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Постановка проблеми. Історія англійської мови нараховує декілька 

століть. В статті досліджуються історичні події, які, в своїй сукупності, 

визначили напрям розвитку англійської мови і становлення її стандарту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мова є динамічною системою, 

яка постійно видозмінюються, і не останню роль в цих змінах відіграє 

середовище її існування та сфера вживання. В своїх працях Ч. Гудвін [5, сс.1-

42] та М. Сілверстейн [8, сс.55-76] займалися переосмисленням місця 

соціолінгвістичного контексту в процесі аналізу розвитку мови. Питання 

стандартизації англійської мови досліджувалося такими науковцями як: Д. 

Смітом, Н. Блейком, А. Боу та Т.Кейблом [9], [4], [3]. Всі вони займалися 

вивченням залежності змін в мові від позамовних факторів. 

Метою даної статті є аналіз історичних фактів і лінгвістичних 

особливостей, характерних для англійської мови в період з 16 по 17 століття. 

Визначення тих подій, які вплинули на становлення тогочасних норм 

англійської мови. 

 

 



Виклад основного матеріалу 

Сучасна мова - це продукт тривалого історичного розвитку, в процесі 

якого мова піддається різнобічним змінам, які зумовлені різними причинами. 

Зміни торкаються всіх сторін лінгвістичної і екстралінгвістичної структури, 

але діють на них по-різному. Історичний розвиток та формування норм в мові 

залежить від конкретних причин і умов, що стимулюють зрушення в 

лексичному складі мови, в його фонетичній організації, в її граматичному 

вираженні. Англійська мова не є виключенням. 

Використання літературної мови в усіх сферах комунікації в суспільстві і її 

функціональна універсальність є однією з характерних властивостей будь-

якої мови. Двомовність, яка часто спостерігається в до національний період і 

яка полягає в поділі сфер впливу своєї мови і чужої, поступається місцем 

стильовій і жанровій варіативності однієї мови - національної літературної 

мови цієї держави. Так само як і інші історично зумовлені властивості 

національної літературної мови, вищевказана універсальність застосування 

мови з'являється не відразу. Необхідно розрізняти між собою два аспекти 

функціональної універсальної літературної мови: один - з точки зору 

віднесеності літературної мови до видів літературної творчості, інший - з 

точки зору віднесеності літературної мови до соціальних груп, які її 

вживають. 

Однією з основних категорій культури мови є мовна норма.  Під поняттям 

«мовної норми» або «стандарт англійської мови» ми розуміємо історично 

зумовлену сукупність законів і правил, закріплених в словниках і 

підручниках з граматики, єдиний зразок мови, зрозумілий всім учасникам 

процесу комунікації [7, cc.13-32].  

Розквіт англійської літературної мови пов'язаний з формування її мовного 

стандарту, процес формування тривав протягом XV – XVII століть. 

Відповідно, щоб провести аналіз змін у мові, необхідно звернутися до історії, 

тих історичних подій, під час яких і відбувалися всі зміни і які служили не 

лише фоном, але й каталізатором мовних перетворень. Ці події 



безпосередньо вплинули на формування суспільно-політичного життя 

Британії та, як наслідок, визначили шляхи її мовного розвитку. Необхідно 

зрозуміти якою була мовна ситуація, що склалася у Великобританії на 

початку XV ст.  

З XV ст  в Англії починається розлад феодальної системи та інтенсивний 

розвиток товарно-грошових відносин. Внаслідок широкої міжнародної 

торгівлі Англії Лондон в XIV ст. стає центром країни, а лондонський діалект 

набуває все більшого значення в країні і, вбираючи окремі елементи з 

суміжних діалектів, стає основою національної мови. Інтенсивний процес 

формування нації сприяв поширенню й розвитку національної мови й все 

більшому нівелюванню діалектів.  

Велику роль у поширенні норм англійської літературної мови 

відіграв Вільям Кекстон, який в 1476 році запровадив книгодрукування в 

Англії, чим сприяв закріпленню орфографії. Попри позитивні зрушення 

книгодрукування фіксувало деякі традиційні написання, які вже не 

відображали норм вимови кінця XV ст. Таким чином, почалася настільки 

характерна для сучасної англійської мови розбіжність між вимовою і 

написанням [6, сc. 69-101].  

Ще одним важливим фактором розвитку англійської літературної мови 

було те, що після закінчення столітньої війни французька мова поступово 

перетворилася в англо-норманський діалект. В цей період французька мова 

вже давно втратила те офіційне становище, яке вона мала до Англії до XIV 

ст.. У XV ст. англійська не була ще досить пристосованою для науки, і тому 

латинська мова займала сильні позиції в епоху Відродження, що настала в 

Англії в XV - XVI ст..  

Англійська мова цього періоду зазнала впливу широких міжнародних 

різнопланових контактів Англії — почався новий потік запозичень 

з італійської, грецької, іспанської та інших мов. У фонетиці визначним 

явищем став так званий «великий зсув голосних» і ряд інших особливостей, 

що посилили розбіжність між орфографією і орфоепією. У морфології тривав 



процес відпадання флексій іменників, прикметників і дієслів; виник новий, 

безсуфіксальний спосіб творення слів; з’явилася єдина форма множини (-s); 

прикметники остаточно втратили форми узгодження, була спрощена 

категорія сильних і слабких дієслів. У синтаксисі були помітні основні риси 

притаманні сучасній англійській мові. 

У XVI столітті Єлизавета I зійшла на престол і, ставши королевою Англії, 

в значній мірі сприяла розвитку британської державності. Під час її 

правління стали активно розвиватися науки, культура, література; мореплавці 

відкривали нові землі, сприяючи розвитку торгівлі і розширенню впливу 

Англії в світі. Ще одним важливим фактором, що сприяв розвитку 

літературно-мовного стандарту в цей час був розквіт англійської літератури 

(В.Шекспір, Д.Джонсон, К.Марлоу, та. ін..). 

Розвиток лексичної системи англійської мови йшов не тільки за рахунок 

появи нових слів, але і за рахунок появи нових значень як у неологізмів, так і 

у старих лексем. Майстри художньої творчості, використовуючи 

контекстуальні зміни семантики слова, досягали стилістичного ефекту, а 

разом з тим давали привід до виникнення оказіональних значень, які 

переходили згодом в узуальні. 

Першим словником, що зібрав в собі основні слова з їх значеннями і 

призначеним для англомовної аудиторії, став «Table Alphabeticall» написаний 

в 1604 році, автором якого був Роберт Кодрі. У цьому словнику були зібрані 

загальновживані, запозичені в свій час з латини, французької або грецької 

мов, англійські слова та їх значення. 

У XVI ст. в Англії гостро постало питання про поширення англійської 

мови на всі види літератури, як художньої, так і наукової, як філософської, 

так і дидактичної. У попередні століття ці області безроздільно займала 

латинська мова, як міжнародна мова науки в середньовічній Європі і, дещо 

раніше, французька мова, на базі якої була створена, після завоювання 

Великобританії норманами, багата англо-норманська художня література.  



На відміну від XV ст. у XVI ст. становище мови різко змінилося. На 

противагу середньому періоду розвитку англійської мови територіальні 

діалекти (за винятком шотландського) зникли зі сфери літератури, а письмові 

документи, що збереглися від цієї епохи, показували відому одноманітність 

літературної мови, що базується на мові Лондона. 

Англійська мова XVI ст. знаходилася в досить хаотичному стані, якщо 

мова йшла про норму літературного стандарту. Орфографічних правил не 

існувало, просодичних теж, наголос в словах романського походження не 

було ще закріплено, не кажучи вже про її граничні варіантності в неологізмах 

багатоскладної будови. Маючи перед собою струнку і незмінну граматику 

латинської мови, граматисти і риторики могли уявляти собі зразкову мову 

тільки на зразок латинської. 

Після середньовічної латини, на якій виховувалися вчені, мова Цицерона і 

його сучасників здалася їм вершиною майстерності. Епоха Відродження 

принесла з собою звернення до творчості древніх авторів. Якщо говорити в 

цілому то можна стверджувати, що сфери поширення латинської і 

французької мови в Англії не співпадали. Латинська мова займала скромне 

місце в сфері витонченої словесності, коли французька мова майже не 

використовувалася в сфері науки. 

Автори в XVI ст. стояли перед необхідністю поповнювати склад рідної 

мови саме тому вони в першу чергу зверталися до запозичень. Цьому 

сприяло:  

1) велика кількість перекладів, що здійснювалися з різних мов, в процесі 

яких часто простіше було взяти слово з оригіналу, ніж шукати його 

еквівалент в англійській мові,  

2) наявність в мові значної кількості латино-романських основ, вже 

адаптованих англійською мовою, які могли служити відомої опорою для 

нових етимологічно близьких запозичень,  

3) аналітичний лад мови, вже сформований в англійській мові до цього 

часу, який полегшував морфологічну адаптацію запозичених основ, оскільки 



формоутворення носило переважно аналітичний характер, а словотвір 

переважно аглютинативний, а іноді аналітичний характер.  

Всі ці обставини, що сприяли запозиченню, були різного роду: одні - 

пов'язані більше із структурними особливостями англійської мови, інші - як 

внутрішньоструктурного, так і екстралінгвістичного типу. Однак важливо те, 

що всі вони діяли в одному і тому ж напрямку. 

Більшість авторів, які писали в XVI ст. про завдання, що стоять перед 

письменниками і поетами так само, як і перед перекладачами літературних і 

наукових творів, і про обов'язки письменників по відношенню до англійської 

мови, заперечували не стільки проти самого факту запозичень з іноземних 

мов, скільки проти невмілого і непомірного застосування запозичених слів.  

Протягом всього століття не припинялися суперечки про можливі джерела 

поповнення словникового складу рідної мови для потреб літературної 

творчості і спроб захистити англійську мову від надмірного використання 

іноземних слів. Варто зазначити, що хоча автори й виступали проти 

надмірного використання запозичених іншомовних слів, але були не проти 

самої практики брати відсутні лексеми з інших мов. Разом з тим були й такі 

діячі культури англійського Відродження, які своєю метою ставили повне 

викорінення латинських слів і вдавалися до індивідуального словотворення. 

Говорячи про запозичення в англійській мові необхідно згадати про школу 

«пуристів», осіб які та боролися в XVI ст. з запозиченням іноземних слів і 

прагнули замінити їх споконвічно англійськими словами. Найпалкіші 

пуристи були високоосвіченими людьми, які отримали цю освіту в школі, де 

оволодіння класичними мовами стояло на першому місці. 

Термінологічні сфери науки, мистецтва, філософії та релігії неодноразово 

служили ареною запеклих суперечок між пуристами і новаторами-

шанувальниками запозичень. Якщо це питання дуже гостро стояло для тих 

областей знання, які вперше знаходили своє вираження англійською мовою, 

то разом з тим і для текстів, неодноразово перекладалися на англійську мову, 

могла виникнути проблема очищення перекладу від зайвих запозичень, для 



того щоб уникнути його спотворення або ускладнення. Так саме було з 

текстами релігійно-догматичного характеру. 

Варто зазначити, що надмірне запозичення іноземних слів, особливо коли 

подібне запозичення здійснюється через літературу і тому не відразу входить 

в мову повсякденного вжитку, завжди викликає негативну реакцію, що 

можна спостерігати в історії багатьох мов, не тільки англійської. Не менш 

важливим для запозиченого слова є прийняття або неприйняття його мовним 

колективом. Слова, що залишаються в науковому стилі, можуть не вижити, 

але лексика, що поповнює відсутню в англійській мові термінологію науки, 

філософії, літературознавства, залишається. 

В XVI ст. не тільки велися суперечки про якості літературної мови і 

можливі сфери її поширення, а й були спроби забезпечити застосування 

англійської мови для цілей універсального літературного використання[10, 

cc. 92-130]. 

Соціолінгвістичний контекст в XVI ст. сприяв поширенню соціальної 

функції мови в суспільстві. Тогочасне суспільство знаходилося під впливом 

ідей Реформації, як реакції на кризу папства протягом  двох попередніх 

століть. Не менш важливою подією в соціолінгвістичному відношенні був 

переклад Біблії в 1525 році на англійську мову Вільяма Тіндала. Ці та інші 

події зумовили закріплення англійського літературного мовного стандарту 

На початку XVII століття з'явилося перше поселення англійців у Північній 

Америці, в Вірджинії. Незабаром туди були привезені перші чорношкірі раби 

з Західної Африки. Таким чином, почав змінюватися етнокультурний склад 

населення Америки, що послужило початком формування американського 

варіанту англійської мови, який став розвиватися дещо іншим шляхом, ніж 

англійська мова в Британії. 

В XVII ст. англійці стали далі заселяти північноамериканський континент - 

землі, які отримали пізніше назву Сполучені Штати Америки і Канада. На 

початку XVIII ст. Даніель Дефо написав Робінзона Крузо, який вважається, 

першим сучасним романом написаним англійською мовою. Згодом в 



середині XVIII століття побачив світло «Dictionary of The English Language» 

Самуеля Джонсона. Наприкінці кінці XVIII ст. в тому місці, де знаходиться 

сучасне австралійське місто Сідней, з'явилися перші переселенці з 

Британських островів, поширивши тим самим свою культуру далеко за межі 

Англії. 

Відповідно до рівня розвитку освідченості населення виникла потреба в 

розширенні та оптимізації вокабуляра для більш повної і точної передачі 

інформації. В міру освоєння нових континентів і поширення свого впливу за 

межі своєї країни, англійці зустрічалися з новими явищами і поняттями, які 

вимагали свого відображення в мові. Крім того, подорожуючи по новим 

землям і зустрічаючи носіїв інших мов, англійці цілком природним чином 

поповнювали свій словниковий запас новими іноземними словами. 

Як наслідок колонізаторської активності, англійська мова наповнювався 

словами з іспанської та португальської мов. Американські колонізатори часто 

реекспортували запозичені іноземні слова в Англію, привносячи тим самим 

зміни в рідній для них англійській мові. 

Потреба в стандартизації мовних форм з'явилася внаслідок становлення 

англійської держави, з центральним органом влади, для здійснення його 

основних функцій. Взагалі, мовна норма як така має, на думку багатьох 

істориків, чисто практичне значення. Початок формування письмової норми 

мови, її стандарту, було продиктовано історичним плином подій в країні. 

Вона виникла досить банально, як побічний продукт бюрократичних 

інструментів, покликаних обслуговувати свої цілком конкретні 

адміністративні функції. Вона не є вигадкою письменників і вчених. Історія в 

цьому плані досить прозаїчна: мовна норма була покликана обслуговувати 

апарати влади для більш надійного їх функціонування в умовах розвитку 

торгівлі, становлення держави і права, а також розвитку політичних структур 

[2, c.112]. 

Одним з вагомих фактів історії становлення норми англійської мови є 

поява її письмової форми. Мовна норма поширилася по всій території Англії 



і стала загальновизнаною в силу своєї практичності і універсальності. Вона 

закріпилася в літературі і отримала територіальне поширення за допомогою 

своїх читачів. Закріпившись, таким чином, в писемності, вона потрапила в 

руки вчителів словесності і вчених-філологів, які стали поширювати її в 

широкі маси. Таким чином, існування мовної норми стало можливим завдяки 

її поширенню серед населення, а також внаслідок закріплення її в письмових 

джерелах. Основними такими джерелами мовної норми стали підручники з 

граматики і словники. Словники закріплювали словниковий склад мови, а 

підручники диктували те, як саме ці слова співвідносяться між собою. 

Саме ранній період сучасної англійської мови (Early Modern English) є тим 

часом, коли стали з'являтися перші відносно повні словники англійської мови 

і перші посібники з граматики. В даний історичний період англійська мова 

прйишла на заміну французькій, як мова влади. Англійська мова стала 

заміною латині, як мова церкви після Реформації і особливо в зв'язку з 

виходом у світ в 1549 році книжки «Book of Common Prayer», де церковні 

служби були представлені на «мові народу» - мовою, зрозумілою більшості 

людей в Англії. 

В ті часи носіїв англійської мови не дуже турбувало питання правильності 

мовного вираження. Використання мовних форм було кілька не обмежене в 

правилах. Пройшов певний час, і до кінця XVII - початку XVIII ст. стало 

змінюватися ставлення до англійської мови, яке ставало все більше 

прескриптивним, тобто унормованим вживанням тих чи інших форм в 

залежності від мовного контексту [1, c.169]. 

 

 

 

 

 

 

 



Висновки.  

При всій складності мови, як системи одне залишається незмінним. 

Англійська мова, яка і будь-яка інша була, є і буде соціальним явищем. 

Протягом своєї історії англійська мова представляла соціальні 

взаємовідносини за для захисту або тиску на інтереси певних соціальних 

груп.  

Починаючи з XV ст. відбувався процес поступового формування 

англійської національної мови, місцеві діалекти перестали бути мовою 

літератури. В літературних пам'ятках цього періоду відбилась епоха розвитку 

буржуазного гуманізму, формування національної самосвідомості 

англійського народу. В XVI - XVII ст. розвиток мови був спрямований, 

головним чином, в бік формування і розвиток англійської літературної мови.  

Враховуючи вище сказане можна стверджувати, що англійська мова, як і 

будь-яка інша мова, була є і буде невід’ємною частиною соціальних 

взаємовідносин до тих пір поки є хоча б декілька носіїв мови. Так само як в 

16 – 17 ст. так і в наш час соціальні чинники є одними з головних факторів 

функціонування і використання мови, відповідно мова буде слугувати 

потребам соціальних взаємовідносин, а не навпаки. 
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