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მე-19 საუკუნეში, საფრანგეთის არისტოკრატიის ახალ-
გაზრდა წარმომადგენელმა, ალექსი დე ტოკვილმა იმოგზაურა 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დაწერა ცნობილი წიგნი 
„დემოკრატია ამერიკაში’’, რომელიც დღესაც არ კარგავს თავის 
აქტუალურ მნიშვნელობას. ჩვენ გვსურს შევეხოთ ამ წიგნის 
ერთ-ერთ თემას, კერძოდ, თუ როგორ ახდენს ამერიკული 
დემოკრატია ბრიტანული ინგლისური ენის მოდიფიცირებას 
და სამყაროს პოეტური ხედვის ტრანსფორმაციას.

ტოკვილი შენიშნავს, რომ ამერიკულმა ინგლისურმა გარკ-
ვეული ცვლილებები და სიახლე შეიტანა ბრიტანულ ენაში. 
დემოკრატიული წყობილება ორიენტირებულია მეტყველების 
ცოცხალ პრაქტიკაზე, არისტოკრატიული ენის იდეალური 
კონსტრუქციების საპირისპიროდ, სადაც მორფოლოგია მიის-
წ რაფის, მთლიანად, ამომწურავად გამოხატოს სიტყვის მნი-
შვ ნელობა. ესპანური ენის ზეგავლენის ძალით, რომელიც 
შეერთებულ შტატებში მეორე ენაა, ამერიკულ ინგლისურში უფრო 
წინადადების კონტექსტი თამაშობს სიტყვის მნიშვნელობის 
დამაზუსტებელ როლს. ლათინური ენის გავლენა აძლიერებს 
აგრეთვე ფრაზის ემოციურ არტიკულაციასაც. 

ამერიკულ დემოკრატიას შეაქვს ახალი სიტყვები ძველ 
ინგლისურში მაშინაც კი, როცა ამის საჭიროება არ არსებობს. 
ავტორი ფიქრობს, რომ ამით დემოკრატიული ერი ხაზს უსვამს 
პრაქტიკის უპირატესობას ენის იდეალური კონსტრუქციების 
წინაშე. ეს მეტად მნიშვნელოვანი იდეაა, რომელსაც ავტორი 
განავითარებს თავის ნაშრომში.
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Travelling in America in XIX century, a young representative of 
the French aristocracy wrote an outstanding book “ Democracy in 
America”. Our aim is to discuss the problem he stated in this book – 
how American democracy modifi es the English language and chang-
es the poetry . 

Alexis de Tocqueville claimed that American English developed 
through the process of modernizing the British language. Democracy 
was oriented on practical aspects of speech whereas the aristocratic 
Great Britain was inclined towards some ideal concept of language, 
where the morphology was responsible for expressing the content. 
Due to the infl uence of Spanish, which was considered to be the sec-
ond language in the USA, a linguistic context obtained the signifi cant 
function to form the sense of verbal expressions. It also increased 
the emotional articulation of the words. 

American democracy has been inclined to insert new words in 
the language of a mother country, even if there was no necessity 
for it. Through this innovation, the democratic nation showed the 
advantage of practice before ideal theoretical constructions of the 
aristocratic speech. That was the remarkable idea, which the young 
author developed in one of the chapters of his book.
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