шотландської мови, а не англійського 

діалекту, адже цей народ жив у тіні Англії.  

Аналіз літератури  дає підстави стверджу-

вати, що  Роберт Бернс відзначився в літературі 

особливою «Бернсовою» строфою та роман-

тичною течією в красному письменстві, розкві-

том поезії рідною мовою. Саме Бернс довів 

повноцінне явище шотландської мови, а не 

англійського діалекту, адже цей народ жив у 

тіні Англії.  

Підводячи підсумок, можемо говорити про 

те, що творчість Роберта Бернса мала виняткове 

значення для дальшого розвитку шотландської 

літератури і культури. Це своєрідне явище в 

історії національної поезії. Р. Бернс писав 

глибоко реалістичні, демократичні твори, в 

яких піддавав гострій критиці тогочасний 

суспільний лад, уславлював могутні 

перетворюючі сили рідного народу, відстоював 

його право на свободу і незалежність. 

Поетичним творам Бернса властиві 

надзвичайна свіжість образів, влучність епітетів 

і порівнянь, лаконізм, динамічність, багатство 

мови. Чудовий знавець поетичного і пісенного 

шотландського фольклору, Бернс ніби синтезу-

вав у своїй творчості дві галузі – поезію і музи-

ку. Пісенним образам його лірики властива 
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виняткова конкретність, багатогранність, 

особлива сила впливу на слухача. Значна 

кількість творів великого шотландця написана 

на мелодії давніх пісень рідного народу. 

Словесний і музичний ритми в поезіях 

Бернса збігаються, взаємозбагачують і допов-

нюють один одного. Якщо слова конкрети-

зують картини, образи, думки, то музика 

розкриває силу і глибину почуття, його логіку, 

вольові імпульси. Зливаючись зі словами, 

мелодія надає їм емоційного тлумачення і 

своєрідно коментує їх. Від безпосереднього 

зв’язку з музикою у творах Бернса пісенного 

жанру з'явилися хори, різного виду рефрени, 

паралелізми, ланцюгова побудова тощо. Поет 

вільно змінює ритми, розміри навіть в межах 

одного твору. Його поезії багаті на алітерації, 

асонанси, сміливі рими. 

Аналіз художніх особливостей поезії 

Роберта Бернса свідчить про те, що традиції на-

родної і класичної шотландської поезії справи-

ли величезний вплив на формування і розвиток 

художнього стилю поета. Проте підхід Бернса 

до поетичної спадщини шотландського народу 

був творчим – поет підняв національну поезію 

на новий щабель, поглибив її зміст і 

удосконалив форму. 

Роберт Бернс посилив властиві шотланд-

ській поезії демократичні тенденції, загострив 

соціальні мотиви і створив фактично новий для 

шотландської літератури жанр громадсько-

політичної поезії. Любовну лірику він збагатив 

зображенням всієї складної гами людських по-

чуттів і переживань, майстерністю психологіч-

них характеристик. Визначне місце в його 

поезії посідають також твори сатиричного 

характеру. 
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Гайдук И. 
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ: ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ РОБЕРТА БЁРНСА И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
В статье обозначен жизненный и творческий путь великого шотландского поэта - Роберта Бёрнса. Отражены мотивы поэта 
разоблачать тогдашний порядок, плебейскую ненависть к власти, к тем, кто ее олицетворял, а также любовь к простым людям и к 
труду в условиях исторических событий XVIII века. 
Раскрыты причины разоблачения поэтом тогдашнего строя в сатирах и эпиграммах, где прослеживается сочетание гнева Свифта 
и насмешливости народной песни. 
Ключевые слова: политический дискурс, политическая коммуникация, основные подходы, язык, политика. 
 
Hayduk I.  
THROUGH HARDSHIP TO THE STARS: CREATIVE WAY OF ROBERT BURNS AND CHARACTERISTICS OF 
HIS POETRY  
The article describes the life and work of the great Scottish poet Robert Burns. It also shows the motives for exposing the regime of those times, 
the plebeians' hatred of power, especially those, who represented power, and the love of an ordinary people and work in conditions of historical 
events of the XVIII century.   
The article reveals reasons for exposing the regime of those times by means of satires and epigrams, in which the combination of Swift's anger 
and the mockery of folk songs can be traced.  

Key words: political discourse, political communication, key approaches, language, politics. 
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