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В сучасному мовознавстві під 
поняттям «графіка» розуміють частину 
науки про письмо, що вивчає 
накреслення літер та співвідношення 
між буквами і звуками [2, 241]. 
Основою будь-якої графіки є алфавіт. 
Алфавіт (також – азбука, абетка) – це 
система письмових знаків, які 
передають звукову форму слів мови 
символами, що зображають окремі 
звукові елементи [6, 40].

Розпізнають два різновиди письма – 
складове та буквене. Прикладами 
складового письма можуть служити 
китайська та японська абетки. Носії 
цих мов користуються ієрогліфами, 
які позначають як слова, так і склади.

Вчені вважають, що три основні 
європейські алфавіти  – грецький, ла-
тинський та кириличний.

Крім грецького, латинського та ки-
риличного письма давню історію ма-
ють арабська, єврейська, корейська, 
вірменська, грузинська графіки.

Найдавніші письмові пам’ятки 
староанглійської мови, як відомо, ви-
конано рунами. Руни – алфавіт старо-
давніх германців. З розповсюджен-

ням із 6  століття в Англії християн-
ства латинська абетка швидко витіс-
няє рунічний алфавіт. Найдавніші 
пам’ятки англійської культури, напи-
сані латинською абеткою, належать до 
8  століття. Серед них  – добре знані 
«Гімн» ченця Кедмона, «Передсмерт-
на пісня» та « Церковна історія ан-
глів» історика Беди, переклад з лати-
ни Євангелія, Псалтиря та псалмів, 
церковні гімни, глоси, стародавні гра-
моти, «Англо-саксонська хроніка» 
(7–9 ст.), переклад Альфреда Великого 
з латинської мови «Всесвітньої істо-
рії» іспанського монаха Оросія, допо-
внений оригінальними додатками про 
мандри Охтхере та Вульфстана, пере-
клад «Турбот пастиря» папи Григорія 
Першого зі вступом «Про стан освіти 
в Англії», написаним королем Аль-
фредом, «Втіха філософії» Боеція, 
твори абата Ельфрика «Проповіді», 
«Житія святих» тощо [1, 31–35].

Окрім прозових праць, до наших 
днів дійшло і чимало поезії як, скажі-
мо, епічна поема «Беовульф», поеми 
ченця Кюневульфа «Єлена», «Юліана» 
та ін. Крім власних латинських літер, 
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типовими знаками цього періоду були 
æ, ƀ, ð, Ʒ.

Класичним прикладом староан-
глійської графіки може бути перше 
речення із розповіді про мандри Охт-
хере та Вульфс тана: 
Ohthere sæde hish laforde, Ælfrede 
cyninze, þæt hee alra Norðmonna 
norþmest bude. (Othere said to his lord, 
Alfred the King, that he of all Northmen 
to the north had lived) [4, 74].

Сучасна англійська графіка сфор-
мувалась переважно в середній період 
після 12 століття. Зміни в системі фо-
нем, вплив французької орфографії 
внаслідок Нормандського завоювання 
1066  року, запровадження книгодру-
кування 1477  року призвели до зміни 
старого «острівного варіанту» латин-
ської абетки, запозиченого в ірландців, 
на «континентальний варіант».

Як результат цієї зміни, з’явились 
нові літери: (тут і далі у наведених 
прикладах перше слово – староанглій-
ське, друге  – середньоанглійське, тре-
тє – новоанглійське):

(а) букву Ʒ було витіснено літерою g:
Ʒān – goon – go
Ʒrēāt – greet – great
ecƷ – edge – edge
(б) букву с перед голосними пере-

днього ряду та приголосними було за-
мінено літерою k:

cind – kind – kind
cyninƷ – kyng – king
cnāwan – knowen – know
cniht – knight – knight
(в) з’являється літера v для позна-

чення нової дзвінкої фонеми /v/:
lufian – loven – love

З’явились також буквосполучення 
ou,ow,ee,ea,oo в системі вокалізму:

tūn – town – town
fēt – feet – feet
sǣ – sed – sed
tōƀ – tooth – tooth.
В системі консонантизму 

з’являються лігатури sh, ch, th, gh, qu:
sceal – shal – shall
sceap – child – child
cyrce–churche – church
ƀenkan – thenken – thank
ƀǣr – ther – there.
niht – nyght – night
dohtor – doghter – daughter
cwēn – queen – queen.
Слід зауважити, що сучасна ан-

глійська орфографія є досить консер-
вативною, напевно, як і сама англій-
ська нація. Упродовж багатьох сто-
літь у фонетичній системі мови, не-
залежно від свідомості і волі її носіїв, 
відбулося чимало змін. Водночас 
орфографія залишалася середньовіч-
ною, ніби законсервованою. Яскра-
вим прикладом розбіжності між на-
писанням та вимовою англійського 
слова є іменник daughter, який міс-
тить 8 літер й удвічі менше звуків – /
ˈdɔ:tɔ/.

Сучасне англійське слово є своєрід-
ним ієрогліфом. Попри те, що в мові 
існують правила читання, винятків на-
водиться набагато більше. Тому кожне 
слово доводиться запам’ятовувати у 
трьох ракурсах  – образ слова, його 
прочитання та його значення. Недарма 
в англійському жарті «Пишемо МАН-
ЧЕСТЕР, а читаємо ЛІВЕРПУЛЬ», є 
значна частка істини. До того ж, на від-
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міну від словників німецької, фран-
цузької чи іспанської мов, що тради-
ційно вивчаються в навчальних закла-
дах України, в англійських словниках 
транскрипція подається фактично до 
кожного слова.

Разом з тим, сучасна англійська 
графіка є досить привабливою в есте-
тичному плані. На відміну від чеської, 
польської, німецької, французької чи 
латинської графік, де вживаються чис-
ленні надрядкові знаки, в англійсько-
му письмі діакритичних знаків не існує 
взагалі.

Ще в середньоанглійську добу голо-
сну літеру u було замінено буквою о 
перед приголосними n, m, v, w, схожи-
ми за накресленням, що теж зіграло не 
останню роль в естетичності англій-
ської графіки:

cumen – comen – come
sunu – sone – son
lufu – love – love
Привабливий вигляд має вживання 

літери y багатьох словах власне англій-
ського походження. Як правило, ця 
буква використовується або на почат-
ку (yes, you, yard, yellow), або в кінці 
слова (lovely, brightly, mighty). Виняток 
становлять лексеми грецького похо-
дження  – rhythm, synonym, physics, 
psychology та багато інших.

Неповторність англійської графіки 
виявляється й у довжині слова. В лек-
сиконі англійської мови функціонує 

величезна кількість односкладових 
слів, що містять від однієї до п’яти лі-
тер – a, A, B, C, D, I, O, x, y, z; he, do, go, 
no, my, it, be, at, in, me; she, sit, get, you, 
let, his, set, boy, rap, our, big; come, live, 
good, work, game, play, home, girl, grow, 
then; green, large, brown, where тощо.

Британці досить чемна нація. В су-
часній англійській мові вже не вжива-
ється займенник thou з його формами 
thee, thy, thine. Але займенник I завжди 
пишеться з великої літери. Навряд чи 
тут доцільно говорити про егоїзм ан-
глійця, швидше – про його самоповагу. 
Проте таке написання займенника 
першої особи однини є ще одним свід-
ченням оригінальності і своєрідності 
англійської графіки.
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