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Передмова

Метою цієї збірки є критичний огляд поточної ситуації у сфері міжмовної
взаємодії. «Міжмовну взаємодію» розуміємо як застосування двох або більше
кодів у міжособистісних та міжгрупових відносинах, а також психологічний
стан особистості, що користується більше ніж однією мовою. У запропонованих нарисах проводиться аналіз відмінностей між білінгвізмом та білінгвальністю. Поняття білінгвізму характеризує стан мовної спільноти, у якій відбувається взаємодія двох мов, внаслідок чого постає можливість застосування двох
кодів в однакових ситуаціях та типах взаємовідносин і наявність значної кількості осіб, що є двомовними (соціальний білінгвізм); складовою частиною зазначеного поняття є, зокрема, концепція білінгвальності (як явища індивідуального білінгвізму). Білінгвальність також є визначенням психологічного стану
індивіда, що має доступ до більше ніж одного мовного коду як засобу суспільної взаємодії та комунікації; ступінь цього доступу (чи «доступності цих засобів») варіюється у різних вимірах, зокрема, психологічному, когнітивному,
психолінгвістичному, соціально-психологічному, соціальному, соціологічному,
соціолінгвістичному, соціокультурному, лінгвістичному тощо.
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БІЛІНГВАЛЬНІСТЬ І БІЛІНГВІЗМ
Жозіан Ф. Хамерс та Мішель Х. А. Бланк
ВСТУП
Концепція білінгвізму, на перший погляд, не є суперечливою чи проблематичною. У Вебстерському словнику (1961) білінгвіст визначається як той, що
«має чи застосовує дві мови, особливо у розмовній формі, із характеристикою
швидкості мови на рівні носія; особа, що застосовує дві мови, зокрема у звичайному житті, володіючи ними на рівні носія», а білінгвізм як «постійне усне
застосування двох мов». За усталеною точкою зору, бути білінгвальним – це
бути здатним абсолютно вільно розмовляти двома мовами; цього підходу також
дотримується Блумфілд (Bloomfield, 1935: 56), який визначає білінгвізм як «володіння двома мовами на рівні носія». На відміну від цього визначення, яке
охоплює лише «абсолютних білінгвістів», Макнамара (Macnamara, 1967a) пропонує своє бачення, згідно з яким білінгвістом можна вважати кожного індивіда, що володіє мінімальною компетенцією хоча б однією з чотирьох базових
мовних навичок (сприйняття на слух, говоріння, читання і письмо) у будь-якій
мові, окрім рідної мови. Між цими двома крайнощами стикаємося з цілою низкою проміжних визначень, як, наприклад, запропоноване Тітоном (Titone,
1972), який вважав білінгвізм здатністю індивіда розмовляти другою мовою із
збереженням оригінальних понятійних і структурних елементів цієї мови, не
удаючись до «калькування» чи використання відповідних конструкцій, притаманних його рідній мові.
Усі ці визначення, що варіюються від компетенції у двох мовах на рівні
носія до мінімального володіння другою мовою, супроводжуються цілою низкою теоретичних та методологічних труднощів. З одного боку, їм бракує точності та операційності: в них не пояснено, що саме мають на увазі, коли говорять
про компетенцію на рівні носія (що може відрізнятись навіть в одномовних популяціях), про мінімальне володіння другою мовою чи про дотримання понятійних і структурних елементів цієї другої мови. Чи можемо виключити з цих
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визначень білінгвіста тих осіб, що мають дуже високий рівень компетенції у
другій мові, але не обов‟язково сприймаються як носії останньої у зв‟язку з наявністю іноземного акценту? Чи може особа, що успішно прослухала один чи
два курси з будь-якої дисципліни іноземною мовою, при цьому будучи нездатною користуватися цією мовою у спілкуванні, або, скажімо, вивчала латинську
мову протягом шести років, обґрунтовано вважатися білінгвістом? Знову ж,
якщо маємо справу з двома мовами, що не є структурно відмінними, як зможемо встановити, чи відбувається відтворення конструкції рідної мови у спілкуванні мовою іноземною, другою мовою?
З іншого боку, ці визначення відносяться лише до одного виміру білінгвальності, а саме, до рівня володіння обома мовами, у такий спосіб, не враховуючи нелінгвістичні виміри. Наприклад, Параді (Paradis, 1986: xi), хоча й пропонує визначати білінгвальність у багатовимірній площині, зводить останню до
лінгвістичної структури та мовних навичок. Запропоновані визначення, що враховують не суто лінгвістичні, а й інші виміри, здебільшого також обмежуються
лише одним з них. Наприклад, Моганті (Mohanty, 1994a: 13) у визначенні білінгвізму обмежується лише його соціокомунікативним аспектом, стверджуючи,
що «білінгвальними є такі особи чи спільноти, які здатні задовольняти індивідуальні та суспільні комунікативні потреби повсякденного життя, користуючись двома чи більшою кількістю мов у спілкуванні з іншими особами, що розмовляють будь-якою з цих мов чи усіма ними».
У сучасних дефініціях наголошено на важливості особливих характеристик білінгвістів. Зокрема, Грожан (Grosjean, 1985a) характеризує носія двомовності як щось більше, ніж гіпотетичне поєднання двох монолінгвістів, у тому
сенсі, що у білінгвістів також розвивається певна унікальна мовна поведінка.
Так само, за визначенням Люді (Lüdi, 1986), білінгвальність не є лише сумою
двох одномовних компетенцій. Це – вища форма мультилектності.1
Баетенс Бірдсмор (BaetensBeardsmore, 1982) наводить низку визначень і
типологій білінгвізму, дуже мало з яких можна вважати багатовимірними. Детальніший розгляд відповідних вимірів, аспектів білінгвізму наведено у розділі
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2.2. Проте у наші наміри не входить характеристика усіх можливих визначень
та типологічних класифікацій білінгвізму. У цьому дослідженні зупинимося
лише на тих, які є операційними й придатними для застосування в контексті
емпіричного дослідження, або тих, що базуються на сталих теоретичних концепціях. Під час розгляду найважливіших теоретичних підходів до вивчення білінгвізму також запропонуємо власний підхід, який витікає з керівних теоретичних принципів, покладених в основу дослідження мовної поведінки, що його
описано у наступному розділі. При цьому слід чітко розуміти, що будь-яка адекватна модель білінгвальної поведінки має відповідати загальнішій моделі мовної поведінки.
ЗАГАЛЬНІ КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ
На наш погляд, мовна поведінка не існує й не може існувати у відриві
від функцій, які вона виконує. Стверджуючи це, маємо на увазі, що мова є, насамперед, інструментом, створеним і використовуваним задля виконання низки
функцій соціального та психологічного характеру, які можна умовно поділити
на дві головні категорії: комунікативні і когнітивні (для отримання детальнішої
інформації див., наприклад, Halliday, 1973; Bruner,1990). Мова не існує сама
по собі. Вона знаходить своє вираження й застосування у загальній поведінці,
що є важливою у конкретній культурі. Функції мови є універсальними, але лінгвістичні форми відрізняються між мовами та культурами. Мову можна вважати одним із визначальних чинників у формуванні культури. Мало того, мову
просто неможливо відокремити від інших аспектів поведінки. Коли мова проходить обробку, переломлюючись у свідомості індивіда, вона незмінно переплітається з процесами й феноменами когнітивно-емоційного характеру.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ
За Бейтсом та МакУінні (Bates&MacWhinney, 1982), існує щонайменше
два рівні обробки мови: функціональний рівень, на якому всі значення й поняття знаходять своє вираження й репрезентацію; і формальний рівень, на якому
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представлено всі поверхневі форми й структури, що застосовуються у відповідній мові. Функція відіграє велику каузальну роль у тому, як ті чи ті лінгвістичні
форми еволюціонують протягом часу, а також у формуванні способів застосування цих форм дорослими індивідами і їх засвоєння дітьми. Мова є не лише
засобом, інструментом для створення структур, але феноменом, що має потенціал до генерації сенсів (Halliday, 1975). Лінгвістична система є лише однією
з форм реалізації загальнішої семіотичної системи, яка й формує культуру.
Сутність нашого підходу полягає у тому, що ми розрізняємо соціальні, когнітивні й семіотико-лінгвістичні функції. Серед багатьох виконуваних мовою когнітивних функцій саме семіотико-лінгвістична функція (суб‟єкт дії/агенс, дія, мета) відіграє активну роль у конструюванні значень, а отже, й розвиткові формальної мови. Функції передують формам у процесах розвитку й застосування
мови у тому значенні, що форми є, так би мовити, «оболонкою», відображенням функцій, які вони виконують.
Незважаючи на те, що дослідження мови можна проводити на різних аналітичних рівнях, на нашу думку, природа мовної поведінки, як і інших складних типів поведінки людини, лишається незмінною незалежно від рівня аналізу:
(1)

Існує постійна взаємодія між динамікою мовної поведінки на

соціальному рівні і мовною поведінкою на індивідуальному рівні. Іншими
словами, вважаючи, що на індивідуальному рівні мовна поведінка є, щонайменше частково, наслідком соціальних чинників, ми стверджуємо, що
мовна поведінка на соціальному рівні є так само наслідком індивідуальної
мовної поведінки.
(2)

На всіх рівнях і проміжних прошарках наявні безперервні

процеси взаємодії та відображення між формою мовної поведінки та функцією, яку остання має виконувати. Вважаємо, що підхід конкурентної моделі, застосовуваний на індивідуальному рівні (див. Bates&MacWhinney,
1987), є однаково придатним до використання і на соціальному рівні.
(3)

Мовна поведінка є продуктом культури і, як така, відповідає

правилам інкультураційної поведінки. Вона не є продуктом суто біологіч8

них здобутків, але продуктом культури, що передається з покоління в покоління у процесі соціалізації й засвоюється кожним індивідом. Водночас,
мовна поведінка також відповідає за формування культури, тобто культурні феномени набувають свого втілення у формі мовної поведінки.
(4)

Саморегуляція є характеристикою типів поведінки вищого

порядку, а отже, й мовної поведінки. Маємо на увазі, що поведінка є не
лише звичайною реакцією на той чи той подразник, але враховує минулий
досвід; мало того, вона не наслідує пробний чи помилковий характер дій,
становлячи, по суті, оцінну відповідь, що викликає з пам‟яті відповідні моделі когнітивного й емоційного функціонування індивіда, адаптовані до
конкретної ситуації.
(5)

Нарешті, однією з центральних концепцій, що пояснюють фе-

номен динамічної взаємодії між соціальним та індивідуальним рівнями, є
валоризація. Під валоризацією розуміємо надання мові, як функціональному інструментові, певних позитивних якостей, самоцінності, тобто сприйняття мови, як корисного засобу, що сприяє виконанню комунікативних та
когнітивних функцій на всіх рівнях соціальної та індивідуальної діяльності
(Hamers&Blanc, 1982). Концепція валоризації є надзвичайно важливою
у дослідженні ситуацій міжмовної взаємодії.
Коли дві мови взаємодіють одна з одною, можливим є досягнення стану
рівноваги між цими двома мовами на кожному рівні й для кожного мапування
форми-функції, внаслідок чого, застосування обох мов стає постійним та передбачуваним. Ця рівновага значно подібна до тієї, що її спостерігають в екологічних системах. Будь-яка зміна зв‟язку між цими двома мовами внаслідок змін
у співвідношенні форма-функція або змінювання валоризації на будь-якому рівні сприятиме й відповідному змінюванню мовної поведінки.
Взаємодії між динамікою індивідуальної поведінки і динамікою зовнішнього середовища є завжди актуальними для дослідників біологічних та еволюційних процесів. Наприклад, Неолітична революція почалася зі зміни індивіду9

альної поведінки, коли невелика кількість людей почала культивувати їстівні
рослини, замість того, щоб продовжувати їх збирати у дикому вигляді; коли ця
поведінка поширилася й стала засвоюватися все більшою кількістю осіб, вона
почала формувати зовнішнє середовище, адже лісові масиви стали поступатися
місцем обробленим полям; з поширенням оброблених полів, вони і собі вплинули на структуру суспільства, що відтоді зорганізувалося навколо сільського
господарства; а це також змінило структури взаємовідносин, установивши колективні моделі поведінки у виробництві й розподілі життєвих благ і у такий
спосіб змінивши співвідношення сил у суспільстві. Отже, нова форма поведінки
(культивація, вирощування рослин) послугувала виконанню реальної функції
(потреба в їжі); формування цього співвідношення форми і функції сталося, коли ця нова форма поведінки, набувши зв‟язку із реальною функцією, поширилася на достатньо велику кількість індивідів, що і сприяло зміненню форми
ландшафту (з лісів на поля), які стали виконувати функцію вирощування їжі. Ця
подвійна взаємодія між індивідом та суспільством і між формою та функцією є
характерною особливістю, яку слід враховувати під час аналізу складних типів
людської поведінки.
Іншим прикладом, що включає безпосередньо мовну поведінку, є походження писемності у Месопотамії (див. Schmandt-Besserat, 1992). Перед появою
нової мовної поведінки, тобто письма, спочатку було сформовано просте співвідношення між формою та функцією. Було створено знаки специфічного вигляду (форма), що використовувались як символи певних об‟єктів (наприклад,
глечик олії) для запису сільськогосподарських продуктів (функція); спочатку
використовувалися символи, які однозначно відповідали об‟єктам, на які вони
вказували (наприклад, п‟ять яйцеподібних знаків означали п‟ять глечиків). Згодом з‟явилася примітивна система рахування, наприклад, на один знак наносили п‟ять насічок для позначення кількості. Важливий когнітивний крок було
зроблено, коли яйцеподібний знак (форма) стали використовувати для позначення не конкретного глечика, а самого поняття глечика, тоді як насічки відтоді
виражали абстрактне поняття числа (нові функції). Із впровадженням системи
10

рахування (форма) з‟явилася можливість виконання великої кількості функцій,
а вироблення абстрактного поняття числа надало людям можливість рахувати
будь-які об‟єкти. Проте це сталося лише після того, як застосування знаківсимволів поширилося на достатньо великі території Стародавнього Близького
Сходу, і ці знаки почали використовувати критичною, але не обов‟язково великою, кількістю індивідів. Ця критична маса3 складалася із невеликої кількості
осіб, наділених владою й особливим статусом у суспільстві (чиновники, посадовці й писарі).
Кожний індивід, якому потрібно користуватися системою, має також розвинути нові поняття на індивідуальному рівні. Наприклад, на когнітивному рівні має проводитися відмінність між формами «how much» і «how many». Кожна
новостворена форма має виконувати певну функцію. Водночас, створення нових співвідношень форми-функції й нових систем має спочатку знайти своє відображення у застосуванні мови індивідами, а потім, як наступний етап, – у застосуванні мови на рівні суспільства. Під час створення нової системи нові форми мали впроваджуватися не лише для позначення нових понять: наприклад,
форми, що означають 50, 250 і 2500, також виражають відношення між числами
5, 50 і 500. Ці знаки, що означають абстрактні числа, становили нову віху у розвитку рахування. Коли абстрактний спосіб рахування був прийнятий та засвоєний суспільством, це дало поштовх створенню нової системи зберігання та переказу даних завдяки розвиткові чисел і клинопису/піктографічного письма,
тобто системи письма, яка і собі сприяла формуванню певного прототипу грамотності, писемності.
Ознайомлення індивіда з мовою, на якій заснована система писемності,
головним чином через навчання читання та письма, незмінно викликає зміни у
його/її мовній поведінці. Наприклад, обробка письмового тексту потребує значних навичок застосування деконтекстуалізованої мови. Коли грамотними були
небагато людей, зміни індивідуальної поведінки не впливали на соціальні структури. Коли все більше людей ставали письменними, лінгвістичні форми починали співвідноситись із новими когнітивними функціями; після досягнення
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критичної маси виникла потреба у створенні нових суспільних інституцій, зокрема

шкіл

(форма).

Ці

інституції

виконували

функцію

забезпечення

грамотності; із зростанням потреби у виконанні цієї функції було створено нові
норми, що згодом еволюціонували у загальновизнане фундаментальне право на
освіту (форма). Останнє формує індивідуальну поведінку: коли шкільна освіта
стає обов‟язковою, очікується, що всі індивіди у конкретно взятому суспільстві
мають опанувати навички читання та письма, у такий спосіб формуючи власну
індивідуальну поведінку.
У своїй конкурентній моделі Бейтс та МакУінні (Bates&MacWhinney,
1982) припускають, що мапування у процесі розвитку мови відбувається
на двох рівнях, функціональному і формальному. Ця модель відповідає загальним теоріям у психології, зокрема, конекціонізму, перекликаючись, наприклад,
із нейрофізіологічною теорією клітинних ансамблів Хебба5 (Hebb, 1949; 1968).
Вона також співвідноситься із дослідженнями розвитку мови, що присвячені
аналізу важливості функціональних аспектів мови (див., наприклад, Halliday,
1973; 1975). Ця дворівнева модель співвідношення між функцією та лінгвістичною формою базується на тому припущенні, що лінгвістичні форми створюються для вираження значень і комунікативних намірів. У процесі розвитку мови мапування форми і функції не обов‟язково будуть зберігати характер взаємно однозначної відповідності: одна форма може співвідноситись із різними функціями, наприклад, it‟scoldinhere («тут холодно») може виконувати референційну функцію із значенням thetemperatureislow(«температура занизька»), або
інструментально-регулятивну функцію із значенням turnontheradiator («увімкни радіатор»). І навпаки, одну функцію можуть виконувати кілька лінгвістичних форм: наказ може бути виражений у наказовій, питальній або іншій формі.
Крім того, спостерігають три типи мапування: форма-функція, функція-функція
й форма-форма. Ці три типи мапування не складаються незалежно один від одного в мовній системі, але діють одночасно; наприклад, у висловлюванні Iplay
(«я граю»), мапування форма-функція I(агент)-I(лінгвістична форма) відбувається

одночасно

з

іншим

мапуванням
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форма-функція

I(агент)-

play(лінгвістична форма), мапуванням функція-функція I(агент)-play(дія) і мапуванням форма-форма I(лінгвістична форма)-play(лінгвістична форма).
Аналогічні феномени можна спостерігати й на соціальному рівні. Типовим прикладом можна вважати процеси так званої «піджинізації» (див. Розділ
10.3.5). «Піджинами», чи гібридними мовами, називають допоміжні мови (форма), створені для забезпечення мінімального рівня спілкування між індивідами/групами, які розмовляють, користуючись взаємонезрозумілими місцевими
діалектами (функція). Процес піджинізації супроводжується створенням скорочених та спрощених лінгвістичних форм. Із зростанням соціальної потреби у
комунікації (функція) носії мови починають створювати нові форми. Поступово
ці нові форми починають виконувати додаткові функції. Врешті, піджин еволюціонує у креолізовану мову (форма), стає рідною мовою для наступного покоління, а отже, й застосовується для виконання нових функцій.
Мовні форми не є статичними, постійно змінюючись разом із змінами у
суспільстві, наприклад:
 зміна акценту, як ознака відмінності, чи зміна застосування мови
або мовних форм внаслідок мовного планування, скажімо, в результаті
обов‟язкового застосування мови в освіті;
 вплив

нових

технологій,

зокрема,

під

час

упровадження

комп‟ютерних технологій із застосуванням англійської мови;
 контакти з іншими мовами, як, наприклад, під час Нормандського
завоювання Англії.
Нові форми можуть співвідноситися зі старими функціями, як це відбувається під час використання нових виразів і зворотів підлітками; так само старі
форми можуть застосовуватися для виконання нових функцій, як, наприклад,
англійське слово save у користуванні комп‟ютером; або для виконання нових
функцій можуть створюватися нові форми (наприклад, нова термінологія). Форми можуть створюватися, як, наприклад, television, або запозичуватися з інших
мов, як французьке слово garage в англійській мові. Можливо також припинення застосування форм, якщо вони більше не виконують відповідних функ13

цій, як це відбувається з формами рідної мови в іммігрантів.
Поведінка вищого порядку є саморегульованою на індивідуальному рівні,
тобто кожний індивід безперервно, на підсвідомому рівні коректує власну поведінку з урахуванням відповідних сигналів, що поступають від механізмів
зворотного зв‟язку. Прикладом поведінки цього типу можна вважати мовленнєву адаптацію під час міжособистісної взаємодії (коли мовець змінює мови,
щоб його міг зрозуміти носій іншої, іноземної мови; див. далі Розділ 9.1). Вважаємо, що аналогічні механізми працюють також і на колективному рівні. Наприклад, у процесі піджинізації група індивідів, що походять із різних культурних і мовних середовищ, пристосовується до нової ситуації створенням нових
кодів, які дозволятимуть спілкуватися як один з одним, так і з носіями титульної мови відповідної країни (див. Розділ 10.3.5).
В усіх суспільствах мову поціновують як засіб спілкування, розуміння й
пізнання; проте завжди присутня тенденція до надання певним функціям більшої цінності, ніж іншим, як, наприклад, у випадку з когнітивною функцією у
школі. Якщо у суспільстві присутні певні різновиди мови (різні діалекти, акценти), один з них може поціновуватися більше за інші. Подібна ж ситуація спостерігається й у багатомовних суспільствах. Одна чи більше мов ціниться дуже
високо, тоді як інші позбавлені цінності. Аналогічний механізм працює й на
індивідуальному рівні. Якщо дорослі, що оточують дитину, надають цінності
застосуванню мови для виконання певних функцій, остання також буде поціновувати використання мови для цих функцій і розвивати відповідні мовні аспекти. Надзвичайна важливість валоризації підтверджується на всіх соціальних та
індивідуальних рівнях. Зокрема, на соціальному рівні за відсутності належної
валоризації мови меншин та її застосування як засобу освіти досить високою є
вірогідність аттриції й подальшої заміни цієї мови. На індивідуальному рівні
позитивна валоризація всіх чи деяких формальних та функціональних аспектів
мови сприятиме розвитку й ініціюванню мотиваційних процесів щодо вивчення
і застосування цих аспектів мови.
Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що, аналізуючи мовну поведінку,
14

ми приділятимемо основну увагу різним соціальним та індивідуальним рівням
її прояву: соціологічним стратам (інституціям, групам і суспільним класам), суспільним зв‟язкам і міжособистісним відносинам, індивідуальним аспектам
(соціоемоційні, когнітивні й нейропсихологічні процеси, а також механізми розвитку й мовної поведінки). На кожному з цих рівнів розглядаємо мовну поведінку у динаміці: існує постійна взаємодія між визначальними чинниками у
межах цих різних рівнів і поміж ними; наприклад, ми не зможемо змалювати
повну картину лексичного розвитку, не враховуючи також відповідні аспекти
розвитку синтаксичного й когнітивного, а також міжособистісних відносин та
соціального класу. Мовна поведінка є результатом не лише багатократної взаємодії між різними чинниками, але й наслідком впливу низки опосередкованих
чинників соціального та психологічного походження. Наприклад, така соціальна детермінанта як суспільний клас не справляє прямого впливу на мовну продукцію, діючи опосередковано через суспільні зв‟язки; засвоєння другої мови
залежить не лише від методики навчання, але й посередньо зумовлене, наприклад, установками в межах конкретної спільноти й індивідуальною мотивацією.
ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Наступна модель заснована на функціональному підході до мовної поведінки, що описаний у попередньому розділі. Сутність цього функціонального
підходу полягає у тому, що ми розглядаємо мовну обробку як послідовність рівнів обробки, які ієрархічно переходять з одного у другий, тобто мікрорівні є
складовими частинами більших макрорівнів. Якщо, наприклад, аналізуємо мовну обробку на рівні соціальних мереж, вона буде складовою частиною мовної
обробки на соціальному рівні; якщо розглядаємо мовну обробку на міжособистісному рівні, вона становитиме складову частину відповідних процесів на рівні
соціальних мереж; а мовна обробка на особистому рівні входитиме до системи
міжособистісних відносин. Суспільство є також багаторівневою конструкцією:
мова, як феномен колективної поведінки, обробляється згідно з установленими
правилами, нормами й ролями; цю поведінку можна проаналізувати за відпові15

дними інституціями, класами чи групами. На індивідуальному рівні мовну поведінку вивчають і оцінюють у термінах розвитку, когнітивних функцій, соціально-психологічних механізмів, нейропсихологічних чинників чи лінгвістичних
наслідків тощо. Водночас, абсолютно зрозуміло, що ці різні рівні обробки є взаємопов‟язаними.
Сфера контакту між соціальним та індивідуальним рівнями знаходиться у
колі міжособистісних взаємодій, що набувають реалізації через соціальну мережу зв‟язків (Hamers, 1987). Сутність нашого підходу схематично проілюстровано на Малюнку 1.1. При цьому слід зазначити, що мовна поведінка присутня
на всіх рівнях <A>, <B>, <C> і <D>. Крім того, кожний рівень може бути представлено у різні проміжки часу: X0, X1, X2 і т. д. Якщо певна мовна поведінка
має місце у проміжок часу X1, ця поведінка, продукована індивідом, становитиме результат, з одного боку, взаємодії між складовими структурами, а саме,
суспільним устроєм, соціальними мережами зв‟язків і міжособистісними відносинами, наявними у проміжок часу X1; і, з іншого боку, аналогічної взаємодії,
яка відбувалася раніше, у проміжок часу X0. Ця попередня взаємодія є визначальною передумовою (минулий досвід), що склалася й діє з початку розвитку
мовних навичок і далі, відіграючи важливу роль у саморегуляції поточної поведінки. До того ж, поточна мовна поведінка, вочевидь, буде виконувати свою
роль у формуванні майбутньої колективної мовної поведінки за умови засвоєння цієї поведінки критичною масою індивідів. Під критичною масою розуміємо
значну кількість носіїв, проте її розмір може варіюватися залежно від суспільного впливу та статусу носіїв.
Вважаємо, що на кожному рівні діють схожі чи аналогічні механізми: набутки (i/t) попереднього рівня поєднуються із елементами поточного рівня,
включаючи минулий досвід і теперішню оцінку (x) і, завдяки механізмам саморегуляції і зворотного зв‟язку, а також мапуванню форми-функції, сформують
результат (o/p), який відіграватиме роль початкового потенціалу (i/p) для наступного складового рівня.
У проміжок часу X1 рівень <A> забезпечує початковий потенціал (a) для
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складового рівня <B>; на рівні <B> відбувається цілковита або часткова реструктуризація цього початкового потенціалу у вигляді набутку (b) (i/t), який у
поєднанні з певними особливими характеристиками <B> (xb) продукує результат [(b);xb]. Як ілюстрація зазначеного, розглянемо білінгвальну ситуацію, наприклад, із французькою та арабською мовами у Франції. Соціальний рівень
<A> формує результат (a): дві мови з різним статусом, офіційна французька з
високим статусом та іммігрантська арабська з низьким статусом, тобто французька очевидно домінує над арабською. Обидві мови різняться за валоризацією у
суспільстві. На рівні соціальної мережі <B> маємо набуток (b) цієї різниці у
статусах, який у поєднанні зі статусом арабської як рідної мови, що має більшу
цінність і є мовою спілкування у мережі (xb), продукує результат [(b);xb]. Поєднання цих двох елементів [(b);xb] сприятиме формуванню зміненої картини
відносного статусу французької й арабської у мережі: хоча французька все одно
сприйматиметься як домінантна мова, арабська поціновуватиметься більше
(позитивніша валоризація), адже вона застосовується ширше й обслуговує більше функцій (наприклад, комунікативно-емоційні функції), внаслідок чого,
проекція вибору мови на цю конкретну ситуацію буде відрізнятися від схеми
мапування, відзначеної на попередньому рівні. Отже, застосування обох мов в
означеній соціальній мережі відрізнятиметься від схеми їхнього застосування
на рівні суспільства загалом.
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Загальна модель мовної поведінки

Застосування та статус обох мов у соціальній мережі [(b);xb] формуватимуть початковий потенціал для міжособистісних відносин (рівень <C>); набутки (i/t) (c) з початкового потенціалу i/p у поєднанні із власним внеском індивідів (xc), наприклад, ступенем володіння обома мовами, продукуватимуть результат [(c);xc]. На міжособистісному рівні <C>, який є перехідною ланкою між
соціальним та індивідуальним рівнями, арабська (разом із французькою або без
неї) передаватиметься дитині як рідна мова з відповідним статусом на рівні міжособистісних відносин. На індивідуальному рівні <D> дитина спочатку опановує арабську як рідну мову з певною присутністю французької у безпосередньому оточенні; у міру розширення мережі соціальних зв‟язків дитини із включенням шкільних контактів та груп однолітків, відносний статус і валоризація
обох мов зазнаватимуть змін із відповідною різницею у набутках, отриманих на
міжособистісному рівні, внаслідок різкого зростання впливу французької мови.
Набутки дитини i/t ((d) на рівні <D>) внаслідок міжособистісних відносин у ві18

дповідних мережах (що виражені у змінах статусу та рівня опанування мов) у
поєднанні з власними специфічними характеристиками (xd) продукуватимуть
потенціал [(d);xd], який і визначатиме лінгвістичні результати. При цьому слід
пам‟ятати, що власні характеристики дитини включають набутки, отримані у
проміжок часу X0, тобто весь попередній досвід, а також відповідні аспекти розвитку. Водночас, слід відзначити, що у дитини цей особистий початковий потенціал буде обмежений комунікативним і мовним досвідом, тоді як у дорослої
людини, яка вже пройшла через процеси соціальної адаптації, від буде складатися також із цілої низки соціальних/емоційних і когнітивних елементів. Взаємодія між набутками дитинства і характеристиками розвитку дитини (зокрема,
когнітивного розвитку) [(d);xd] буде і собі визначати кінцеву індивідуальну мовну поведінку дорослого носія на рівні <A>. Проте ця залежність не є лінійною,
адже рівень <D> також забезпечуватиме початковий потенціал для рівня <D> із
набутком (e), поєднання яких (xe) продукуватиме результат [(e);xe], і далі аж
до формування початкового потенціалу (f) для рівня <A> у проміжок часу X2.
Водночас, для того щоб індивідуальний потенціал впливав на рівень <A>, має
бути досягнута критична маса індивідів. Наприклад, якщо достатня кількість
індивідів застосовує і хоче зберегти арабську мову й має достатній статус і рівень суспільного впливу, вони можуть створити нові інститути, скажімо, школи
з арабською мовою викладання, а це сприятиме зміненню соціальних структур,
що, безсумнівно, впливатиме на мовну поведінку наступного покоління.
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Моделювання мовної поведінки на індивідуальному рівні розвинуто значно краще, ніж на рівні соціальному. Зазвичай, існуючі моделі походять
від загальніших концепцій теоретичної психології. Наприклад, Брунер (Bruner,
1990) розглядає розвиток мовних навичок як частину загальної моделі когнітивного розвитку внаслідок соціальних інтеракцій; П‟яже (Piaget, 1970) сповідує
конструктивістський підхід до вивчення мови, що є складовою частиною загальної методології аналізу людської поведінки, заснованої на моделі рівноваги
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між адаптацією та пристосуванням (акомодацією); конкурентна модель Бейтса
та МакУінні (Bates&MacWhinney, 1982) є загальною психолінгвістичною моделлю мовної обробки, заснованою на конекціоністському підході до вивчення
поведінки. З точки зору Пінкера (Pinker, 1996), комплексна теорія опанування
мови має враховувати такі аспекти: стан дитини на початку процесу засвоєння
мови; лінгвістичний вплив та його контекст; розумові алгоритми, що перетворюють цей вплив на знання про мову; кінцевий результат процесу, тобто (граматично) грамотний носій мови, а також еволюція процесу, а саме, що діти зрозуміли й розвинули в процесі опанування мови.
Лінгвістичні та психологічні підходи до опанування мови різняться за головними моментами, на яких вони наголошують, а також за відносною важливістю, яка приділяється кожному з відповідних аспектів цього процесу. Зокрема, Пінкер (Pinker, 1996), визнаючи роль батьківського впливу на процеси опанування мови дитиною, наголошує на важливості ментальних алгоритмів, які є
уродженими. Бейтс та МакУінні (Bates&MacWhinney, 1982) наголошують
на значній ролі початкових характеристик (форма, функції, тригерні чинники),
що, взаємодіючи із процесами когнітивної обробки (картування, оцінка), формують у свідомості дитини потенційні конкурентні установки, серед яких підсвідомо обираються найперспективніші. Брунер (Bruner, 1990) наполягає на інтерналізації комунікативних функцій і розвиткові відповідних прагнень та ідей
ще на домовленнєвому (прелінгвістичному) етапі.
Метою цього дослідження є не участь у подібних дискусіях, а, скоріше,
роз‟яснення нашої власної позиції щодо розвитку мовної поведінки задля аналізу розвитку білінгвальності у світлі загальних теоретичних положень. Ми пропонуємо теоретичний підхід до розвитку білінгвальності, що заснований на загальніших припущеннях та положеннях щодо розвитку мовних навичок у дітей.
У нашому функціональному підході вважаємо, що джерелом розвитку
мовних навичок є соціальна взаємодія із значущими іншими особами; крім того, він включає серйозну соціально-психологічну складову і рівноважливий когнітивний компонент (Hamers&Blanc, 1982). Розвиток функцій, що має викону20

вати мова надалі, відбувається до засвоєння дитиною суто лінгвістичних форм.
За Брунером (Bruner, 1975a), до безпосереднього розвитку мовних навичок дитина засвоює певні комунікативні функції в процесі спільних дій, виконання
яких потребує одночасної уваги із дорослими, що взаємодіють з дитиною. Отже, у дитини з самого початку формується «набір схильностей до інтерпретації
соціального світу і приведення власних дій у відповідність з нашими тлумаченнями цього світу» (Bruner, 1990: 73). У взаємодії з іншими у дитини розвивається прелінгвістична сприйнятливість до значення, тобто специфічна чуттєвість
до контексту, що надалі дозволятиме їй сприймати й усвідомлювати лінгвістичні форми як реальність власного внутрішнього середовища.
Враховуючи наш загальний підхід, описаний раніше, розвиток мовних
навичок, що відбувається на рівні <D> отримує початковий потенціал (c) від
рівня <C> через спільні дії та міжособистісні відносини із значущими іншими
особами. Ці взаємодії також відбуваються у соціальних мережах значущих інших осіб, головним чином, у родинному колі <B>, з якого вони отримують початковий потенціал (b); а соціальна мережа <B> отримує початковий потенціал
(a) від соціального рівня <A>.
За конкурентною моделлю (Bates&MacWhinney, 1989), процес опанування мови визначається кореляціями форми-функції; ці кореляції надають мові
значення. Ці кореляції входять до складу початкового потенціалу серед інших
тригерних чинників, які діти здатні сприймати. Хоч діти здатні сприймати інші
тригери, наприклад, повторювані шаблони у звуковому потоці, цей процес значно підсилюється за наявністю значень. Водночас, процес опанування мови має
також перцепційні/моторні передумови: дитина має бути здатною сприймати
форми до виникнення будь-яких співвідношень форми-функції. Якщо форми
розпізнаються на початку, надалі з‟являється здатність проеціювати їх на існуючі комунікативні функції. За теорією конекціонізму, кореляції форма-функція,
форма-форма і функція-функція з‟являються в процесі формування складніших
структур вищого порядку (зокрема, вузлів або клітинних ансамблів), які й зумовлюють відповідні складності мовної обробки.
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Ми проводимо додаткову відмінність між комунікативною, когнітивною і
лінгвістичною функціями. Під комунікативною функцією розуміємо комплекс
соціально-комунікативних функцій, виконуваних мовою в процесі різноманітних взаємодій, таких як, зокрема, інструментальна (Iwant), розпорядча/регулятивна (doasItellyou) та інтерактивна (meandyou) функції. До когнітивних відносимо евристичну (застосування мови для організації та аналізу знань)
та освітню (застосування мови для пошуку й отримання знань) функції. До лінгвістичних відносимо відповідні функції, виконувані семантичними елементами, такі як агенс, дія й мета у висловлюваннях. Слід знову ж наголосити на тому, що між формою та функцією не існує взаємно однозначної відповідності:
одна форма може співвідноситися з кількома функціями, і одна функція також
здатна корелювати з кількома різними формами.
Слід враховувати два важливих аспекти розвитку мовних навичок. Поперше, мапування форма-функція не відбувається за межами процесу валоризації. По-друге, в міру засвоєння елементів мови їх використовуватимуть як когнітивний інструмент, що супроводжується появою важливих взаємодій між лінгвістичними і когнітивними функціями.
Процес валоризації протікає, насамперед, в емоційному вимірі мовного
розвитку. Для того, щоб у дитини розвинулись мовні навички, мова спочатку
має бути валоризованою дитиною, тобто дитина має надати певну позитивну
цінність функціям, що їх має виконувати мова (Hamers&Blanc, 1982). Якщо дорослі, що оточують дитину (рівень <B>), поціновують застосування мови для
виконання певних функцій, дитина також поціновуватиме застосування мови
для виконання цих функцій, розвиваючи ці аспекти мовної поведінки. Оскільки
оточення дитини (рівні <C> та <B>) закріплює за мовою певні цінності, дитина,
сприймаючи оточення як модель світу, інтерналізує відповідні цінності як важливі для значущих інших осіб <B>, для її соціальної мережі <C> й для її спільноти <A>. Саме ці валоризовані аспекти мови дозволяють дитині сформувати
соціально-психологічні механізми, необхідні для розвитку мовних навичок; саме вони є аспектами, що визначають оцінний вимір мови, власне емоційне від22

ношення дитини до своєї мови. Таким чином, у дитини (рівень <D>)
з‟являється певне уявлення про престиж, яким наділені мова й мовні функції у
суспільстві (рівень <A>), що остаточно нею інтерналізується після формування
на рівнях <C> та <B>. Цей емоційний аспект мовної поведінки відіграватиме
роль важливої проміжної ланки у процесі розвитку мовних навичок, а саме, у
формуванні мотиваційних механізмів, зокрема, за наявності різних мов в оточенні дитини (див. Розділ 8 далі). У деяких випадках він також відіграватиме
значущу роль у формуванні соціальної/культурної/етнічної ідентичності.
З розвитком мовних навичок мова стає важливим інструментом виконання когнітивної функції. Ця функція є, за визначенням Брунера (Bruner, 1975b),
«аналітичною компетенцією», поєднанням концептуально-лінгвістичних здатностей, що забезпечують «тривалі процеси безпосередньої розумової обробки
лінгвістичних репрезентацій та пропозиційних структур». Лінгвістичні репрезентації не зберігаються у своїй початковій оригінальній формі, а зазнають обробки й відкладаються у пам‟яті у вигляді пропозиційних структур. Концептуально-лінгвістичні здатності є визначальними для розуміння абстрактних понять, аналізу лінгвістичних формулювань, сприйняття й розрізнення семантичних відтінків тощо. Останні відіграють важливу роль у подальшому розвиткові
мовної поведінки, зокрема, у розвиненні металінгвістичної обізнаності й здатності до застосування метамови, що обидві є край важливими для формування
грамотності. Бялисток і Райан (Bialystok&Ryan, 1985a) вважають, що подібне
освітньо-орієнтоване застосування мови засноване на двох незалежних когнітивних операціях: (1) аналізу знання, що запускає процеси обробки репрезентації,
й (2) когнітивного контролю, який відповідає за відбір та упорядковування потрібної інформації у відповідному місці й у конкретний проміжок часу. Металінгвістичні операції потребують високого рівня інформаційної обробки, чи це
стосується процесів аналізу, чи йдеться про когнітивний контроль.
Запропонована Бялисток і Райан модель інформаційної обробки відрізняється від більшості конекціоністських підходів у тому, що автори цієї моделі
вважають, що мовна обробка відбувається на двох різних рівнях, а розвиток
23

мовних навичок супроводжується прогресивним аналізом та перерозподілом
ментальних репрезентацій мови: на першому рівні мапування мовної формифункції складається з низки семантичних зв‟язків, які організовують наші знання про світ; на глибшому, металінгвістичному рівні, базисні ментальні репрезентації мають бути організованими навколо форм та структур й указувати, як
форми співвідносяться зі значеннями. На металінгвістичному рівні аналізовані
репрезентації мовного знання виконують скоріше формально-символічну, ніж
семантичну чи емпіричну ролі, а структури цих категорій є експліцитними (Bialystok, 1991). Водночас, слід зазначити, що поняття мапування, розроблене
Бейтсом та МакУінні (Bates&MacWhinney, 1982), є, вочевидь, не менш важливим і у цьому аналітичному підході.
Нарешті, як ми вже обговорювали раніше (Hamers&Blanc, 1982), важливою концепцією в аналізі розвитку мовних навичок є наявність механізмів зворотного зв‟язку, що функціонують у межах різних рівнів і поміж ними. Під механізмом зворотного зв‟язку розуміємо, наприклад, те, що чим успішніше дитина застосовує мову для виконання певної функції, тим більшого значення й
цінності вона надаватиме цій мові й, відповідно, буде більш мотивованою до її
застосування для виконання цієї конкретної функції. З іншого боку, чим менших успіхів дитина досягає у застосуванні мови для виконання певної функції,
тим меншого значення й цінності вона надаватиме цій мові й, відповідно, буде
менш мотивованою до її застосування для виконання цієї конкретної функції.
Отже, кожна когнітивна й соціально-психологічна обробка підсилюватиметься
під впливом власного механізму зворотного зв‟язку, що тут виконує роль інтенсифікатора.
У ситуаціях взаємодії двох або більшої кількості мов вони можуть знаходитися у стані рівноваги чи змінюваних взаємовідносин на всіх рівнях (індивідуальному, міжособистісному й соціальному). Будь-які зміни у співвідношенні
(мапуванні) форми-функції чи валоризації кожної з мов супроводжуватимуться
відповідними змінами у мовній поведінці і навпаки.
Підсумовуючи, зазначимо, що, з нашої точки зору, початковий потенціал
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для розвитку мовних навичок бере свій початок у соціальному оточенні дитини
й формується через соціальні мережі зв‟язків і значущі взаємодії з іншими особами. Перцептивні процеси мають забезпечувати виникнення у дитини своєчасної реакції на відповідні важливі стимули (тригерні чинники). Процеси інтерналізації змістів/понять, лінгвістичних форм і мовних цінностей виконуватимуть функцію структурних елементів у формуванні власних мовних репрезентацій та механізмів обробки на лінгвістичному, когнітивному й соціальнопсихологічному рівнях. Когнітивна обробка, зокрема процедури мапування,
аналіз лінгвістичного знання й контроль мовної обробки, формуватимуть подальший розвиток мовної поведінки дитини.
КОЛЕКТИВНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Незважаючи на відсутність подібної моделі на соціальному рівні, вважаємо, що цей функціональний підхід є однаково доречним на цьому рівні у ситуаціях монолінгвального суспільства, відповідаючи концепціям, викладеним у
багатьох соціальних теоріях мовного розвитку. Крім того, його можна застосовувати й до ситуацій міжмовної взаємодії, вносячи відповідні зміни там, де це
необхідно.
МОНОЛІНГВАЛЬНА СИТУАЦІЯ
Окрім комунікативної (повідомлення, переказ інформації) та когнітивної
(розуміння) функцій, мова також виконує соціальну функцію у тому сенсі, що
будь-яке висловлювання має певне соціальне значення, відображуючи позицію
мовця в системі співвідношення сил у відповідному суспільстві, яка й надає
особливої соціальної ваги цьому висловлюванню. З огляду на це, можна стверджувати, що вся соціальна структура чи суспільний устрій відбивається у кожному епізоді мовної взаємодії. І навпаки: кожен епізод мовної взаємодії проектується на відповідну соціальну структуру. Мова є такою ж неоднорідною, як і
суспільство; відмінність, варіативність є невід‟ємними властивостями мови,
адже мовна поведінка відрізняється залежно від соціальних параметрів (напри25

клад, суспільної верстви чи класу). Мови та мовні варіанти (акценти, діалекти,
соціолекти, коди тощо) мають визнану цінність на мовному ринку (Bourdieu,
1982) й можуть бути розташовані в ієрархічному порядку за ступенем віддаленості від локальної легітимізованої норми. Ієрархічні відносини між варіантами
мови відрізняються залежно від ступеня доступу їхніх носіїв до легітимізованої
норми, а соціальне значення будь-якого дискурсу визначається відповідним
розподілом впливу на мовному ринку. Відмінності у дискурсі (й у мовній поведінці відповідно) є результатом взаємодії між об‟єктивними динамічними силами на ринку й тим, як кожний конкретний індивід сприймає та оцінює ці сили
й реагує на них.
Зв'язок мовної поведінки із ринком визначається не лише умовами її вжитку (застосування мови), а й умовами її засвоєння (опанування/вивчення мови).
Різні мовні варіанти і значення, що ним надаються, засвоюються у відповідних
нішах: спочатку у родині, потім у школі і далі, тобто, у тих соціальних мережах
зв‟язків індивіда, де відбувається передача й валоризація різних функцій та
форм мови. Отже, міжособистісні зв‟язки у соціальних мережах стають своєрідною точкою перетину соціального та індивідуального рівнів. Структура соціальних мереж впливає на індивідуальну мовну поведінку: згуртована, пов‟язана
тісними зв‟язками, багаторівнева мережа сприятиме формуванню внутрішньогрупової солідарності, підтримки та збереження локальних, нестандартних норм
й опору будь-яким лінгвістичним змінам; тоді як розрізнена, більш відкрита та
проста мережа означає соціальну мобільність, супроводжуючись формуванням
відкритості до зміни кодів і впливу зовнішніх регуляторів (Milroy, 1980).
Отже, мовна поведінка на рівні міжособистісних відносин є результатом
динамічної взаємодії між об‟єктивним розподілом сил на соціальному рівні, що
супроводжується наданням різного значення й цінності мові, мовним варіантам
та індивідуальним сприйняттям і оцінкою останніх у поєднанні із власним мовним досвідом, засвоєним і застосовуваним у соціальних мережах (для ознайомлення зі спробою поєднати ці різні аспекти див. Prujiner, Deshaies, Hamers,
Blanc, Clément & Landry, 1984).
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БІЛІНГВАЛЬНА СИТУАЦІЯ
Коли у суспільстві і соціальних мережах присутня лише одна мова, вона,
хоча й по-різному, використовується для виконання всіх функцій як відображення соціальної структури. У спільнотах, де співіснують дві або більше мов,
надзвичайного значення набуває їхнє відносне функціональне застосування; до
того ж, функціональне застосування формує відносну валоризацію цих мов і
навпаки.
Якщо у суспільстві співіснують дві мови, вони можуть застосовуватися
по-різному, у різних галузях життя й для виконання різних функцій, перебуваючи в стані функціональної рівноваги. У диглосії ступінь застосування кожної
мови визначається на соціальному рівні. Такі ситуації є прикладом передбачуваної

картини

мапування

форми-функції

(наприклад,

німецькомовна

Швейцарія, де застосування верхньонімецької мови для виконання одних функцій і швейцарського діалекту для інших відбувається на основі комплементарного розподілу в суспільстві).
Подібний стан рівноваги може спостерігатися на всіх рівнях. Проте, якщо
рівновагу порушено хоча б на одному рівні, її буде неминуче порушено й на
всіх інших. Зокрема, зміна відносного застосування двох мов у соціальних мережах, наприклад, коли індивід стає учасником нової мережі внаслідок зміни
роботи, неминуче стимулюватиме відповідні зміни мовної поведінки індивіда.
Відміна ступеня застосування двох мов на соціальному рівні, як, наприклад,
через упровадження обов‟язкової мови шкільного навчання (скажімо, французької у Квебеці для дітей іммігрантів), стане причиною зміни застосування мов
у соціальній мережі, а отже, й міжособистісних відносин та мовної поведінки
індивіда. Коли достатня кількість індивідів починає змінювати свою мовну поведінку (наприклад, користуватися французькою замість англійської), це сприятиме зміні у застосуванні мов у міжособистісних стосунках (діти вживатимуть
французьку у спілкуванні зі своїми товаришами), у соціальних мережах (групи
однолітків спілкуватимуться французькою) і, зрештою, на соціальному рівні.
Ми

застосовуватимемо функціональну модель аналізу для феноменів
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зміни мови та мовної аттриції. Зміну мови визначають як перехід від застосування однієї мови до застосування іншої зі зміною поколінь; мовна аттриція –
це зміна мови одним індивідом протягом власного життя ( детальнішу інформацію див. у Розділах 3.5 та 10.4). В обох випадках це означає втрачання функцій, форм, мовних умінь і навичок. Заміна відбувається, коли батьки одного покоління припиняють передавати свою мову дітям, і коли останні на мають достатньої мотивації до здобуття активної компетенції у цій мові. Отже, зміна мови починається на міжособистісному рівні. Якою є динамічна взаємодія між соціальними, психологічними та лінгвістичними чинниками, що є визначальним
для зміни або збереження мови у групі? У своєму аналізі спиратимемось на результати етнографічного дослідження (Gal, 1979) мовної зміни у німецькоугорській спільноті Австрії (детальніший аналіз представлено у Розділі 10.3.3).
У проміжок часу X1 соціальний рівень <A> забезпечує початковий потенціал (a) для двох мовних груп, що відрізняються за впливом (німецькомовна
група є демографічно і соціально панівною), і двох мов, що відрізняються за
статусом (німецька є офіційною мовою, що має високий статус та асоціюється
із міськими цінностями, а угорська є мовою/діалектом, що має низький статус
та асоціюється із сільськими цінностями). Отже, на соціальному рівні ці дві мови характеризуються нерівною валоризацією, що відображено у відповідній
асиметрії мовної компетенції між цими двома групами: угорці є білінгвальними, володіючи угорською та німецькою мовами, а австрійці є монолінгвальними носіями німецької мови. На рівні соціальних мереж <B> ця статусна різниця
поєднується з вищою валоризацією угорської мови/діалекту, як рідної мови й
мови спілкування та вираження емоцій: у своїх згуртованих мережах угорці
дотепер користуються рідною мовою у спілкуванні між собою. Проте присутність навіть одного австрійця у переважно угорській мережі є достатнім стимулом для переходу на німецьку у міжособистісних відносинах із ним/нею. Статус і рівень застосування цих двох мов у соціальній мережі відбиваються на
міжособистісному та індивідуальному рівнях. На міжособистісному рівні <C>
угорська передається дитині як рідна мова, що наділена вищим статусом у мі28

жособистісних взаємодіях. На індивідуальному рівні <D> угорська дитина спочатку опановує навички угорської як своєї рідної мови; водночас, він/вона знають про застосування німецької у зовнішньому середовищі. У міру розширення
соціальних мереж дитини із включенням шкільних товаришів і груп однолітків,
відносний статус, а отже і відносна валоризація цих двох мов знову зазнають
змін: вплив німецької мови в школі та нових мережах зв‟язків різко зростає; сучасні урбаністичні цінності, що асоціюються з німецькою мовою та культурою,
справляють свій вплив на дитину, яка починає розмовляти німецькою в асиметричних міжособистісних відносинах з угорцями старшого покоління у їхніх
власних сільських соціальних мережах, тоді як останні, як і раніше, користуються лише угорською мовою. Зростаючи, багато молодих угорців стають учасниками німецькомовного ринку праці й одружуються з представниками німецькомовних родин (нові сфери), все більше розширюючи німецькомовні мережі зв‟язків. Наприклад, угорська жінка після одруження входить до австрійської родини. Навіть якщо вона вирішить розмовляти зі своїми дітьми угорською,
згодом у спілкуванні з ними жінка почне переходити з угорської на німецьку і
навпаки; її угорська та угорська її дітей зазнають неминучого впливу німецької, можна сказати, що це й буде початком процесів зміни та аттриції мови.
Зрештою, у проміжок часу X2 угорська мати у переважно німецькомовній мережі навіть не буде мати можливості передати свою рідну мову власним дітям.
Коли достатня кількість індивідів перестають розмовляти своєю першою мовою, досягається критичний поріг, нижче якого мова національної меншини
скоріше за все не буде збереженою наступним поколінням для своїх нащадків.
Цей випадок зміни мови та мовної аттриції є прикладом динамічних взаємодій у межах основних рівнів та поміж ними, а також різних співвідношень
форми та функції: нові форми (наприклад, школа чи екзогамний шлюб) призводять до виникнення інших нових форм (нова мова викладання або мови, що застосовують у вихованні дітей), а функція працевлаштування потребує нової лінгвістичної форми (зміна мови).
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ВИСНОВКИ
У цій главі ми, по-перше, розглянули низку дефініцій білінгвізму й дійшли висновку, що жодну з них не можна вважати вичерпною. Одним з недоліків
більшості з них є одномірність, наприклад, коли вони визначають білінгвіста
лише з огляду на мовну компетенцію, не враховуючи інші важливі параметри.
Ще одним недоліком є неврахування різних рівнів аналізу (індивідуального,
міжособистісного та соціального). Нарешті, третій і головний недолік полягає у
тому, що ці визначення не підкріплені загальною теорією мовної поведінки.
У другі частині глави висунуто низку основних теоретичних принципів,
на які спираються застосовувані нами в цій роботі підходи та аналітичні методики. Ми аналізуємо природу мовної поведінки так само, як і будь-який інший
тип складної людської поведінки. Крім того, вважаємо її складовою частиною
загальної картини, невід‟ємно пов‟язаної з іншими типами поведінки. Враховуємо такі головні принципи мовної поведінки:
(1)

Існує постійна взаємодія між соціальною та індивідуальною

динамікою мови.
(2)

У межах різних рівнів та поміж ними відбуваються складні

процеси кореляції (мапування) між формою мовної поведінки і функціями,
які вона виконує.
(3)

Між культурою та мовою спостерігається постійна двосто-

роння взаємодія.
(4)

Усі типи поведінки вищого порядку, а отже й мовна поведін-

ка, характеризуються здатністю до саморегуляції.
(5)

Валоризація є ключовим чинником зазначених процесів ди-

намічної взаємодії.
Зрозуміло, що соціальна та психологічна реальності існують одночасно:
будь-яка особа є одночасно індивідом, членом соціальних мереж та груп і частиною ширшого суспільства.
Розглядатимемо феномен міжмовної взаємодії на індивідуальному та соціальному рівнях у світлі цих головних принципів, що однаково придатні як для
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аналізу білінгвальності, так і для дослідження соціального білінгвізму. З нашої
точки зору, кореляції форми-функції по-різному відбуваються як у межах однієї
мови, так і між мовами на всіх рівнях аналізу. Хоч ці керівні принципи і є основою нашого підходу, це не означає, що ми не враховуватимемо також інші теоретичні методики та підходи.
Наступну главу присвячено аналізу різних параметрів (вимірів) білінгвальності та соціального білінгвізму. Ми вже вказували на багатовимірну природу білінгвізму, дослідження якої потребує зусиль цілої низки дисциплін - від
нейропсихології до психології розвитку, експериментальної психології, когнітивної психології, психолінгвістики, соціальної психології, соціолінгвістики,
соціології, соціології мови, антропології, етнографії, політології та економічної
теорії, педагогіки і звичайно ж лінгвістики.
Бібліографічні посилання
1. Aarts, R., and L. Verrhoeven. “Literacy Attained in a Second Language SubmersionContext.” Applied Psycholinguistics 20, no. 3 (1999):377–394.
2. Abdelrazak, M. Towards More Effective Supplementary and Mother-Tongue
Schools. London: Resource Unit, 2001.
3. Abedi, J. “Standardized Achievement Tests and English Language Learners.”Psychometric Issues Educational Assessment 8 (2002):231–257.
4. Abramson, S., L. Seda, and C. Johnson. “Literacy Development in a Multilingual
Kindergarten Classroom.” Childhood Education 67 (1990):68–72.
5. Abunuwara, E. “The Structure of the Trilingual Lexicon.” European Journal
of Cognitive Psychology 4, no. 4 (1992):311–322.
6. Abu-Rabia, S., and S. Kehat. “The Critical Period For Second Language
Pronunciation: Is There Such A Thing? Ten Case Studies Of LateStarters Who
Attained A Native-Like Hebrew Accent.” EducationalPsychology 24, no. 1
(2004):77–98.
7. Acevedo,M. C., C. J. Reyes,A. Robert, and E. M. Lуpez.“Assessing Language
31

Competence: Guidelines for Assessing Persons with Limited EnglishProficiency
in Research and Clinical Settings.” Journal of MulticulturalCounseling and Development 31, no. 3 (2003):192–204.
8. Adamson, P., B. Adamson, N. Clausen-Grace, A. Eames, C. Einarson, J.Goff, M.
J.Kelley, R. L. Olness, A. L. Sandmann, E. Swaggerty, andD. A.Wooten. “Reading,Writing, Thinking: Proceedings of the 13thEuropean Conference on Reading.”
School Library Journal, Supplement52 (2003):81.
9. Bailey, N., C. Madden, and S. Krashen. “Is There a „Natural Sequence‟ inAdult
Second Language Learning?” Language Learning 24,(1974):235–243.
10. Baker, C. The Care and Education of Young Bilinguals: An Introduction for
Professionals. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2000.
11. Baker C. Foundations of Bilingual Education, 2nd ed. Clevedon, UK: MultilingualMatters, 2006.
12. Baker, P., and J. Eversley, eds. Multilingual Capital: The Languages ofLondon‟s
Schoolchildren and their Relevance to Economic, Socialand Educational Policies.
London: Battlebridge Publications,2000.
13. Balkenius, C., and J. Morйn. “Emotional Learning: A Computational Model of
the Amygdala.” Cybernetics and Systems 32, no. 6 (2001):611–636.
14. Barlow, D. “Tongue-Tied: The Lives of Multilingual Children in Public Education.” - Education Digest 70, no. 4 (2004):77–78.
15. Barnes, A. “A Passion for Languages: Motivation and Preparation to TeachModern Foreign Languages in Eight Cohorts of Beginning Teachers.”Research Papers in Education 20, no. 4 (2005):349–369.
16. Barnitz, J. G. “Emerging Awareness of Linguistic Diversity for LiteracyInstruction.” Reading Teacher 51, no. 3 (1997):264.
17. Barrera, R. “A Case for Bilingual Education.” Scholastic Parent and Child12, no.
3 (November/December 2004):72–73.
18. Barriere, I.“The Pioneering Work of Marcй (1856) on the Distinction between
Speech and Writing.” Brain and Language 87, no. 1 (2003):147.
19. Barron-Hauwaert, S. “Trilingualism: A Study of Children Growing Up withThree
32

Languages.” In T. Tokuhama-Espinosa, ed., The MultilingualMind: Issues Discussed By, For and About People Living with ManyLanguages.Westport, CT:
Praeger, 2003.
20. Hufeisen, B. “A European Perspective: Tertiary Languages with a Focus onGerman as L3.” In J. Rosenthal, ed., Handbook of UndergraduateSecond Language
Education 209–229. Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates, 2000.
21. Hutchinson, H. B.,A. Rose, B. B. Bederson,A. C.Weeks, and A. Druin. “TheInternational Children‟s Digital Library: A Case Study in Designingfor a Multilingual, Multicultural, Multigenerational Audience.”Information Technology and
Libraries 24, no. 1 (2005):4–12.
22. Illes, J.,W. S. Francis, J. E. Desmond, J. D. E. Gabrieli, G. H. Glover, R. Poldrack,
23. R., C. J. Lee, and A. D.Wagner. “Convergent Cortical Representationof Semantic
Processing in Bilinguals.” Brain andLanguage 70, no. 3 (1999):347–363.
24. Jacquemot, C., C. Pallier, S. Dehaene, and E. Dupoux. The Neuroanatomyof
Language-Specific Speech Processing: A Cross Linguistic StudyUsing Event Related Functional Magnetic Resonance Imagery. - Paris, France: SHFJ, 2003.

33

МУЛЬТИЛІНГВІЗМ ТА ЗМІНА МОВНОГО КОДУ В ОСВІТІ
Н.М. Камвангамалу
ВСТУП
Представлене дослідження розкриває одне з ключових питань, що
виникає в процесі навчання мови, а саме: причини практичного застосування
зміни мовного коду (codeswitching). У роботі, зокрема, з‟ясовано, чому вчителібілінгви та студенти-білінгви іноді звертаються до зміни мовного коду, чому ця
практика іноді є перешкодою, а іноді – інструментом навчання. Зміна мовного
коду – це навмисне переключення між двома чи більше мовами або варіантами
мови в одній мовній ситуації. Ця тема є однією з найактуальніших у
соціолінгвістиці упродовж останніх 30 років (Blom&Gumperz, 1972; Ferguson,
2003; Heller, 1988; Jacobson, 1990; Kachru, 1978; Kamwangamalu&Lee, 1991;
Myers-Scotton, 1993; Rubdy, 2007). Схоже поняття – змішування мовних кодів
(codemixing) – означає навмисне використання двох чи більше мов або
варіантів мови. Його використовують у дослідженнях, присвячених граматичним аспектам білінгвального мовлення (Muysken, 2000; Poplack&Meechan,
1995). У межах граматичного підходу до вивчення змішування мовних кодів
визначено форми змішування кодів, що часто зустрічаються у білінгвальному
мовленні, а також проаналізовано причини цього явища; досліджено питання,
чи є змішування кодів синтаксично довільним процесом або таким, що
відповідає певним правилам; виявлено правила, яким відповідає змішування
кодів, універсальні або індивідуальні для кожної мови.
Хоч традиційно поняття змішування мовних кодів та зміна мовного коду
розмежовуються, в сучасній літературі зазвичай функціонує поняття „зміна
мовного коду‟. У нашій праці ми також використовуватимемо це поняття. Ауер(Auer, 1995) називає процес альтернативного вживання двох або більше мов
поняттям переключення кодів (codealternation). Він використовує цей термін
для опису всіх випадків, коли семіотичні системи вступають у відношення
суміжного зіткнення, коли реципієнти після сприйняття цього мовного знака
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оцінюють це зіткнення як належне (Auer, 1995: 116).
Переключення коду, зазначає Гумперц (Gumperz, 1982), – це один з типів
«ознак концептуалізації». Ознаки концептуалізації – це сукупності зовнішніх
рис

повідомлень,

за

допомогою

яких

мовці

виражають,

а

слухачі

інтерпретують, у чому полягає дія, як саме потрібно розуміти семантичне наповнення та в який спосіб кожне речення пов‟язане з попереднім і наступним
(Gumperz, 1982: 131). У ролі ознаки концептуалізації процес зміни мовного коду передає контекстуальну інформацію, що є еквівалентною тій, яка в
монолінгвальному мовленні передається за допомогою просодії або інших синтаксичних чи лексичних процесів. Він формує припущення залежно від контексту висловлювання (Gumperz, 1982: 98).
Зміна мовного коду є побічним продуктом мовного контакту. Коли дві
або більше мови вступають у контакт, як у випадку з мультилінгвальними
спільнотами, вони прикрашають одна одну (Haugen, 1972). Цей окрас, або
міжмовна інфекція (interlingualcontagion), проявляється у таких випадках мовного контакту, як зміна мовного коду, запозичення, перетин кодів, диглосія,
мовне зрушення тощо. Зміна мовного коду багато в чому відрізняється від
інших явищ, що буде з‟ясовано в наступних розділах роботи. У дослідженні
описано також підходи, з погляду яких було проаналізовано процес зміни мовного коду, для того щоб надати читачеві повну картину його аспектів, а саме:
погляд взаємодії, погляд маркованості та політико-ідеологічний погляд. Отже,
центральним питанням цієї роботи є: Чому вчителі-білінгви та студентибілінгви іноді вдаються до зміни мовного коду в процесі навчання? Щоб дати
відповідь на це питання, буде розглянуто особливості процесу зміни мовного
коду на уроці в США, де англійська мова є єдиною мовою навчання, а також на
уроках в інших частинах світу, де англійська мова є посередником у процесі
навчання ESL/EFL. В останньому розділі описано загальні методи дослідження
процесу зміни мовного коду, а також зроблено висновок про перспективи подальших досліджень цього процесу.
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ЗМІНА МОВНОГО КОДУ, ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА МОВНЕ ЗРУШЕННЯ
Запозичення визначають у лінгвістиці за допомогою акценту на кінцевому
складі слова, а не на самому процесі (Kamwangamalu, 1996: 296). Гумперц
(Gumperz, 1982: 66) описує явище запозичення як процес упровадження окремих слів або ідіоматичних фраз з однієї мову в іншу. Лексичні одиниці, що
представлено в колонках А і В, є прикладами запозичень з англійської мови до
двох африканських мов – зулуської та мови луба. Мова луба є однією з чотирьох національних мов (включаючи мову суахілі, мову лінгала, мову кіконго)
Демократичної Республіки Конго. Вона є рідною мовою для майже 10
мільйонів людей. Зулуська мова є однією з 11 офіційних мов Південної Африки
й рідною для майже 9,5 мільйонів людей.
А. Зулуська мова

В. Мова луба

ibhola „ball‟

mbulanketa „blanket‟

isikholo „school‟

mbekeci „bucket‟

isiphuni „spoon‟

kanife „knife‟

iayani „iron‟

kandeya „candle‟

Цей приклад ілюструє те, що коли мовна одиниця запозичується іншою
мовою, вона інтегрується на фонологічному, морфологічному та синтаксичному рівнях до граматичної системи цієї мови (Poplack, 1981[1980]). Однак у деяких випадках мовні одиниці, що запозичуються, можуть «протистояти»
інтеграції. Такі одиниці називають випадковими запозиченнями (nonceborrowings), їх визначають як мовні одиниці однієї мови (наприклад, французької), що
функціонують у дискурсі іншої мови (наприклад, англійської). Вони не мають
жодних ознак адаптації, навіть у своїй писемній формі, до лінгвістичної системи іншої мови. Прикладами таких випадкових запозичень є фрази, що
функціонують в англійській мові: charged‟affaires, déjàvu, commeci, comme ça, а
також такі лексичні одиниці, як chauffeur, coiffeur, що є запозиченнями з
французької мови. Варто зазначити, що, незважаючи на відсутність адаптації, з
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погляду соціальної інтеграції випадкові запозичення є частиною лінгвістичної
системи мови-реципієнта (Hasselmo, 1972: 180). Хассельмо застосовує термін
соціальна інтеграція для виявлення ступенів стабільності, регулярності та
частотності функціонування мовної одиниці однієї мови в дискурсі іншої мови.
Запозичення, випадкове або інтегроване, не вимагає й не передбачає жодного рівня компетенції у двох мовах на відміну від зміни мовного коду. Запозичення можуть однаково функціонувати в мовленні як монолінгва, так і білінгва,
тоді як зміна мовного коду є характерною рисою лише для мовлення білінгвів.
Що ж до функційності, то зазвичай мовці звертаються до запозичень для заповнення лексичних «лакун» у своїх мовах. Однак вони застосовують зміну мовного коду через низку причин: для вираження групової солідарності; для виключення когось із бесіди, переключаючись на мову, якої не розуміє один зі
співрозмовників; для наголошення ствердження, повторюючи його двома мовами, тощо (Finlayson&Slabbert, 1997; Myers-Scotton, 1993). На відміну від запозичень, зміна мовного коду може призвести до формування змішаних мов,
включаючи мови-піджини (наприклад, фанагало та тсотсітаал у Південній
Африці, pidginEnglishу Нігерії) та креольські мови (наприклад, франгле на
Маврикії або креольська мова Гаїті), а також до мовних зрушень.
Щодо мовних зрушень, Фасолд (Fasold, 1984) стверджує, що цей процес є
поступовим і означає, що мовне суспільство з тієї чи тієї причини
відмовляється від однієї мови та адаптує нову. Цей процес, на думку Джошуа
Фішмана, є особливо актуальним для мовних суспільств, чиї рідні мови знаходяться під загрозою через те, що їх не передають від покоління до покоління, і
кожне наступне покоління має все меншу кількість мовців або все гірше
володіє певною мовою (Fishman, 1991: 1). Упродовж останніх кількох років нам
довелося спостерігати за процесом мовного зрушення в родинах африканських
іммігрантів у передмісті Вашингтона. Спочатку, коли родина прибуває до
США, молодше покоління дітей-африканців стає білінгвами, вони розмовляють
англійською мовою та своєю рідною африканською. Однак протягом короткого
часу

вони починають розмовляти лише англійською, особливо під час
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спілкування зі своїми ровесниками. Як зазначає Ромен (Romaine, 1994), початковим етапом мовного зрушення є білінгвізм, що часто супроводжується
диглосією і є сходинкою на шляху до монолінгвізму в новій мові – англійській.
Ромен пояснює, що зазвичай монолінгвальне суспільство стає білінгвальним у
результаті контакту з іншою групою (яка зазвичай є соціально та економічно
могутнішою) і залишається білінгвальним, доки повністю не відмовляється від
своєї рідної мови (Romaine, 1994: 50).
ЗМІНА МОВНОГО КОДУ ТА ДИГЛОСІЯ
Поняття диглосії привертає увагу дослідників упродовж тривалого часу
(Ferguson, 1972 [1959]; Fishman, 1967, 1971; Schiffman, 1997). Фергюсон
(Ferguson, 1972 [1959]) використовує термін диглосія для опису ситуації, за якої
два генетично пов‟язаних варіанти мови, один з яких є високим (стандартним),
а інший – низьким (нестандартним), виконують різні функції в суспільстві.
Фергюсон зазначає, що високий варіант функціонує у формальних оточеннях,
водночас низький варіант – у неформальних. Точніше кажучи, високий варіант
вживають, наприклад, під час читання проповідей у церквах або храмах, проведення слухань парламенту, формальних лекцій в університетах, трансляції новин на радіо або телебаченні та для написання газетних статей. Низький варіант
застосовують, коли віддають накази слугам, офіціантам, працівникам і клеркам;
у розмовах з родиною, друзями та колегами; у народній літературі та мильних
операх на радіо. На думку Фергюсона, якщо людина говорить високим
варіантом мови у неформальних ситуаціях, наприклад, коли робить покупки,
або низьким варіантом мови, наприклад, під час парламентських дебатів, то вона ризикує потрапити у незручну ситуацію. Зазвичай високому варіанту мови
навчають у школі, водночас знання низького варіанту мови набувають спонтанно в неформальному середовищі. Високий варіант завжди є естетично
приємнішим, кращим і престижнішим, ніж низький. Високий варіант мови, на
відміну від низького, має літературну традицію. А якщо низький варіант і
функціонує в літературі, то він зазвичай привнесений туди іноземними пись38

менниками, а не корінними. Беручи до уваги характерні риси диглосії, Фергюсон визначає її як відносно стабільну мовну ситуацію, під час якої, окрім основних діалектів мови (що також включають стандартні та регіональні
діалекти), існує також дуже різноспрямований, граматично складніший додатковий варіант, посередник писемної мови

ранішого або іншого мовного

суспільства, який вивчають переважно в процесі набуття формальної освіти та
який функціонує в основному для писемних і формальних усних мовленнєвих
ситуацій, але не є характерним для будь-якого сектору суспільства або
звичайної бесіди (Ferguson, 1972: 245).
Це визначення диглосії фокусується на двох варіантах (високому та низькому) однієї мови. Фішман (Fishman, 1971: 75) розширив це визначення, додавши до нього ситуації, за яких дві генетично непов‟язані мови функціонують
у суспільстві: одна у формальних оточеннях, інша – в неформальних. Ця розширена, або широка диглосія (broaddiglossia), якнайкраще описує міжмовні
відношення, особливо в мультилінгвальних постколоніальних оточеннях
(Kamwangamalu, 2000: 103). У таких оточеннях колишні колоніальні мови (наприклад, французька, португальська, іспанська та англійська мови в Африці;
англійська мова в деяких частинах Азії (Філіппіни, Індія, Пакистан тощо), а також іспанська та португальська мови у Латинській Америці) співіснують з локальними мовами й мають з ними

диглосичні відношення, коли екс-

колоніальна мова є високою, а місцева мова – низькою.
Більшість досліджень, присвячених вивченню диглосії, сфокусовано на
функційній залежності та комплементарності між задіяними мовами. Вони
стверджують, що коли функціонує одна мова, інша не застосовується, і навпаки. Наприклад, у процесі аналізу триглосії (місцева мова – мова суахілі –
англійська мова) у Танзанії, Мкіліфі (Mkilifi, 1978) описує функційне розмежування трьох мов, зазначаючи, що кожна мова є характерною для певної частини
суспільства:

місцева

мова функціонує

як

внутрішньогрупова мова

й

асоціюється з африканськими сільськими культурними заходами; мова суахілі
асоціюється з доіндустріальним, нетехнологічним міським рівнем африканської
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культури; англійська мова є характерною для технології та бізнесу. Вальд
(Wald, 1986) робить подібне розмежування між мовами якома та санго в
Центральній Африканській Республіці, зазначаючи, що мова якома є високою, а
санго – низькою. Однак, незважаючи на розмежування мов, у чому й полягає
природа диглосії, дослідження підтверджують, що зміна мовних кодів, яка
включає високу та низьку мови, є характерною для мультилінгвальних
суспільств у всьому світі (Auer, 1998; Blom&Gumperz, 1972; Heller, 1988;
Jacobson, 1990; Kachru, 1978; MacSwan, 2000; Proshina&Ettkin, 2005;
Watkhaolarm, 2005). Також мають місце докази того, що зміна мовного коду
може траплятися в будь-яких галузях функціонування мови, формальних
(включаючи процес навчання в класі) або неформальних; її поява у будь-якій
галузі визначається особливостями контексту ситуації, особливо темою та
співрозмовниками (Bamiro, 2006). І все-таки виявлено, що співвідношення між
зміною мовного коду та диглосією в такому формальному контексті, як процес
навчання в класі, все ще до кінця не вивчено. Цей факт відкриває можливості
для подальшого дослідження особливостей зміни мовного коду. Крім того, той
факт, що зміну мовного коду можна застосовувати в такому формальному
оточенні як навчальний клас, викликає потребу перегляду визначення поняття
диглосії, тому що сучасні мовні практики мультилінгвальних суспільств у
всьому світі не відповідають тим положенням, на яких базується диглосія, зокрема чітке функційне розмежування мов.
ЗМІНА МОВНОГО КОДУ ТА ПЕРЕТИН МОВНИХ КОДІВ
Як було зазначено, зміна мовного коду є ознакою концептуалізації (Gumperz, 1982). У такому розумінні вона є тим, що Бен Ремптон (Rampton, 1995)
назвав терміном перетин кодів (code-crossing). Дослідник описує перетин кодів
як зміну кодів людьми, які не є визнаними членами групи. Перетин кодів
асоціюється з другою мовою, яку вони застосовують. Це явище пов‟язане з мовним перемиканням між мовами, якими людина не володію (Rampton, 1995:
280). Прикладом цього феномена слугуватиме ситуація у США, коли амери40

канський репер, який не є африканцем, говорить місцевим варіантом
африканської англійської мови, варіантом, з яким не може асоціюватися артист
у вищих колах американського суспільства.
Зміна мовного коду та перетин мовних кодів мають чимало відмінностей.
По-перше, перетин кодів – це позагруповий феномен, водночас зміна мовного
коду є внутрішньогруповим явищем, що є характерним лише для тих, хто має
однакові причини для використання двох мов. Через це зміну мовного коду зазвичай розглядають як інструмент для солідарності всередині групи (Woolard,
1988: 69-70). По-друге, відмінність між внутрішньогруповою зміною мовного
коду та позагруповим перетином кодів підтверджує той факт, що у
внутрішньогруповій практиці обидві мови можуть функціонувати в повсякденному житті (Rampton, 1995:282). Однак перетин кодів не містить цієї гнучкості,
зміна кодів, яку він спричинює, скоріше викликатиме певні труднощі (наприклад, у мовленні виникатимуть паузи, сумніви, повтори та металінгвістичні
коментарі) (Rampton, 1995:282). По-третє, на відміну від зміни мовного коду,
характерною рисою перетину мовних кодів є віддалення між мовцем та кодом,
що вже не може вважатися нормальною, звичайною, соціальною реальністю
(Rampton, 1995: 283). Однак будь-який код або мова, обрані співрозмовниками,
не лише мають соціальну значущість, але є престижними та могутніми. Почетверте, на відміну від зміни мовного коду, перетин кодів завжди означає застосування найменш очікуваної мови або її варіанту в процесі певної мовної
взаємодії. Нарешті, наявність процесу зміни мовного коду під час взаємодії між
білінгвами не має містити жодних порушень мовних норм, що характерні для
певного суспільства. У процесі перетину кодів, однак, мовець може дещо
відхилятися від норм для того, щоб бути зрозумілим публіці (Bell, 1984). Белл
пояснює, що під час будь-якої взаємодії є друга людина, до якої звертається мовець, – адресант, у деяких випадках може також бути ще третя особа, яка,
навіть не будучи фізично присутньою під час бесіди, також вважається її учасником. Ці треті особи іноді мають настільки високу значущість для мовця, що
можуть впливати на його мовлення навіть за своєї відсутності (Kamwangamalu,
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2001: 90). Цей вплив може бути настільки значним, що мовець «віддаляється»
від адресанта та спрямовує своє мовлення на цю третю особу.
Незважаючи на описані відмінності між зміною мовного коду та перетином мовних кодів, обидва явища є ознаками концептуалізації (Gumperz, 1982).
Вони допомагають мовцеві виразити свій внутрішній світ і поділитися ним зі
співрозмовниками (LePage&TabouretKeller, 1985: 181). Показавши відмінності
між зміною мовного коду та явищами мовних контактів, як-от: запозиченнями,
мовним зрушенням, диглосією та перетином кодів, коротко розглянемо
підходи, з погляду яких було вивчено особливості зміни мовного коду. Метою
цього розділу є підкреслити той факт, що навчальні мовні практики є
мікрокосмосом мовних практик великого білінгвального / мультилінгвального
суспільства.
ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗМІНИ МОВНОГО КОДУ
Зміну мовного коду досліджено з погляду різних підходів: граматичного,
психолінгвістичного та соціолінгвістичного. Мету граматичного підходу описано у вступі цієї роботи. Психолінгвістичні підходи до зміни мовного коду
фокусуються на виявленні особливостей обробки речень, у яких спостережено
зміну мовного коду, на визначенні того, скільки часу займає обробка речень, у
яких є зміна мовного коду, порівняно з монолінгвальними реченнями, чи
підлягає зміна мовного коду граматичним правилам мов, що взаємодіють, чи
вона підлягає правилам якоїсь третьої граматики або граматики зміни мовного
коду (Costa, 2004). Соціолінгвістичні підходи спрямовані на визначення, чому
саме білінгви іноді звертаються до зміни мовного коду. У цій секції буде розглянуто ці підходи, що допоможе краще зрозуміти особливості зміни мовного
коду в процесі навчання. Деякі з цих підходів включають також підхід взаємодії
(Gumperz, 1982), підхід маркованості(Myers-Scotton, 1993) та політикоідеологічний підхід (Heller, 1988).
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ПІДХІД ВЗАЄМОДІЇ ДО ЗМІНИ МОВНОГО КОДУ
Підхід взаємодії до вивчення особливостей зміни мовного коду є центральним у дослідженні Джона Гумперца. Він фокусується не стільки на деталях структури зміни мовного коду, скільки на її соціальній значущості
(Milroyand Muysken (1995: 9), враховуючи ті дискурсивні функції, які вона
виконує під час взаємодії мовців. У межах цього підходу зміну мовного коду
розглядаємо як ознаку контекстуалізації, як зазначає Гумперц (Gumperz, 1982).
У межах підходу взаємодії вважають, що мовці використовують мову так, як
вони зазвичай цього не роблять через свою соціальну ідентичність або інші
чинники. Замість цього вони використовують можливість мовного вибору для
передачі потрібного значення. Отже, вибір мовного коду, включаючи зміну
мовного коду, вже стає дискурсивною стратегією.
Цей підхід відомий тим, що в ньому описано відмінності між ситуативною зміною мовного коду та метафоричною зміною мовного коду (Gumperz,
1982). Паралельне розмежування можна також знайти в інших працях, у яких
представлено відмінності між зовнішньою зміною мовного коду та внутрішньою
(Oksaar, 1972: 492), або соціологічно зумовленою зміною мовного коду та
психологічно зумовленою зміною мовного коду (Jacobson, 1978). Ситуативна
зміна мовного коду пов‟язана із соціальними чинниками, що викликають зміну
мовного коду, як-от: учасники, тема або оточення. Вибір коду білінгвом частково залежить від них. Метафорична зміна мовного коду (тобто внутрішньо або
психологічно зумовлена зміна мовного коду) пов‟язана з мовними чинниками,
особливо з рівнем володіння мовою та здатністю мовця застосовувати різні
емотивні інструменти.
Підхід Гумперца зазнав критики через його таксономічний погляд на
зміну мовного коду (Myers-Scotton, 1993: 52–55), що полягає у перерахуванні
функцій зміни мовного коду в певній мовній ситуації. Ця критика зумовлена
тим, що мова є динамічною системою. Жодний мовець не може постійно розмовляти однаково, ніхто не може, включаючи монолінгвів, застосовувати однаковий стиль мовлення та одні й ті ж мовні засоби в мовленнєвих ситуаціях.
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Крім того, існує велика кількість галузей, тем та ситуацій, у яких мовці-білінгви
можуть застосовувати зміну мовного коду. Отже, перелік функцій зміни мовного коду віддаляє від їх узагальнення в мультилінгвальних суспільствах.
Незважаючи на цю критику, Гумперц підтримує ідею про те, що зміна
мовного коду не є безглуздим процесом або недоліком, який потрібно критикувати. Навпаки, це явище виконує низку функцій у процесі мовної взаємодії
білінгвів:

наприклад,

для

вираження

впевненості,

конфіденційності,

солідарності, групової ідентичності або співчуття (Gumperz, 1982; Kachru,
1978).
ПІДХІД МАРКОВАНОСТІ ДО ЗМІНИ МОВНОГО КОДУ
Поява цього підходу була спричинена дослідженням особливостей зміни
мовного коду у Східній Африці, особливо в Кенії (Myers-Scotton, 1993). Основна ідея цього підходу полягає в тому, що всі мовні вибори, включаючи зміну
мовного коду, є показниками соціального обговорення прав та обов‟язків, що
властиві учасникам процесу комунікації (Myers-Scotton, 1993: 152–153). Вважають, що ці права та обов‟язки викликані тими ситуативними рисами, що є під
час цього процесу: статус учасників, тема та оточення. Саме взаємодія між цими рисами та динамічніші індивідуальні переваги зумовлюють лінгвістичний
вибір учасників комунікативного процесу.
У межах цього підходу зміну мовного коду розглядають як реалізацію
одного з трьох типів мовної взаємодії. По-перше, у процесі повсякденної
комунікації зміна мовного коду може бути підсвідомим вибором комунікантів,
тобто очікуваним вибором саме в цій ситуації, що підкреслює солідарність та
групову ідентичність учасників. По-друге, вона може бути свідомим вибором,
тобто неочікуваним, який підкреслює соціальну віддаленість комунікантів. Потретє, у нетипових комунікативних ситуаціях зміна мовного коду може бути
експлоративним вибором і виражатиме різні ідентичності. Іншими словами,
мовці обирають один мовний код-посередник, а потім, залежно від ситуації, вони можуть обрати інший, і так буде тривати, доки не буде досягнуто мовного
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балансу прав та обов‟язків мовців у конкретній комунікативній ситуації.
Підхід маркованості істотно вплинув на наше розуміння причин, через які
білінгви використовують свої мови так само, як і всередині своїх суспільств.
Розглянемо, наприклад, діалог між лектором та його студентами у лекційній
залі університету Свазіленду в Північній Африці. Лектор (автор) обговорює
дату тесту зі своїми студентами, але студенти хотіли б писати його пізніше, ніж
пропонує лектор, тому що в цей час вони писатимуть велику кількість тестів з
інших дисциплін. Для того, щоб відкрито не сперечатися з лектором, один зі
студентів переключається на мову сваті та звертається до інших студентів, щоб
вони підтримали його пропозицію щодо перенесення дати тесту. Студент
розмовляє мовою сваті для того, щоб лектор, який не говорить цією мовою, його не зрозумів.
З погляду підходу маркованості, переключення з англійської мови на мову сваті є свідомим вибором, що створює дистанцію між лектором і студентами, тому що мова сваті є найменш очікуваним засобом комунікації в лекційній
залі університету, особливо якщо не всі учасники комунікативного процесу нею
володіють. Однак варто звернути увагу на те, що з погляду мовця зміна мовного коду на мову сваті є немаркованим вибором, тому, за його наміром, у такий
спосіб виникає солідарність зі своїми однокурсниками. Це означає, що зміна
мовного коду має дві сторони: вона може одночасно зближувати або віддаляти
мовців у процесі комунікації.
Зміна мовного коду (мова сваті – англійська мова) (Kamwangamalu, 1996:
299):
Лектор: What if I gave you a short test tomorrow.
Студенти: No, sir, tomorrow we are writing a test for another course.
Лектор: When do you think we can write it? We should definitelyhave one
this week.
Один студент (звертаючись до своїх однокурсників):
YeyinineningadlinivunekutsisiyibualeleTEST.OnkhemavikisibhalaiTESTyakheingatsingiyoyodwaiCOURSElesiyentakiko
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(Переклад англійською: Hey, you! Neveragreetowritethetest! Every week we write
his tests as if his is theonly course we are taking this term)
Лектор (звертаючись до студента, який розмовляв зі своїми однокурсниками):
What are you saying?
Студент: I‟m saying, Sir, what if we write it next week.
[Студенти сміються.]
Цей приклад доводить, що зміна мовного коду як маркований вибір не
обов‟язково й не завжди створює соціальну дистанцію між учасниками. Це
твердження стосується також інших формальних оточень: політичних
перегонів, церковних служб тощо. Наприклад, коли політики використовують
зміну мовного коду під час публічних перегонів або формальних зустрічей,
їхньою метою не є віддалитися від аудиторії або адресантів. Навпаки, вони застосовують зміну мовного коду для створення зворотного, хоч і символічного,
ефекту: зближення й солідарність з аудиторією.
Цей підхід також зазнав критики через свою статичність (Meeuwisand
Blommaert 1994). Сумніву підлягає твердження про те, що виявлення
ідентичностей та встановлення прав і обов‟язків мовців може роз‟яснити всі
ситуації застосування, функції та значення зміни мовного коду в кожному
суспільстві. Міувіс та Блумерт (Meeuwisand Blommaert, 1994: 397) вважають
цей підхід асоціальним і таким, що не бере до уваги суспільно-специфічні
«емпіричні факти», що характерні для переважної частини «соціального» у
процесі комунікації.
Однак не можна пояснити функцію зміни мовного коду в білінгвальному
/ мультилінгвальному

суспільствах

лише

за

допомогою

виявлення

ідентичностей у процесі міжособистісної комунікації, тому що зміну мовного
коду іноді застосовують з політичною метою (Heller, 1992). Це простежимо
далі під час дослідження політико-ідеологічного підходу.
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ПОЛІТИКО - ІДЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІНИ МОВНОГО КОДУ
У багатьох дослідженнях наголошено на політико-ідеологічних причинах
застосування зміни мовного коду (Bamiro, 2006; Heller, 1992; Kamwangamalu,
2000b; Lin, 1996; Meeuwis&Blommaert, 1994). У межах цього підходу зміну
мовного коду розглядають як таку, що може допомогти дослідити процеси того,
як саме панівні групи застосовують мовні правила для підтримання своєї влади,
тоді як підлеглі групи можуть це визнати, протистояти цьому або навіть застосовувати мовні правила для того, щоб змінити ситуацію (Heller, 1992). Зміна
мовного коду тут розглядається як лінгвістичний капітал та могутня
й потенційно ефективна стратегія, що допомагає людям досягти соціальної мети, як-от: виражати свою владу та ідентифікувати себе з іншими групами
для отримання політичної вигоди (наприклад, вибори). Розподіл цього капіталу
в суспільстві пов‟язаний зі шляхами розподілу інших форм капіталу
(економічного, культурного тощо) в суспільстві для виявлення місця
особистості в соціальному просторі (Bourdieu, 1991).
У деяких суспільствах лінгвістичний капітал може сам стати вогнищем
конфлікту або мовного змагання. У своєму дослідженні Фабіан (Fabian, 1982)
наголошує на існуванні опору «стандартним» комунікативним нормам, зазначаючи, що ані «стандартні», ані «єретичні» норми не є нейтральними: вони є
політичним інструментом, що слугує для досягнення гегемонії або як опір їй.
Хеллер (Heller, 1992) зазначає, що зміна мовного коду стосується влади –
різних поглядів на світ та її внутрішні протиріччя. Особистості, які беруть
участь у створенні цих протиріч, переслідують різну мету: одні прагнуть зберегти свій statusquo, інші – змінити його. Крім того, вони мають різні шанси перемогти або програти, залежно від того, яке місце вони посідають у суспільстві
(Bourdieu, 1991). Бордьє стверджує, що люди самі обирають, які мови застосовувати у певних типах ринку (місця, де розподілено різні типи ресурсів і
капіталу). Мультилінгвальні навчальні класи являють собою один з таких
ринків, де приймають рішення щодо вибору мови. У наступній частині буде
описано, чому вчителі-білінгви та студенти-білінгви іноді вдаються до зміни
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мовного коду на цьому особливому ринку – на уроці.
ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЧИНИ ЗМІНИ МОВНОГО КОДУ
Навчальний процес студентів рівня С 2 передбачає одночасне використання двох мов: другої мови (наприклад, англійської) та рідної мови студентів,
або два варіанти другої мови – стандартний і нестандартний – для навчальної
взаємодії. Так, наприклад, застосування місцевої африканської американської
англійської, варіанта ебонікс і стандартної американської англійської є
ситуацією, під час якої зміна мовного коду включає два варіанти однієї мови –
англійської. Літературні джерела підтверджують, що деякі вчені підтримують
існування ебонікса як варіанта англійської мови, однак інші виступають проти
неї на користь стандартної американської англійської (Rickford, 2006).
Зміни мовного коду, що включають застосування рідної та другої мов у
навчальному процесі, досліджено багатьма лінгвістами зі всього світу (Edstrom
(2006), Franquizanddel Carmen (2004); Rubdy (2007); Lin (1996); Liuetal. (2004);
Slotte-Luttge (2007) тощо). Дослідження були спрямовані на виявлення причин,
через які вчителі-білінгви та студенти-білінгви застосовують зміну мовного коду в навчальному процесі, та особливо на те, чи є зміна мовного коду загрозою
або ресурсом навчального процесу.
Стверджують, що застосування зміни мовного коду під час навчального
процесу не зашкоджує вивченню мови або її варіанта. Рабді (Rubdy, 2007: 320)
зазначає, що зміна мовного коду не є руйнівною формою мовної поведінки. На
думку деяких авторитетів, застосування зміни мовного коду в навчальному
процесі може бути потрібним, навіть важливим комунікативним ресурсом для
організації процесу навчання, що може бути використано для задоволення численних навчальних потреб: вона може бути застосована для встановлення
взаєморозуміння та забезпечення відчуття інклюзивності (Rubdy, 2007), для
уникненя непорозуміння (Edstrom, 2006), вираження солідарності зі студентами
(Camilleri, 1996).
Наприклад, виявляючи особливості функціонування сингапурського
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англійського діалекту (Singlish) в освітньому процесі Сингапуру, Рабді (Rubdy,
2007) наголошує, що його

часто використовують у процесі навчання. Хоч

офіційно лише стандартна сингапурська англійська може бути застосовувана в
навчальному процесі. Однак виявляється, що вчителі використовують сингапурський англійський діалект, тому що він якнайкраще задовольняє їхні
викладацькі потреби: є інструментом для пояснення складних пунктів або
концептів, може додавати гумору, допомагає встановити теплу, дружню атмосферу в класі (Rubdy, 2007: 314, 322).
Едстром, також (Edstrom, 2006) описує власну викладацьку практику із
застосування англійської мови на уроках іспанської у США. Зокрема, авторові
вдалося виявити, як часто вона застосовувала англійську мову в першому
семестрі викладання іспанської, а також ідентифікувати функції та мету, задля
яких вона її застосовувала, порівняти своє сприйняття та сприйняття студентів,
розкритикувати застосування першої та другої мов учителем з опертям на
власні педагогічні норми. Едстром зазначає, що застосування зміни мовного
коду з іспанської мови на англійську виявилося дуже корисним. Вона використовувала цей прийом, наприклад, під час пояснення граматики, класного менеджменту та в ситуаціях відсутності розуміння (Edstrom, 2006: 283). Едстром
наголошує, що вчителі не повинні сліпо дотримуватися своїх професійних
інструкцій, вони повинні ідентифікувати, переоцінити свої моральні обов‟язки
перед студентами та свої завдання під час процесу вивчення мови (Edstrom,
2006; 289). Фергюсон зазначає, що вчителі можуть виявити бажання наблизитися до своїх студентів. Вони можуть це робити для того, щоб, наприклад, похвалити студента. У зв‟язку з цим Лью (Liuetal, 2005) зазначає, що в нашому
глобалізованому світі зміна мовного коду має бути додана до курикулуму як
одне із завдань, що потрібні для набуття життєвих навичок.
Інші дослідники (Franquizanddel, Carmen) за результатами своїх розвідок,
що проводилося з метою виявлення особливостей мовних практик зі студентами-мексиканцями та американцями, дійшли таких висновків. Автори вважають,
що вчителі повинні застосовувати принципи гуманістичної педагогіки для роз49

витку здорових освітніх прагнень у своїх студентів. Гуманістична педагогіка
передбачає оцінювання фонових знань студентів з культури та наявність попереднього досвіду, а також створення навчальних контекстів, де взаємодіють
студенти та викладачі (Bartolome, 1996: 176). Викладачі, які застосовують
принцип гуманістичної педагогіки, використовують те, що Молл та Грінберг
(Moll and Greenberg, 1992) називають фондами культурного знання суспільства
студентів; це означає, що у своїй літературній практиці викладачі фокусуються
на тому, чого можуть досягти студенти за допомогою тих культурних і
лінгвістичних ресурсів, які вони «приносять» до навчального закладу
(Franquizanddel, Carmen, 2004: 49). Погоджуємося з думкою Дельпіт (Delpit,
1995), яка зазначає, що набуття здатності взаємодіяти в домінуючому дискурсі
не повинно означати, що людина має відмовитися від своєї рідної ідентичності
та цінностей, тому що дискурс не є статичним, він визначається тими, хто бере
участь у ньому, та формою їхньої участі (Deplit, 1995).
Важливою є реакція вчителів на ті лінгвістичні ресурси, які учні застосовують у процесі навчання. Мак Кей (Mc Kay, 2008: 23) зазначає, що в тих
мультилінгвальних навчальних контекстах, де вчитель та учні мають спільну
рідну мову, вчитель має детально продумати, як саме застосовувати рідну мову
під час заняття для того, щоб покращити мовну компетенцію студентів у
цільовій мові. Літературні джерела вказують на те, що там, де рідна мова вчителя та студентів відрізняються, потрібно застосовувати інші навчальні
стратегії, наприклад, взаємне навчання (Sionis, 1990). Взаємне навчання або те,
що Фіннок‟яро назвав терміном “buddysystem,” стосується будь-якої діяльності,
що передбачає допомогу студентів один одному, щоб зрозуміти, розглянути,
практикувати та пам‟ятати. Система передбачає перехід на мову, яку учні знають краще, ніж інші, їхню рідну мову або, як назвав її Бутцкамм (Butzkamm,
1998: 1) «комунікативне мастило», застосовувати її як плацдарм для засвоєння
цільової мови. У процесі взаємного навчання студентів розглядають як моделі,
джерела інформації, і в такий спосіб один зі студентів виконує роль учителя
(Gaies, 1985: 131). У такому разі вчитель спостерігає й спрямовує діяльність пар
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або невеликих груп студентів, які очолюють так звані «заступники вчителя».
Така діяльність дозволяє студентам практикувати свої мовні навички,
зрозуміти, як саме функціонує мова (Ernst, 1994: 294), і перевірити свої навички
у процесі реальної комунікації (Allwright, 1980: 185).
Взаємне навчання є дуже популярною практикою в сучасній освіті. Воно
сприяє тому, щоб процес викладання мови став найефективнішим і
найкориснішим. Цей метод навчання отримав велику популярність у Британії
на початку ХХ ст. Підхід, який передбачав, щоб діти пізнавали одне одного, був
перспективним, мав позитивний академічний і соціальний ефект у процесі викладання (Gartneretal, 1971). Звіти показали, що вчитель (учень-учитель) та учень
не лише досягали успіхів у навчанні, а й покращували свою соціальну
поведінку та самооцінку. Крім того, довіряючи роль учителя слабшим учням,
учитель у такий спосіб дозволяє їм зрозуміти, що вони роблять щось добре, досягнуть успіхів у навчанні, а вони і собі намагаються навчатися краще. З іншого
боку, як зазначає Сіоніс (Sionis, 1990: 5), учні вважають рівень своїх
однокласників легшим, ніж рівень корінних мовців або їхнього вчителя.
ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКА МОВА
Описані дослідження вказують на те, що зміна мовного коду в процесі
навчання скоріше допомагає, ніж заважає процесу навчання. Однак дуже часто
питання про те, чи повинна корінна мова або її варіант бути застосовані під час
навчання, викликало низку протиріч у колах лінгвістів та освітян.
Протиріччя, що отримало назву «тільки англійська мова» (English-only
argument) у США або «навчання англійської англійською» (Teach-EnglishThrough-English) в Азії та в багатьох країнах, де англійська мова є другою
іноземною, далеке від вирішення проблеми (Auerbach, 1993). На думку Ауербаха

(Auerbach,

1993:14),

прихильники

цього

погляду

вважають,

що

монолінгвальний підхід до вивчення англійської мови є найкращим. Чим довше
навчати англійській мові, тим результати покращаться. Вони вважають, що
студенти повинні почати думати англійською. Якщо ж забагато використовува51

ти інші мови, результати будуть набагато гіршими, а рівень англійської буде
нижчим (Auerbach, 1993). Цьому твердженню протиставляли той факт, що
рідна мова студентів відіграє важливу роль у процесі винятково англомовного
навчання, особливо для тих учнів, які мають невисокий рівень знання
англійської мови (Cook, 2001).
Шемеш (Shamash, 1990) наводить приклад використання рідної мови
студентів на уроках англійської мови як другої в Навчальному центрі «Invergarry» (Ванкувер, Канада). У цьому центрі студентам дозволяють почати писати
про своє життя рідною мовою. Потім сильніші студенти або вчителі-білінгви
допомагають їм перекладати ці тексти, розповідати їх англійською мовою. Такий досвід допомагає студентам експериментувати та ризикувати з англійською
мовою, він створює природній «міст» для подолання проблем з лексикою,
структурою речень тощо (Shamash, 1990: 72, 75).
Інша перевага застосування рідної мови на уроці англійської мови
полягає в тому, що вона зменшує бар‟єри, які заважають учням засвоювати
англійську мову й дозволяють вивчати мову набагато швидше. Вивчаючи
дослідження Хемміндінгера (Hemmindinger, 1987), що полягало у виявленні
особливостей процесу викладання англійської мови як другої біженцям, Ауербах (Auerbach, 1993: 19) зазначає, що біженці набагато краще засвоювали
англійську мову тоді, коли їм дозволяли застосовувати їхню рідну мову.
Хемміндінгер пояснює таку успішність учнів тим, що використання рідної й
іноземної мови одночасно дозволяє зменшити мовний і культурний шок учнів.
Пізніше Лукас і Катц (Lucas and Katz 1994) у своєму дослідженні Special
Alternative Instructional Programs (SAIPS) у США також наголошують на
користі рідної мови студентів, у цьому разі іспанської, у процесі викладання
англійської як другої. Зокрема, Лукас і Катц зазначають, що коли студенти бачать, що їхні рідні мови поважають через комунікативну силу і коли вони мають можливість розвивати свої мовні здібності, їх самооцінка й ідентичність
посилюються (LucasandKatz 1994: 559).
Вимога, що полягає в забороні використання студентами своєї рідної мо52

ви на уроках англійської, є загальноприйнятою у багатьох країнах, у яких
англійську мову вивчають як іноземну, може мати негативний ефект в
академічному

розвитку

учнів.

Покажемо

це

на

прикладі

мексико-

американських студентів, які вивчають англійську мову як другу. Дослідження
підтверджують, що спроба асимілювати мексико-американських студентів до
домінуючого суспільства через заниження значущості їхньої мови та культури
мала негативний вплив на академічну успішність студентів. Голдштейн
(Goldstein, 2003) зазначає, що такий підхід дуже негативно впливав на
академічну успішність мексико-американських студентів (Goldstein, 2003: 248).
Одночасно Рібаденейра (Ribadeneira, 1992) зазначає, що іспаномовні учні
частіше вибувають зі шкіл тоді, коли їм не дозволяють розмовляти іспанською,
тому що вони відчувають, що до них ставляться, як до сміття. Я почувався
відстороненим, коли я звертався до своїх друзів-іспанців іспанською мовою, а
вчителі думали, що я їх не поважаю. Вони наказували мені розмовляти
англійською, бо я був в Америці. Я не збирався змиритися з цим… Тому я
пішов і більше не повернувся. Деякі з тих учителів не хотіли бачити нас там. Це
ображає, це реально ображає (Ribadeneira, 1992).
Така ситуація спостережена у більшості постколоніальних країн у всьому
світі. У Південній Африці, наприклад, колишні «індійські» ті «білі» школи визнали, що велика кількість африканських студентів вивчають англійську мову як
другу. У більшості таких шкіл англійська мова є єдиною мовою навчання.
Учнів іноді карають або штрафують за те, що вони використовують свою рідну
мову на території школи. У прес-релізах зазначають, що деякі директори шкіл з
гордістю заявляють про те, як вони б‟ють студентів, щоб вони припинили розмовляти своєю рідною мовою в школі («Mail & Guardian», 5 липня, 1997). Набуття знань освітянами про переваги застосування методу зміни мовного коду
повинно допомогти їм переоцінити власне ставлення до рідної мови та до її
ролі в процесі вивчення другої мови.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ МОВНОГО КОДУ
У цьому розділі наведено короткий огляд загальних методів дослідження
процесу зміни мовного коду. Ці методи, що детально описано в інших джерелах
(наприклад,

Kamwangamalu,

1989:

176–210),

містять

писемні

тексти,

аудіозаписи, інтерв‟ю тощо. Крім того, представлено етнографічні теорії, оскільки вони надають інформацію, потрібну для дослідження різних аспектів процесу зміни мовного коду, зокрема, розгляд його особливостей у процесі навчання.
ПИСЕМНІ ТЕКСТИ
Писемні тексти, у яких застосовано зміну мовного коду, зазвичай включають, наприклад, скрипти білінгвальних теле- та радіопрограм, білінгвальні
газетні статті, літературу, опубліковану авторами-білінгвами, тощо. До зміни
мовного коду звертаються з багатьох причин. Залежно від контексту ситуації,
зміна мовного коду може надати відомості про рівень освіти, соціоекономічний статус, регіональне походження, релігійні погляди певного учасника процесу комунікації або героя роману. Дебке (Dabke, 1983: 370, 372)
досліджує особливості зміни мовного коду між німецькою мовою та її швабським діалектом у романі «Familienfest». Він зазначає, що персонажі цього роману змінюють свій мовний код зі стандартної німецької мови на її швабський
діалект для того, щоб показати свою соціальну або регіональну належність.
Крім того, Дебке стверджує, що в цьому романі зміна мовного коду допомагає
краще описати особливості певної ситуації, вона слугує читачеві гідом, вказує
на паузу та кульмінацію, початок і кінець певної події. Персонажі роману
змінюють мовний код також для вираження емоцій, злості, відрази тощо так
само, як зазвичай мовці-білінгви виразили б подібні почуття в повсякденному
спілкуванні з членами їхнього суспільства.
АУДІОЗАПИСИ ТА ІНТЕРВ’Ю
Аудіозаписи та інтерв‟ю являють собою ще одне корисне джерело для
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отримання інформації про зміну мовного коду. Аудіозаписи часто використовують у так званих сімейних контекстах для записування розмов між друзями
або членами родини під час особливих подій, наприклад, вечірки, церемонії
тощо. Деякі дослідники використовували аудіозаписи для записування діалогів
між лікарем і пацієнтом, між продавцем і покупцем, обговорень у залах суду
або під час класних занять (Gardner-Chloros, 1985). Аудіозаписи було застосовано під час записування інтерв‟ю з мовцями-білінгвами (Jacobson, 1978).
Аудіозаписи та записані інтерв‟ю дозволяють дослідникові отримати більшу
кількість даних, ніж, наприклад, швидке занотовування спонтанних змін мовного коду в процесі білінгвальної інтеракції. Труднощі, що виникають під час
аудіозапису та інтерв‟ю з мовцями-білінгвами, полягають у так званому
«парадоксі спостерігача» (Labov, 1978): щоб отримати інформацію, яка є
найважливішою для лінгвістичного аналізу, маємо звертати увагу на те, як
спілкуються люди, коли за ними не спостерігають (Labov, 1978: 354, 6). Однак,
з іншого боку, спостерігач не може таємно записувати мовлення людей, тому
що ця дія є неетичною. Під час інтерв‟ю учасники можуть почуватися некомфортно, коли вони знають, що їх записують.
Деякі дослідники (Poplack, 1981 [1980]) вважають, що «парадоксу
спостерігача» можна уникнути, якщо проводити інтерв‟ю в групі та записувати
природнє мовлення її учасників. Спостерігач, який у цьому разі є членом групи,
може збирати всю потрібну інформацію про зміну мовного коду завдяки своєму
особистому знайомству з учасниками групи, чиє мовлення записує (Poplack,
1981 [1980]: 595). Однак, критикуючи думку Поплека, інші дослідники
(Jacobson, 1978) показали, що, незважаючи на те, чи є мовець членом групи,
білінгви, які залучені до процесу зміни мовного коду, ухиляються від нього,
коли розуміють, що за ними спостерігають або їхнє спілкування записують.
Наприклад, Джейкобсон зазначає, що їй, як члену групи, було легко
спостерігати за процесом зміни мовного коду своїх студентів, але було надзвичайно складно записувати їхнє мовлення на плівку. Дослідниця наголошує, що
її студенти постійно змінювали мовний код, коли диктофон був вимкнений, але
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коли він був увімкнений, вони розмовляли лише однією мовою (Jacobson, 1978:
234).
МОВНЕ ОПИТУВАННЯ
Дослідники, які вивчають особливості процесу зміни мовного коду, використовують також інформацію, отриману під час мовних опитувань про різні
аспекти цього процесу. Опитування щодо використання мови зазвичай являють
собою об‟ємні анкети, спрямовані на виявлення ставлення мовців до мов, які їм
доступні, а також на визначення мови, якою розмовляє мовець зі своїм
співрозмовником, часу, місця та мети спілкування (Fishman, 1972). Деякі вчені
дуже скептично ставилися до адекватності мовних опитувань, спрямованих на
виявлення особливостей використання мови. За спостереженнями Лабова
(Labov, 1978), наприклад, мовні опитування зазвичай являють собою теорію
мовлення з погляду дослідника, а не білінгва. На його думку, будь-яка теорія
про мову має будуватися на основі аналізу тієї мови, якою розмовляють
звичайні люди у своєму повсякденному спілкуванні (Labov, 1978: 354). Це
означає, що актуальна теорія про мову має відображати особливості тієї мови,
якою розмовляють мовці тоді, коли поряд немає лінгвіста (Labov, 1978: 353).
ЕТНОГРАФІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Етнографічні теорії про особливості процесу зміни мовного коду включають спостереження за комунікантами, а також аудіо/відеозаписи процесу
функціонування мови у білінгвальних класах (Lin, 1990; Martin-Jones, 1995).
Так, наприклад, провівши етнографічне дослідження особливостей використання стандартної грецької мови та її кіпрського діалекту на своїх уроках з учнями-білінгвами, дослідниця відзначила, що вчителі зазвичай змінюють свій мовний код у контексті класного менеджменту, пояснення матеріалу або жартів.
Мартін-Джонс

(Martin-Jones,

також

1995)

описує

два

етнографічних

дослідження процесу зміни мовного коду. Одне з досліджень базується на
спостереженні за білінгвальним класом (іспанська й англійська мови) у Нью56

Йорку (Zentella, 1981), а друге – у Гонконгу (англійська мова й кантонський
діалект китайської мови) (Lin, 1990). Результати цих досліджень дозволяють
стверджувати, що вчителі, які залучені до процесу, змінюють мовний код для
того, щоб зробити зауваження учням, відхилитися від теми, щоб зробити
металінгвістичні коментарі, або для того, щоб упевнитися, що учні розуміють
матеріал, який вони їм пояснюють (Lin, 1990). Однак варто наголосити, що
присутність дослідника-учасника-спостерігача із записувальними пристроями в
класі

робить

етнолінгвістичні

спостереження

дещо

неточними.

Для

етнографічних досліджень проблема «парадоксу спостерігача» також є актуальною. І все-таки інформація, отримана завдяки етнографічним спостереженням, не лише дозволяє зрозуміти, як саме вчителі та учні застосовують принципи білінгвізму на уроках (Martin-Jones, 1995), а й указують на те, що зміна мовного коду на уроках є відображенням мовної практики в більшому
білінгвальному соціумі. Джошуа Фішман писав, що суспільні чинники впливають на те, що викладають і кому, як викладають і хто викладає, і, нарешті, як
учасники навчального процесу взаємодіють між собою (Fishman, 1977: 32).
Отже, методи, описані раніше, зокрема писемні тексти, інтерв‟ю,
аудіозаписи, мовні опитування та етнографічні спостереження, надають багату
інформацію для аналізу процесу зміни мовного коду. Однак усі вони мають свої
обмеження та проблеми, про що було зазначено у зв‟язку з «парадоксом
спостерігача» (Labov, 1978). Еклектичний підхід, що поєднує деякі з цих
методів для отримання інформації, може допомогти вирішити проблеми та дозволити досліднику краще розглянути процес зміни мовного коду, особливо в
контексті освіти.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У дослідженні описано причини, через які вчителі-білінгви та учнібілінгви іноді змінюють мовний код на уроках. Було виявлено, що процес зміни
мовного коду на уроках, як і у великому мультилінгвальному суспільстві, не є
довільним. Навпаки, учителі та учні змінюють мовний код для задоволення
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власних потреб: уникнути проблем з порозумінням, сприяти участі учнів у навчальному процесі, виявити солідарність зі студентами тощо.
У роботі показано зв‟язок між процесом зміни мовного коду в класі та
явищами мовного контакту, зокрема диглосії. На нашу думку, процес зміни
мовного коду з високої мови на низьку мову або варіант мови не можна дозволяти в класі чи інших формальних спільнотах, тому що диглосія базується на
суворих функційних порушеннях мови. І все-таки зміна мовного коду насправді
має місце в усіх мовних оточеннях – формальних і неформальних; використання зміни мовного коду в будь-якій галузі залежить від контексту ситуації та
комунікативних потреб комунікантів. Тому особливості диглосії потрібно
досліджувати й надалі для того, щоб зрозуміти її функційність не лише в загальних мовних практиках, а й у навчальних мовних практиках у
мультилінгвальних суспільствах у всьому світі.
У дослідженні описано особливості зміни мовного коду в процесі навчання тільки англійською мовою в США, а також у країнах, у яких англійська мова
є другою. Було зазначено, що використання рідної та іноземної мов на уроках
дозволяє учням експериментувати й ризикувати з англійською мовою, а також є
тим «містком», що дозволяє долати проблеми з лексикою, структурою речень,
надає впевненості в мовних навичках. Незважаючи на переваги зміни мовного
коду на уроках, у дослідженні розглянуто думки лінгвістів, які вважають її перешкодою, а не перевагою у процесі навчання (Auerbach, 1993; Elridge, 1996;
Martin-Jones, 1995; Peires, 1994; Rubdy, 2007). Подальші дослідження потрібні
для того, щоб продемонструвати вчителям та освітянам переваги зміни мовного
коду на уроках, щоб вони змінили своє ставлення до цього процесу, зрозуміли
всю важливість зміни мовного коду під час спілкування в класі (Cleghorn &
Rollnick, 2002; Cook, 2001).
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БІЛІНГВІЗМ МОВИ ЖЕСТІВ: ЗМІШУВАННЯ КОДІВ І ЗМІШУВАННЯ МОДУСІВ АНГЛОМОВНИМИ БІЛІНГВАМИ
Джеральд П. Берент
ВСТУП
Вивчення білінгвізму мови жестів – усної мови (SL-SPL) стосується тих
же лінгвістичних, психологічних, соціальних, політичних і освітніх питань, як і
ширша галузь білінгвізму. Ми фокусуємось на SL-SPL двомовності, яка вимагає обізнаності з відповідними питаннями у кожній сфері білінгвальних досліджень SL-SPL. Звертаємо увагу на здебільшого недосліджену галузь білінгвізму
SL-SPL, що відноситься до унікальної мінливої модальності, що відрізняє мови
знаків від усної мови. Якщо в усних мовах спілкування відбувається через аудіо-вокальну (AV) модальність, у мові жестів спілкування відбувається через
візуально-просторову (VS) модальність. Коли мова жестів і усна мова контактують, дві чіткі модальності надають екстраординарні опції для змішання мов.
Особливо контакт SL-SPL дозволяє об'єднувати елементи двох мов непослідовно, а суміші двох усних мов послідовно й одночасно.
Вивчення суміші мови жестів і усної мови, як правило, було у вигляді
описових досліджень, які намагалися охарактеризувати риси і різноманітність
комунікацій, що виникають з контакту усної мови з мовою жестів (напр., Lucas
та Valli,1992). У ширшій галузі білінгвізму усної мови є спроба ідентифікувати
універсальні лінгвістичні принципи, які входять у змішування мов (див.Bhatiaі
Ritchie,1996). Такі дослідження у галузі білінгвізму мови жестів – усної мови
фактично не існують. Мета цієї роботи - запропонувати теоретично оснований
підхід до вивчення двомовності мови жестів – усної мови з пропозиціями для
того, щоб ідентифікувати універсальні лінгвістичні принципи, які складають
унікальний феномен мовного змішування, що виникає з контакту мови жестів усної мови.
Користувачі мов знаків у всьому світі взаємодіють з усними мовами своїх
товариств. Відповідно, є багато прикладів двомовності мови жестів – усної мо65

ви, які можна дослідити. Однак американська мова знаків (ASL), якою користуються багато глухих осіб у Сполучених Штатах і Канаді, була метою найбільшого дослідження протягом відносно короткої історії сучасних досліджень
мови жестів (від 30 до 40 років). Тому англійські білінгви, які користуються
мовою знаків, будуть предметом дискусії у цьому розділі як приклад двомовності мови жестів – усної мови.
У цьому розділі слово «Глухі» написано з великої літери Г як умовність,
щоб позначати спільноту Глухих та її членів, які розглядаємо як чітку культурну групу з її соціальними умовностями, ідентичністю і власною мовою. Написання «глухий» використовуємо у нейтральному значенні щодо осіб зі значними втратами слуху без жодного зв‟язку цієї особи з товариством глухих.
АМЕРИКАНСЬКА МОВА ЗНАКІВ (АМЗ)
Щоб зрозуміти американську мову знаків – англійську мову, потрібно
зрозуміти граматичні приклади, які AМЗ має так само, як і типологічні різниці
між АМЗ та англійською. Минулі 30 років лінгвістичне дослідження AМЗ привело до досконалішого розуміння лінгвістичних властивостей АМЗ, та ці властивості можуть бути пов'язані з тими ж універсальними лінгвістичними принципами, що застосовують до розмовних мов (Lillo-Martin,1991). Що ж до особливих властивостей AМЗ, Ньюпорт і Супалла (Newport аnd Supalla, 2000, pp.
107–8) підсумували головні знахідки у дослідженні AМЗ:
[AМЗ] є мовою з цілком відмінною структурою від англійської, але тією,
що присутня в усних мовах (наприклад, вона поділяє певні типологічні подібності з мовою племені навахо). Структура слів у AМЗ складна, особливо у дієсловах. Типові дієслова позначаються морфологічно для узгодження в особі і
числі як з підметом, так і з додатком, а також для визначення часового аспекту
й інших граматичних особливостей, притаманних дієслам інших мов. Порядок
слів у AМЗ є відносно вільним, з невизначеним порядком підмет – присудок –
додаток, але з синтаксичними структурами, які загально використовуються (наприклад, топікалізація додатка, підмета). Рухомі складові дієслова обов‟язково
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позначаються виразом обличчя. Коли дієслова позначаються задля узгодження
та/або коли обговорюють підмет і додаток, які вже згадували, підмет і додаток
можуть бути пропущеними у реченні – якщо мова дозволяє нульові аргументи…Отже, граматичні властивості AМЗ є несхожими на англійську мову, але
повністю знайомі тим, хто вивчає інші мови світу. Основа досліджень передбачає, що принципи структури слів і речень, принаймні певною мірою, підходять
і мові знаків, і усній мові, бо не пов'язані зі слуховим вокальним модусом.
Цей короткий виклад розкриває той факт, що АМЗ і англійська мова повністю різні типологічно: дієслова АМЗ проявляють узгодження присудка з додатками і часто підметами; в англійській мові присудка узгоджуються лише з
підметами. AМЗ має багату систему морфем-класифікаторів, англійська цього
не має. AМЗ часто відхиляється від порядку підмет – присудок – додаток,
англійська мова робить це лише зрідка.
Щодо «фонологічної» структури, AМЗ складається з фонем, які використовують форми рук, орієнтацію рук, розташування рук в обмеженому фізичному просторі і рух рук у межах певного простору. Fischerіvan der Hulst (2003) надали огляд структури AМЗ та інших знакових мов, включаючи їхні фонологічні, морфологічні і синтаксичні особливості, разом з порівнянням з аналогічними властивостями усних мов. Наприклад, якщо в англійській мові час позначається закінченнями (напр., -ed), AЗМ не має механізму, щоб позначати граматичний час („tense‟), натомість позначає час („time‟) через використання прислівників (напр., знак LONG-AGO, щоб указати на минулий час). Умовно в АМЗ
знаки пояснюються використанням усіх великих літер та дефісів між словами,
в англійській - що один знак позначається двома англійськими словами.
Щодо узгодження, на відміну від англійської мови, що сигналізує
про узгодження підмета з присудком за допомогою порядку слів і закінчення -s
(напр., brings), AМЗ встановлює точки у просторі, до яких або від яких присудок рухається або зустрічає. FischerіvanderHulst (2003) наводить речення, яке
містить АМЗ узгодження дієслово KICK як показано у прикладі (1a) (= їхній
приклад (12)).
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(1) a. COW INDEXa HORSE INDEXbaKICKb
„The cow kicked the horse.‟
b. COWa HORSEb aKICKb
c. COWa HORSEbbKICKa
„The horse kicked the cow.‟
Написи внизу а та b у (1) репрезентують два пункти в межах позначеного
простору. У (1a), COW позначена INDEXa, котрий позначає вказівку пальцем у
просторі, наприклад, щодо простору в 45-градусному куті зліва від особи, яка
робить вказівки. HORSE теж указується за допомогою слідування пальця (INDEXb) до іншої точки у просторі, наприклад 45-градусного кута справа від людини, яка жестикулює. Тоді узгодження дієслова KICK позначається у напрямі
від пунтку a до пункту b, як показано написами bKICKa.
Узгодження в AМЗ може також бути вираженим без використання INDEX, щоб вказати на вихідні точки. В (1b), знаки COWa та HORSEb повинні
супроводжуватися пильним поглядом у напрямі чітких просторів а та в, де є два
іменники. Узгодження дієслова KICK позначається у напрямі з пункту а до пункту b, як у (1a) та (1b), тому має те ж значення, як (1a). Однак, незважаючи на
той же порядок слів, якщо дієслово KICK позначається у напрямі з пункту b до
пункту а, як показано bKICKa у (1c), тоді шаблон узгодження міняє значення
речення, як показано у (1c).
У згаданій цитаті Ньпорта і Супалла (Newport аnd Supalla, 2000) згадано
про «граматичні вирази обличчя» у АМЗ. Цей термін відноситься до неручнихграматичних процесів, які є характерними для мови знаків. Як зазначалося у
Вілбур (Wilbur, 2000), ці неручні риси включають позицію голови, позицію
тіла, позицію брів і чола, погляд очей, позицію носа, рот, язик та щоки. У
процесі, що називається розбивка на рівні, неручні риси можуть співіснувати зі
знаками і знаковими продовженнями і можуть навіть розподілятися на яруси на
вершині інших неручних знаків. Результатом розбивки на рівні є те, що «морфо-синтаксична інформація розміщується вище лексичного знака і передає
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більше інформації за допомогою складного знаку за менший час, ніж той час,
який би був необхідним, якби кожна частина інформації була б показана окремими знаками» (Wilbur, p.219). Зрозумілим прикладом розбивки на рівні у АМЗ
є таке речення з праці Вілбер (с. 226):

(2) _______________________q
_____________mm
MAN FISH [I:continuous]
„Is the man ﬁshing with relaxation and enjoyment?‟
Позначення, використане у (2), інтерпретується так: речення складається
з двох знаків, MAN та FISH. Інформація у дужках після слова FISH означає, що
є рівнева видозміна закінчення лексеми FISH, така, що знак вимовляється з повторенням, показуючи подовжений аспект. Рядок, який закінчується з "q" зверху позначеного речення, вказує, що неручний знак питання поширюється на все
речення, яке вимовляється, коли особа нахиляється вперед, з головою наперед
та з піднятими бровами. Це обов'язковий граматичний маркер питання загальних питань. Рядок із закінченням "mm" починається з вказівки на FISH і поширюється на повторену артикуляцію знака. Окремим нефізичним маркером є
прислівна модифікація дієслова FISH - використання рота зі стиснутими губами. Ця артикуляція показує, що дія дієслова виконується спокійно і з насолодою, як показано в англійському перекладі.
АНГЛІЙСЬКА МОВА, ЗАКОДОВАНА ВРУЧНУ
На відміну від природної мови знаків AМЗ, кілька штучних систем англійської мови, закодованої вручну, (MCE) було винайдено у 1970-х рр., щоб репрезентувати англійську у візуальній модальності. Припущення було в тому,
що глухі діти, які вивчили знакову версію англійської мови, розвинуть навички
англійської мови з природною швидкістю, еквівалентною тій, з якою діти, котрі
чують, вивчають англійську мову. Англійська мова, закодована вручну, вико69

ристовує широку базу знаків з американської мови знаків (АМЗ) разом
з великою кількістю вигаданих знаків для англійських закінчень, наприклад, -ed
та -ingі похідних морфем, як-от: -preі, -tion. Отже, щоб виразити англійську форму playing, у закодованій вручну мові використовують знак з АМЗ PLAY, за
яким слідує закінчення -ING.
Оскільки АМЗ і англійська мова використовують чіткі, модально залежні
морфологічні механізми, Супалла (Supalla, 1991) доводив, що на теоретичному
рівні системи англійської мови, закодованої вручну, не підлягають вивченню.
Він знайшов докази, що діти, котрі використовують закодовану вручну мову,
видозмінюють

вказані

англійські

дієслова

шляхом,

що

наближається

до способу, в якому знакова мова повинна використовувати простір морфологічно, і щоб діти не були постійними у використанні порядку англійських слів та
інших аспектів англійської мови. Supalla зробив висновок, що є серйозною
проблемою у вивченні штучних знакових мовних систем.
Однак Шік і Моеллер (Schick аnd Moeller, 1992) виявили, що глухі діти,
які використовували закодовану вручну мову, показали гарні вміння у
використанні англійських допоміжних дієслів, зв'язок, закінчень. Було зроблено
висновок, що певні аспекти закодованої вручну мови, хоч і піддаються вивченню, насправді важко вивчити.
АМЕРИКАНСЬКА МОВА ЗНАКІВ (АМЗ) Й АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК
М1 ТА М2
Важливим чинником в обговоренні білінгвізму АМЗ – англійська мова, як
і у будь-якій дискусії білінгвізму, є рівні компетенції білінгва у кожній мові. Як
і під час вичення двомовності усна мова – усна мова, чинником, що впливає на
вивчення мов, є той, яка мова є першою мовою білінгва (М1), а яка другою мовою (М2). Однак разом з видозміною модальності є ще одна виняткова змінна
величина, що підходить для вивчення білінгвізму, мова знаків - усна мова, яка
значно відрізняє білінгвізм мова знаків - усна мова від двомовності усна мова –
усна мова. Слуховий статут визначає, яка модальність є найприроднішою для
70

вивчення мови і взаємодіє з ефектами критичного періоду у визначенні М1 і
М2.
Через втрату слуху, глухі люди

загалом мають обмежений доступ

до усної мови в аудіовізуальній модальності, однак вони мають повний доступ
до знакової мови у візуальній модальності. Отже, на відміну від білінгвів, які
чують, глухі білінгви мають труднощі у набуванні компетенції з усної мови,
з якою вони взаємодіють на основі їхнього слухового статусу. На відмінну від
них, особи, які чують, мають доступ до обох модальностей, і не мають незручностей на основі слухового статусу.
Щодо вивчення АМЗ як М1, Лілло-Мартін (Lillo-Martin, 1999) підсумував
дослідження про набування АМЗ Глухими дітьми Глухих батьків, які використовують AМЗ (тільки від 5 до 10 відсотків глухих дітей). З цього дослідження
Лілло-Мартін зробив висновок, що глухі діти набувають АМЗ тим же шляхом,
що і діти, які чують, набувають усної мови. Глухі діти наслідують ті ж принципи набування мов у приблизно тому ж віці, що і діти, які чують.
Однак більшість глухих дітей не вчать АМЗ як М1, і тому критичний період робить різницю у знаннях з мови знаків у тих, хто вчить АМЗ як М2.
(див.Fischer,1998). АМЗ як М2 інколи важко визначити, бо ті, хто вчать мову в
ранньому віці (5 – 10 років), хоча й не від народження, часто досягають знання
АМЗ як рідної мови, на відміну від тих, хто вивчає мову пізно, після статевої
зрілості. Незважаючи на цю різницю, доступність візуальної модальності встановлює АМЗ як першу мову багато глухих осіб.
Що ж до того, як глухі діти вчать англійську, обмежений доступ до аудіовізуальної модальності має головні наслідки для досягнення знання з англійської мови. Квінглі і Кінг (Quigley аnd King, 1980) доповіли, що в середньому 18річні глухі студенти знають англійську гірше, ніж 8-річні діти, які чують. Часто
відбувається те, що, коли англійська мова є першою або єдиною мовою, з котрою взаємодіють глухі діти, обмежений доступ до аудіовізуальної модальності
призводить до знання з англійської, яке імітує знання М2 (Berent, 1988, 1996a,
характеризував цю ситуацію «оволодіння М 1,5» (полуторною мовою)», тобто
71

англійська мова + американська мова знаків). Тому часто важко застосувати
ярлики М1/ М2. На рівні модальності АМЗ інколи розглядають члени Глухої
спільноти та захисники двомовних / двокультурних моделей як М1, а англійську - як М2 для глухих осіб, незалежно від віку набуття і рівнів компетенції з
обох мов.

БІЛІНГВИ Й АМЕРИКАНСЬКА МОВА ЗНАКІВ(АМЗ) – АНГЛІЙСЬКА
МОВА
Через численні змінні, що впливають на опанування АМЗ і англійської
мови, хто такий білінгв з АМЗ – англійської мови? Таблиця 1 наводить список
категорій, згідно з якими АМЗ англомовних білінгвів можна класифікувати.
Щодо статусу слуху, знання AМЗ і знання англійської мови цей білінгв
буде асоціюватися з категорією однієї літери листа з кожної з трьох колонок.
Наприклад, ACF білінгв буде глухою особою, для якої і АМЗ, і англійська є першими мовами - М1. Така особа використовує АМз від народження і засвоїла
англійську мову доволі рано, щоб мати компетенцію, як ті, для кого ця мова є
рідною.
Таблиця 1. Категорії, що визначають АМЗ – англомовних білінгвів
Статус слуху

Мова
АМЗ

Англійська

(A) Глухий

(С) М1

(F) М1

(B) Той, що чує

(D) М2: рано

(G) М1,5

(E) М2: пізно

(H) М2

Колонка АМЗ розрізнює ранніх (D) і пізніх (E) учнів, бо дослідження з
АМЗ визначило чіткі риси АМЗ і рівні досягнення між цими двома групами М2.
Наприклад, було відзначено, що ті, хто вивчає АМЗ у ранньому віці, легко розвивають компетенції АМЗ як рідної мови. ACH білінгв – це особа, для якої
АМЗ є природною мовою, а англійська справді М2. Категорія G, L1,5
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(Berent,1988) включається у колонку Англійська лише тому, що, як зазначено
раніше, за умов обмеженого введення багато глухих осіб розвивають компетенцію з англійської мови як М2, навіть якщо вони зазнавали впливу англійської
мови у середовищі М1. Отже, багато глухих осіб підлягають білінгвальним категоріям ADG або AEG.
Щодо глухих білінгвів, важливо зазначити, що вираження їхньої компетенції з англійської мови, як М1, М1,5 або М2, може включати або не включати
користування усною мовою. Вивчення і використання мови залежить від того,
чи навчають глуху особу усної мови, чи вони віддають перевагу використанню
усної мови з особистих або культурних причин. Тому компетенція з англійської
мови багатьох глухих осіб демонструється через читання та письмо або через
візуальну модальність використання англійської мови, закодованої вручну.
Що ж до білінгвів, які чують, то BCFбілінгвом буде дитина глухих батьків (CODA), які виросли у родині з Глухими батьками, котрі використовували
АМЗ. Перекладачі на мову жестів і вчителі, котрі чують глухих студентів, ймовірно будуть BEFбілінгвами. За нормальних умов категорія англійської мови
Gне буде придатною, щоб описати білінгва АМЗ – англійська мова, котрий чує.
Термін АМЗ у табл. 1 використано у широкому значенні. Багато білінгвів
АМЗ – англійська мова виробляють тип знаків, які впливають на АМЗ і англійську, що вважають «контактними знаками» (Lucas та Valli,1992).
КОНТАКТНІ ЗНАКИ
Лукас і Валлі (Lucas and Valli, 1992) проаналізували контактні знаки
АМЗ – англійська мова з опитувань глухих осіб, які вивчали АМЗ у різних
умовах. Одні народилися у Глухих сім‟ях, інші у сім‟ях, які чують. Дехто відвідував місцеві школи для глухих, дехто ходив до загальноосвітніх шкіл. Мета
авторів – описати різновиди знаків, що походять зі взаємодії АМЗ – англійська
мова, виявляючи широкий діапазон фонових характеристик.
Протягом певного часу вважали, що продуктом взаємодії АМЗ – англійська мова є тип знаків, відомий як піджин-знаки на англійській основі (Pidgin
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Sign English), або PSE (див.Woodward,1973), котрий має характеристики англійської мови піджин. Наприклад, PSE була описана як мова, у якій використовують англійський порядок слів, але немає артиклів серед інших характеристик
піджин. Лукас і Валлі (Lucas and Valli, 1992) відхилили характеристику цього
продукту у взаємодії з АМЗ – англійська мова як мову піджин (тобто ламану
мову), доводячи, що PSE має характеристики нетипові для мови піджин, як-от
додаткові підрядні речення. Вони описали систему, що з'являється зі взаємодії
АМЗ – англійської мови як контактні знаки, а не піджин.Через широкий аналіз
їхніх записаних інтерв'ю, Лукас і Валлі (c. 76) виділили те, що вважають лінгвістичними характеристиками контактних знаків, зазначених у таблиці 2.
Лукас і Валлі (Lucas and Valli, 1992) заявили, що контактні знаки – «третя
система», що складається з особливостей обох мов, а також ідіосенкуртичних
ознак. Це ні різновид АМЗ, ні різновид англійської мови. Вони надали контактним знакам статус третьої системи, здебільшого на основі двох критеріїв. Спочатку вони ізолювали особливості AМЗ й англійської мови, що переконливо
показали у їхніх даних, указуючи на «прогнозовану і стійку систему» (с. 104).
По-друге, була взаємна порозумілість серед їхніх учасників і ніколи не було переривання комунікації.
Одночасно, коли автори доводили, що контактні знаки є третьою системою, вони визнали, що існує велика варіативність між контактними знаками і
лінгвістичним фоном осіб, які його використовують, бо це визначає, які особливості контактних знаків виявляться. Наприклад, контактні знаки Глухого,
який використовує АМЗ від народження, будуть відрізнятися від контактних
знаків того, хто вивчив АМЗ пізніше за тих, хто вивчав англійську мову та будуть відрізнятися

від контактних

знаків англомовної
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людини, яка чує.

Таблиця 2.Лінгвістичні характеристики контактних знаків (основані на
роботах Лукаса і Валлі (Lucas and Valli, 1992), 1992).
_______________________________________________________________
A

АМЗ (ASL) і подібні до АМЗ лексичні одиниці (знаки)

B

вимовляння губами англійських слів під час користування знаками

C

єдині ізольовані вимовлені англійські слова

D

нашіптування англійських слів під час вказівок

E

АМЗ, англійська й ідіосинкретичні лексичні значення і функції

F

обмежена морфологія АМЗ і англійської мови

G

деякі дієслова АМЗ із закінченнями

H

деякі знаки для англійських закінчень

I

неручні маркери АМЗ

K

вставка

L

конструкції з прийменниками

M

використання простору АМЗ (щоб встановити визначений об‟єкт)

N

використання погляду очей в АМЗ

O

АМЗ займенники і вказівні слова

P

класифікатор підметів

Q

маркери дискурсу

________________________________________________________________
Щодо недвозначного присвоєння базової мови у просторі двомовного
дискурсу, здається, достатньо важко це зробити, коли особливості двох мов
трапляються послідовно у різноманітних комбінаціях. У наших даних контактних знаків, де особливості двох різних мов найчастіше виробляються одночасно, призначення протяжності дискурсу до АМЗ або англійської мови здається, є
безплідною справою, яка пропускає суть. Справа в тому, що це третя система,
яка об'єднує елементи обох мов і може також мати деякі ідіосенкритичні
особливості.
Критерії Лукаса і Валлі (Lucas and Valli, 1992) для того, щоб визначити
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третю систему, не переконливі. Той факт, що особливості англійської мови і
АМЗ постійно проявляються у їхніх даних, можна очікувати у будь-яких контактних ситуаціях мов. Наприклад, дивіться звіт дослідника Гаугена (Haugen,
1977) про особливості норвезької та англійської мов, які виявляються у
двомовній поведінці норвезько-англійської спільноти в Америці. Гауген згадав
про особливі «норми» (обмеження) і широку видозміну, але не знайшов жодних
основ, на яких можна описати цю поведінку білінгвів як третю систему. Очікується, що поведінка білінгвів походить з граматичних і дискурсивних чинників,
які стримують продукти контакту мови. Але ці продукти не будуть характеризуватися як третя система, унікальна для особливої групи.
Мало того, взаємна зрозумілість не є надійним критерієм встановити третю систему. Усі учасники у дослідженні Лукас і Валлі (Lucas and Valli, 1992)
були компетентними знавцями знаків. Незважаючи на видозміни їхніх знаків,
вільне володіння знаками і припущення, що спілкуванню заважають
універсальні лінгвістичні принципи, найімовірніше призведе до взаємного непорозуміння.
Нарешті, відмова від пояснення контактних знаків, підписаних у термінах
традиційної двомовності через те, що ідентифікувати особливості двох мов буде важко, - не є аргументом на користь припинення пошуків традиційної двомовної поведінки. Складність, яку утворює додаткова змінна модальність, просто робить пояснення дискурсу АМЗ – англійська мова складнішим. Теоретично обосноване розуміння контакту АМЗ – англійська мова є необхідним для того, щоб зрозуміти принципи, які керують білінгвом.
ЗМІШУВАННЯ КОДУ БІЛІНГВАМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОВИ ЗНАКІВ – АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Деякі дослідники вивчили контакт АМЗ – англійська мова, шукаючи традиційної двомовної поведінки. Наприклад, Гоффмайстер і Моорес (Hoffmeister
аnd Moores, 1987) порівняли перехід з одного коду на інший у тих, хто знає
АМЗ від народження, і тих, хто вивчив АМЗ пізніше. Перехід між кодами ро76

зуміємо як варіації між знаками, подібними до АМЗ та англоподібними знаками, підкреслюючи, що такий перехід між кодами є частиною щоденного спілкування глухих осіб. Результати їхнього дослідження виявили, що у звертанні
до аудиторії, яка чує, люди, котрі володіють системою знаків від народження,
репрезентували англійську мову ефективніше, ніж ті, хто володіють знаками не
від народження. Парадоксально, але через те, що знаки неуродженців знакової
системи, були подібніші до АМЗ, їх вважали за осіб, які вивчили АМЗ у ранньому віці, ніж тих, хто володів цією мовою від народження. Результати вивчення показують, що уродженці АМЗ ефективніше переходять між кодами.
Кунце (Kuntze, 2000) вивчав код змішування (КЗ) між АМЗ й англійською
мовою. Його дослідження унікальне у тому, що він запропонував методологію
вимірювання КЗ у реченнях АМЗ. Його методологія включала концентрацію
на ступені, у котрому англійські елементи з'являються у реченнях АМЗ, записуючи речення у знаковій формі, природних умовах і забезпечуючи гіпотетичні
переклади АМЗ, з котрими потрібно порівняти потенційні речення з кодом
змішувння. Кунце записав на відеокасету уродженця АМЗ, котрий спілкувався
зі студентами у школі для глухих учнів, у якій сприяють АМЗ як мові інструкцій.
Кунце помітив, що ручна азбука – це невід‟ємний компонент АМЗ, речення, які містять слова з ручної азбуки, є гарними кандидатами для
дослідження КЗ. Одне з речень, які він записав (с.296), наведено в (3a), за ним є
переклад на АМЗ (3b) та англійський переклад (3c). Елементи, виділені курсивом,визначають як англійські елементи змішаного коду.

(3) a. TGREATfs-WALLT‟, fs-WHEN fs-WAS fs-IT FIRST BUILD fs-WHEN?
b. TGREAT fs-WALLT‟, WHEN FIRST BUILD WHEN?
c. When was the Great Wall ﬁrst built?
У системі позначення Кунце "fs" перед словом позначає, що його показують
ручною азбукою. Підкреслена послідовність, що межує з індексованим "T‟" по77

казує, що послідовність є темою, яка супроводжується неручними маркерами
теми в АМЗ підняттям брів. Отже, обидві (3a) і переклад АМЗ (3b) починаються
з ясно вираженої теми АМЗ. (3a) продовжується англійськими словами з ручної
азбуки „whenwasit‟і потім поновлюється знаками АМЗ FIRSTBUILDWHEN.
Хоч і не вказані в обох випадках (3a) та (3b) наслідки після теми повинні супроводжуватися рухом брів, неручним граматичним маркером спеціальних питань. Спеціальні питання АМЗ розпочинаються wh - словом та закінчуються
також повторенням з wh-слова (Petronio та Lillo-Martin, 1997). Зауважте, що існує знак АМЗ для слова when так само, як і знак у ручній азбуці. Отже, fsWHEN наприкінці (3a) є легітимним знаком АМЗ, що вимовляється по-різному
від ручної азбуки для англійського слова when (тобто,fs-WHEN).
Щодо виділеної жирним шрифтом послідовності у (3a), Кунце (Kuntze,
2000) зауважив, що вона виражає англійську пасивну форму, конструкцію, відсутню в АМЗ. (Незважаючи на відсутність морфологічного пасиву, порядок
слів АМЗ і узгодження можуть виконувати ті ж функції, що і морфологічний
пасив). Перехід знову до АМЗ у (3a) перевіряється тим фактом, що знак BUILD
не може бути частиною англійської пасивної конструкції, бо у ручній азбуці
дієприслівник минулого часу fs-BUILD буде потрібний. Отже, речення зі змішаним кодом (3a) містить риси і АМЗ, і риси англійської граматики.
Методологія Кунце, отже, забезпечує порівняння показаного знаками речення
АМЗ, що містить перехід коду на англійську мову (у знаковому способі) проти
гіпотетичного перекладу АМЗ того ж речення.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ КОДУ ЗМІШУВАННЯ
У спробах визначити універсальні лінгвістичні обмеження про білінгвальний код змішування (КЗ) Белазі, Рубін і Торібіо (Belazi, Rubin і Toribio, 1994,
с.228) запропонували функціональне головне обмеження (ФГО), визначене у
(4).
(4) Мовна риса додатку f-вибраного функціональною головою, як інші відповідні особливості, повинні підходити до відповідних особливостей тієї фун78

кціональної голови.
У лінгвістичній структурі Чомського (1986) синтаксичні категорії є або
лексичними або функціональними. Лексичні категорії включають такі категорії,
як іменник, дієслово, прикметник і прийменник, а функціональні категорії
включають додатки, закінчення, вказівні слова. Всі ці категорії вважаються головами (heads), які асоціюються з особливими структурами, що служать як їхні
додатки. Голови та додатки мають абстрактні риси, які повинні підходити, щоб
речення було граматичним. Є спеціальне співвідношення між функціональною
головою та її додатком, відоме як f-вибір (Abney,1987).
Белазі та ін. (1994) розширили f-вибір до аналізу суміші мов у білінгвізмі.
ФГО зумовлює, що, крім подібності інших відповідних рис, мовна особливість
функціональної голови повинна підходити мовним особливостям його додатка,
щоб отримати речення зі змішаним граматичним кодом. Приклад іспанськоанглійського КЗ наведено у (5), основаному на прикладі Belazi та ін. (с. 224),
приклад (10).

(5)

a. The professor said que el estudiante había recibido una A.
b. *The professor said that el estudiante había recibido una A.
„The professor said that the student had received an A.‟
Граматичние речення (5a) та неграматичне (5b) роз'яснюють за допомо-

гою ФГО так: іспанський додаток que та англійський додаток that– це функціональні голови; кожна має визначене речення (elestudiantehabнarecibidounaA) і
його додаток. У (5a), функціональна голова que має ті ж мовні особливості [+
іспанська], що і її додаток, elestudiantehabнarecibidounaA. Тому ФГО задовольняється і (5a) є реченням з граматичним змішаним кодом. У (5b) додаток that
[+ англійська] тоді, як його додаток є [+ іспанська]. Тому (5b) не є реченням з
граматичним змішаним кодом.
ФГО не обмежує КЗ між лексичною головою та її додатком. Немає заборони проти КЗ між англійською лексичною головою publisher,іменником, і його
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іспанським додатком paraellibro у (6a) або між іспанським іменником tіtulo та
його англійським додатком forthemanuscript у (6b) (приклад (25) у Toribio, 2001,
с.209):

(6)

a. a new publisher para el libro
„a new publisher for the book‟
b. un nuevo título for the manuscript
„a new title for the manuscript‟
Базуючись на дискусії Торібіо (Toribio, 2001) щодо застосування ФГО

в обмеженні КЗ, (7) внизу підсумовує середовища, у яких КЗ є граматичним
(у традиційних граматичних термінах), а (8) підсумовує середовища, де КЗ є
неграматичним.

(7)

Допустимий код змішування:
a.

між головним дієсловом і додатком або додатковим підрядним
реченням

(8)

b.

між прийменником і додатковою іменною структурою

c.

між іменником і додатком – прийменниковою фразою (як у (6))

d.

між прикметником і додатком – прийменниковою фразою

e.

між підметом і сполученням присудка

f.

між іменною фразою і відносним підрядним реченням

g.

між прислівниковим підрядним реченням і головним реченням

h.

між тематичною фразою і головним реченням.

Недопустимий код змішування:
а.

між модальним або допоміжним дієсловом та рештою дієслівної
фрази

b.

між негативним маркером та рештою дієслівної фрази
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c.

між додатком вставного речення (як у (5))

d.

між числом або показником множинності і рештою іменникової
фрази

e.

між складносурядним сполучником і приєднаною фразою або
підрядним реченням.

Хоч ФГО було запропоноване як універсальне обмеження двомовного КЗ,
це адекватно роз'яснює широкий діапазон поведінки КЗ у різних мовах.Toribio
(2001) продемонстрував, що відповідність до ФГО співвідноситься з рівнем
двомовної компетенції спікера. Особливо, коли компетенція білінгва в обох мовах стає збалансованішою, білінгв виявить більшу чутливість до ФГО.
До сьогодні ніхто не намагався випробувати інформацію про КЗ АМЗ –
англійська мова проти прогнозів обмежень як ФГО. Необхідно розглянути можливі пристосування ФГО до поведінки білінгвів АМЗ – англійська мова.
ОБМЕЖЕННЯ КОДУ ЗМІШУВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ МОВІ ЗНАКІВ – АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Маючи чинник модальності білінгвізму мова знаків – усна мова, чи може
універсальний принцип, наприклад ФГО, адекватно роз'яснити КЗ між АМЗ і
англійською мовою? Це емпіричне питання, але такий різновид питання повинен бути дослідженим за допомогою теоретично основаного підходу до явищ
контакту мови знаків – усної мови. Попереднє вивчення наявних прикладів КЗ
з АМЗ – англійська мова може встановити інший етап для дослідження такого
питання.
Стосовно Кунце (Kuntze, 2000), згадане речення (3a) перехід з теми АМЗ
TGREATfs-WALLT‟

до англійської послідовності не блокується ФГО, як показа-

но у (7h). Але перехід з англійської

fs-WHENfs-WASfs-IT

до АМЗ

FIRSTBUILDfs-WHEN, здається, не порушує ФГО. У похідних від речення, подібного до (3a), допоміжне дієслово (fs-WAS) рухається крізь функціональну
категорію INFL (закінчення) до COMP, доповнюючи позицію (Chomsky,1986).
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Аби пройти через INFL, fs-WAS повинен відповідати всім особливостям INFL,
зокрема й особливостям мови. Тому INFL у (3a) має особливість [+ англійська],
бо [+ англійська] fs-WAS англійської послідовності з ручної азбуки повинен
пройти через INFL у походженні речення. Як відзначалося, дієслівна фраза (VP)
FIRSTBUILD має [+ AМЗ] особливості. VP являє собою додаток INFL, котрий є
функціональною головою словосполучення з закінченням (IP). Через те, що VP
та INFL відрізняються у їхніх мовних рисах, КЗ між англійською послідовністю
з ручної азбуки і послідовністю АМЗ у VP заборонена ФГО, як зазначено раніше у (4). З порушенням ФГО перехід назад до AМЗ у (3a) заважає завершенню
пасиву, принаймні у термінах англійської морфології, тому що AМЗBUILD не
вистачає необхідного дієприслівника минулого часу, щоб перетворити його на
built. Хоч (3a), як описано Кунце, є реченням АМЗ, яке містить англійські елементи, контактні знаки (Lucas та Valli, 1992), включає послідовні знаки, паралельні до утворення англійського пасиву без будь-яких закінчень у знаку, що
з'являється у позиції, яку має займати англійський дієприслівник минулого часу
(див. Lucas та Valli, с. 137, сегмент № 15).
Незважаючи на перехід назад до АМЗ у (3a), порядок слів з fs-WHEN до
BUILD є паралельним англійському порядку слів у спеціальних питаннях, що
містять

форму

пасивного

дієслова.

Порядок

слів

АМЗ,

виражений

FIRSTBUILDfs-WHEN, забезпечує скорочення цілої послідовності, вже позначеної невручну за допомогою спеціального питання. Крім того, з тематичною
фразою на початку (див. приклад 3а), послідовність АМЗ FIRSTBUILDfs-WHEN
є функціональним еквівалентом пасиву. Виникає справедливе запитання, чи ці
різновиди скорочень діють для того, щоб порушити ФГО чи АМЗ BUILD достатньо мати англійський дієприслівник минулого часу builtі, який певним чином підтримує [+ англійська] особливості у сегменті [+ AМЗ]. Головні підходи
до КЗ АМЗ – англійська мова потребують дослідження таких питань і визначення, які ж принципи дозволяють такі КЗ.
Щодо вибору КЗ у різних модальностях, КЗ АМЗ – англійська мова
включає послідовну зміну елементів з двох мов, так само, як і одночасну арти82

куляцію елементів. Можемо назвати КЗ, що спрацьовує бімодально способом
змішування, щоб відрізнити її від послідовного КЗ. Інше питання, чи один
принцип стримує КЗ і спосіб змішування або необхідно мати більше одного
принципу.
Лукас і Валлі (Lucas and Valli, 1992) помітили, що спільна риса контактних знаків – це вимова губами англійських слів (табл. 2). Вимова губами під час
послідовності знаків включає спосіб змішування, бо говоріння, нашіптування
чи вимова губами – все це розглядається як маніфестація усної мови. Якщо вимова губами не постійна протягом знакової послідовності, інше емпіричне питання полягає в тому, чи може принцип ФГО відповідати за вимову губами
контактних знаків. Приклад способу змішування, вимовлений губами, показано
у (див. приклад 9), адаптований Лукасом і Валлі: «Я відчуваю... так, справді, є
комунікативні проблеми, і так інколи болісно з перекладачем, але я відчуваю,
що якщо глуха особа має право... бути позитивною особистістю, вона може
вплинути на осіб, які чують. Я знаю з власного досвіду, що деякі глухі люди
дійсно роблять великий вплив на неглухих... Я маю на увазі людей, які чують,
навіть якщо вони звертаються за допомогою до перекладача» ((Lucas and Valli,
1992, р.134).
У цій системі позначення, +M позначає початок вимови губами, а гострі
кінці стріл показують місце, у якому вимова губами припиняється:

(9)

+M---------------------------------------------------------------->

PRO:1 FEEL . . . YES TRUE HAVE COMMUNICATION PROBLEMS YES
+M-------------->+M-------------------------->
INTERPRETER YES SOMETIMES PAINFUL AND-SO-FORTH BUT PRO:1
+M----------------------->+M------------------->+M--------FEEL DEAF PERSON DET-lf HAVE RIGHT (correct herself) POSITIVE
---------------------------------------------------->+M---------------------PERSONALITY RIGHT PERSONALITY LIKE-THAT CAN INFLUENCE
------------->+M-----------------------------------------------83

HEARING PERSON PRO:1 FROM MY EXPERIENCE PRO:1
------------------>
KNOW-THAT
---------------------------------------->+M-----------------------------------------SOME DEAF PEOPLE DET-lf DOESN‟T-MATTER THROUGH
------------------->
INTERPRETER
+M----------------->
WOW REALLY MAKE IMP- BIG IMPACT INFLUENCE DEAF (correct
herself)
+M--------------------->
HEARING PEOPLE
PRO: 1 у (9) репрезентує займенник АМЗ першої особи, а DET-LF показує використання AМЗ детермінатора, який вказує на лівий простір знаків, де
референт був установлений.
Вимовлені губами проміжки у (9) є надзвичайними у тій мірі, в якій вони,
здається, слугують ФГО. Перехід до вимови губами між FEEL і YES на початку
сегмента відображає допустимий КЗ (спосіб змішування), як описано раніше
у (7a). Перехід між PRO: 1 та FEELDEAFPERSON і між PRO: 1 та FROMMYEXPERIENCE пристосовані до (7e). Крім цих ФГО зумовлених переходів
між вимовою губами і негубною вимовою, інші переходи у (9) дозволяються
через інші чинники. Вимова губами припиняється між HEARING та PERSON
у послідовності CANINFLUENCEHEARINGPERSON, де обидві мови паралельні у номінальній фразовій структурі, перехід може трапитися між прикметником та позиціями іменника (Bhatia та Ritchie, 1996, с.641). Через те, що і АМЗ і
англійська мова дозволяють порядок ПРИКМЕТНИК+ІМЕННИК в іменникових словосполученнях, перехід від вимови губами до невимови між HEARING
та PERSON дозволяється. Інші переходи у (9) є прикладами «комутації тегів», у
яких слова-паразити, як-от вигуки, трапляються у фразі або підрядному реченні
84

(Bhatia та Ritchie, 1996, с. 635–6). Отже, вимова губами переривається під час
знаків YES, AND-SO-FORTH, LIKE-THAT, WOW REALLY у (9).
Інші приклади способу змішування у (9) здаються мотивованими граматичними відмінностями між АМЗ та англійською мовою. Наприклад, вимова
губами припиняється під час артикуляції детермінаторів АМЗ DET-lf. Тут детермінатор трапляється наприкінці іменникового словосполучення, утворюючи
несумісність між способом знаків та способом вимови губами, котрий слідує за
англійським порядком слів. Інший перехід до невимови губами може бути
прив'язаний до користування знаками АМЗ у способах, що відхиляються від
граматики АМЗ. В обговоренні останньої частини їхнього кліпу № 7REALLY
MAKE… HEARING PEOPLE, Лукас і Валлі (Lucas and Valli, 1992, с. 83) прокоментували, що IMPACT та INFLUENCE - дієслова у АМЗ, використовуються
як іменники у (9). Цікаво, що вимова губами припиняється при їхній артикуляції. Хоч усі явища обговорили раніше, у зв'язку з (9) вони потребують глибокого дослідження, змішування способів у контактних знаках АМЗ – англійська
мова здається обмеженим.
ОБМЕЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЗАКОДОВАНОЇ ВРУЧНУ (МСЕ)
Незважаючи на аргумент, що англійська мова, закодована вручну, може
бути системою, яка не піддається вивченню внаслідок морфологічної несумісності між АМЗ і візуальною або аудіовізуальною модальностями (Supalla,1991).
Англійська мова, закодована вручну, включає елементи двох природних мов –
AМЗ й англійської. Що коли ми розглядаємо MCE, незважаючи на її «штучність», не як систему, яка бореться з крос-модальною несумісністю, а просто
лінгвістичну систему зі змішаним кодом? Під цим поглядом MCE може бути
оцінена мірою, якою вона пристосовується до універсальних лінгвістичних
принципів як ФГО.
Той факт, що діти, яких навчали ФГО, показували відносно гарні вміння у
користуванні порядком слів англійської мови, структурою аргументу, прийменниками та займенниками (Schick та Moeller,1992), може бути віднесений до
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того, що ці аспекти MCE не порушують жодних універсальних принципів. Але,
невивчені морфологічні аспекти MCE можуть справді порушити універсальні
принципи. Позначення минулого часу дієслова у MCE вимагає двох вільних
морфем: лексичного знака для дієслова, за яким слідує знак PAST. Наприклад,
went подається як GO+PAST. Аргумент Супалла (Supalla, 1991) полягав у тому,
що цей різновид морфологічного процесу є несумісним з модальністю АМЗ.
З

перспективи

КЗ,

GO+PAST

ІДУТЬ

ПОВЗ

можна

пояснити

на типологічній основі, як перехід з [+англійська] елемента GO до [-English]
елемента PAST. Якщо MCE включає аспекти англійської мови, які піддаються
вивченню, бо вони підтримують серед інших характеристик природну типологію англійської мови, той, хто вчить MCE та перетворив цю систему
на інтернаціональну, може відчути різницю між типологічно сумісними
[+англійська] елементами та типологічно несумісними [−English] елементами.
Морфологічні процеси, що включають послідовність вільних морфем з однаковим наголосом, не підходять англомовній системі приєднання суфіксів, як фонологічно обмежених зв‟язаних морфем до вільних морфем.
Щодо ФГО, як було відзначено раніше, INFL являє собою функціональну
голову IP, котра містить дієслово у пасивній формі; тому INFL приймає дієслово в пасивній формі за додаток і має риси дієслова, що асоціюється з дієсловом
у межах пасивного дієслова. Отже, ФГО вимагає, щоб INFL відповідало мовним особливостям того дієслова. Дієслово з закінченням у МСЕ складається з
[+англійська] основа (GO), але [−англійська] маркер часу (PAST) у формі вільної морфеми. Цей перехід відбувається між головною функціональною категорією та її додатком - пасивним дієсловом, а тому порушує ФГО.
Згідно з цим аналізом, морфологічні аспекти MCE мають бути складними
для вивчення на принципових умовах, пов'язаних з обмеженнями КЗ, незважаючи на модальність.
ОДНОЧАСНА КОМУНІКАЦІЯ
Найбільш явне вираження способу змішання АМЗ – англійської мови від86

бувається протягом одночасної комунікації (ОК), одночасного породження англійської мови в аудіовізуальній модальності і контактних знаків у візуальній
модальності або англійської мови, закодованої вручну (MCE). Одночасна комунікація (ОК) використовується і в навчанні, і під час спілкування між глухими
та особами, які чують. Протягом ОК, англійська вимовляється вголос (або вимовляється губами чи пошепки) й супроводжується знаками АМЗ або формою
MCE разом з ручною азбукою. Здебільшого, в ОК домінує усна мова, хоч, якщо
глухі використовують ОК, інколи знаки можуть домінувати (Stewart, Akamatsu,
та Bonkowski,1990).
Існують значні видозміни у природі ОКSC та у тому, якою ОК успішно
репрезентують повідомлення в обох модальностях. Фішер, Мец, Браун і Каккамісе (Fischer, Metz, Brown and Caccamise, 1991) з‟ясували, що глухі дорослі люди, які володіли вміннями усної мови, знаків, англійського читання і письма,
породжували ОК, у якій не було значного зменшення або поліпшення розбірливості мовлення і знаків. Однак ці особи були істотно врівноваженими білінгвами, які успішні у їхньому впровадженні компетенції ОК, ніж незбалансовані
білінгви (Toribio,2001).
Успішність одночасної комунікації(ОК) у збалансованих білінгвів була
доведена результатами досліджень Wilbur та Petersen (1998), які вивчали ОК,
породжену двома групами осіб, що чують, - одна група CODAS з дитинства володіла АМЗ, а інша вільно володіла MCE, проте не володіла АМЗ. Використовуючи усне мовлення разом з MCE (тобто ОК), обидві групи пропускали більше функціональних знаків (напр., позначки закінчення) ніж змістових знаків
(напр., головні дієслова). Загалом, прихильники системи CODAS пропустили
менше знаків, ніж ті, хто використовує MCE, пропущено менше знаків, які вважаються «недозволеним видаленням» в ОК (Mallery-Ruganis та Fischer,1991).
Найважливішим є той факт, що користувачі CODAs використовували для компенсації неручні механізми АМЗ для видалених знаків. Отже, знання АМЗ, котре тут показує збалансовану двомовну компетенцію АМЗ – англійська мова
CODAs, призводить до успішнішого ОК у поняттях точнішого та еквівалентно87

го породження і знаків, і усної мови.
Максвел, Бернштайн і Меар (Maxwell, Bernstein and Mear, 1991) провели
вивчення ОК, що виробляється як глухими, так і особами, котрі чують. Незважаючи на присутність різноманітних типів семантичних і структурних несумісностей, Maксвел та ін. зауважили дуже високий рівень поєднуваності між знаками і усною мовою їхніх учасників і помітили, що їхні учасники казали одну
річ, а показували знаками іншу. Але вони визначили, що в одночасній комунікації їхніх учасників значно переважала англійська мова: спосіб мовлення (вимовлений вголос або губами) представляв англійську мову з повноцінною морфологією, тоді як знаковий спосіб був зміненою версією повідомлення, яке містить систематичні пропуски або заміни англійських морфем.
У типах морфем, пропущених зі знакового способу, найчастотнішими були дієслова-зв‟язки copulas і допоміжні дієслова. Максвел та ін. (1991) стверджували, що ці пропуски мали дуже маленький вплив на еквівалентність
повідомлення між способами, тому що ці морфеми є часто не обов'язковими у
мовах, включаючи АМЗ. Також зі знакового способу були пропущені англійські морфеми, які виражають час, аспект і множину. Знову ж таки, ці пропуски не
вплинули на еквівалентність повідомлення, тому що особи, які показували знаками, використали механізми скорочення, щоб сприяти відтворенню інформації, яка міститься у решті повідомлення. Зразок відтворення часу через скорочення присутній у прикладі (10) (Maxwell та ін.'s (9.9), с. 185):

(10)

I think maybe she‟s ready now because last August
THINK MAYBE READY NOW BECAUSE LAST AUGUST
for her birthday we thought about it . . .
FOR HER BIRTHDAY WE THINK ABOUT IT . . .
У реченні(10) вираження часу last august/LAST AUGUST ясно встанов-

лює, що подія мала місце в минулому. Тому, незважаючи на промову thought
під час показу THINK, минулий контекст встановлюється зі скорочення вира88

ження часу. Інші пропуски наявні у (10) – це пропуск знака для займенника
першої особи I, як і знак для she і зв‟язка ‟s. Максвел та ін. приписують пропуск
I тому факту, що у АМЗ пропуск підмета співвідноситься з особою, яка «розмовляє» знаками. Щодо пропуску SHE, то такі референти звичайно здобуваються
з контексту, у якому речення виробляється. Щодо пропуску зв‟язки, у АМЗ вона зазвичай пропускається. Як Фішер та ін. (1991), Максвел та ін. описали
синергію, яка існує в ОК між знаковими і вимовленими способами, що зберігає
цілісність загального повідомлення.
Можливо, що обмеження способу, наприклад ФГО, може також
роз'яснити спосіб змішування в успішній ОК і бути основою виявленої синергії,
яка існує між двома модальностями. Наприклад, пропуски займенника у знаковому способі у (10) трапляються у середовищі ОК, дозволеному ФГО, а саме у
прикладі (7e), наведеному раніше. Як з іншими продуктами контакту АМЗ –
англійська мова, наближення ОК з перспективи універсальних обмежень ОК
може виявитися результативним.
ТЕОРЕТИЧНІ ВИСНОВКИ
Батіа і Річі (Bhatia аnd Ritchie, 1996, с.645) стверджували, що «реальною
складністю є те, чи підлягає код змішування обмеженням, але як найкраще подолати ці обмеження і як зробити глибші твердження про людську мову загалом і компетенцію білінгвів до змішування та їхнє опанування мовами зокрема». Вивчення двомовності мова знаків – усна мова не виключає труднощів виявлення універсальних лінгвістичних принципів, які стримують контакт АМЗ –
англійська мова у будь-яких його маніфестаціях. Сьогодні код змішування в
американській мові знаків, контактні знаки, англійська мова, закодована вручну, й одночасна комунікація не вивчалися з перспектив універсальних лінгвістичних обмежень. Така робота повинна призвести до більш принципового й
об‟єктивного розуміння явища контакту мова знаків – усна мова, а також зробити внесок у глибше розуміння людської мови загалом.
У цьому відношенні існують зазначені аргументи проти заяви Лукаса і
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Валлі (Lucas and Valli, 1992), що контактні знаки представляють «третю систему» далі підтримуються принципами теорії побудови, включаючи критерій
економії.

Оцінюючи

кілька

запропонованих

лінгвістичних

обмежень

на змішування коду, Торібіо (Toribio, 2001, с.207) відхилила поняття про те, що
взаємодія двох граматик у змішуванні коду призводить до «третьої граматики».
Вона довела, що «специфічні поняття перемикання між кодами зменшують силу теорії граматики, що включає їх. Було б ліпше для переходу коду, щоб його
перевстановили

у

синтаксичних

теоретичних

термінах

за допомогою

самостійно мотивованих універсальних принципів граматики», а не будувати
теорію контактних знаків, заявляючи, що це третя система, контактні знаки необхідно пояснити принципами граматики, незалежної від цього явища.
Нарешті, контактні знаки будуть безсумнівно показані, щоб стати продуктом
дуже широкого діапазону принципів змішування коду у природній комунікації,
яка виникає з контакту АМЗ – англійська мова.
Кілька досліджень, процитованих у цьому розділі, показують, що знання
АМЗ від народження і більш збалансоване двомовне знання АМЗ – англійська
мова, посприяли успішному й принциповому змішуванню коду АМЗ – англійська мова. Ці спостереження підтримуються результатами Toribio (2001), який
підтвердив, що двомовні спікери з нижчим рівнем володіння М2 були менш
обізнані в універсальних принципах, що стримують код змішування, і спроможність застосувати обмеження на код змішування з'являється зі збільшенням
знання М2
ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ
Ми торкнулася однієї галузі двомовності мова знаків – усна мова, а саме,
коду змішування АМЗ – англійська мова і способу змішування, та запропонували теоретично оснований підхід для дослідження цих явищ. Навіть у межах
цієї однієї галузі є багато інших явищ, які могли б бути досліджені, якби розмір
роботи дозволив це зробити. Наприклад, ручна азбука в АМЗ, контактні знаки,
одночасна комунікація тощо - одні з таких контактних явищ, які потребують
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теоретичного дослідження. Ручну азбуку проілюстрували раніше (3) і обговорили у цьому розділі (та в Kuntze,2000), як код змішання між АМЗ й англійською мовою. Існують певні обговорення про те, яким різновидом явища фактично є ручна азбука, тому що це «алфавітна», а не «розмовна» репрезентація англійської мови (Padden,1996). Як білінгвальне явище, ручна азбука потребує
кращої характеристики у термінах запозичення і зміни коду та обмеження потреб ручної азбуки бути краще зрозумілою теоретично.
У вступі було відзначено, що розуміння двомовності мова знаків – усна
мова вимагає обізнаності з питаннями в усіх відповідних галузях білінгвальних
досліджень. Психологічний, соціальний, політичний та навчальний аспекти
двомовності АМЗ – англійська мова знаходяться поза межами цього розділу.
Однак є критичні питання та протиріччя, які залишалися протягом багатьох
років, тому читачі повинні бути з ними обізнані. Одне питання стосується двомовних двокультуних зразків освіти для глухих дітей (Strong, 1988), включаючи
припущення щодо розвитку грамотності М2 (англійська), що може бути краще
досягнуто через навчальне середовище АМЗ як М1 (див. Mayeri Akamatsu, 2003
для дискусії головних питань). Інше критичне питання стосується компетенції
знакової мови багатьох освітян глухих учнів (значною мірою білінгвів BEF,
табл. 1), чиє використання одночасної комунікації з глухими студентами містить недозволені видалення знаків та інші неточності, які значно спотворюють
повідомлення (Johnson, Liddell та Erting,1989). Точні знаки і принципове змішання коду є життєво важливим для освіти глухих дітей.
Одним із головних прикінцевих пунктів є те, що компоненти і продукти
білінгвізму мова знаків – усна мова проявляють величезну складність, результатом якої є виняткові змінні модальності і статус слуху. Через те, що більшість
глухих дітей народжуються у двох батьків, які чують, ці діти часто отримують
мінімальне лінгвістичне введення у візуальній або аудіовізуальній модальності
протягом кількох років. Наслідком цього зменшеного введення є те, що багато
глухих осіб справді не мають М1 у звичайному значенні. Багато з них є білінгвами ADG або AEG (табл. 1). Відповідно, дуже важливо, щоб двомовність мо91

ва знаків – усна мова була досліджена через точну, теоретично обгрунтовану
працю, щоб головні рішення, які впливають на життя глухих осіб, були основані на принциповій інформації, а не породжувалися думками, неправильними
припущеннями або частковою інформацією.
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БІЛІНГВІЗМ І БІЛІНГВАЛІЗМ
Джон Едвардз
ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ МОВИ
Той факт, що більшість населення Землі має хоч якийсь рівень білінгвальної компетенції, вказує, поза сумнівом, на те, що вивчення другої мови не
можна розглядати як надлюдський або неприродний подвиг. Справді, досвід
Меццофанті (Mezzofantis), Мюррея (Murrays) і Бартонсів (Burtons) – так само,
як і приклади меншого масштабу – доводять, що чим більше мов ви знаєте, тим
легше йде процес їх опанування. Проте особливо в межах потужних лінгвістичних груп поширена думка про складнощі, пов‟язані з вивченням мови або відсутність здібностей до оволодіння мовою. Отже, в сучасному світі англійські та
американські монолінгви, наприклад, часто скаржаться, що вони не мають ніякої схильності до вивчення іноземної мови. Звичайно це супроводжується виявами заздрощів до мультилінгвальних європейців, а іноді лінгвістичним самовдоволенням, що відображає глибоко приховане переконання, що, врешті-решт,
ці «інші» розумні, які ще не володіють англійською мовою, повинні будуть
пристосовуватися до світу, що є безпечнішим для англомовних. Проте таке ставлення не є новим, а деякі історичні факти є навіть цікавими та винахідницькими. У 1644 р. Джон Мільтон (1608-74 рр.) заявляв, що «Ми, англійці, оскільки живемо набагато північніше, не відкриваємо рота в холодну повітряну погоду достатньо широко, щоб прикрашати південну мову». Що тоді казати про інуітів(ескімосів), саамі (жителів Лапландії) чи навіть скандинавів, голландців і
німців – всі вони, без сумніву, приречені до фізіологічно і кліматично обумовленого монолінгвалізму? Насправді, такого роду упередження зазвичай характеризують соціальні умовності, ніж будь-що інше. Це мало стосується мовленнєвого апарату – незважаючи на реальні складнощі точної вимови, з якими
стикаються ті, хто у дорослому віці вивчає іноземну мову – і хоч, безперечно,
існує різний ступінь здатності опанування мови, але відносно низький ступінь
не можна вважати фатальним щодо вивчення мови за належної мотивації.
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Доцільно розрізняти дві широкі категорії вивчення іноземної мови: одночасну й послідовну. Перша з них стосується вивчення більше ніж однієї мови з
моменту зародження мовлення або, щонайменше, з дуже раннього віку (деякі
дослідники називають вік у три-чотири роки пограничним для початку такого
навчання) і друга – вивчення іншої мови (окрім рідної) у зрілому віці.
Кілька років тому я відвідав своїх друзів, які живуть у передмісті Парижа.
Мати – американка, батько – німець, які два роки перебували у відрядженні в
Штутгарді. У них була чотирирічна донька, яка стала білінгвом завдяки тому,
що з матір'ю спілкувалася англійською мовою, а з батьком –німецькою. Під час
мого візиту до Ле-Везіне дівчинка вже настільки вільно володіла французькою,
що була за перекладача своїм батькам. Було цікаво спостерігати, як вона гралася у саду, спілкуючись французькою, а потім йшла до кухні, де легко переходила на німецьку або англійську мови. Легкість, з якою вона це робила, супроводжувалася відсутністю усвідомлення її здібностей, можливо, навіть самого
концепту трьох різних мов. Без сумніву, багато читачів мали досвід таких ситуацій, які загалом можна розглядати як приклади принципу «одна особа – одна
мова» (чи «одне середовище – одна мова»).
У 1913 р. Жуль Ронжа (Jules Ronjat) зробив формальний опис того, як
працює цей принцип, на прикладі вивчення його сином німецької мови (від матері) і французької мови (від його батька). Ронжа, спостерігаючи за
п‟ятирічною дитиною, встановив таке:
1. Спочатку вимова була однаковою як у французькій, так і в німецькій
мовах, репрезентуючи об'єднану, міжмовну фонологію;
2. Фонетика, морфологія і синтаксис розвивалися паралельно;
3. Спостерігалося раннє усвідомлення білінгвальної здібності та навички
перекладу.
Пізніше спостерігався певний функційний розподіл мов: французьку використовували для технічної сфери, німецьку – для особистої потреби. Вважали, що це відображало процес навчання (також стверджували про вплив німецької мови матері).
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Інше відоме документальне свідчення належить Вернеру Леопольду
(Werner Leopold), який протягом 1939 і 1949 рр. видав чотири книги, де описав
вивчення його донькою англійської і німецької мов.
Леопольд удома з дружиною і донькою спілкувався німецькою мовою, а
його дружина розмовляла тільки англійською. Так само як і в дитини Ронжа,
жодного негативного впливу на мовленнєвий і розумовий розвиток виявлено не
було, і вибір мови ставав все залежнішим від ситуативного й особистісного
контексту. Існує й кілька інших досліджень такого плану, які демонструють відсутність відставання, пов‟язаного з білінгвальним вихованням, і впливу однієї
мови, який збільшується завдяки зовнішнім обмеженням. Останнім часом з'явилися посібники, що ґрунтуються на цьому дослідженні, і надають батькам відповідну мотивацію та інформацію щодо одночасного білінгвалізму.
Нещодавно Сюзан Ромен (Suzanne Romaine) представила напрочуд корисну типологію можливостей надбання білінгвалізму:
Тип 1: одна особа – одна мова.
У батьків різні рідні мови, але кожен володіє на певному рівні мовою іншого, мова спільноти – одна мова батьків, і стратегія батьків - звертання до дитини кожного власною мовою (приклад: англомовна мати, німецькомовний батько, кожен використовує свою власну мову, виховуючи дитину в Сполучених
Штатах).
Тип 2: недомінуюча мова спілкування вдома.
Схожий на представлений вище за винятком того, що стратегією тут для
обох батьків є спілкування з дитиною мовою, що не домінує у суспільстві. Припускається, що дитина (у дитячому садку, наприклад) вивчить мову, що домінує в суспільстві, через зовнішній вплив (приклад: англомовна мати, німецькомовний батько, обидва спілкуються німецькою мовою в Сполучених Штатах).
Тип 3:недомінуюча мова спілкування вдома без підтримки спільноти.
Тут спільна мова обох батьків відрізняється від тієї, що домінує в суспільстві. Стратегія для обох батьків є спілкування з дитиною своєю рідною мовою (приклад: французька мова, якою обидва батьки спілкуються в Сполучених
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Штатах).
Тип 4: подвійна недомінуюча мова спілкування вдома без підтримки спільноти.
Кожен з батьків має власну рідну мову, жодна з них не є домінуючою за
межами родини. Кожен звертається до дитини своєю власною мовою (приклад:
мати розмовляє французькою мовою, батько – німецькою мовою, кожен розмовляє своєю власною мовою у Сполучених Штатах).
Тип 5: батьки – не носії мови.
Рідна мова батьків є такою ж, що домінує в суспільстві. Проте один з батьків (можливо, професійний лінгвіст!) завжди говорить з дитиною нерідною
мовою (приклад: батько й мати – обидва носії англійської мови, але батько розмовляє з дитиною німецькою мовою в Австралії).
Тип 6: змішування мов.
Батьки є білінгвами, суспільство, можливо, також є білінгвальним, і кожен з батьків змінює мову у спілкуванні з дитиною (приклад: франко/англійські
батьки-білінгви в Монреалі).
Усі ці типи вказують на те, що білінгвальне виховання дітей не несе ризиків. Ті негативні наслідки, що все-таки мали місце, були спричинені не білінгвальністю, а, скоріше, соціальними, особистісними, культурними чи іншими
чинниками. Справді, більшість спеціалістів указують на переваги білінгвальної
компетенції, отриманої у ранньому віці; серед них, насамперед, слід назвати
відносну легкість, з якою дається навчання у дитячому віці, і вищі рівні вільного володіння мовою, словника тощо. Ведуться дискусії щодо того, коли на ранньому етапі життя краще за все впроваджувати білінгвалізм – від народження, з
трьох років? – проте, загалом, найкращим періодом є раннє дитинство (особливо для вимови, близької до носіїв мови).
Як аргумент наведено той факт, що мозок молодої людини є пластичнішим і гнучкішим, ніж мозок дорослої. З іншого боку, надмірне наголошування
на ранньому засвоєнні та мозковій гнучкості, ідея, що існує певний етологічний «критичний період» для вивчення іншої мови, залишаються об‟єктом для
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обговорення. Старші учні, вочевидь, мають когнітивний досвід, якого немає в
малюків, і, за умов достатньої мотивації, часто виявляються кращими учнями.
Якби можна було поєднати зрілість та нагальну потребу старших із вразливістю, мімікрією, спонтанністю та відсутністю рефлексії молодших, поза сумнівом, ми мали б рецепт швидкого й майстерного опановування білінгвалізму.
Тут ми, звичайно, відійшли від більш-менш одночасного білінгвалізму до
ранньої послідовної і трохи пізнішої послідовної форми. Потреба – це те, що
пов‟язує та живить їх усіх. Звичайно, вона стимулює старшого або дорослішого
учня, але й відображає ситуацію юного «синхронного» учня, навіть якщо
останній не може це висловити. У процесі становлення білінгвом схильності,
вік і розум є менш важливими, ніж мотивувальний контекст потреби. За правильних соціальних умов білінгвалізм стає настільки ж «природним» як монолінгвалізм, а також даром, характерним для будь-кого з нормальними здібностями.
Можна знайти багато літератури про специфічні особливості вивчення
другої мови як «природного» опанування, так і того, що відбувається формально, у школі. Варто наголосити на тому, що за умов достатньої мотиваціїі можливостей, усі обдаровані люди можуть вивчити другу мову; ті, хто стверджує,
що вони «не мають схильності» до вивчення іноземних мов, зазвичай не мають
однієї з цих умов або обох. Це не заперечує існування індивідумів, які мають
більшу вроджену або надбану здібність – «гарне вухо» є корисним, так само як
і гарна пам'ять, і ініціативність у використанні мови. Крім цього, напрочуд важливими є здатність до пристосування та справжня зацікавленість в інших культурах. Очевидно, що всі ці властивості мають загальне значення і не формують певних ознак, що є спеціально спрямованими на вивчення мови. Поширеним є твердження (див. вище), що діти вчаться швидше й легше, ніж дорослі і,
за умови відповідного формального викладання або належної психологічної
атмосфери, в якій відбувається навчання, що базується на неформальному контексті, це може відповідати дійсності. З іншого боку, у дорослих є багатий досвід, який, за умов поєднання з бажанням і потребою, може набувати великого
значення.
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Використовується значна кількість формальних методів навчання мови –
від добре досліджених технологій до схем, що рекламуються пройдисвітами.
Узагальнено можна стверджувати, що давні методи робили акцент на запам'ятовуванні граматичних правил і словника за допомогою літературного вивчення; розмовній мові приділялося мало уваги. У сучасних школах це змінилося,
але не потрібно звертатись до дуже давньої історії, щоб знайти залишки граматико-перекладацького методу. Мій власний шкільний досвід, наприклад, включав вивчення французької мови з певного віку до кінця середньої школи. Завдяки семи або восьми рокам вивчення я отримав хороший словниковий запас і
дещо обмежені розмовні навички, але загалом було набагато легше римувати
давноминулий умовний спосіб, ніж замовити склянку вина і croque-monsieur.
Ще гірше те, що у мовному класі завжди відчувався присмак штучності. Нам
неодноразово говорили, що був не предмет на кшталт інших, а швидше інструмент, який потрібно використовувати, хоч ми й не чекали цього від знання наполеонівської кампанії; фактично, це заняття було несформованим. Нам було
складно знайти тут мотивацію, яка повинна створюватися природнім шляхом, і
більшість, особливо впродовж гіперсвідомого підліткового періоду, погодилася
б з твердженням Оруела, що «майже кожен англієць робітничого походження
вважає за необхідне вимовляти іноземні слова правильно».
Було здійснено спробу привернути нашу увагу до глибшого опанування
французької мови, і врешті-решт ми займалися в лінгвістичній лабораторії, але
це скоріше індивідуалізувало те, що було викладено до того, ніж змінило курс у
бік розмовної компетенції.
Наразі варіанти «прямого методу» (усного підходу) є розповсюдженими,
і хоч усе ще складно змінити класну кімнату на проекцію вулиці, спостерігається тенденція до говоріння. Учнів заохочують говорити до вивчення формальної
граматики, використання рідної мови зводиться до мінімуму; тобто, вивчення
другої мови повторює вивчення першої.
Виокремлюють низку теорій щодо процесу, згідно з яким викладають
другу мову. Найсучасніші теорії відкидають спрощений біхевіористичний під100

хід, який, крім того, вважають невідповідним для розуміння вивчення рідної
мови, дотримуючись когнітивної концепції, в якій правила формулюються і перевіряються. Навчання проходить кілька невипадкових стадій, кожна з яких характеризується певною мовою міжнаціонального спілкування (interlanguage).
Це вказує на те, що аналіз помилок на різних етапах прогресії є дуже важливим,
оскільки він може виявити неправильно вжите правило. Якщо хто-небудь каже
«sheeps», наприклад, зрозуміло, що правило «до множини додається закінчення
s» було засвоєне, але надмірно узагальнене (такого роду помилки є типовими й
для дітей, які працюють над удосконаленням рідної мови).
Так звані теорії, що стосуються соціальної психології, особливу увагу
приділяють особливостям мотивації, які вже обговорювалися, і це має сенс.
Якщо погоджуємося, що мова – це соціальна діяльність, і якщо приймаємо, що
майже кожен когнітивно здатен вивчити другу (і більше) мову, то з цього витікає, що сила ситуації і стосунків, які вона викликає в потенційних учнів, є головним.
Вперше у 1960-х роках було проведено межу між інструментальною та
інтегративною мотивацією у вивченні другої мови. Перша з них стосується
бажання вивчити для утилітарної мети, друга – вивчення мови як складової у
бажанні більше знати, взаємодіяти і, можливо, заглибитися в іншу культуру.
Проте яскраво виражений інструментальний підхід може включати, щонайменше, якусь долю інтегративної мотивації, і можна уявити розвиток першої мотивації у другу. У будь-якому разі, відома концепція вивчення другої мови належить Роберту Гарднеру (Robert Gardner), тому, хто намагається зв'язати соціальний контекст і культурні переконання в його межах з індивідуальними здібностями учня – серед них, звичайно, рівні

мотивації – і формаль-

не/неформальне середовище, в якому вивчають мову. Гарднер підкреслює
вплив інтегративної мотивації на позитивні результати (він також, між іншим,
розрізняє ставлення і мотивацію – що доволі добре, оскільки можемо уявити
індивідуума з позитивним ставленням, але недостатньою мотивацією, тоді як
протилежне навряд чи можливе). Інша модель належить Річарду Клементу
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(Richard Clément), який вводить мотивацію індивідуума ще глибше в соціальне
середовище. Він наголошує на тому, що існує певне напруження між інтегративною мотивацією та побоюванням асиміляції; отже, його модель є доцільною
для тих учнів, які також є представниками групи меншин, і чиїй першій мові
загрожує вплив тих, хто розмовляє другою. Акцент Клемента на колективних
силах і результатах отримує розвиток у дослідженні Говарда Жіля (Howard
Giles) та його колег. Тут мову, яку вивчають, розглядають, зазвичай, як процес
між групами. Отже, акцент зміщено на асимілятивні тенденції і побоювання
щодо збереження етнічно-групових меж та ідентичності; це близько пов'язано з
концепцією Жіля про етнолінгвістичну життєздатність (вітальність – ідея, до
якої звернемось пізніше) і щодо мети, і щодо сприйняття, і його розгалуження
щодо мотивації вивчення мови.
Нову «загальну теорію» вивчення другої мови було запропоновано Бернардом Спольськи (Bernard Spolsky). Він намагається синтезувати вже наявні та
спеціалізовані розвідки, а також торкається важливих моментів вивчення першої мови. Підхід Спольськи характеризується п'ятьма основними особливостями: намаганням звести всі аспекти вивчення мови до одного знаменника; акцентує на точності та ясності, щоб широкий формат не стирав деталі контекстів,
мети і результатів, що змінюються; припущення, що усі аспекти вивчення є інтерактивними – хоч вони не повинні функціонувати в усіх контекстах, вони усі
глибоко проникають один в одного (у питанні мотивації, наприклад, Спольськи
намагається деталізувати типи та сильні сторони); заперечення, що всі мови, які
вивчають, треба розглядати в межах соціального середовища; думка, що деякі
умови для вивчення є «градуйованими» (тобто, чим інтенсивнішими або сприятливішими вони є, тим вірогіднішим є лінгвістичний наслідок) або «типовими»
(котрі, зазвичай мають місце, але не є обов‟язковими).
Звичайно, вирішальним випробуванням є застосування мов та очікування
співрозмовників. Дехто може заявляти, що вони лише шифрують і формулюють
те, що було відомим з давніх-давен. Проте я вважаю, що вони нівелюють міф
про те, що деякі люди або деякі групи людей не мають здібностей до вивчення
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мов, і здібності для вивчення другої мови – рідкість, явище, яке, зазвичай, зустрічається не у носіїв англійської мови. Натомість, вони підкреслюють силу
середовища, і в його межах бажання, потреби, стосунки і мотивацію звичайних
людей. Очевидно, що соціальні чинники, які посягають на права мови, що вивчається, набувають вагомого значення. Нарешті, нам слід згадати, що для мільйонів людей, які користуються білінгвальною або мультилінгвальною компетенцією в неформальному повсякденному житті, проста потреба – чинник мотивації, що обумовлює розвиток цієї компетенції. Це може перешкоджати розвитку інших рис (окрім внутрішніх інтелектуальних здібностей) і, зокрема, зовсім не зважати на особистісне ставлення та мотивацію. Більшість історичних
змін у використанні мови мають білінгвальний компонент, і більшість завдячує
соціально-економічній і політичній гострій необхідності. Прийняття англійської мови ірландським населенням, наприклад, навіть близько не супроводжувалося – для загалу – сприятливим ставленням, ще менше - духом об‟єднання.
Можливо, і можна вести мову про ініціативу, але вона, звичайно, була зовсім не
того типу, який штовхає студентів вивчати французьку або німецьку мови в надії вступити до дипломатичного корпусу.
БІЛІНГВАЛІЗМ ТА ІНТЕЛЕКТ
Я вже наводив точку зору імператора Карла V, згідно з якою особистість
збагачується знаннями додаткових мов, і це було загальноприйнятою думкою –
особливо серед тих, хто вже був білінгвальним, а тим більше серед соціальної
еліти, для якої додаткова мова або дві мови завжди були складовою цивілізованого життя. Все ж, як багато хто вважав, білінгви мали додаткову стрілу у своєму сагайдаці, також були й ті, хто ставив це під сумнів; для прикладу я цитував Мільтона і Батлера. Проте на професійному лінгвістичному рівні слід звернути увагу на думку Ферта, який у 1930 р. заявляв:
«Пересічний білінгв, справді, має дві стріли у своєму сагайдаці –одна більше провисає, ніж інша... Кожній культурній людині потрібна друга і, можливо, третя іноземна мова, але вона не повинна бути білінгвалом. Перевага за од103

номовними, і чим культурніше суспільство, в якому існує ця мова, тим більша
перевага. Перший принцип – майте віру в рідну мову». З сучасної точки зору,
думка Ферта є дуже дезинформуючою, навіть якщо друге його речення заохочує здібність, яку більшість визнає білінгвальною.
Вайнрайх у власному класичному дослідженні «Мови в контакті» навів
низку проблем, з якими нібито стикається білінгвал; серед них розщеплена національна свідомість і проблеми «маргіналізації» (чи anomie – стану відчуження, якщо використовувати відомий термін Дюркгайма (Durkheim)), емоційні
труднощі, моральна розбещеність (через неналежне релігійне виховання рідною
мовою), заїкання, робоча ліва рука (лівша), надмірний матеріалізм, лінь і шкідливі наслідки для розумових здібностей.
Усі ці ідеї здаються застарілими, м‟яко кажучи, і навіть сам Вайнрайх загалом нехтував ними, надаючи перевагу експериментальним доказам, які є
менш доступними, ніж припущення, на яких базується більшість із цих тверджень. Він, наприклад, схвалює дослідження, що датується 1946 р., яке демонструє, що скоріше за все проблеми білінгвалів пов‟язані з соціальними чинниками в білінгвальних сім'ях, ніж із лінгвістично обумовленим «розумовим конфліктом».
Це набагато більше відповідає сучасному підходу, хоч якби насправді білінгвальні сім'ї відзначалися підвищеним рівнем соціального напруження, це
можна було б сприймати як непрямий аргумент проти білінгвалізму. Доказу
цьому немає. Звичайно, можна уявити сім'ї, в яких принцип «один батько – одна мова» застосовується жорстко або жорстоко; звичайно, таке трапляється, і
звичайно, з цим можуть бути пов‟язані проблеми з дорослішанням та використанням білінгвалізму. Проте ще раз, немає жодної причини вважати, що такі
практики є чимось, крім несистемних аберацій. З усіх зв‟язків між білінгвалізмом та іншими особливостями індивідуального життя, найбільш стрижневим і
спірним є можливий зв'язок між білінгвалізмом і розумовими здібностями.
Багато видатних лінгвістів минулого відчували негативне співвідношення. Єсперсен, наприклад, у 1922 р. стверджував, що: «Звичайно, для дитини є
104

перевагою знайомство з двома мовами, проте, без сумніву, ця перевага може і,
загалом, завжди купується за занадто високу ціну. По-перше, ця дитина навряд
чи вивчить будь-яку з двох мов так досконало, як вона б це зробила, якби обмежилася однією мовою. По-друге, мозок потребує зусиль для засвоєння двох
мов, що, безумовно, зменшує можливості дитини для вивчення інших речей».
Викликають зацікавлення два загальні пункти: по-перше, Єсперсен торкається можливості чогось подібного до семілінгвалізму (див. раніше); подруге, він наголошує, як це робив Ферт, на кінцево-здібнісній моделі людського
інтелектуального функціонування (знову, див. раніше).
У ранніх розвідках спостерігалася тенденція пов'язувати білінгвалізм зі
зниженими інтелектуальними здібностями, тому не викликає подиву те, що
значну частину їх проводили в Америці під час великого занепокоєння через
лавину іммігрантів з Європи (приблизно 1900-20 рр.). Історія руху за тестування інтелектуальних здібностей, який процвітав у цей період, є захопливою й
деталізованою, це також є прикладом неправильного використання «науки»,
поєднаної з неуцтвом і упередженням. Достатньо сказати, що «об‟єктивні» тестування інтелекту того періоду відображали культурно-специфічний ідеал, а,
отже, іммігранти – особливо не білі, не англомовні, не з північної Європи, не
освічені тощо – не досягали успіху. За умов такої суспільної думки легко пересвідчитися, що «недоумкуваті» (або обдаровані) іммігранти дуже обмежувалися своїми мовами, і чим краще вони володіли англійською, тим вище оцінювали
їх розумові здібності. Наприклад, одне загальновідоме дослідження дійшло висновку, що «використання іноземної мови вдома є одним з головних чинників
затримки розумового розвитку».
Неймовірні подібні твердження є зрозумілими лише у власному контексті, проте, навіть пам‟ятаючи про загальну нетерпимість і нативізм, навіть розуміючи почуття тих, хто намагався захистити соціальний статус-кво від орди
варварів (у грецькому значенні цього слова), все ж таки соромно зустріти такі
коментарі в шанованих академічних журналах. Це не є хворобою лише нового
світу: згадайте, що у цей час знані вчені старого світу готувалися до повномас105

штабного відкритого звинувачення «єврейської науки».
Окрім негативних асоціацій між білінгвалізмом та розумовими здібностями, які ґрунтувалися, хоч і побічно, на соціальних побоюваннях іммігрантів,
були й менш ангажовані дослідження, які вказували на проблеми.
Проте вони не є достовірними через неналежний контроль під час експериментальних процедур. Одне з досліджень валлійського/англійського білінгвалізму, наприклад, не показало жодної різниці в рівні інтелекту між міськими
монолінгвами та білінгвами, проте істотну різницю тих же показників для сільських дітей – і знову, зовсім не бралися до уваги очевидні відмінності соціальних контактів між мешканцями міста і села,

ні професійна та соціально-

класова різниця між батьками. Таким роботам завжди притаманна проблема
статистичного висновку: якщо спостерігається кореляція між низьким рівнем
інтелектуального розвитку та білінгвалізмом, у такому разі перший з них викликав другий чи навпаки (або існує третій чинник, який може бути невідомим
або невиміряним, що впливає на ці обидва, і, отже, є базою для їх взаємозв‟язку)? Якщо ви бачите більше лелек у Данії навколо хат з новонародженими, це не обов'язково означає, що ці два аспекти є безпосередньо
пов‟язаними між собою; скоріше, це може означати, що люди намагаються зробити власні домівки теплішими для своїх новонароджених, а лелеки, вочевидь,
для власних гнізд надають перевагу теплим, а не холодним димарям. Кореляція
не обов‟язково означає причинову обумовленість.
Пізніші дослідження не демонстрували жодних зв‟язків між інтелектом та
білінгвалізмом, і ця робота була ретельніше проведена, ніж попередні розвідки.
Контроль статі, віку та соціально-класових відмінностей став загальною процедурою, і все більше дотримувалися думки, що відсутність такого контролю була чинником негативних асоціацій попередньої роботи. На початку 1960-х рр.
сталося те, що дехто розглядав як поворотний пункт, коли почали з‟являтися
розвідки, які доводили позитивний зв'язок між розумовим розвитком та білінгвалізмом. Дослідження в Монреалі 1962 р., наприклад, (яке проводили Елізабет
Піл (Elizabeth Peal) та Уоллес Ламберт (Wallace Lambert)) ретельніше контро106

лювало релевантні змінні в тестуванні десятирічних білінгвальних та монолінгвальних дітей.
Зокрема, всі досліджувані походили з середнього класу, і всі білінгви однаково вільно володіли французькою та англійською мовами. Було виявлено,
що білінгви перевищували своїх монолінгвальних візаві як у вербальних, так і
невербальних дослідах на розумовий розвиток, і автори дійшли висновку, що
білінгвальна дитина має «гнучкість розуму, перевагу в формуванні концепту та
різноманітніший набір розумових здібностей». Проте вони також відзначили,
що «не можна з цього дослідження виявити, чи це розумніша дитина стала білінгвальною, чи білінгвалізм стимулював її інтелектуальний розвиток».
Наслідуючи дослідження Піл та Ламберта, з'явилися інші численні дослідження, які підтримували позитивний зв'язок між білінгвалізмом і розумовим
розвитком. Також були і розвідки, що дотримувалися протилежної точки зору,
або переконливо критикували дослідження 1962 р. Вони зосереджувалися на
обмеженні з наведеного досліду Піл та Ламберта, а також на занадто загальній
природі результатів. Важливим є аспект обмеження їх дослідження лише «збалансованими білінгвалами» і питання відбору дітей і складнощі порівняння їх
домашніх умов життя, які звелися лише до рівного соціально-економічного статусу. Щодо останнього пункту, то нещодавно було представлено апозитивний
приклад: двоє дітей однієї статі й віку живуть в одному й тому ж селі та мають
батьків, які працюють пліч-о-пліч у шахті. Одна сім'я регулярно відвідує валлійську церкву і бере участь у змаганнях зі співу та поезії penillion у місцевих і
національних громадах. Шахтар і його дружина віддають свою білінгвальну
дитину до білінгвальної середньої школи. Культура другої родини включає бінго, клуби, дискотеки та змагання з голубами у швидкості. Їх монолінгвальна
дитина відвідує школу з неваллійською мовою викладання. Для кількісного дослідника ці діти належать до спільного соціально-економічного класу. Фактично, відмінності є значними.
Короткий висновок: деякі зі складнощів у спробах демонстрації зв‟язку –
позитивного або негативного – між білінгвалізмом та інтелектуальним розвит107

ком, гнучкістю розуму, освіченістю тощо включають такі питання:
1. Як визначаємо власне білінгвалізм; чи потрібні нам абсолютно збалансовані білінгви «найкращого» контрасту з монолінгвами, і як ми вимірюємо білінгвалізм, збалансований або будь-який інший?
2. Як визначаємо рівень розумового розвитку; як знаємо, що виміри рівня IQ адекватно оцінюють цей рівень? Це, вочевидь, є важливим питанням, яке
тут я не можу порушити; можна знайти значну кількість джерел з цього питання.
3. Як можемо порівнювати групи білінгвів та монолінгвів; контроль віку,
статі та деяких інших складових не є важким, але як бути із соціальноекономічним статусом? Більшість досліджень не торкається відмінностей, які є
надзвичайно важливими.
4. Як інтерпретуємо будь-які зв‟язки, які було виявлено між білінгвалізмом та розумовим розвитком? Чи є вони причиновими, і якщо так, то в якому
напрямі? Чи призводить білінгвалізм, наприклад, до підвищення рівня інтелекту, чи підвищений рівень інтелекту збільшує вірогідність функціонального білінгвалізму?
Ці та інші чинники означають, що вагомі висновки щодо білінгвалізму та
розуму не є остаточними. Дехто відчуває, що насправді існує певний зв'язок
між ними, але будь-які пізнавальні переваги, які мають стосунок до білінгвалізму, не є вагомими. Інші, зокрема, намагаються довести, що немає жодної когнітивної ціни, яку необхідно платити за білінгвалізм. Один автор констатує:
майже жодні загальні твердження не гарантують дослідження впливу білінгвалізму. Не було продемонстровано, що білінгвалізм має позитивні або негативні
наслідки для розумового розвитку, лінгвістичних навичок, досягнень в освіті,
емоційного пристосування або когнітивного функціонування. Майже завжди
результати дослідження або суперечать іншим дослідженням, або можуть викликати запитання щодо методологічної основи.
Нам варто зрозуміти, що соціальні чинники завжди набувають вагомого
значення щодо обліку в суперечливих висновках про білінгвалізм та пізнання.
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Більшість позитивних результатів – вивчення життя імерсійних дітей (де ставлення до мови є сприятливим), найнегативніші – від вивчення тих, кого було
«занурено» у навчання другої мови (що призводить до так званого «субстрактивного» білінгвалізму).
Я вважаю, що статус білінгвального (або мультилінгвального) навряд чи
означає якесь істотне зростання когнітивних та інтелектуальних навичок, хоч
це також означає, що білінгвалізм не призводить до зменшення або погіршення
навичок. Проте хибно було б заперечувати, що білінгвалізм може представляти
інший вимір здібностей людини, і в цьому сенсі розширяти репертуар. Я не бачу нічого суперечливого в цьому, як не вбачаю нічого суперечливого у твердженні, що багаторічна відданість вивченню відомої літератури може призводити до підвищення або зміни чутливості до стану людини.
Якщо ми рухалися історично від періоду, в якому стверджували про шкідливість білінгвалізму, до «нейтрального» періоду, а потім до позитивного,
можливо, зараз нам необхідно обережно відступити трохи назад.
БІЛІНГВАЛЬНИЙ МОЗОК
Я вже згадував, що Джордж Штайнер характеризував себе як збалансованого трилінгвала. Він стверджує, що його «природний стан» – поліглот, і,
ставлячи питання, чи «ментальність поліглота» може діяти відмінно від монолінгва, він має на увазі можливість різниці, що є укоріненою та неврологічнообумовленою. Сорок років тому Вайнрайх вів дискусію щодо відмінності між
координованим та складеним білінгвалізмом. Якщо власною першою мовою є
англійська, а французька мова була вивчена пізніше, то для кожної мови діють
різні концептуальні системи. Своє власне значення буде мати book, так само як
livre. Проте якщо французька та англійська мови були засвоєні більш-менш одночасно, то неврологічна репрезентація двох мов могла якимось чином сплавитись або з‟єднатись; у такій складеній системі спільне значення, одна концептуалізація лежать в основі book та livre. Штайнер згадує «співіснування»
chestnuttree, marronnier і Kastanienbaum.
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Вивчення білінгвального виробництва та доступу було, як і можна очікувати, не переконливим. Ідея про те, що різні мови в мозку зберігаються в окремих відділеннях, практично не підтримується, але залишається можливість, що
в межах певного загального відділу лінгвістичного зберігання є підсистеми, які
асоціюються з окремими мовами. Очевидно, що в цій сфері залишається ще багато аспектів для вивчення. Наприклад, вивчення афазії, паралічу та інших видів недієздатності надають більше цікавих неврологічних основ білінгвалізму.
Зверніть увагу на такі приклади:
1. 44-річний чоловік, чия рідна мова – швейцарський діалект німецької
мови, згодом опанував німецьку та французьку мови, переніс удар. Упродовж
кількох днів він зміг зрозуміти всі три мови, але його мовлення серйозно постраждало. Він спершу повернув продуктивну здатність у французькій мові, потім німецькій, потім – у швейцарському діалекті німецької мови (тобто, у зворотному порядку того, як він їх учив). Пізніше, французька мова відійшла,
і знову швейцарський діалект німецької мови з'явився як панівний.
2. 75-річний чоловік, носій німецької мови, володів французькою та англійською мовами, переніс ушкодження мозку, через яке змішав ці мови (говорячи, наприклад, «Ivilhomekommen» замість «я хочу йти додому»).
3. Китайсько-англійський білінгв, який переніс пухлину мозку, втратив
здатність читати й писати китайською (його рідною мовою), але зберіг англійською.
4. Моя теща, носій французької мови, яка донедавна переважно розмовляла англійською мовою, перенесла удар. Її першими словами були слова з молитви французькою мовою, які вона вивчила у дитинстві. Коли сестра почула
це, вона, намагаючись допомогти їй одужати, почала розмовляти з нею французькою мовою. Це дійсно витягло більше слів з моєї belle-mère, але англійською
мовою!
Ці та інші подібні приклади ( як і експериментальна робота з «нормальними») змусили дослідників вважати, що білінгвальні або мультилінгвальні
здібності можуть мати анатомічні наслідки, які далі можуть призводити до різ110

них способів обробки та продукування різних мов. Але сказати, що тут залишається багато дискусійних питань – це нічого не сказати.
ЗАПОЗИЧЕННЯ, ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ТА ПЕРЕМИКАННЯ КОДІВ
Вочевидь, білінгви мають прямий вибір мови, й ілюстративний приклад
цього знаходимо в Парагваї. Тут, більше ніж 90% є білінгвалами, які володіють
мовою гуарані (Guaraní) та іспанською мовою. Вибір мови не є випадковим, на
нього значно вплинули зовнішні обмеження.
Також поширена лінгвістична зміна, що з‟являється в межах однієї мовної одиниці, спрямована на одного слухача. У класичному дослідженні цього
питання Вайнрайх заявив, що будь-яке «відхилення від норм будь-якої мови»
може називатися інтерференцією. Здається очевидним, що не кожен перехід з
однієї мови на іншу відбувається через небажане вторгнення, що й означає інтерференцію; мовці можуть переключатися з метою акцентування, коли вони
відчувають, що motjusteє в одній з їх мов або через їх сприйняття мовної ситуації, змін у змісті, лінгвістичних навичок їх співрозмовника, ступеня близькості
тощо. Через це деякі автори обрали нейтральний термін трансференція, який
означає, серед іншого, й наявність більшого ступеня вибору. Виокремлюється
низка можливостей, які можна побачити в таких прикладах:
(1) The proceedings went smoothly, ba? («Слухання пройшли добре?») –
(тагальська мова); (2) ThismorningIhantarmybabytudekatbabysittertulah («Цього
ранку я відвів дитину до няньки») – (малайська – англійська); (3) De pompier
militaire van de staat…loop partout me ne vitesse zoo rapideas de chemin de fer
(«Пожежна машина всюди їздить зі швидкістю потяга») –(французька – голландська); (4) Sano että tulla tänne että I‟m very sick («Скажи їм, щоб прийшли, бо я
дуже

хворий»)

–

(фінська

–

англійська);

(5)

SometimesI‟llstart

asentenceinEnglishyterminó enespan¯ol – («Іноді я починаю англійською, а закінчую іспанською»).
Ці приклади перемикання кодів (дехто називає це змішуванням кодів; ці
та інші терміни потребують узгодженого визначення) демонструють різні типи
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змін. Приклад (1) ілюструє «тег-перемикання», де елемент однієї мови (часто
питальний або окличний) приєднується до висловлювання з іншої мови. Типовим прикладом є випадки, коли мовці німецької та французької мов, для яких
закінчення фраз nicht wahr і n'est-ce pas є загальновживаними, кажуть англійською що-небудь на зразок *She‟saniceperson, isn‟tit? Це є яскравим прикладом
інтерференції. Приклади (2) і (3) ілюструють змішування в межах однієї фрази;
(3) є особливо цікавим. Чи це, головним чином, лексична інтерференція, оскільки основна структура є голландською, чи це треба вважати повторним перемиканням? Нарешті, приклади (4) і (5) ілюструють міжфразове перемикання/змішування, де зміна відбувається на межі фрази або речення.
Значний обсяг дослідницької уваги було приділено вивченню лінгвістичних чинників, які можуть спричиняти різні види зміни кодів, обмежень, через
які виникнення одних форм є вірогіднішим, ніж інших, тощо. Очевидно, що це
переважно стосується граматики та синтаксису кожної з мов, які використовують. Різні види мовного перенесення можна легко зрозуміти. Наприклад, якщо
французький мовець з Брюсселя говорить голландське vogelpik для гри в дартс
замість стандартного французького fléchettes, це є прикладом лексичного перенесення. Далі, vogelpik у цьому контексті є запозиченням, оскільки воно є «вторгненням», що регулярно використовується в незмінній формі. Але воно може
отримати французьку вимову, що вказує на інший вид «зміни», спробу привнести іноземний елемент у рідну мову (іншим прикладом є французька адаптація
англійського pullove, яке вимовляється як «poolovaire»). Іноді запозичення
отримують широкий ужиток і стають сталими міжмовними запозиченнями.
Нижче наведено деякі «англійські» слова, які демонструють східний вплив:
ALCOHOL– АЛКОГОЛЬ (арабською Al-koh'l): подрібнена сурма, потім
будь-яка квінтесенція (наприклад, «алкоголь вина» через дистиляцію), потім
просто інгредієнт, що викликає сп‟яніння.
ALGEBRA – АЛГЕБРА (арабською Al-jebr): з'єднання розірваних частин,
спочатку в англійській мові мало значення зіставлення кісток.
ASSASSIN – УБИВЦЯ (hash-shashin): ті, що їдять гашиш, секта, яка вби112

вала під впливом гашишу.
BUCKRAM – БОРТІВКА: спочатку означало високоякісну тканину з Бухари, пізніше – грубу тканину.
EUNUCH – ЄВНУХ (грецькою - eunoukhos): «охорона ліжка».
GAZETTE – БЮЛЕТЕНЬ (італійською gazeta або gazzetta): назва маленької венеційської мідної монети.
ONYX – ОНІКС (грецькою onux): «кіготь, ніготь» (рожевий, з білими
смужками).
PUNCH – ПУНШ (мовою хінді panch, санскрит panchan): «п'ять» (тобто
п'ять основних інгредієнтів: вино/спирт, вода/молоко, цукор, лимон і спеції).
TABBY – МУАР: від Al-'at-tabiya, передмістя Багдада, назване на честь
принца Аттаба, де було зроблено тканину, відому як attabi; вона була зазвичай
смугастою. Пізніше використовувалося у контексті про котів.
Сучасний приклад слів, які починають входити до іншомовного словника,
можна знайти в англійській мові Квебека, де мовець наразі може сказати щось
на

зразок:

Itooktheautoroutetothedépanneur

stoppedatthecaissepopulaire
therepresentativeofmysyndicate

[conveniencestore],

[creditunion]…crossed
[union],

whohasbeenseizedwith

[met]
[informedof]

mydossier.
Цікаво відзначити, що не всі мови можуть однаково легко адаптувати запозичені елементи. Граматичні обмеження можуть бути такими – скажімо, між
двома мовами, занадто віддаленими одна від одної типологічно – що оточення є
відмінним від близькоспоріднених мов. Інакше кажучи, запозичення з мови А
можуть не так легко входити до мови B, як до мови C. Це може мати важливі
наслідки для B і C, якщо, наприклад, мова А є мовою «розвиненого» суспільства, а В і С – ні.
Іншим різновидом лексичного перенесення є переклад запозичення: наприклад, засвоєння англійського терміна хмарочос –skyscraper голландською
мовою (як wolkenkrabber), німецькою (wolkenkratzer), французькою (gratte-ciel)
та іспанською (rascacielos). Такі слова називають кальки (буквально, «копії»).
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Морфологічне перенесення присутнє, коли слово з мови А повніше передається
мовою B: голландський kluts (шматок) стає у брюссельській французькій мові
une clouche, а heilbot (палтус) стає un elbot. Синтаксичні перенесення можна
зустріти в таких прикладах:Tuprendstonplushautchiffre («Ти береш свою найвищу цифру») – коли це промовляє голландський мовець, який прикметники ставить перед іменниками за прикладом голландської мови (Je neemt je hoogste
cijfer), що не є показовим для французької. Фонологічне перенесення є поширеним, що зрозуміло, також це найскладніша сфера для утримання від інтерференції (згадаймо дорослих мовців, що вільно володіють мовою, але їх видає жахливий акцент). Так само, просодичне перенесення – тонка різниця у наголосі
та інтонації між мовами, коли панівна мова впливає на іншу – яке також важко
уникнути. У стандартній французькій мові відповідний наголос

був би

ilfautpasdire ça! («Не можна так казати!»), але у брюссельській французькій мові наголос робиться на слові dire, за прикладом голландського Ge moogt dat niet
zeggen.
Цей короткий нарис про інтерференцію та перемикання кодів торкається
лише поверхневого шару, не було висвітлено аспекти трансференції і, що важливо, зміни в межах свідомого наміру. Білінгвальні мовці можуть обрати
vogelpik, і їх вибір може обумовлюватися нелінгвістичними, соціальними чинники; синтаксична та фонологічна інтерференція, з іншого боку, знаходиться
під меншим впливом таких чинників, тому необхідно більше зусиль, щоб її позбутися. Загалом, інтерференційні явища можна розглядати як ті, що визначаються внутрішніми чинниками, а перемикання кодів, як таке, що знаходиться
під впливом екстралінгвальних обмежень; проте це тільки узагальнення, які
можна побачити лише на кількох прикладах, наведених тут.
Не важливо, як саме розділимо цю тему – незалежно від того, які етикетки вішаємо: інтерференція, перемикання кодів, змішування, трансференція тощо – зрозуміло, що у всіх цих прикладах щось «запозичується» з іншої мови. У
подальшому рівень, до якого запозичений елемент є інтегрованим (чи може бути інтегрованим) до іншого коду, може представляти значний інтерес для дос114

лідження групових контактів щодо лінгвістичного престижу, з легкістю, з якою
різні мови справляються з цими проблемами, тощо. Запозичення можуть бути
на «певний час» або являти собою усталену практику, але друге витікає з першого і відображає значну та поширену потребу. Для цих усталених запозичень
було запропоновано наступний підрозділ; деякі – є справді необхідними словами, що заповнюють лексичні лакуни в іншій мові, а деякі – «необґрунтовані»,
оскільки вже існують еквіваленти. У такому разі, навіщо позичати? Найчастіше
мотивацією є отриманий статус і престиж. Поширеним прикладом є використання

іноземних

слів

або

фраз.

Сказати,

що

щось

є

sinequanonабоmutatismutandis, може стати lacrêmedelacrême(sensubono, звичайно) для репрезентації Zeitgeist, можливо, щоб досягти Ultima Thule, pocoapoco,
престижу – проте це може бути перебір, non è vero? Чотири сотні років тому дю
Беллей (du Bellay) також застерігав:
Серед інших речей, нехай наш поет намагається не використовувати латинські та грецькі власні імена, річ настільки ж абсурдну, ніби ти додаєш шматок зеленого оксамиту до сукні з червоного оксамиту. Чи не було б абсурдним
використовувати в працях латиною власне ім'я чоловіка або іншу річ французькою на зразок Jancurrit, Loyreflui та інші подібні слова? Використовуйте тоді
такі власні імена, з якої б мови вони не були, у власній вульгарній мові... скажіть французькою Hercule, Thésée, Achille, Ulysse, Virgile, Ciceron, Horace. При
цьому ви повинні звертатися до розуму й свідомості, оскільки є багато таких
імен, які не можуть бути засвоєні французькою мовою… Я пропоную Вам зрозуміти все на слух. Відносно всього іншого, використовуйте слова власне французькі, не надто загальні, не ті, що дуже рідко зустрічаються.
На іншому етапі спостерігаємо зростання модного статусу англійської
мови, яка набуває популярності у всьому світі, навіть серед тих, хто нею не володіє. Повідомляють, наприклад, що магазини, які виникають у країнах, що
з‟являються в східній Європі, часто легше продають свою продукцію (якщо у
них є що продавати), якщо їх назва англійською мовою. Ні від продавця, ні від
покупця не вимагають знання англійської мови; важливо просто розпізнавання
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мови. Англійська мова – це також міжнародна мова, мова поп-музики та культури (феномен кока-колоніалізму). Як нещодавно відзначив польський співак
Міхаель Лужинський (Michael Luszynski), фраза на кшталт Slysze warkot
pociagu

nadjedzie
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має

того

ж

шарму

як

«Ihearthetrainacoming,it‟srollingdowntheline» навіть для польських мовців, які
зовсім не володіють англійською. У Німеччині підлітки носять dieJeans, у Москві ви можете відвідати dzhazz-saission, у багатьох країнах говорять baj-baj, і
навіть у французькій мові неохоче визнають ledrugstore та leweekend. У Японії
англійська мова має значний соціальний вплив, який не підкріплюється ні
знаннями, ні правилами. Томатний сік може продаватися як «червоний мікс для
активних містян», девіз кав‟ярні – «запах світу в чашці повній», безалкогольний
напій має назву «Піт Pocari», і можна отримати пораду щодо того, «як сексуватися».
Найчастіше в Японії зустрічаються англійські слова у скороченій формі
(наприклад, hamu tosuto замість «смажений тост з шинкою», apaato – «квартира» і багато інших).
У роботі під назвою «Претензійна дикція» Оруелл розкритикував використання

численних

іноземних

слів

і

світоглядних

виразів

на

зразок

Weltanschauung, statusquo, ancienrégime тощо, які, на його думку, використовують, щоб «надати атмосфери культури та елегантності». Деякі абревіатури: e.g.
i.e.,etc., а також кілька інших термінів Оруелл вважав потрібними. Проте він
відзначав: «якщо нам справді потрібно слово café, його треба або писати
"caffay", або вимовляти "cayfe"'. Він стверджував, що «погані автори, й особливо наукові, політичні та соціологічні автори, майже завжди керуються думкою,
що латинські або грецькі слова є величнішими, ніж саксонські»; отже, він також вважав непотрібними такі терміни, як ameliorate, deracinatedandclandestine.
Нехтування абсолютно хорошими англійськими словами, на його думку, призводило до «неохайності та невизначеності». Нарешті, Оруелл критикував фрази
на кшталт anotunjustfinalassumption, які, як він стверджував, необхідно прибрати з обігу, кепкуючи з них: «Можна вилікуватись від not un- утворення, запа116

м'ятовуючи

таке

речення:

Anotunblackdogwaschasinganotunsmal

lrabbitacrossanotungreenfield».Звичайно, тут багато що має сенс, але, як і в інших прикладах, пристрасть Оруелла до узагальнення нівелює деякі корисні
елементи разом з багатьма невдалими.
Я б не в втрачав clandestine, наприклад, і фрази на кшталт ancien régime
мають асоціації, які б доречно було зберегти та не так легко замінити.
Іноді запозичення використовують, за словами Вайнрайха, з «какофемістичною» метою. Цитуючи дослідження, датоване 1930-ми роками, він стверджував, що: мова французької Швейцарії не має жодних морально позитивних
слів німецького походження, але нараховує на диво багато німецьких слів для
номінування погано вдягнених жінок або жінок з поганою репутацією, а також
зі значенням грубості, непристойності, лінощів, ледарства та жадібності, що є
цілком у дусі загальноприйнятого глузування, з яким французькі швейцарці
ставляться до німецьких швейцарців, їх культури і, найголовніше, їх мови,
оскільки вони глибоко переконані в її низькому становищі.
Запозичення такого типу часто супроводжуються бажанням створити комічний ефект, і вони, як і їх одномовний аналог – зміна акценту, наприклад, у
межах одного жарту – є зрозумілим та поширеним інструментом, доступним
фактично усім мовцям.
З цього можна зробити цікавий висновок, що ставлення до перемикання
кодів є часто негативним, особливо з боку монолінгвів, які іноді вважають це
тарабарщиною. Часто зустрічаються терміни, на зразок Tex-Mex, Franglais,
Japlish ( та багато інших), принизливого значення.
Білінгви зазвичай розглядають таку поведінку як «нескромну», «нечисту», «ледачу», навіть «небезпечну», але причини, які вони називають на користь такої практики – знайти слова з теми, слова з відтінками значень, яких
немає в іншій мові, допомога слухачеві, підсилення близькості тощо –

мають

значення. Якщо у вас є дві мови на вибір, чому б не отримати максимум з цієї
щасливої обставини? Химери нечистоти та ліні зникають, коли ми усвідомлюємо, що дуже часто перемикання кодів включає в себе повторення – щоб наго117

лосити – одну і ту саму ідею обома мовами. Тоді зустрічаємо мовців, чиї подвійні коди дозволяють не лише змінювати стилі, що є доступним для монолінгвів, але й повністю змінювати мови. Складно заперечувати, що це є цінним
доповненням.
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БІЛІНГВІЗМ: МОВА, ЕМОЦІЇ І РОЗУМОВЕ ЗДОРОВ’Я
Жанетт Альтарріба i Рейчел Дж. Моріер
ВСТУП
Більшість дослідників білінгвізму погоджуються, що у світі є більше людей, які позиціонують себе як білінгви або мультилінгви, ніж монолінгви (порів. Бялусток, 2001; Шройдер та Велтенс,1993). Важко визнати себе білінгвом
через те, що ступінь володіння мовою може коливатися від лише розмовної мови без уміння читати іншою мовою до повного занурення в читання, письмо та
говоріння двома мовами. Можуть існувати різні ступені білінгвізму, залежно
від кожної мовної модальності, що розглядається. Дослідники інколи описували
білінгвів у термінах ступеня знання, якими вони оволоділи у якійсь мові.
Термін функціональний може використовуватися, щоб описати мовні здібності
білінгва в тій або тій мові, якщо вони мають досить умінь у межах окремої галузі знань, наприклад, їхня робота або кар'єра (Бетенс-Беардмор,1986). Деякі
дослідники розглядають вік, у якому особа вивчає кожну мову або контекст, у
межах якого ці мови вивчають (напр., структурована підготовка й інструкція
проти неформальної інструкції) як первинні показники визначення білінгвізму
(Гамерста Бланк, 2000; Гоффманн,1991). Існують інші визначення, які показують, як білінгв вивчив обидві мови. Осіб, які вивчають одну мову лише у першій частині їхнього життя, а пізніше вивчають другу мову, здебільшого
в різних контекстах або місцях, відмінних від першої мови, часто називають
однорівневими білінгвами (Ервін, 1961; Ервін та Осгуд, 1954; Гросьйен,1982).
В інших випадках, білінгви можуть вивчити обидві мови одночасно в межах
однакового контексту та часу. Цих осіб часто називають складними білінгвами.
У такому разі особи кодують свій досвід двома мовами і вчаться помічати свої
думки та емоції, використовуючи обидві мовні системи. Для складних білінгвів
можливо, що певний минулий досвід може діставатися легко двома мовами.
Але цікаво, що для однорівневих білінгвів це може являти собою ситуацію, наприклад, коли певні емоції відчуваються вперше, і це відбувається тільки одні120

єю мовою – рідною. Ідея, що емоції можуть кодуватися по-різному двома мовами, з'являється, коли особи вивчають концепції емоційних концептів та те,
яка мова використовувалася при їхньому першому вираженні (Алтарріба, 2003)
.
Мова є первинним засобом, через який помічаємо, а пізніше виражаємо
емоції (Алтарріба, Байер, та Бенвенуто,1999). У білінгвів більше ніж одна мова
включається у кодування емоційних подій і відмічає цей емоційний досвід. Часто відзначали (напр., Гоулман,1995), що вміння правильно помічати емоції та
відповідно описувати емоції інших прямо відноситься до загального розумового здоров'я та добробуту. Вміння виражати власні емоції та описувати їх докладно є часто одним із перших кроків до позитивних терапевтичних результатів з
клієнтами, які прагнуть покращити розумове здоров'я. Головна мета цієї роботи - описати, як білінгви використовують мови, щоб виразити емоції. Як мова
використовується для кодування минулого досвіду й особистих подій порізному у цих мовах та як мовноособливі й культурноособливі техніки та процедури можуть бути застосовані до розумового здоров'я білінгвальних носіїв
мов. Питання культури у білінгвізмі, зокрема труднощі в оцінці питань про використання перекладачів, потребують обговорення.
БІЛІНГВІЗМ ТА ЕМОЦІЇ: ЯК БІЛІНГВИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ МОВУ,
ЩОБ ВИРАЗИТИ СВОЇ ЕМОЦІЇ
Дослідники відзначили, що емоції є часто сформованим соціальним або
культурним контекстом, у котрому вони виражаються, а не є результатом лише
біологічних показників (див. напр., Кампос та Барретт, 1989; Лутс,1988). Кітаяма і Маркус (1994) помітили, що культурні процеси працюють, щоб організувати і структурувати емоційний досвід. Науковці переконані, що опис емоцій може відрізнятися у різних культурах. Фактично, антропологи визначили таку
категорію емоцій, як вроджені емоції – це ті, що присутні у незахідних осіб і не
мають відповідників на Заході (Дой, 1986,1990). У терапевтичному оточенні
емоції найзагальніше виражаються під час використання мови та мовних ярли121

ків. Тому емоції тісно споріднені з культурою і можуть найкраще бути вивчені
через використання мови, якою вони виражаються. Ми переглядаємо
літературу про те, як емоції кодують і використовують у терапевтичних сеансах
і як опис емоцій пов'язаний з мовою, якою вони відчуваються, а також сутність
перемикання між мовами, яка описує емоційно орієнтований досвід.
ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ РІДНОЮ МОВОЮ ТА ІНШОЮ МОВОЮ
Дослідники розглянули роль мови та порядок вивчення мов, коли досліджували походження словникового запасу емоцій (напр., Гуттфройнд, 1990;
Шрауф, 1999). Рідна мова найімовірніше буде використана для кодування дуже
раннього досвіду з дитинства. Ці мовні коди будуть асоціюватися з думками та
почуттями, що походять від контексту оволодіння (Сілва, 2000). Спосіб, яким ці
ярлики слів-емоцій репрезентують у пам'яті, дещо відмінний від того, як ці слова вивчатимуть пізніше у другій мові та зберігатимуть у пам‟яті. Бонд і Лай
(1986) заявили, що другу мову типово набувають у більшому емоційнонейтральному оточенні, ніж першу.
Однак не всі дослідники

згодні з

цією перевагою рідної мови

для репрезентації слів-емоцій. Гуттфройнд (1990) вивчав ефекти вживання мови на емоційному досвіді іспансько-англійських та англійсько-іспанських білінгвів. Учасники могли довільно обирати умови рідної або другої мови. Їх попросили провести кілька заходів, спрямованих на оцінення їхнього настрою або
тривоги. Результати показали, що всі учасники відповідали іспанською мовою
зі значно більшим хвилюванням, незважаючи на те, чи це була рідна мова, чи
друга. Крім того, повідомляли, що різні рівні неспокою та депресії залежать від
того, яку конкретну мову учасники використали, щоб відповісти. Ці знахідки є
важливими і тому, що вони суперечать раннім роботам Маркоса (1976), Розенскі і Гомеза (1983), які повідомляли про упередження у відповідях рідною мовою на емоційно пов'язані теми. Сучасні знахідки показують, що не тільки контекст вивчення мови може відігравати значну роль у кодуванні мови, але й природна специфіка мови може впливати на репрезентацію емоційних слів (Алта122

рріба, 2003). Мовно-специфічні нюанси відіграють роль у вживанні слівтермінів у певній мові. Отже, стає зрозуміло, що для психологічної оцінки та
діагностики білінгв може представити себе по-різному залежно від використаної мови.
БІЛІНГВАЛЬНА АВТОБІОГРАФІЧНА ПАМ'ЯТЬ
Сфера цього дослідження виявляє інтерес як до монолінгвальної, так і білінгвальної літератури у

сфері автобіографічної пам'яті – пам'яті подій

з чийогось минулого (Гант та Елліс,1999). З літератури, процитованої раніше,
випливає, що особи кодують емоції по-різному різними мовами. Ці представлення можуть залежати від подій, які відбулися, коли емоція була набута. Здається, співвідношення між контекстом набування ярлика емоційного слова та
його наступного використання і спогаду робить помірнішим використання
емоції у терапії.
Яким чином минулі події є лінгвістично закодовані для білінгвів? Джавіер, Баррозо та Мукос (1993) вивчили пам'ять персональних подій у групі іспансько-англійських двомовних носіїв. Вони заявили, що попереднє дослідження
білінгвальної пам'яті відображало кодування, зберігання та пошук інформації
неперсонального характеру, і тому результати не могли бути переміщені до
пам'яті з автобіографічних подій. Джавіер і колеги помітили, що мова може виконувати потужну функцію отримування інформації, сигналом до подій, що відбулися раніше. Мова має особливість, за допомогою якої можна організувати
події, що були збережені у пам'яті. Було відзначено: «Отже, слово, наприклад,
може функціонувати як схема досвіду, котрий включає символічні уявлення так
само, як і сенсорні та перцептивні компоненти досвіду, що розглядається»
(с. 321).
Джавіер та ін. (1993) проводили досліди на білінгвах, які описували події
у своїх особистих історіях протягом приблизно п‟яти хвилин. Людей просили
обрати цікавий або драматичний особистий життєвий досвід. Одних і тих самих
учасників пізніше просили обговорити той досвід, але альтернативною мовою.
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Експериментатори проаналізували їхні протоколи згадувань за числом виражених ідей або організаційних структур ідей, які були згадані. У різних мовах відмінності були відчутні за кількістю та якістю ідей. Як і передбачалося, сутність та якість звітів

мовою, якою набувався досвід, була багатшою, ніж

доповіді другою мовою. Свідченням мовноспецифічної інформації стало те, що
особи, котрі згадали життєвий досвід, закодований певною мовою, продемонстрували докладніше згадування тієї інформації, коли проводили дослідження
якоюсь мовою. Здається, що кожна мова білінгва може служити для репрезентації досвіду трохи різними шляхами. Якщо відповідна мова оцінюється як сигнал до пошуку пам'яті, результативний рахунок може здатися багатшим та
докладнішим. Досвід було представлено

яскравіше, його згадували мовою,

котрою він набувався.
У той час, коли праця Джавіер та ін. (1993) була важливою у багатьох
моментах, ніщо з неї не стало початком цієї галузі дослідження. Можливо,
включення нейтрального досвіду також допомогло б у визначенні того, чи неемоційний досвід отримає перевагу від згадування домінуючої мови. Крім того,
зрозуміло, що буде відмінність у подіях, які обирають особи. Можливо, даючи
особам завдання описати однаковою мірою емоційну подію, що була публічною або відомою, наприклад, смерть президента або головний пункт новин, допоміг би зрівняти типи набутого досвіду. Серед білінгвів потрібно дослідити
використання «пам'яті фотоспалаху» (напр., Браун та Кулік,1977), тобто власне
досвід.
Джавіер (Javier, 1995) продовжив працювати подібним чином і вивчив
подавлену пам'ять щодо мови, якою ці спогади були набуті. Він запевнив, що
пам'ять може бути доступнішою однією мовою (можливо, мовою, якою вона
була закодована), ніж іншою мовою двомовного носія. Стиснення, тому, може
бути фукцією доступу до пам'яті особливою мовою. У психоаналітичному
підході до терапії

зрозуміло, що одна мета, яка призведе до позитивних

результатів, може зцілити пам'ять та неспокійні провокативні думки з
підсвідомого й перенести їх у свідомість. Але в роботі з пацієнтами-білінгвами
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важливо відзначити, що пам'ять може бути закодована особливою мовою і може бути відкритою лише за допомогою обробки подій цією мовою у терапії
(див. також Аранго (Aragno) та Шлахет (Schlachet, 1996); Бухбаум (Buxbaum,
1949); Грінсон (Greenson, 1950); Джавіер (Javier), 1989; Перет-Фостер (PеrezFoster, 1992). Джавіер (Javier, 1995) доповів, що під час вивчення одного випадку, жінка-пацієнт зуміла досягти власної подавленої пам'яті, обговорюючи її
іншою мовою, відмінною від тієї, якою ці події відбулися. Отже, для цього іспансько-англійського білінгва англійська мова використовувалася, щоб допомогти відмежувати особу від болю, пов'язаного з подавленою пам'яттю, та дозволити особі обговорити ці події продуктивно. Пізніше, коли події були вербалізовані, іспанська стала можливою як мова, яку можна використовувати у терапії, відкриваючи фактичні події, що трапилися. У цей спосіб виявилося, що
найменш домінантна мова – це та, якою травматичні події не закодовані, вона
стала засобом для досягнення мети, щоб випустити подавлену пам'ять у свідомість. Зрозуміло, аналіз різних ситуацій з практики щодо подавленої пам'яті у
білінгвів може забезпечити чіткішу картину того, як мова може бути використана стратегічно, щоб здійснити позитивні результати у терапії. Подальші аналізи досвіду підтверджують достовірність пропозиції Джавіер (Javier,1995).
Додаткове експериментальне дослідження з питання вилучення автобіографічної пам'яті у білінгвів міститься в роботі Шрауф (Schrauf) та Рубін (Rubin) (1998). Вони попросили десятьох літніх учасників, які були іспанськоанглійськими білінгвами й проживали у Сполучених Штатах, протягом принаймні 30 років з'єднати певні сигнальні слова (напр., dream, love, dog) з пам'яттю з їхнього минулого .Особи написали короткі описи цих персональних подій
англійською або іспанською мовою у різні дні. Пам'ять, що була згадана лише
іспанською мовою, пов'язана з раннім досвідом, що передував еміграції учасників. Аналогічно, пам'ять, що була згадана англійською, представляла здебільшого нещодавні події, які слідували за еміграцією. Але коли дані розглядають у термінах типу подій, про які звітували специфічною мовною підказкою,
не задається, що перша мова витягає ранішу пам'ять, ніж друга мова. Можливо,
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що ці особи, які перебували у Сполучених Штатах протягом понад 30 років, використали обидві мови для того, щоб змогти виявити певний ступінь мовної
незалежності, виконуючи таке завдання.
У недавньому дослідженні Маріан (Marian) та Нейссер (Neisser) (2000)
дослідили білінгвальну автобіографічну пам'ять з перспективи особливої теорії
кодування (напр., Тулвінг (Tulving) та Томпсон (Thompson,1973). Ця теорія зазначає, що підказка, присутня при закодуванні інформації, допоможе згадати
оригінальні події. Можна вважати особливу мову ефективним натяком на діставання інформації, якщо він властивий мові, у якій оригінальна подія або досвід
були закодовані. У їхньому першому експерименті Маріан та Нейссер передбачили, що російсько-англійські учасники згадають більшу кількість пам'ятних подій, що відбулися їхньою першою мовою, якщо у них брати інтерв‟ю
тією самою мовою. Якщо брати інтерв'ю другою мовою, автори припустили,
що більша кількість пам'яті з'явиться для подій, які траплялися, коли друга мова
була у використанні. Учасники справді згадали більше досвіду російською з
російськомовного періоду у своєму житті та більше англомовної пам'яті з нинішніх часів свого життя. Отже, їхні початкові гіпотези щодо кодувальної особливості були підтверджені. Але на відміну від робіт Шрайф та Рубін (1998),
учасники цього дослідження також виробили більше мовноспецифічної пам'яті
завдяки мовним підказкам. Мовні підказки (напр., день народження) були особливим сигналом діставання інформації, який призводив до того, що особи відповідали за допомогою пам‟яті, яка підходила до мови підказок на інтерв'ю.
Автори вважають, що ці особи досі обробляли інформацію обома мовами, необхідними, щоб мати збалансованіший зв‟язок пам'яті, закодований кожною
мовою – дещо з якої фактично було закодовано обома мовами. Тому, на відміну
від Шрайф та Рубін, слова-підказки були задіяні, щоб натякнути на особливу
епізодичну пам'ять, яку можна було дістати та витягнути протягом експериментальної сесії. Один коментар, який можна застосувати до обох зазначених досліджень - це те, що учасники мали відреагувати під тиском часу, що призводило
до активації пам‟яті, яка, ймовірно, була більш автоматичною, ніж стратегіч126

ною. Було б цікаво дослідити обробку мовно-особливої пам‟яті без обмеження
часу, оцінити різні шаблони доступу до мови. Можливо, маючи досить часу,
особи змогли б повідомити про подібний досвід обома мовами, що залежить
від особливої пам'яті, а не тільки від першої мови.
Багато подій, що перелічуються у процесі терапії або консультування,
емоційно навантажені або емоційно пов‟язані. Єдине питання, що виникає, чи
відноситься поняття мовної особливості в автобіографічній пам'яті до пам'яті
емоційних подій. Шрауф (Schrauf, 2000) помітив, що пам'ять з дитинства та підліткового віку, яка набута рідною мовою, є типово багатшою на терміни
емоційного значення, коли розглядається цією мовою. Це можна вважати прикладом станово-залежне вивчення, де стан, фактично, є мовним контекстом, у
якому досвід спочатку здобувався. Згідно з гіпотезою рідної мови, особа мусить
знайти пам'ять з їхнього дитинства детальніше та з багатшим емоційним словником мови, якою розмовляли у дитинстві. Шрауф вважає, що ці стани є також
самопредставництвом та віддзеркалені у культурі і соціальній практиці, що
включає лінгвістичне кодування. Оскільки мови білінгва є інструментом репрезентування себе в терапії, прихований зміст є зрозумілим – використання мови,
за винятком іншої, може представити репрезентацію особи не зовсім точно.
Використання обох мов рекомендовано, коли вивчають питання про персональне минуле (див. також Алтарріба (Altarriba) та Сантьяго-Рівера (SantiagoRivera,1994).
ПЕРЕХІД З ОДНОГО КОДУ/МОВИ НА ІНШИЙ ТА ЕМОЦІЇ
Справа не лише в тому, що певна пам'ять кодується з особливими мовними тегами (Алтарріба (Altarriba) та Солтано (Soltano), 1996), білінгви часто використовують перевагу можливості переключитися між мовами, щоб заволодіти концептами, які вони намагаються передати. Ми робимо спробу визначити
перехід коду та навести приклади, як це може трапитися. Деякі можливі пояснення цього явища досліджено під час підготовки до дискусії використання
такого вміння з терапевтичною метою.
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Під час переходу з одного коду на інший або в змішуванні мов особа
заміняє слово або словосполучення однієї мови іншою. Це може відбуватися в
межах словосполучень або речень (див. Гередія (Heredia), Алтарріба (Altarriba),
2001, Батія (Bhatia) та Річі (Ritchie), 1996). Наприклад, особа може сказати,
“Yoquierounglassofwater.”Репрезентуючи ціле речення англійською, вигукне “I
want a glass of water”. У першому прикладі, перша частина контексту речення
була виражена іспанською, а друга - англійською. Цікаво відзначити, що акт
змішування мови є фактично керований правилами і відбувається так, щоб зберегти граматичну структуру в межах мов. Невідомо, чому особи вибирають перехід між кодами, особливо було відзначено, що може бути час, пов'язаний з
переходом мов (див. напр., Колерс (Kolers),1966). Зазначено, що перехід між
кодами трапляється внаслідок нестачі знань або іншої мови (порів. Гросьєн
(Grosjean),1982). Схоже на те, що частина проблеми полягає у неспроможності
отримати доступ до відповідного слова у кожній мовній базі. Особи переходять
з однієї мови на іншу, забезпечуючи легший доступ до певного концепту (див.
А. С. Браун (A. S. Brown), 1991, для перегляду монолінгвальної літератури).
Остаточне пояснення полягає в тому, що білінгви вибирають перехід між кодами стратегічним способом, аби бути краще зрозумілим. Було відзначено, що
часто слова не мають прямих дослівних перекладів у мовах (Альтарріба
(Altarriba),2003). Тому якісь особливі слова можуть бути краще виражені певною мовою і не можуть бути передані іншою мовою. Ця нееквівалентність між
мовними концептами може бути головним мотивувальним чинником до стану
перемикання між кодами (див. також Вірзбіка (Wierzbicka),1997).
ТЕРАПІЯ З БІЛІНГВАМИ: ЯК РІЗНИЦЯ В МОВНОМУ ВИРАЖЕННІ
ВПЛИВАЄ НА ТЕРАПІЮ
Ефективна терапія потребує взаєморозуміння між клієнтом та консультантом. Консультант повинен зрозуміти поставлені питання клієнта так само, як і
мету, яку клієнт хоче досягти через терапію. Клієнт має довіряти консультанту,
відчувати себе зрозумілим. Ми досліджуємо унікальну позицію клієнта128

білінгва. Розглядаємо ефекти та можливі переваги зміни мови, культурні смисли, стратегії роботи з білінгвами, переваги і недоліки використання перекладачів, як освіта консультантів пристосована до роботи зі зростаючим білінгвальним населенням, обговорюємо нагальні питання у роботі з білінгвами. Нарешті, продемонструємо, як навчальні програми повинні змінитися для кращого
розуміння білінгвів та терапевтичних втручань, які треба взяти з задокументованого дослідження.
ІМПЛІКАЦІЯ ПЕРЕМИКАННЯ З ОДНОГО КОДУ/МОВИ НА ІНШУ
Як бачимо, доступ білінгвів до обох мов має певні переваги. Наприклад,
вони можуть бути виразнішими і не обмежуватися лише однією мовою.
Клієнти мають вибір, яку мову використати, і тому спроможні вибрати слово,
що найчіткіше охоплює суть того, що вони намагаються передати. Білінгви можуть також використати другу мову з метою відсторонення від неприємних
подій (Pеrez-Foster, 1998; Pitta, Marcos та Alpert,1978). Дослідження показали,
що самі слова виявляють різні емоції, коли вони висловлені рідною мовою.
Гонзалес-Рейгоса (Gonzalez-Reigosa, 1976) вважає, що заборонені слова
пов'язані з вищою мірою неспокою, коли представлені рідною мовою, а не другою. Дослідження Бонд (Bond) та Лай (Lai) (1986) розвинуло цю ідею на крок
далі, розглянувши, як легко бентежні теми обговорюються рідною мовою (кантонським діалектом китайської мови) та другою мовою (англійською). Група
дівчат-студентів з університету Гонконга провели інтерв'ю одна з одною першою і другою мовами. Теми інтерв'ю були або нейтральні, або такі, що хвилюють. Дві теми, що хвилюють, закликали до опису нещодавньої неприємної події, яка відбулася з ними особисто, як і дискусії про сексуальні уподобання, що
переважають у китайській і західній культурі. Взявши за основу час, протягом
якого учасниці розмовляли на теми, це дослідження показало, зміна коду на
другу мову відбувалася легше за триваліший час. Це відкриття свідчить про дистанційну функцію, притаманну другій мові білінгва.
Маркос (Marcos, 1976) називав емоційне відсторонення, притаманне білі129

нгвам у другій мові, ефектом відсторонення. У своїй теорії, дослідник описав
другу мову як таку, що виконує інтелектуальну функцію і позбавлену емоцій;
рідна мова виражає емоційний зміст. Маркос вважає, що цей розрив може бути
максимальним або мінімальним залежно від того, яка мета терапії. Наприклад,
якщо пацієнт описує психотерапевтові епізод, який особливо його засмучує,
другу мову можна використати, щоб пацієнт не продовжував переповнюватися
власним горем. Психотерапевт може спрямовувати пацієнта на використання
потрібної мови. Якщо пацієнт здається готовим мати справу з емоціями, психотерапевт може спонукати пацієнта використати свою рідну мову. Залежно від
того, чи є психотерапевт також білінгвом, пацієнтів можна просити повністю
перекласти те, що вони сказали, або

залучити натренованого перекладача.

Ідеально, щоб психотерапевт зміг зрозуміти рідну мову та продовжувати бесіду
мовою, якою пацієнт захоче (Altarriba та Santiago-Rivera, 1994; Santiago-Rivera
та Altarriba,2002).
Розенскі (Rozensky) та Гомез (Gomez) (1983) розвивають ідею Маркоса
(1976) про залучення мови й емоцій та розглядають її у світлі психолінгвістичному і психодинамічному. Тасс-Тінеманн (Thass-Thienemann, 1973) увів ідею,
що контекст, через який рідну чи другу мови вивчають, впливає на вираження
цих мов. Оскільки вивчення другої мови часто формалізоване, раціональне і
«засноване на безконфліктній сфері его» (с. 131), вона часто не включається в
емоційні конфлікти так, як рідна мова. Тому почуття, пригнічені емоції та
емоційна обізнаність більше присутні у рідній мові і найкраще виражаються
цією мовою.
Базучись на психолінгвістичній моделі, комунікацію розглядають як двокроковий процес, побудований, по-перше, так, як ми бачимо світ, і потім, як
виражаємо нашу репрезентацію у світі іншим (Бандлер (Bandler) та Гріндер
(Grinder),1975). Змішуючи психотерапевтичні принципи з психолінгвістичними як у білінгвів, досвід зазнає подвійного лінгвістичного перекручування, коли його обговорюють у терапії (Grinder та Bandler,1976). По-перше, пацієнт повинен згадати подію або емоцію рідною мовою, а потім структурно перекласти
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пам'ять іноземною мовою. У психотерапії пацієнт зможе використати дві мови,
щоб краще зрозуміти ситуацію, використовуючи перехід з однієї мови на іншу,
щоб відсторонитися від емоційного конфлікту.
У світлі психодинамічної моделі рідна мова є корисною у визначенні несвідомих думок, бажань і впливів, як і ранніх емоцій і пам'яті. Але повернення
до рідної мови може також бути використаним, щоб повернутися до дитячого
стану або навіть подати подальший матеріал (Rozensky та Gomez,1983). Розенскі (Rozensky) та Гомес (Gomez) вважають, що подавлений матеріал можна дістати через першу або другу мову; але рідна мова відобразить подію
найточніше. Психотерапевт міг отримати найясніше розуміння цих емоцій через контрольоване перемикання між мовами у терапії. Автори навели чотири
приклади того, як перехід між мовами використовують як потужний інструмент
у терапії.
У першому випадку, 47-річна латиноамериканка переживала депресію
через шлюбні конфлікти. Вона почувалася самотньо зі своїм чоловіком
і вступила у зв‟язок з 20-річним латиноамериканцем. Упродовж стосунків вона
та чоловік розмовляли один з одним іспанською мовою, і вона відчувала, що
разом з ним заповнюється частина її пустоти. У стосунках з чоловіком і
з психотерапевтом-білінгвом вона переважно розмовляла англійською. Стосунки з коханцем та її сумніви з приводу того, що ж робити, спонукали жінку звернутися до психотерапевта. Незабаром акцент перемістився на завданий їй біль і
гнів від рішення її коханця розірвати стосунки та повернутися на батьківщину.
Коли вона описувала свої почуття, гнів і сум англійською мовою, це не завдавало їй значного болю, навпаки, жінка здавалася відстороненою й описала все
це у дуже інтелектуальній манері.
Рідна мова ще раз породила відповідний вплив і емоційно відкрила пацієнта у другому випадку. 57-річна жінка з історією стресових конфліктів та фізичного і статевого насилля звернулася до психотерапевта, бо мала численні фізичні і психологічні захворювання. Вона страждала від депресії, занепокоєння і
проблем з пам'яттю. Вона страждала ожирінням через постійний нервовий го131

лод. Її ожиріння спричинило прискорене серцебиття, виразку, головні болі, розпухлі кінцівки. Її домашнє життя було надзвичайно стресовим, а діти стали на
шлях наркотиків, злочину і проституції. Під час психотерапії досліджували рівень самооцінки жінки, вона заперечувала проти можливої госпіталізації. Коли психотерапевт просив роз'яснити занепокоєння, вона не змогла пояснити.
Лікар тоді попросив спробувати говорити іспанською. Жінка почала плакати,
що не може, бо занадто боялася цього. Вона боялася, що коли відкриється іспанською, то «ніколи не вийде» з цього стану. Це добре ілюструє дистанційна
функція другої мови. Завданий біль і конфлікт, які зберігалися у її рідній мові,
пацієнтка могла приховувати за менш емоційною і більш інтелектуальною другою мовою.
У випадках три та чотири показано, як перехід на рідну мову може проявити ранню пам'ять, яка пояснює нинішні емоції та розкриває їх. У третьому
випадку 40-річна німкеня прожила у Сполучених Штатах 15 років. Вона була
вдовою і мала труднощі у стосунках з чоловіками, часто відчуваючи, ніби її контролюють. На запитання психотерапевта, як вона себе оцінює, жінка описала
себе як «заплямована» і «розпутна». На прохання описати себе німецькою, вона
сказала, що її мати часто назвала її „unbestanding‟, що німецькою означає «непередбачувана». Ця непередбачуваність також спричинила до того, що її батько
не довіряв їй у стосунках з юнаками. Хоч, здається, це зумовлено нееквівалентністю між двома мовами у розмові, що розкриває причини зв‟язку між двома
словами. Можемо зробити висновок, що причина очевидної нееквівалентності
може бути у тому, що її пам'ять закодована двома окремими мовами. Рання характеристика її матір‟ю як непередбачуваної та позбавленої почуття контролю
перенеслося пізніше на її почуття сексуальності і природних імпульсів до чоловіків. Без ранньої пам‟яті про те, як мати розмовляла з нею німецькою, розуміння труднощів у стосунках з чоловіками неможливо було б з‟ясувати.
Останній випадок про 42-річну латиноамериканку, яка шукала лікування,
щоб послабити почуття депресії та тривоги. Вона відчувала, що не має підтримки в родині і боїться стати непотрібною і втратити кохання. Коли вона нама132

галася роз'яснити своє минуле сімейне життя, щоб зрозуміти теперішні емоції,
їй було важливо висловити свої спогади. Після того, як жінка переключилася на
рідну іспанську мову, пам'ять про те, як її забрали з дому улюбленої бабусі до
матері стала чіткішою. У цей момент вона зрозуміла, як особа відчуває себе,
коли її забирають від найближчої людини, яку вона любить найбільше і від якої
відчуває багато любові. Жінка також згадала, якою безпорадною вона була у
цій ситуації. Згадка про цю ситуацію іспанською мовою вивела на поверхню всі
приховані емоції. Вона почала плакати і згадала ще раз ту величезну втрату, яку
вона відчула дитиною.
Ці випадки демонструють, як перемикання мов може стати корисним
у терапії. Кваліфікований психотерапевт уміє оцінити ситуацію та спонукати
пацієнта перейти на іншу мову, щоб звільнити спогади й емоції (Santiago-Rivera
та Altarriba,2002). До того ж, пацієнтам дозволяється вільно використовувати
мови, щоб зрозуміти власні почуття та минулу пам'ять. Ця перевага для
пацієнта може бути максимальною, бо психотерапевт навчається розуміти роль
перемикання мов під час роботи з білінгвами.
Розенскі (Rozensky) та Гомес (Gomez) (1983) додали кілька інших чинників, які психотерапевт мусить знати, працюючи з пацієнтами-білінгвами. Поперше, лікар повинен знати, якою мовою пацієнт переважно розмовляє
у щоденному житті, а також, у якій ситуації кожна мова використовується. Подруге, вік, у якому пацієнт оволодів другою мовою, і обставини вивчення, бо це
важливий чинник для аналізу. Нарешті, потрібно оцінити емотивний рівень
мов. Якщо мова є емоційною, виразною, можна передбачити, що емоційний
матеріал зберігається цією мовою. Гріндер (Grinder) і Бандлер (Bandler) (1976)
припускали, що вкрай важливо, аби психотерапевт мав повне розуміння, як
пацієнти організовують свій досвід і яка мовна система є найціннішою у
їхньому світосприйнятті. Це потім дозволить лікареві розширювати розуміння
світосприйняття так, щоб це було найвигідніше для них.
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ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ І КОНТРПЕРЕНЕСЕННЯ
Клаусс (Clauss, 1998) описує процес, завдяки якому пацієнти вербалізують своє розуміння світу, психоаналітику та міру, до якої лікар ясно розуміє
відчуття пацієнтів. Цей процес разом з бікультурним досвідом пацієнтівбілінгвів є центральним у психодинамічному явищі перенесення і контрперенесення. Клаусс описує випадок, що показує, як переносне явище виконує
відносні функції об'єкта через його асоціацію з мовою, на яку переходить білінгв. Клаусс також вводить інформацію з процесів контр-перенесення і те, як
вони впливають на мовний досвід лікаря-консультанта.
Ці явища зважають на те, як мова змінюється, як пацієнти сприймають
себе та як це впливає на психотерапевта. Класичний приклад наводився Грінсоном (Greenson, 1950): жінка-білінгв проявила себе як тривожна жінка при розмові англійською мовою і як погана дитина, коли розмовляла рідною німецькою мовою. Ця різниця у самопредставленні, напевно, пов‟язана з пам‟яттю і
відома кожній мові. Цей випадок є свідченням того, що Джавіер (Javier, 1989)
називає мовною незалежністю. Мовна незалежність відноситься до здатності
білінгва оволодівати і користуватися двома окремими мовами, включаючи лексичний, синтаксичний, семантичний, фонетичний та ідеалогічний аспекти. Кожна мова містить окремі пізнавальні й емоційні компоненти для особи. Тому
проста розмова однією мовою на противагу іншій може змінити самоусвідомлення пацієнта.
КУЛЬТУРНІ СКЛАДОВІ В МОВНІЙ СТРУКТУРІ
Мовна структура може роз'яснити багато про цінності культури.
Розуміння цінностей культури є важливим у розумінні того, що втручання психотерапевта будуть найкориснішими для пацієнта. Наприклад, в англійській
мові займенник „I‟ завжди пишеться з великої літери, акцентуючи особу, як це
притаманно американській культурі. Іспанською мовою „yo‟ зазвичай виражає
особу. Літера „y‟ – маленька: це означає, що на індивідуальній особі присутній
менший акцент, а більший - на сім‟ї або групі.
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Контраст між двома культурами є важливим у поясенні результатів дослідження: групова психотерапія є успішним методом втручання для іспанськомовної культури (J. A. Brown, 1981; Clauss, 1998; Delgado, 1981, 1983; Maduro,
1976; Tylim,1982). В особоцентричних культурах, навпаки, терапія часто
включає тільки особу психотерапевта. Отже, культурні цінності пацієнта повинні бути цілком враховані, щоб курс лікування повністю збільшував переваги
для пацієнта.
Альтарріба (Altarriba, 2002) розглянув семантичну або концептуальну нееквівалентність

між

багатьма

словами

у

мовах.

Це

явище

впливає

на терапевтичний процес між білінгвами і лікарями. Тоді як є переваги знання
двох мов, але нееквівалентність може значно ускладнити терапію. Це необхідно
брати до уваги під час терапії з білінгвами. Зокрема, непорозуміння може статися, коли монолінгв лікар-консультант намагається зрозуміти, що пацієнтбілінгв намагається виразити. Коли сторони мають різні поняття про те, що було й що не було виражено, сеанс психотерапії наражається на небезпеку.
КУЛЬТУРНІ СТРАТЕГІЇ У ПСИХОТЕРАПІЇ
З початку 1960-х рр. набула поширення загальна критика етноцентричних
і культурно-втілених традицій у сфері розумового здоров'я (Pedersen, Draguns,
Lonner, та Trimble, 1981; D. W. Sue, 1981; Wrenn, 1962,1985). Дослідження показали негативні ефекти обслуговування, не враховуючи культурну складову.
Наводили приклади того, як азійські американці, чорношкірі латиноамериканці
і корінні американці часто не користувалися традиційними службами розумового здоров'я або припиняли терапію після одного сеансу (Special Populations
Task Force of the President‟sCommission on Mental Health, 1978; D. W. Sue, 1977;
S. Sue, 1977). Нижче наведено деякі культурні цінності і вірування, що впливають на результат лікування розумового здоров'я населення. Ідея полягає в тому, що міжкультурні відмінності у вербальній і невербальній комунікації треба
брати до уваги у лікуванні ментального здоров‟я.
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КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ І НОРМИ
Голл (Hall, 1969) визначив розмір простору, характерного для культури
Сполучених Штатів у різних рівнях міжособистісного зв'язку. Він дійшов висновку, що під час інтимного спілкування, відстань коливалася від дотику
до 1,5 фута, при особистому спілкуванні – від 1,5 до 4 футів. Під час соціальної
комунікації відстань була від 4 до 12 футів, а під час публічних заходів ( лекція
або промова) відстань була 12 або більше футів. Реакції на вторгнення
в особистий простір коливалися від відходу назад до гніву або конфлікту (Baron та Needel, 1980; Pearson,1985).
Існує чітка різниця між розміром простору, якому багато американців
віддадуть перевагу, і тим, якому віддають перевагу в інших культурах. Цей тип
дослідження називається проксеміка. Проксеміка досліджує, як особа сприймає
і використовує особистий і міжособистісний простори (Sueта Sue, 1990). У цій
галузі з‟явилося багато цікавих знахідок у межах однієї культури й міжкультурних стосунках. Дженсен (Jensen, 1985) виявив, що араби, південні американці,
французи, африканці та індонезійці віддають перевагу набагато ближчим позиціям, ніж північно-західні європейці. Дженсен також знайшов культурні відмінності серед американців. Він виявив, що чорні й латиноамериканські американці стають ближче під час розмови, ніж кавказьке населення. Це ілюструє, що
навіть у межах однієї країни (особливо різнонаціональної країни, як Сполучені
Штати) потрібно усвідомлювати відмінності, щоб групи людей не відчужувалися і правильно розуміли один одного. Ці відмінності обов‟язково треба враховувати під час психологічного консультування, бо завдяки цьому і клієнт, і
консультант будуть відчувати себе найбкомфортніше.
Кінесика (невербальна система спілкування) і парамова – це різні галузі
дослідження, що можуть стати корисними, щоб допомогти зрозуміти менш
очевидні частини процесу спілкування. Кінесика включає рухи тіла, такі як постава, вираз обличчя, зоровий контакт та інші жести, що часто залежать від культури. У деяких східних азійських культурах, наприклад, китайській і японській, відмежування від усіх емоцій, починаючи від гніву і суму до щастя і кохан136

ня, розглядається як знак сили, зрілості і мудрості. Це призвело до стереотипів
про деякі азійські народи, як таємничі й оманливі. Під час терапії може здатися,
що вони не володіють своїми емоціями. На противагу, це може також призвести
до стереотипів про менш стримані культури.
Серед багатьох американців потиск рук – типовий тип привітання. Ставлення до цього, здавалося б, простого акту значно різниться залежно
від культури і ситуації. Наприклад, латиноамериканці потискують руки частіше, міцно і протягом довшого часу (Eakinsand Eakins,1985; Jensen, 1985). Зоровий контакт – інший приклад невербальної поведінки, який може розглядатися
як знак поваги у деяких культурах, тоді як в інших культурах це є знаком непокори і зовнішньої ворожості. Традиційно члени племені навахо, розмовляючи
з іншими, покладаються значною мірою на периферійний образ і розглядають
безпосередні погляди як ворожі, які найчастіше стримують або карають дітей
(Knapp,1972). Деякі мексиканські американці та японці також уникають безпосереднього зорового контакту, бо це вважають знаком неповаги. Здається, що
білі більше цінять зоровий контакт як знак уваги до бесіди, ніж темношкірі
(Smith,1981). Іншою помітною різницею між чорними та білими американцями
є відсутність серед перших другорядних голосових зв‟язків, наприклад 'uhhuhs", та рухів головою на знак активного слухання (Hall, 1976; Kochman, 1981;
Smith, 1981). Це здавалося зайвим для багатьох темношкірих, адже зрозуміло,
що всі слухають.
Психотерапевти повинні розуміти різницю між культурами, щоб уникнути відчуження пацієнтів, які можуть належати до особливих культур. Вивчення
культури пацієнта є важливим, бо це єдиний шлях розглянути всі питання
у правильній

перспективі.

Важливість

культури

є

також

центральною

у психотерапевтичному лікуванні.
КУЛЬТУРНО ЗУМОВЛЕНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ У ПСИХОТЕРАПІЇ
Корисним інструментом у клінічній психотерапії є метафора. Здатність
метафори «використовувати слово або словосполучення до об'єкта або
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концепції, яке воно буквально не позначає, щоб запропонувати порівняння
з іншим об'єктом або концепцією» (Urdang та Flexner, 1968, p.840), дозволяє
краще зрозуміти ситуацію через порівняння з чимось подібним. Поверховий
аналіз ситуації у протилежному напрямі, дозволить побачити чіткіше ситуацію, бо це виходить з оригінальної площини, а тому може бути розібрано
на складові частині й описано. Як вважає Літлман (Littleman, 1985), метафори
можуть досягти емоційного плану особистості.
Характерною рисою метафор є здатність мотивувати людей і бути трампліном для нових ідей. Метафори призводять до відкритості розуму, що є дуже
корисним у терапії. Метафори виявляють культурні вірування та ідеї, що можуть бути використані у терапії. У латиноамериканській культурі dichos (народні приказки) зазвичай утворюють культурно сприятливу атмосферу для
пацієнта. Встановлення стосунків з пацієнтами, особливо через platicando, що є
неформальною розмовою на дозвіллі, є надзвичайно важливим під час роботи з
латиноамериканцями (Gomez та Cook,1977). Подібна розмова створює теплу
атмосферу, сприятливу для бесіди.
Зуніга (Zuniga, 1992) роз'яснює, що dichos (народні приказки) виражають
спадщину та культурні цінності мексиканського й іспанського походження, і
допомагають у терапії з латиноамериканцями. В іспанській культурі ці приказки звичайно використовуються, щоб розвивати і демонструвати моральні цінності, ставлення і належну соціальну поведінку. Через dichos можна зрозуміти
світосприйняття і людську психологію. Зуніга пропонує шляхи, як dichos можуть бути впроваджені у терапію. Так, лікарі-консультанти повинні вивчити
різноманітні приказки - dichos,- щоб використовувати їх у відповідних ситуаціях. Наприклад, якщо пацієнт почуває себе не в гуморі, він, мабуть, хоче почути
щось заспокійливе, на зразок, “No hay mal que por bien no venga”, що перекладають як «немає злого, щоб на добре не вийшло». Ця фраза є подібною до англійської фрази “it‟s a blessingin disguise” («немає лиха без добра») (Galvan та
Teschner, 1989, p. 132). Інші важливі спостереження, які приказки можна включати, групуються навколо таких принципів, як самовідповідальність, ризик, ва138

жка праця, терпіння, пробачення тощо (Zuniga, 1992).
Інколи пацієнтам важко сприйняти зміни під час терапії через страх відмежуватися від культурних цінностей. Зуніга (Zuniga, 1992) пояснює цю тенденцію, наводячи приклад 23-річної студентки, американки мексиканського походження. Ця дівчина походила з неблагополучної родини. Вона була
під величезним тягарем сімейних обов‟язків, що чинили негативний вплив на її
академічну успішність. Під час терапії вона працювала з проблемами, які виникли через те, що її батьки були алкоголіками. Ця ситуація у родині позбавила її
ролі дитини, а натомість дівчина стала дитиною, на яку покладено функції батьків. Крім того, її змусили відчувати себе винною за велике бажання навчатися
в коледжі і робити кар‟єру. Соціальний працівник використав приказку (dicho),
пов‟язану з людською індивідуальністю й унікальністю, щоб допомогти дівчині
зрозуміти власну роль за допомогою культури. Ця приказка – dicho -, "Cadacabezaes оnmundo"- існувала у власній культурі й охоплювала ідею, що «ви маєте
право шукати щось, навіть якщо це повністю відрізняється від вашого оточення» (Zuniga,1992).
Інший випадок з молодою дівчиною, яка відчувала тиск виконати культурну традицію, ставши дружиною та матір'ю, призвів до психотерапії, коли
вона опинилася в стосунках, просякнутих насиллям. Ця 21-річна американка
мексиканського походження, студентка коледжу, відчувала тиск родини вийти
заміж. Чоловік, за якого вона мала вийти заміж, був невірний їй і почав бити її.
Щоб не розчарувати родину, дівчина боялася розривати стосунки. Психотерапевт продекламував їй dicho і попросив пояснити, як вона зрозуміла значення.
Dicho "Mejorsolaquemalacompaсada" стверджувало, що краще бути самому, ніж
у нездорових стосунках. Молода жінка негайно визнала це і впевнилася, що її
власна культура підтримає її рішення не одружуватися з чоловікомнасильником. Через терапію вона врешті набралася хоробрості закінчити навчання і дотягнути мети, яку вона хотіла виконати перед тим, як створювати
родину.
Використовуючи dichos або інші культурно зумовлені прислів‟я
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з пацієнтами-білінгвами, можна досягти значних успіхів у терапії. Але є методи, які треба використовувати, аби забезпечити максимум користі. Природно,
що білінгвальні лікарі-консультанти, обізнані з особливою культурою пацієнта,
мають перевагу в тому, що вони більше знають корисних метафор для
різноманітних ситуацій. Лікарі, які погано обізнані з культурою пацієнта , можуть все-таки використовувати такі метафори через знайомство з деякими
культурними цінностями пацієнта

так само, як і через дослідження

різноманітних культурних метафор. Те, що лікарі визнають культуру пацієнта і
роблять зусилля познайомитися з нею, безсумнівно, допоможе покращити стосунки з пацієнтом.

ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Одним із суперечливих рішень у допомозі білінгвам спілкуватися з професіоналами з ментального здоров'я є використання послуг перекладачів. Це
часто найреалістичніший і найлегший шлях для консультанта, який не розмовляє рідною мовою пацієнта, - з спілкуватися з пацієнтом-білінгвом, тому є багато проблем, пов‟язаних з цим методом.
ПРОБЛЕМИ І ПИТАННЯ В ЗАЛУЧЕННІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ПСИХОТЕРАПІЇ
Маркос (Marcos,1979), Васквез і Джавіер (Vasquez and Javier, 1991) визнали кілька спільних помилок, які непідготовлені перекладачі роблять під час сеансу психотерапії. Ці помилки включають пропуски цінної інформації або емоційного вираження, додаткові слова, заміни, неправильна інтерпретація розмови пацієнта, стиснення думок пацієнта. У деяких випадках перекладачі намагалися перефразувати або «знайти смисл» у розумових процесах і фразах пацієнта. Коли є стосунки між пацієнтом та перекладачем, сімейні чи іншого типу,
перекладач може постаратися відповісти за пацієнта. Перекладач може також
захистити пацієнта, роблячи його емоції максимальними або мінімальними.
Васквез і Джавіер (Vasquez and Javier, 1991) роз'яснили процес обміну ро140

лями між перекладачем і лікарем-консультантом та його наслідками. Влада
перекладачів у їхній ролі має тенденцію виходити з-під контролю у деяких випадках, і тоді перекладач намагається взяти на себе роль психотерапевта. Перекладачі можуть вставляти свої власні думки щодо діагнозу або методів лікування, не ставитити або роз'яснювати питання, які лікар намагається обговорити з пацієнтом. Такі помилки можуть мати дуже негативні впливи на процес
психотерапії і, що найважливіше, загальний результат для пацієнта. У двох
прикладах випадків з дослідження Васквез і Джавіер залучення некваліфікованого перекладача викликало збільшення ризику суїцидальних тенденцій в одному випадку і їх зменшення й ігнорування в іншому.
У першому випадку, іспанськомовну жінку привезли до лікарні швидкої
допомоги після того, як вона наковталася таблеток. Жінку розпитав англомовний лікар, а за перекладача був її 15-річний племінник. Жінка страждала від
депресії й інших проблем через нещодавню смерть її матері, фінансові труднощі й інші проблеми, пов‟язані з її недавньою еміграцією. Боячись того, що
може статися, якщо її госпіталізують, жінка змусила хлопчика сказати лікареві,
що то була помилка. Нічого не було згадано про її депресію і про голоси її
мертвої матері, які вона чула. За тиждень жінку знову привезли до лікарні після
того, як вона намагалася стрибнути з вікна п‟ятого поверху. Цей випадок показує небезпеку залучення некваліфікованих перекладачів - членів родини. Не
важко зрозуміти

позицію хлопчика, який не тільки не повністю передав

ситуацію, але й не захотів піти проти бажань тітки. Якщо перекладачем є член
родини, тоді необхідної об'єктивності бракує, і психотерапевту важко виконувати свою роботу.
У

другому

випадку

40-річна

жінка

звернулася

за

порадою

до психотерапевта, як поводити себе з 14-річним сином, який відстає у розвитку і якого щойно госпіталізували з гострим психічним станом. Санітар психотерапевта виступив у ролі перекладача. Упродовж усієї розмови з клієнтом перекладач перефразував те, що говорили і психотерапевт, і пацієнт. Перекладач
виступав як посередник у лікаря-консультанта, який ставив запитання і робив
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коментарі на адресу перекладача. Це змушувало перекладача змінювати питання, запитуючи пацієнта. Перекладач також акцентував увагу на певних частинах того, що сказав пацієнт, і неодноразово повторював їх лікареві поза контекстом, часто не використовуючи ті самі слова. У цьому випадку почуття розпачу, які жінка пережила внаслідок ситуації з сином, представлялись перекладачем як безвихідь і безпорадність у її житті через проблеми з сином. Жінку
представили у такому ракурсі, ніби вона мала суїцидальні думки і була готовою
вбити себе. Фокус був відведений далеко від її сина і спрямований на неї та її
власні труднощі. Викривлення ситуації перекладачем призвело до нерозуміння
жінки, внаслідок чого вона не отримала лікування, якого бажала. Якби у психотерапевта було розуміня того, що фактично відбувалося у свідомості пацієнтки,
її можна було б лікувати належним чином.
Необхідність психотерапевта забезпечувати відповідні емоційні відповіді
у терапевтичному процесі може наражатися на небезпеку від некваліфікованих
перекладачів. У деяких випадках витончені вираження співчуття повністю
ігнорує перекладач і не передаюту пацієнту. Співчуття є надзвичайно корисним, щоб допомогти пацієнту відчувати себе зручно, і служить як заохочення
для пацієнта далі виражати свої емоції. Також деякі вислови пацієнтів часто
мають багато інформації для кваліфікованого психотерапевта; якщо ці вислови
ігнорує перекладач, то вони загубляться. Якщо перекладач залучається
до психотерапії, його потрібно навчити помічати такі незначні речі і бути чутливим до того, що навіть найменші зміни того, що говорить пацієнт, можуть
дуже вплинути на процес психотерапії. Дуже легко змінити мову і помістити її
в інший контекст.
Завдяки ймовірності таких помилок, Васквез і Джавіер (Vasquez and
Javier, 1991) наполягають на тому, що нетренованих перекладачів не можна використовувати у психотерапії. Однак, якщо вони використовуються, необхідно,
щоб консультант обережно вивчав невербальні сигнали і реакції пацієнта, як і
сам був свідомий поведінки перекладача. Консультант може помітити та зменшити зміну ролей, видалення і додавання інформації, стиснення і заміни.
142

КОРИСТЬ ВІД ПЕРЕКЛАДАЧІВ ПІД ЧАС ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ
СЕАНСІВ
Незважаючи на згадані проблеми, перекладач виконує дуже цікаву і цінну
роль. Розуміння культури пацієнта, обізнаність з культурою психотерапевта
можуть допомогти з'єднати дві різні культури. Перекладач може допомогти у
порозумінні між психотерапевтом і пацієнтом. Унікальні культурні традиції
існують у всіх культурах, а їхнє визнання призводить до кращого загального
зв'язку і порозуміння.
Крім того, перекладач має бути відповідальним за те, щоб пацієнт почував себе невимушено, адже йому може бути незручно через необхідність отримання

психотерапевтичної

консультації.У

багатьох

культурах

існують

упереджені думки щодо послуг, які стосуються розумового здоров'я. У деяких
азійських культурах це вважають недостойною професією. У латиноамериканських культурах дотримуються думки, що в цьому немає необхідності, бо проблеми будуть обговорювати в родинному колі або з духівником (Altarriba та
Bauer, 1998 a, b). Вихований білінгв, ознайомлений з двома культурами, буде
поширювати інформацію серед інших членів общини, щоб подолати певні культурні бар'єри.
Однак перекладачі можуть поділитиcя певними труднощами зі спогадів
про тих, кому вони допомагають, і визнання цієї можливості повинно бути правильно спрямоване. Оскільки багато емігрантів прибули до Сполучених
Штатів, наприклад, щоб знайти притулок від поганих умов на їхніх батьківщинах, з ними може прибути негативна пам'ять або травми з минулого. Так відбувається з біженцями з Близького Сходу, Боснії та інших країн, які зустрічалися
з негараздами. Якщо у людини, яка перекладає про якісь звірства, були подібні
травми, тоді можливо, активна роль у такій дискусії викличе гіркі спогади і
змусить виявити такі травми. Це є іншою причиною, чому підготовка
перекладачів є такою важливою. Підготовка перекладачів, які б знали схожі ситуації, а також відчували власні межі у тому, що вони відчувають під час сеансу, є необхідним і справедливим для перекладача.
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ПІДГОТОВКА ТА ОСВІТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Повне

розуміння

можливих

труднощів,

які

можуть

трапитися

з присутністю перекладачів у психотерапії, допоможе розвинути навчальні програми, що можуть завадити таким проблемам. Неодноразово зазначалося, що
нетреновані перекладачі повинні бути усунуті з терапії. Освіта для двомовних і
двокультурних осіб, які хочуть працювати перекладачами, має покривати багато галузей. Муссер-Гранскі і Гарілло (Musser-Granski and Carillo, 1997) припускають, що в США курси мають включати такі теми: англійська мова й американська культура, термінологія з розумового здоров'я, концепції та втручання,
інтерпретація слів та впливів, засоби лікування, втручання кризи, управління
випадком, початкові вміння консультувати, техніка інтерв'ю тощо. Двомовний,
двокультурний стажист повинен мати краще розуміння терапевтичного процесу
і вміти асистувати психотерапевтові неформально і професійно.
КУЛЬТУРНІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ БІЛІНГВІВ
Лікуючи пацієнтів-білінгвів, психотерапевт повинен знати подробиці матеріалу з їх мови і культури. Пам'ятати про ці чинники у психотерапії двомовного і двокультурного населення є найбільш важливим у збільшенні якості послуг ментального здоров'я, а також у зменшенні загального рівня втрати результату (Flaskerud,1986). Було доведено, що національні меншини порівняно з
білим населенням, мало зверталися до психотерапевтів, зважаючи на втрату
здорового населення (Snowden Cheung, 1990, процитовано у Sue, 1991;
Sue,1977). Ми будемо далі досліджувати фактичне використання служб розумового здоров'я різними національними меншинами, як і деякі культурні бар'єри, що заважають підтримувати психотерапію.
КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ РОЗУМОВОГО ЗДОРОВ'Я НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ
Кілька чинників навели як такі, що сприяють недостатньому користуванню послугами психотерапевтів. У дослідженні послуг розумового здоров'я у
144

тисячах амбулаторій в Лос-Анджелесі, Сью (Sue, 1991) відзначено багато відмінностей серед рас та етнічних груп. Населення, яке досліджували, складалося
з багатьох тисяч азійських американців, мексиканських американців, афроамериканців та білих пацієнтів протягом понад п‟яти років. Дослідження було спеціально організоване, щоб вивчити тривалість лікування, різновид отриманих
послуг і загальний стан здоров‟я пацієнтів. Автори висунули гіпотезу, що етнічна сумісність між пацієнтом та психотерапевтом була корисною для пацієнта.
Це вивчення надало багато цікавих знахідок. Помітили, що афроамериканці мали тенденцію забагато користуватися послугами розумового здоров'я, хоч азійські та мексиканські американці замало ними користувалися. Але рівні припинення лікування були найвищі в афроамериканців, а далі у порядку зменшення,
білих, мексиканських американців та азійських американців. Хоч азійські американці найменш імовірно розпочинали лікування, однак, вже розпочавши, вони залишилися довше і мали значно кращі результати, ніж афроамериканці. Було доведено, що етнічна сумісність мала вплив на тривалість лікування, але не
на результат, крім мексиканських американців. Можливо, найважливішою для
цієї теми була знахідка, що серед пацієнтів, котрі розмовляли домінуючою мовою, неанглійською, етнічна і мовна сумісність між пацієнтом і психотерапевтом зумовлювала тривалість лікування і загальний результат. Здається, певна
атмосфера і розуміння виникали через подібні етнічні характеристики між психотерапевтом і пацієнтом. Інші причини можуть включити мовне і культурне
розуміння психотерапевта. Не говорячи вже про те, що психотерапевт має бути
тієї ж нації, що і пацієнт, але це не обов‟язково для культурно важливих послуг.
Етнічно направлені програми розумового здоров'я були створені, щоб допомогти зменшити проблему високого рівня виходу з програми серед груп національних меншин (Takeuchi, Sue, та Yeh, 1995). Ву і Віндл (Wu аnd
Windle,1980) також повідомили про безпосереднє співвідношення між використанням послуг розумового здоров'я афроамериканцями й азійськими американцями та збільшенням у залученні різних груп людей до цих послуг. Такетучі
(Takeuchi) та колеги (1995) проводили дослідження протягом шести років,
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порівнюючи рівні повернення, тривалість програм лікування та загальний результат як функцію будь-якої етнічно зумовленої або головної терапевтичної
програми. Етнічно зумовлені програми забезпечують належні служби етнічно
схожим персоналом і видозміненим лікуванням (Sue,1977). Метою дослідження
було випробувати, чи ці програми є ефективними, і дослідження показало, що
вони повністю ефективні. Ступінь повторного звернення до етнічно зумовлених програм була вищою, ніж до головних програм серед афроамериканців,
азійських американців і мексиканських американців, хоч загальний результат
лікування не був зрозумілим з цих даних. Також не зрозуміло, що робило етнічно зумовлені програми вигіднішими у рівні повернення до них. Це питання
потрібно вивчити в майбутньому дослідженні. Потрібно зауважити, що дослідження Такетучі (Takeuchi) і колег виглядало, здебільшого, ніби культура не
має нічого спільного з мовами. Однак завдяки культурній різноманітності білінгвів ці знахідки є важливими для користувачів послуг розумового здоров'я.
КУЛЬТУРНІ БАР'ЄРИ В ЛІКУВАННІ БІЛІНГВІВ
Пояснення недостатнього звернення до послуг психотерапевта, здається,
полягає в тому, що у багатьох родиноцентричних культурах очікується, що
проблеми розумового здоров'я не повинні обговорюватися поза родиною. Родичі, старійшини, духовенство та/або сімейні лікарі – це ті люди, до яких потрібно звертатися під час труднощів. Традиційні цілителі, як лікарі, що займаються акупунктурою, травники, маги, практики вуду, на додачу до сімейних лікарів
– ресурси, щоб лікувати розумові проблеми. (Flaskerud, 1986; Lin, 1983; Keefe,
Padilla, та Carlos, 1979; Maduro, 1983; Snow, 1983).
Родинні зв‟язки особливо сильні серед кубинських, пуерто-риканських і
мексиканських американців (Altarriba та Bauer, 1998a, b; Boswell та Curtis, 1983;
Comas-Diaz,1993). Азійські американці і жителі тихоокеанського узбережжя
також віддають перевагу вирішувати проблем у межах родини або
за допомогою сімейного лікаря і не прагнуть психіатричного втручання (Yu та
Cypress,1982). Snowden та Cheung (1990) вказують на відсутність досліджень
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про поведінку в пошуку допомоги корінними американцями і жителями Аляски.
Рівень росту культурного рівня є важливим чинником у передбаченні
тих, хто прагне психотерапії, а хто ні. Веллс (Wells), Гоух (Hough), Голдінг
(Golding), Бурнам (Burnam) та Кагно (Karno, 1987) вивчали використання послуг психотерапевтів мексиканськими американцями як функцію їхнього рівня
культурного зростання. Вони дійшли висновку, що менш культурні мексиканські американці використовували служби найменше, мексиканські американці з
високим рівнем інкультурації користувалися послугами на середньому рівні, а
латиноамериканці, білі американці користувалися послугами розумового
здоров'я найбільше.
Мова є, звичайно, бар'єром для багатьох білінгвів, які погано знають мову, якою розмовляє психотерапевт. Крім мови, є негативне ставлення і стереотипи щодо служб розумового здоров'я і психічно хворих, що є спільним
у багатьох культурах, але переважає серед населення етнічних меншин. Сором і
тавро ганьби, прикріплені до розумово хворих, є поширеними серед етнічних
меншин.
Ганьба і сором часто є результатами асоціацій емоційних проблем і розумового здоров‟я з аморальними думками та поведінкою; та питання сімейної
спадковості роблять це ганебним для цілої родини (Anderson, 1983; Muecke,
1983; Powell, 1983; Skolnick, 1978; Sueта Morishima,1982).
Економічні бар'єри не дають можливості великій кількості етнічних меншин користуватися послугами розумового здоров‟я. Групи меншин непропорційно розміщені серед бідних і напівбідних економічних груп. Ці дані також
впливають на користування послугами розумового здоров'я.
Часто меншини, які недавно емігрували, повинні мати справу
з труднощами, такими, як мовні бар'єри, пристосування до культури і бідність.
Дискримінація та сегрегація є також спільними стресовими факторами, які
сприяють безробіттю. Завдяки цим труднощам пацієнти з меншин часто мають
більше розумових хвороб, ніж інші пацієнти (Anderson, 1983; Maduro, 1983;
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Muecke, 1983; Sue та Morishima, 1982). Але це тому, що ці групи не шукають
послуг, поки симптоми їхніх хвороб не стануть важкими.
РОЗВИТОК МУЛЬТИКУЛЬТУРНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ: СУТНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ТА ОСВІТИ
Демографічні зміні у Сполучених Штатах і в межах інших націй викликали інтерес до програм з підготовки й освіти для розвитку багатокультурних
компетенцій у консультантів і працівників сфери психічного здоров'я (напр.,
Javier, 1989; Ponterotto, 1987; Sciarra та Ponterotto,1991). Sue, Arredondo та
Mcdavis (1992) описали кілька багатокультурних стандартів та компетенцій, що
складає частину підготовки, яка приведе до розвитку культурно компетентних
консультантів.
ПІДГОТОВКА КОНСУЛЬТАНТІВ З ПИТАНЬ
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
Дас (Das, 1995) збільшує перспективу щодо того, як готувати консультантів і працівників з психічного здоров'я, щоб включити додаткове знання з історичного, соціального, політичного та демографічного контексту, в межах якого
клієнт розвивався і в межах якого фактично відбувається психотерапія. Застосування мультикультурної теорії може стати внеском до розвитку програм підготовки, пропонуючи студентам різноманітні аспекти культурного розвитку: як
культура формує поведінку, як цінності і вірування керують розвитком психічного здоров'я та як ці вірування впливають на бажання особи займатися лікуванням розумового здоров'я. Найважливіше, що Дас (Das) визнає: у підготовці
індивідів в аспектах культури, їхня обізнаність з власним культурним упередженням і віруваннями може збільшитися, що призведе до сумнівів щодо цінностей і вірувань. «Освіта багатокультурних консультантів мусить зробити їх
обізнаними з їхніми власними культурними здобутками, вмілими і співчутливими під час роботи з особами, чиї культурні погляди і досвід можуть відрізнятися від їхнього власного» (с.50). Дивно, але дослідники або практики - фахівці
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зрідка згадують про особливу потребу поєднувати мову і мовно пов‟язані питання у мультикультурні програми тренувань.
РОЗВИТОК ОСОБЛИВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Сью (Sue, 1990) підкреслює потребу розробити культурно особливі
стратегії у розвитку вмінь консультування. Він зазначає, що розвиток цих
технік або компетенцій має походити з концептуальної рамки, а не зі звичайної
спроби застосувати культурні фактори або культурне знання до плану лікуванн
конкретного пацієнта. Сью зауважує, що застосування культурно-специфічних
технік повинні бути добре засновані у концептуальному і теоретичному
мисленні і дослідженні, яке включає вивчення стилів комунікації, невербальної
комунікації, парамови або голосових сигналіві їхніх соціальних і політичних
конотацій у рамках однієї культури та між різними культурами. Сью попереджає, що жоден підхід не підійде для роботи з особами в усіх культурах. Однак
у межах будь-якої теоретичної орієнтації, яку будь-хто може прийняти, є простір для застосування культурно- та етнічнооснованих стратегій, що може покращити ефективність консультанта. Нарешті, Сьюс тавить особам запитання,
які особливі культурні групи відповідали б потребам їхнього здоров'я перед
тим, як з‟явився західний підхід до практик розумового здоров'я. Це питання
виявить основні вірування і ритуали, яких дотримується окрема група, та підвищить спроможність терапевта або консультанта включати ці вірування у план
лікування, що може стати зручним для пацієнта.
Сью, Арредоно і Мкдавіс (Sue, Arredondo, Mcdavis, 1992) окреслили велику кількість особливих компетенцій, які професіонали з психічного здоров'я
мусять розробити аби забезпечити лікування, яке охоплює культурну та кроскультурну інформацію. На додачу до згаданого раніше, консультанти, які зацікавлені, щоб стати культурно кваліфікованими, мусять знати таке: обізнаність
зі стереотипами їхніми власними і з інших культур, расових та етнічних груп,
знання останніх досліджень, пов‟язані з етнічними та культурними групами,
знання релігійних та духовних вірувань, якого дотримуються групи, знання з
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сімейної структури меншин і їхні цінності, підготовка в традиційних техніках
оцінки і, нарешті, знання соціополітичних структур та інститутів, які оточують
пацієнта. Найважливіше, Сью та ін.

стверджують, що мова повинна бути

оцінена, а співвіднесення мов повинне бути зроблене досяжним, якщо можливо.
Якщо перекладачі не доступні під час роботи з білінгвом, психотерапевт або
консультант повинні шукати компетентного двомовного психотерапевта. Те ж
саме пише і Сантьяго-Рівера (Santiago-Rivera, 1995), що домінування мови і
вибір мови треба визначити перед початком лікування пацієнта-білінгва.
ВИСНОВКИ І НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Вивчення мови і мовної обробки йде одночасно з дослідженнями питань
розумового здоров'я. Особи давно вивчили роль вербальної поведінки
у психотерапевтичних сеансах і її вплив на консультування і лікування психічного здоров'я. Ще не отримала значної уваги роль мультилінгвізму або використання однієї чи кількох мов у психотерапії і її відношення до позитивних
результатів у лікуванні психічного здоров'я. Поточний перегляд допускає, що
вербальні ярлики були репрезентовані по-різному в кожній мові. Дослідження
суперечливі: чи є потреба розуміти розвиток і репрезентацію знань емоційних
слів у двомовних спікерах так, щоб ця інформація могла бути використана як
інструмент під час роботи з двомовними та двокультурними пацієнтами
у психотерапевтичних сеансах. Здається, що минулий досвід часто закодований
мовою і що відповідна мова може бути успішно використана у сигналах пошуку під час діалогу з пацієнтом-білінгвом. Використання лінгвістичних приладів,
які є культурно особливими і багатими (напр., dichos або прислів'я), може бути
корисним у зв'язку з пацієнтами та формуванні спільноти у межах сеансів розумового здоров'я, що може сприяти атмосфері довіри та впевненості між психотерапевтом і пацієнтом. Доведено, що лінгвістичні і культурні фактори можуть бути включені у плани лікування

двомовних пацієнтів. Крім того,

підготовка та освіта потенційних консультантів і спеціалістів з психічного
здоров'я мусить включити підхід, який має соціальні, політичні, історичні та
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культурні питання, що підходять для пацієнтів так само, як і підготовку, яка
стосується інструментів для оцінки використання мови і мовного домінування.
Справді, спроможність переключатися між мовами може розглядатися як цінна
техніка, щоб отримати подальше проникнення у проблемні та психологічні питання, з якими зустрічається пацієнт-білінгв.
Подальше дослідження має сфокусуватися на ширшому діапазоні культур і мов, ніж ті, що були вже розглянуті. Маса інформації відносно перемикання з однієї мови на іншу і змішання мов у психотерапії стосується питань
про світ емоцій для білінгвів, які знають англійську й іспанську, тоді як інші
мови здебільшого проігноровані. Також є велика потреба в дослідженнях кроскультурних репрезентацій емоцій та емоційних слів-концептів. Імовірно, що
емоції закодовані по-різному різними мовами незалежно від порядку, в якому
вони можуть набуватися багатомовним спікером. Чи може іспанська мова бути
багатшою, глибшою мовою в емоційному плані, ніж англійська? Мало відомо
про цю сферу. Подальші дослідження потрібно спрямувати на мовні нюанси,
наприклад, ідіоматичні вирази і метафори, що використовуються у багатьох
мовах, щоб виразити моральність, вірування та інші цінності. Залишається багато чого, що можна отримати, охоплюючи широкий діапазон мов у цій галузі.
Ще інша частина проблеми – це перехід з однієї мови на іншу під час роботи з
підлітками, які також можуть були залучені до сеансів психотерапії. Багато потрібно дізнатися про знання емоційних слів білінгвами і їх застосування у лікуванні психічного здоров'я.
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БІЛІНГВАЛЬНА АФАЗІЯ
Елізабет Айджелба, Лорейн К. Облер та Шіямала Ченгаппа
ВСТУП
Вивчення афазії як низки порушень мови, які виникають після ушкодження мозку, дають нам можливість зрозуміти, як працює мозок. Вивчення
афазії в білінгвалів або поліглотів дозволяє відповісти не тільки на запитання,
пов'язані з білінгвальною афазією (зокрема, чи може в одній мові
спостерігатися афазія, а в іншій - ні? Яка мова спричиняє появу недоліків?), але
й питання про білінгвізм perse: чи надає наш мозок окремі імпульси для кожної
мови, якою ми володіємо? Як ми перемикаємося з однієї мови на іншу та
використовуємо їх належним чином та чи не змішуємо? У цьому розділі
описуємо розвиток дискусії мовного прориву в поліглотів, який існує протягом
ста двадцяти років сучасної фазіології. Ми обговорюємо питання, спрямовані
на дослідження двох мов, які сфокусовані на різних, але додаткових аспектах:
одна модель акцентує різні системи пам'яті, що впливають на утворення мови в
білінгвалів, інша модель фокусується на виконавчому контролі мовних
функцій. Така структура дозволяє нам обговорити літературу з клінічних
випадків білінгвальної афазії, фокусуючись на феноменології, помітних у них
розладів, включаючи перемикання мови, розлади перекладу протягом лікування
від афазії.
ПРОБЛЕМИ В ЛІТЕРАТУРІ СТОСОВНО БІЛІНГВАЛЬНОЇ АФАЗІЇ
АБО АФАЗІЙ ПОЛІГЛОТА
Кінець дев'ятнадцятого століття ознаменував період запеклих дебатів,
сконцентрованих на відповідях на запитання мовної репрезентації в мозку.
Початкові почуття були результатом клінічного дослідження та патологічно
корелюють із тими, які були знайдені в мозку протягом афазії. Паул Брока
(1865 - 1977) пов‟язує їх із називанням внутрішньої частини третьої фронтальної звивини мозку в лівій півкулі або центром моторики, що знаходиться саме
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тут і відповідає за розмовні слова (див. рис. 3.1). Він обгрунтовував свої висновки тим, що його пацієнт Леборгн був неспроможний говорити, за винятком
єдиного складу, та афазія Леборгна й ще шісти подібних пацієнтів потім
відкрила цю частину мозку, яка була пошкоджена. Кілька років потому Карл
Вернік (1874) приєднався до відчуттів Брока, відкривши задню частину першої
скронєвої звивини як сфери, що відповідає за сенсорне відчуття слів або розуміння мови (див. рис. 3.1).
Вернік також утворив першу модель на прикладі мозку, окреслюючи сферу моторного говоріння та сферу сенсорної мови, пов'язану з купкою ниток, що
передавали інформацію між двома центрами. Ця нескладна модель пояснювала
багато відомих симптомів афазії того часу, включаючи складності з мовним супроводом і здатністю розуміти розмовну мову, здатність розмовляти, але мати
складності в розумінні мови, що збереглася, та збережена здатність як говорити, так і розуміти мову, але не бути спроможним повторити слово або фразу.
Такі первинні спостереження за мозком відбувалися в Європі, де більшість людей розмовляли однією мовою або на діалекті, саме тому дуже скоро розгорнулися дебати з приводу мозкової організації мови, які поповнилися питанням того, як багато мов представлено в мозку. Ці питання з'явилися природно в
результаті парадоксальних симптомів, продемонстрованих протягом процесу
одужання від афазії в кількох випадках із білінгвальними мовцями та мовцямиполіглотами. Неврологи почали помічати дивні зразки одужання пацієнтів, які
розмовляли двома або більше мовами до афазії, але показували різні зразки
одужання у випадку з кожною мовою після інциденту з афазією, який прогресує. Найраніша відома теорія цього періоду та, що кожна мова має окрему
репрезентацію мозку або мовні центри, та це відкриття визначено мовними
центрами.
Сфера Брока включена у відтворення мови, а сфера Верніка включена у
сприйняття мови. Дві сфери пов'язують купку нервів.
Сфера Верніка була порушена, а деякі мови поліглота були повернуті, але
не завдяки порушенню їх особливих презентацій у мозку (Скоресбі-Джексон,
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1867). Не будучи використаною у своїй найсильнішій формі, модифікована
версія теорії повернулася. Завдяки сучасним технікам зображення, така теорія,
як теорія білінгвальної репрезентації мови/мовного утворення в нормальних
людей продемонструвала деяку вірогідність модифікованої форми в минулому
десятиріччі (Абуталебі, Каппа та Перані, 2001; Ілліс, 1999; Кім, 1997; Клайн,
2001; Тан, 2001).
Альберт Пітрес (1895-1953), невролог, який був деканом медичного факультету в Бордо, був першим, хто запропонував точку зору, що відповідала
потребам того часу. Він представив клінічні дослідження афазії, опубліковані
його сучасниками, та відкинув, що репрезентація поняття окремою мовою в мозку потребувала

принаймні чотири церебральних центри: двох сенсорних

центрів, для слухових та візуальних образів, два моторних центри, для графічних та фонетичних образів (с. 45).
Стратегія Пітерса, як і та, що належить іншим афазіологам кінця дев'ятнадцятого століття, була утворена для замінення невро-анатомічної перспективи аналізом функціональної якості розладу. Він указував на те, що протягом
одужання від афазії пацієнти проходять стадію, упродовж якої вони неспроможні зрозуміти або використати всі мови, які вони знають, через порушення, а
не повну руйнацію їх мовних центрів. Потім відбувається поступове повернення розуміння найбільш знаних мов, яке продовжується аж до повернення
здатності розмовляти найближчою мовою. Таке повторюється для будь-якої або
всіх інших мов, якими раніше розмовляв пацієнт. Для кожного мовне сприйняття повертається. Мстислав Мінковськи (1927 - 1983), швецький невролог,
підтримав відмову Пітресa від невро-анатомічних центрів для кожної мови в
мозку білінгвала. Він висловив думку, що в межах звичайної сфери активні
елементи знаних мов поєднуються та взаємодіють на лінгвістичному рівні.
Мінковськи також указав, що системи не треба розглядати як зруйновані, а як
послаблені; отже, афазійні симптоми є відображенням мовної системи, що
функціонує на зниженому рівні активації. Таке положення підтримали Хаглінкс
Джексон (1879) та Зігмунд Фрейд (1891-1953) у роботі з монолінгвальною афа161

зією. Думка про те, що мови, які вивчали пізніше, є мовами, на які впливала
мова, що вивчали спочатку, та той факт, що деструкція завдяки порушенням
відбивається на порушеннях мови, що будуть вивчати, - було точкою зору, яку
виправдовував Хаглінкс Джексон (1879), а потім підхопив Фрейд (1891 - 1953,
стор. 60, 61). Ступінь, до якого мова, яку вивчають потім, використовується, та
вік її оволодіння також бралися до уваги Фрейдом як важливі чинники у визначенні того, яка мова зберігається як така, що містить порушення.
Якщо мови мультилінгвального мовця мають загальну або поділену мозкову репрезентацію, симптоми афазії мають бути явними в усіх мовах і відкриття мови також повинно бути подібним в усіх мовах. Однак, якщо мозкова
репрезентація для кожної мови є окремою, то кожна мова, яка є знайомою мовцеві, може показувати різні рівні порушень і порядок повернення, може також
варіюватися серед мов. Доповідь Пітреса відкрила ворота до століття досліджень білінгвальної афазії, спрямованих на такі церебральні порушення. Альберт та Облер (1978) вказали на те, що в багатьох випадках білінгвальної афазії
дві або більше мови відкриваються пропорційно до їх хворобливого професіоналізму. Однак у тих випадках, коли ставало очевидним диференційоване відкриття, мова, що найактивніше використовувалася під час порушення в пацієнта,
здавалася найбільш схожою на ту, що відтворилася після хворобливого стану
першою (Альберт та Облер, 1978). Такий зразок одужання демонструє правило
Пітреса більше, ніж Рібота, чия загальна теорія передбаченої пам‟яті говорить
про те, що мова, яку вивчали першою, повинна повернутися першою.
Парадіс (1977) указував на те, що передбачення одужання є складним випадком у кожного окремо взятого поліглота. Він утворив таксономію зразків
одужання, які впливають на ступінь порушення, та мова повертається до поліглота, який робить демонстрацію диференційною (кожна мова може продемонструвати різні порушення та одужання такою ж або іншою мірою); паралельною
(мови можуть демонструвати подібні порушення та ступінь одужання); антагоністичною (існує регрес в одній мові, але прогрес в іншій); послідовною (одна
мова відтворюється першою й тільки потім прогресом в іншій мові); вибірко162

вою (одна або більше вже знайомих мов залишаються вибірково порушеними);
та змішаною (мовець змішує всі мови для спілкування). Про окремі випадки
кожного з цих типів одужання вже доповідали, причому перші дві зустрічалися
частіше за інших. На додачу до доповідей про одужання від афазії, до якої ми
повернемося в розділах 3,4, у багатьох працях із білінгвальної афазії протягом
останньої половини століття обговорювали ще два аспекти. Перший – це питання про те, чи виникає перехресна афазія (порушення правої півкулі, що
спричиняє втрату мови) частіше в білінгвалів та поліглотів, і друге – це питання
про те, чого можна навчитися зі зразків узагальнення в мовах афазійної терапії,
яка діє в одній із мов білінгвала.
Щодо пересічної афазії, Глонінги (1965), які порушили це питання, та невелика кількість учнів як відгук на їхню доповідь про чотирьох пацієнтів, сперечалися й підтримували випадковість перехресної афазії, що зростає, у білінгвалів та поліглотів. Питання є цікавим, бо високий ступінь вірогідності пересічної афазії в білінгвалів, ніж у монолінгвалів, буде рефлекторним як результат
більшої участі правої півкулі в мові, яка утворюється серед білінгвалів. Одночасно доходимо висновку про те, що переконливе, методологічно правильне
вчення не підтримує збільшену випадковість пересічної афазії в білінгвалів. Частина літератури про терапевтично спрямоване одужання від афазії включає
статті Фредмана (1975), чиї учасники були користувачами багатьох мов, яким
надавалася терапія на івриті. Фредман зробив узагальнення, спрямоване на інші
мови, основане на афазійності членів родини. Додаткова література дає інформацію про те, що узагальнення виникає для розуміння того, що утворюється
(наприклад, Ватаморі та Сасанума, 1978, для японсько-англійських білінгвалів).
Фарокі та Ченгаппа (1998), наприклад, досліджували гіпотезу видалення слідів
(Гродзінскі, 1986, 1995) та їх значення для втручання у випадку з мультилінгвальним пацієнтом з аграматичною афазією зі знанням каннади, хінді, англійської
та мови телугу. Вони простежили, що порушення слідів репрезентацій структури Д було пояснено дефіцитом аграматичних афазій. Узагальнення запропонованих концептів було спрощене лише тоді, коли пацієнт був складним білінгва163

лом, а мови були спорідненими (каннада та телугу) та коли обидві мови використовувалися однаково в дохворобливому оточенні пацієнта (хінді та англійська). Перехресномовне узагальнення було краще для сприйняття, аніж для
утворення. Так, система сприйняття в білінгвала є уніфікованою, а утворення є
двоїстим. Паралельне одужання було очевидним щодо каннади та телуру, а диференційне одужання для англійської та хінді, що пояснено на основі різниці
мовної структури та дохворобливого стану мови. Більш специфічні вчення робилися в групах білінгвалів, хворих на афазію. Бос та Ченгаппа (2000), наприклад, досліджували названий дефіцит у трьох каннадо-англійських хворих на
білінгвальну афазію на предмет трьох завдань, що мають різні назви, та порівняли їх презентацію з позначками віку та роду. Паралельний дефіцит спостерігався в тих із них, хто розмовляв каннадо та англійською мовою, за винятком
результатів із конфронтації називання, де спостерігалося різне ушкодження.
Не існувало статистично значущої різниці між презентацією L1 та L2.
Щодо коливань сприйняття, Среедеві (2000) вивчав їх у хворих на афазію,
що спілкувалися мовою таміл та англійською, для яких мова таміл була рідною,
а англійська – другою мовою. Їх презентація на тест Revised Token не вказала
на будь-яку значущу різницю між звичайними предметами серед хворих на
афазію, які погано утворювали мову порівняно з нормальними людьми. Як очікувалося, серед різних типів хворих на афазію, аноніми мали краще розуміння
обох мов, слідом за Броком, Верніком. Підводячи підсумки, зразок одужання
був розрізнювальним, не мав суттєвого значення для кращого називання та розуміння L1 або L2.
У двадцятому столітті до нашого розуміння мозкової організації білінгвізму додалися психологічні поняття. Вік засвоєння кожної мови, наприклад, був
знайдений для впливу на півкулю репрезентації, з раніше засвоєними мовами,
які більше відносяться до домінування лівої сторони та пізніше засвоєні мови,
що мають репрезентацію обох сторін (Альберт та Облер, 1978; Невіль, 1997;
Вайд та Халл, 1991; Вайд та Халл, 2002). Однак вік засвоєння та інформація була певною мірою доступною, статистично не пов‟язувалася зі зразками оду164

жання від афазії (Альберт та Облер, 1978).
Мовні моделі, що розрізнюють, як білінгвали засвоюють першу та другу
мови, запропонували зв‟язок між мовною функцією та неавральними корелятами. Вайнрайх (1953) стверджував, що спосіб оволодіння другою або пізнішою мовою впливає на функціональну організацію двох мов білінгвала. Він
стверджував, що існують координовані білінгвали, які вивчали різні мови одночасно, але в різному оточенні, та складні білінгвали, які вивчали мови в одному
контексті й використовували їх послідовно, тоді, коли субкоординовані білінгвали інтерпретують слова слабкішої мови за допомогою слів мови, що сильніша.
Вайнрайх указував на окремі лексичні ячейки для координованих білінгвалів, бо мови вивчають у різних контекстах. Складні білінгвали описані як
такі, що мають єдину лексичну ячейкидля обох мов, підкреслюючи, що мови є
взаємозалежними. Субкоординовані мови є взаємозалежними. Субкоординовані білінгвали мають первинні презентації рідною мовою та додаткову ячейку
для іншої мови, яка є залежною від першої мови. Отже, слова в другій мові мають бути інтерпретовані через слова першої мови. Докази, що підтримують цю
модель функціональної репрезентації білінгвалів, – мова, запропонована Ламбертом та Філленбаумом (1959), які вказували на те, що координовані хворі на
афазію мали тенденцію до ушкодження, яке було локалізованішим щодо іншої
мови, а втручання в складних білінгалів було більш узагальнене щодо обох мов
(див. Ромаїн, 1995 та Аппель і Муйскен, 1997 для ранньої літератури з білінгвізму). (Для додаткового обговорення різниці між складними, координованими та
субкоординованими білінгвалами див. розділ 7 та 9; для більшої інформації з
лексичного утворення див. розділи 7,8,9 та 28.)
Перехресне лінгвістичне дослідження засвідчило, що характеристики кожної мови можуть впливати на шлях, яким мова представлена в мозку. Більшу
частину цієї праці було зроблено на основі вирізнення орфографії, а не структурної різниці в мовах perse (див. Облер, 1983). Читання та написання ідеографічних текстів, як можна зробити висновок, можна віднести до потиличних
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(окципитальних) ділянок і втручання в праву півкулю, а тексти з алфавіту більше асоціюються з ділянкою скроні в лівій півкулі (Тан, 2001; Вайд та Інесі,
1980).
Основа дослідження неафазійних білінгвалів показує вплив різних лінгвістичних зразків на дві мови білінгвала (наприклад, Бейтс, 1984). Деякі з тих
знахідок були розширені до білінгво-афазійного населення. Вайд та Ченгаппа
(1988), наприклад, продемонстрували, що мовці, хворі на афазію, які спілкуються каннадо та англійською мовами, показали однакові зразки з перевагою
живої природи над неживою у сприйнятті двоїстих фраз, що контролюють неафазійних білінгвалів.
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ В ЛІТЕРАТУРІ ПРО БІЛІНГВАЛІВ
ІЗ ВИПАДКОМ АФАЗІЇ
Тут маємо зазначити, що літературі про білінгвалів з афазією, як було
згадано раніше, є помилки в тому, що методологічні розбіжності виникають на
всіх рівнях при подальшому ускладненні зразків. Багато досліджень указують
на недоліки, хоч інші лінгвісти мають інший погляд і пропонують результати
клінічних досліджень.
Вік засвоєння відіграє важливу роль у кожній мові, аналізуючи мовний
прорив у пацієнтів, але про це не завжди згадують і його не завжди легко визначити (наприклад, коли вивчав мову в школі, якої тебе погано навчали, а потім, переїжджаючи до країни, у якій цією мовою розмовляють, про який вік
треба говорити?). Також залишається незрозумілим, який вік або віковий проміжок є важливим для встановлення раннього та пізнього засвоєння мови.
Леннберг (1967) визначив пубертатний період, Джонсон та Ньюпорт (1989) вік чотирьох років, Фаббро (2001) – сім років. Крім того, раніше або пізніше
засвоєні мови можуть бути корисними для різних механізмів засвоєння з відповідними різними неавральними корелятами (Невілл, 1997). Парадіс (1994), наприклад, стверджував, що мови, вивчені в різний час, відбиваються на різних
типах знання: ті, хто навчався раніше, включають імпліцитне знання, а пізніше
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засвоєні мови включають експліцитний тип знань. На додаток, здобутий мовний професіоналізм та мовний вияв як такий, що протистоїть вивченню, був
визначений багатьма дослідниками як більш вирішальний чинник церебральної
репрезентації в мовах дорослих білінгвалів і мовників-поліглотів (Абуталебі,
Кепка та Перані, 2001; Ілліс, 1999; Перані, 1998). Зрослий мовний професіоналізм асоціюється з активацією загальних неавральних мереж у межах мовних
сфер мовців білінгвалів та поліглотів. На додачу до цих варіацій контекстуальні
потреби та актуальне використання зразків для кожної мови та ставлення мовців до кожної мови тяжіють до того, щоб їх опустили у вивченні білінгвальної
афазії.
Більшість ранньої літератури з афазії посилається на клінічні дослідження
окремо взятого хворого на афазію або групи хворих. Сучасне дослідження, навпаки, частіше звертає увагу на групові дані. Ці дослідження відрізняються виглядом та методологією. Можна знайти експериментальні дослідження проти
клінічних методів, різницю в типі стимулу та варіації, що є обмеженими, різницю в діагностичному інструментарії та інтерпретації, різницю у часі, у якому
оцінюють пацієнтів: (на окремо взятому етапі постпорушення й початкових
симптомів проти пізнішої стадії). Навіть відбір пацієнтів для дослідження варіюється в таких чинниках, як вік, рід, право- або ліворукість, які необов‟язково
заявлені. Для зрозумілого викладу відмінностей у методології та проблем, що
вказують на недостатність єдиного погляду в інтерпретації та пристосування
результатів дослідження див. Вайд та Халл, 2002, а щодо невролінгвістичних
досліджень із білінгвізму більш узагальнено, Облер, 1982.
Отже, підсумовуючи, зазначимо, що мовну спеціалізацію кори лівої півкулі головного мозку в межах особливих регіонів у фронтальних та задніх частинах пояснено в дев‟ятнадцятому столітті. Такі результати спричинили низку
питань щодо організації мови у мовців-поліглотів. Питання, що стосуються білінгвальної мовної репрезентації, різко змінилися концептом окремих центрів
мозку для кожної мови або поділених неавральних мереж, які можуть варіативно розриватися порушеннями. Це дослідження намагається обережно визначи167

ти такі варіації: послідовність мовного засвоєння, внутрішні та зовнішні характеристики, що впливають на мовця (наприклад, індивідуальні відмінності та
інші чинники) і навіть пересічні лінгвістичні відмінності.
Крім того, ділянки мозку, крім тих, які були визначені в дев‟ятнадцятому
столітті, зараз обговорюють, бо їх роль у когнітивних здібностях, що лежать
в основі мовної поведінки, є важливими для розуміння феноменів білінгвальної
афазії. Невральна підтримка мов у мовця-поліглота може асоціюватися з різними системами пам‟яті, запропонованими декларативною/процесуальною моделлю. Ефективне використання відомих для білінгвала та мовця-поліглота мов
можна визначити контролем над запереченням або активацією можної мови,
теорією, встановленою моделлю заперечення контролю.
Розглянемо ці дві моделі.
МОДЕЛІ БІЛІНГВАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ, СПРЯМОВАНІ
НА БІЛІНГВАЛЬНУ АФАЗІЮ
МОДЕЛЬ ДЕКЛАРАТИВНОЇ/ВИРОБНИЧОЇ ПАМ’ЯТІ
Вивчення мов здається посередником між двома механізмами пам‟яті в їх
взаємодії з віковим засвоєнням мови (Парадіс, 1994; Уллман, 2001). Виробнича
система пам‟яті відповідає за моторні та когнітивні функції, здобуті в попередньому житті. Ця система є фронтальною та базисною структурою нервових вузлів із внесками з нижчих париєтальних ділянок у лівій півкулі (див. рис. 3.2 і
3.3). Вивчення першої або другої мови, яку вивчали в ранньому дитинстві,
спирається на цю систему граматичного та лексичного утворення. Декларативна система пам‟яті є прошарком семантичної та епізодичної пам‟яті й підтримується проміжними та скронево-тім‟ячковими структурами в обох півкулях.
Вивчення другої мови в подальшому житті вимагає більшого покладання на цю
систему у вивченні, якщо не лексикону, то граматики. Отже, подальше відтворення другої мови передбачає зсув від виробничої до декларативної системи
пам‟яті та збільшеної репрезентації правої півкулі.
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Таламус та базальні ядра.
Мозолисте тіло.
Фронтальна доля.
Потилична частина.
Скронева доля.
Згідно з показниками цієї моделі (Фаббро, 2001; Парадіс, 1994;Уллман,
2001), дослідження мовного відкриття в поліглотів, хворих на афазію, тісно
пов‟язане з порядком засвоєння мов (одночасні проти послідовних) та систем
пам‟яті в засвоєнні мови. Перша мова тяжіє до того, щоб її вивчали неформально та в природному середовищі, більше покладаючись на механізми імпліцитної/виробничої пам‟яті та підсвідомі когнітивні процеси, які криються в підсвідомих структурах. Мови, що засвоюють пізніше, тяжіють більше покладаються
на декларативну пам‟ять, часто вивчаються в більш структуризованому, менш
природному оточенні, такому, як школа, і ексклюзивно представленому в церебральній корі головного мозку, ніж перша мова. Роль того, що невропсихологи
називають «виконавчими процесами», які впливають на затримку мовлення,
можуть також грати роль у поясненні, чому протягом процесу одужання деяких
поліглотів, хворих на афазію, відбувається коливання в повторній появі мови.
Багато досліджень допомагають декларативній/виробничій моделі й
пов‟язують диференційне мовне одужання у хворих на афазію з підкорковими
порушеннями, включеними до автоматичних мовних процесів (Агліоті, 1996;
Агліоті та Фаббро, 1993; Фаббро, 2001; Моретті, 2001). Моретті (2001) вказує
на роль підкоркових мовних структур та імпліцитної пам‟яті в поясненні одужання пацієнта, у якого розвивалися порушення рідної мови після інфаркту
хвостових відростків. Потім автори описали, як протягом наступного медичного огляду покращення рідної мови супроводжувалося погіршенням другої мови
як ішемічних порушень кори головного мозку.
Декларативна/виробнича модель установлює, що пошкодження мозку в
лівій неокорково-скроневій та часопарієтальній ділянці будуть асоціюватися з
ускладненням у пізніше вивченому та менш уживаному L2, аніж L1, або у ра169

ніше вивченій чи гарно натренованій L2. Або ж ушкодження лівої півкулі фронтального чи базового нервових вузлів спричинили більші порушення граматичних структур L1, або раніше вивчена та гарно натренована L2, ніж менше
вживана або пізніше вивчена L2.
Лексичні показники мають бути застосовані для всіх випадків. Шістнадцятирічний іммігрант, який вивчав англійську після десяти років до його прибуття до Сполучених Штатів, є цікавим доказом, що пов‟язує ліву скроневу долю із вивченням L2 (Ку, Лачманн та Наглер, 1996). У цього пацієнта розвинувся herpessimplexencephalitis, очевидний тільки в лівій скроневій долі та підсвідомо втрачена здатність розмовляти або сприймати англійську, однак сприймання цих здатностей у його рідній китайській мові. Таке вибіркове порушення
другої мови з відносним збереженням рідної мови й ефективно пов‟язує ліві
скроневі структури з пізніше вивченою мовою (англійською), що були найбільше ушкоджені та призвели до порушень, які продемонстрував цей пацієнт.
Порушення, які включають ліві фронтальні та базові ушкодження нервових вузлів, асоціювалися із зрослою складністю в L1, відтоді, як ці структури
стали посередниками процесів імпліцитної пам‟яті. Фаббро та Парадіс (1995)
наводять чотири прклади білінгвалів та поліглотів, хворих на афазію, з порушеннями первинно окреслені як такі, що відносяться до лівого базового нервового вузла. Усі чотири пацієнти продемонстрували гірші граматичні показники
в їх рідній або професійній мові, ніж у нерідній або менш професійній мові.
Подібні приклади підтримують декларативну/виробничу модель, яка асоціюється з утворенням рідної мови у лівому фронтальному і базовому нервовому
вузлах. Порушення, що є специфічними для цих сфер, асоціюються з більшим
порушенням першої мови, ніж мов, засвоєних пізніше.
Більша складність із використанням рідної мови порівняно з другою мовою, підпорядкованою підкорковому порушенню, описана Агліоті (1996). Їх
білінгвальна пацієнтка І. M., чия рідна мова була венеційська, а друга – італійська, страждала на підкоркові порушення, які включали базисний лівий нервовий вузол і, таким чином, була складнісь у спонтанному використанні її рідної
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мови, хоч це була для неї мова частішого використання. І. M. було складно
перекладати на її рідну мову порівняно з другою мовою. Все це продовжувалося навіть через п‟ять років з моменту нападу. Сукупність симптомів І.M. підтверджує, що декларативна/виробнича модель з її дефіцитами та зразками одужання були пов‟язані з порушеннями лівого базисного нервового вузла з відносним порушенням першої мови порівняно з другою. Важлива роль базисного
нервового вузла в автоматичному моторі та когнітивній демонстрації, що позначається на першій мові, отже, знову стала очевидною.
МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ, ЩО БЛОКУЄ
Поліглоти здатні конролювати й визначати, коли використовувати мову або коли одна мова має бути активована, а інша заблокована. Правила, які
визначають вибір мови та поведінку перемикання мови в нормальних мовців, є
дуже гнучкими, починаючи від внутрішньо сентенціальних мовних перемикань
до зовнішніх, що можуть указувати на зсув у використанні мови. Однак загальне правило, що завжди спостерігається білінгвалами та мовцями-поліглотами,
те, що мовне перемикання має місце тільки тоді, коли слухач поділяє мовні коди, які використовує. Така здатність до перемикання мовних кодів можлива
лише тоді, коли контекстуально можливою є навичка, яка була заявлена в мовців-білінгвалів віком двох років (Леопольд, 1949).
У мовних системах білінгвалів та поліглотів існують три головні компоненти, які беруть до уваги, пояснюючи управління у використанні двох або більше мов, на думку Гріна (1986). Будь-яка мовна система повинна бути спрямована на питання контролю. Як звичайні білінгвали із доступом до обох мовних систем можуть контролювати, яку мову вони обирають? Якщо білінгвал не
може ефективно розділяти мовні системи, то код перемикання (альтернативне
використання між двома мовами) може руйнувати правила, які спостерігаються
звичайними білінгвалами під час вибору мови. Успішний контроль за мовними
системами насамперед передбачає уникнення таких помилок, як змішування
двох слів в одній мові або пересічних мовах. У звичайних ситуаціях виникає
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нездатність здійснювати повний контроль над цілою мовою, це може виникати
внаслідок багатьох чинників - тимчасове порушення, стрес, утома або дія токсичних речовин.
Однак у випадку з хворим на афазію ушкодження мозку саме по собі
утворює стресову ситуацію, що може призвести до неспроможності здійснювати повний контроль над двома або більше мовними системами навіть в інших
стресових умовах. Недостатній контроль своїх мовних систем у хворих на афазію є панівним, часто змішується з функціональним спілкуванням.
Другий компонент у мовній системі білінгвала й поліглота включає в себе
аспект активації, визначений внутрішньою репрезентацією слів із відомих мов.
Частотність слів може стати впливовою у визначенні активації або блокування
як семантичного, так і фонологічного рівнів словотворення. Слова, що частіше
використовуються, будуть породжувати більшу активацію у лексичному доступі, ніж слів, що є менш уживаними або знайомими.
Третій компонент, описаний Гріном, включає аспект ресурсів, пов‟язаний
з процесами контролю та управління. Системи мовної репрезентації в поліглотів мають мати збуджувальний і блокувальний ресурси у відборі або відміні вибору протягом спілкування. Грін (1998) пояснює, що існує кілька рівнів контролю в породженні мови білінгвалами. Вони обирають модель, що блокує (IC),
шляхом виділення одного рівня контролю, який включає схеми мовного завдання, що закінчується на етапі контролювання готового продукту; локусом
відбору слова є рівень леми та включає в себе використання мовних питань;
контроль на рівні леми є таким, що блокує та є неактивним. У цьому дослідженні Грін окреслює межі функціонального контролю трьома головними локусами контролю: локус-виконавець, що відповідає за управлінську увагу і є
критичним у встановленні та підтримці мовних цілей мовця; локус на рівні
схем мовного завдання, що обирає мовець; локус у межах лексико-семантичної
системи, де встановлюються леми.
Білінгвальний мовець має механізм, що формує концепти, який встановлює концептуальні репрезентації з тривалої пам‟яті та пересувається за допомо172

гою спілкування мовою. Комунікативний намір та намір, що планується, встановлюється чіткою системою нагляду (SAS) й компонентами мовної системи,
такої, як лексико-семантична система мовної схеми завдань. Ці мовні схеми завдань (наприклад, переклад або схеми утворення слів) конкурують за контролювання кінцевого продукту (утворення) з лексико-семантичною системою.
Відбір слова визначається спілкуванням між SAS та схемами завдання та між
SAS і механізмом формування поняття. Ще одним аспектом цієї системи є те,
що коли мовець визначає схему завдання для контролю поведінки, він повинен
під- тримувати завдання як мету, щоб уникнути конкуренції між схемами завдання, що активуються та призводять до помилкової поведінки.
Білінгвал, отже, повинен, по-перше, встановити схеми мовного завдання з
метою визначення, коли спілкуватися однією мовою, а коли перекладами між
мовами. Такі схеми завдання визначають доступ до лексико-семантичної системи в межах кожної мови, коли вибір знаходить відгук в одній мові або іншій.
Так, лексико-семантична система та

схеми мовних завдань ( переклад або

утворення слів) змагаються за контроль кінцевого продукту з лексикосемантичною системою.
Схеми мовного завдання регулюють відгуки лексико-семантичної системи шляхом зміни рівнів активації репрезентації в межах системи та шляхом
блокування відгуків у мові, що є непотрібною. Іншими словами, коли мовець
відповідає однією мовою, інші мови блокуються і не можуть змішуватися шляхом уведення відгуків у кінцевий продукт. Випадки парадоксального перекладу
в білінгвалів, хворих на афазію, є гарним прикладом того, як можуть руйнуватися схеми мовного завдання. У випадках парадоксального перекладу пацієнт
ефективніше перекладає з L1 на L2, хоч звичайні білінгвали зазвичай краще перекладають із менш професійної мови на більш професійну, з L2 на L1. Така
неспроможність блокувати одну мову другою може бути пояснена як прорив у
системі уважного нагляду та в контролі схем мовних завдань.
Перемикання коду між мовами в білінгвала та поліглота стає патологічною поведінкою, коли його неправильно використовують у контексті, коли мо173

вці не розділяють кодів двох мов. Той факт, що це спричиняє неправильне «використання» окремих мов, передбачає специфічність прагматичного мовного
розладу. Фаббро (2001) вказує, що патологічне перемикання між мовами асоціюється з ушкодженнями передньої долі (лівої або правої), тоді як постійне змішування елементів мов спричиняє афазійний розлад, що асоціюється з хворими
на афазію, що швидко спілкуються і мають тенденцію співвідноситися із лівими ценрово-скроневими порушеннями (Фаббро, 1999, 2001; Фаббро, Скрап та
Агліоті, 2000).
Звичайно, проблема полягає в тому, що симптоми не завжди є різко окресленими в пацієнтів, і в тому, що патологічне перемикання мови може співіснувати в змішуванні мов, у такий спосіб відображаючи порушення виконавчого
контролю разом із природним дефіцитом мови, що позначається на граматичних конструкціях або лексичному пошуку.
Збільшене використання перемикання між мовами, хворими на афазію,
також може означати лінгвістичний дефіцит в обох мовах і потребує покладатися на всі можливі мовні коди для ефективнішого спілкування. Таку модель
поведінки перемикання коду можна виокремити від непомітного прагматичного
дефіциту, що є у хворих на афазію. Макоз, Маркуардт та Копеленд (1999) порівняли зразки дискурсу в чотирьох хворих на афазію та чотирьох неврологічно
нормальних іспанських білінгвалів у монолінгвально-англійському, монолінгвальному-іспанському та білінгвальному контекстах, знаходячи значну схожість мовного контексту між хворими на афазію та нормальними суб‟єктами.
Однак у суб‟єктів, хворих на афазію, перемикання коду є не таким очевидним,
як у мовних зразках нормальних суб‟єктів, включаючи збільшену залежність
від обох мов для комунікаціїi, що витікає в неврологічне порушення. Порівняння перемикання коду в малазійсько-англійських і каннадо-англійських білінгвалів, хворих на афазію, та нормальними також підтвердило те, що існує кількісне збільшення перемикання коду і не існує різниці в типі перемикання (Бат та
Ченгаппа, 2003; Ченгаппа та Краппа, 2003). Здається, що це той випадок, коли в
білінгвалів збільшене перемикання коду між мовами буде в результаті стратегій
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компенсації дефіциту в лексичному пошуку. Ці дослідження вказують на встановлення чіткості в дискримінації між нормальним та патологічним використанням цієї комунікативної стратегії. Підтримку цієї моделі можна знайти у випадках із пацієнтами-білінгвалами та поліглотами, хворими на афазію, де патологічне перемикання та змішування мов стає очевидним. Фаббро (1999) пише,
що деякі ранні випадки, що описують патологічну фіксацію на мові, указують
на ділянки, що впливають на ліву скроневу долю. Випадки патологічного перемикання коду між мовами включають у себе переднє ядро таламуса, праву півкулю (як заявлено у випадках епілепсії) та ліву прифронтальну долі. Парадіс
(1993) не погоджується з цим, говорячи, що механізми мовного перемикання є
частиною загальної системи, що відповідає за вибір поведінки, навіть незважаючи на те, що їх положення не визначене, вони повинні включати в себе структури фронтальної системи.
Перекладацькі розлади також можуть бути спричинені та пояснені моделлю Гріна. Згідно з Гріном (1986), у хворих на афазію спостерігається послаблення мовної системи, у якій виконавчі процеси відповідають за блокування
або активування однієї мови порівняно з іншою, таке узагальнення деяких симптомів часто описано в літературі. У білінгвалів, хворих на афазію, часто спостерігаються розлади, пов‟язані з перекладом, що характеризується різними рисами. Однією з них є те, коли білінгвал або поліглот, хворий на афазію, зіштовхується із забороною перекладати. Такий різновид пацієнтів може бути здатним розуміти та використовувати іншу мову, але нездатним перекладати з першої мови на другу або навпаки. Така відсутність гнучкості між двома мовами,
незважаючи на сприйняття обох мов, може означати поширення симптомів у
поліглота.
Пацієнти з парадоксальним перекладом можуть спонтанно перекладати
тільки з більш професійної на менш професійну мову (однак звичайні білінгвали витрачають менше часу на переклад із менш професійної на більш професійну мову). Клінічні випадки, що демонструють цей зразок мовного відкриття,
уперше були описані Парадісом, Голдблумом та Абіді в 1982 році. Одна з паці175

єнток, A.D., протягом кількох днів спілкувалася лише арабською і була спроможна висловлюватися лише французькою протягом кількох днів. Одного дня
ця пацієнтка змогла розуміти обидві мови, але парадоксальним чином перекладала з арабської на французьку, а наступного дня могла перекладати з французької на арабську. Девіз, Мотта та Тосчі (1988) обговорюють дивний переклад і
спонтанний переклад у пацієнта, якому поставили діагноз хвороби Альцгеймера, який міг перекладати правильно і без сумнівів із рідної мови на французьку,
з якою в нього була складність із спонтанним спілкуванням. Саме тоді він не
міг перекладати з французької рідною мовою. Цей пацієнт також показав власний ненавмисний переклад своїх висловлювань та висловлювань інших людей.
Ще цікавішим є симптоматологія, коли пацієнти спроможні перекладати
вербальну інформацію, яку вони не розуміють. Випадки включення перекладу
без розуміння були описані в пацієнтів, які не розуміли команди, що їм давали,
але могли перекласти речення, вимовлені співрозмовником, який говорив ці
команди (Фаббро, 2001; Фаббро та Парадіс, 1996). Випадок із 65-річною жінкою, яка страждала від нападу афазії та правобічного паралічу, описав Вейрак у
1931 році. Рідною мовою пацієнтки була англійська; вона вивчила французьку в
15 років. Після нападу вона могла вимовити лише кілька фраз французькою,
але зовсім не розуміла команди французькою мовою. Коли її лікар дав їй усні
інструкції англійською, вона спонтанно переклала їх французькою, але не могла запам‟ятати через розрив узгодження між розумінням та перекладом.
Вибір мови – це третя сфера феномена моделі IC. Випадки антагонізму
чергування пов‟язані зі здатністю пацієнта контролювати використання мови
почергово. Отже, пацієнт може спілкуватися однією мовою, а іншою - ні протягом кількох днів, і, навпаки, використовуючи лише іншу мову в різний час. Ніліпор та Ашаієрі (1989) описали такі симптоми в пацієнта з лівим фронтальноскроневим ушкожденням у результаті вибуху. Цей пацієнт однаково володів фарсі та німецькою мовами, а також мав гарне знання англійської доклінічно. Він
міг говорити протягом першого тижня після отримання травми. Потім він міг
лімітовано спілкуватися мовою фарсі протягом п‟яти днів, але відновив вжи176

вання німецької протягом наступних трьох тижнів. Потім протягом чотирьох
днів він перемкнувся на спілкування лише фарсі до того часу, поки повністю не
відновив контроль над усіма мовами, зокрема англійською.
Зменшене використання перемикання між мовами можна також простежити у хворих білінгвалів, які, на відміну від поліглотів, хворих на афазію, часто посилатимуться на співрозмовників рідної мови пацієнтів, незважаючи на те,
що співрозмовник розмовляє лише другою мовою (Де Санті, 1989; Гільтенштам
та Строуд, 1989). Ушкодження типу, при якому ці проблеми описано ( хвороба
Альцгеймера), треба зазначити, впливають насамперед на передню долю немовних структур.
Отже, зазначимо кілька феноменів у білінгвальній афазії (патологічне перемикання між розладами мови та перекладу), пов‟язані з моделлю IC, яку розробив Грін.
ВИСНОВКИ
Протягом ста двадцяти п‟яти років значно зросла зацікавленість у білінгвальній афазії та афазії поліглотів. По-перше, на переднє місце вийшло питання
щодо порядку відкриття двох або більше мов разом із питаннями про причини
відкритих зразків, що простежувалися. Питання про випадковість пересічної
афазії з її висновками про сторонню участь у мовному утворенні, що увійшло
всередині 20 століття як мовна латералізація, стало загальним цікавим аспектом
для нейролінгвістики загалом. В останній чверті минулого століття лінгвісти,
логопеди та фахівці пересічних дисциплін приєдналися до неврологів, які вивчають поведінку людини, в дослідженні білінгвальної афазії та її особливої
феноменології (наприклад, денні коливання в доступі до мови, неупорядкований переклад та вибір мови, перемикання коду та змішана поведінка). Протягом
останніх десяти років психологи приєдналися до дослідження, зробивши свій
внесок у вигляді моделей того, як фронтально-системний контроль та системи
субкортикальної пам‟яті підсвідомо слугували здоровим білінгвальним процесам і могли бути зафіксовані в білінгвальній афазії.
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КРИТИЧНИЙ ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ
Едріен Блекледж
ВСТУП
Пропонована праця зосереджена на вивченні засад критичного дискурсивного аналізу (КДА) як теорії та методу дослідження явищ білінгвізму. Дослідники, які цікавляться взаємозв‟язком мови і суспільства, застосовують КДА для
опису, пояснення та інтерпретації цього зв'язку (Rogers, 2003). КДА дозволяє
дослідникам встановити співвідношення між структурним та інтеракційним у
вивченні білінгвізму шляхом поєднання мовної ідеології і лінгвістичних практик. КДА має особливе значення для соціологів, які проводять білінгвальне дослідження, тому що в багатьох західних країнах білінгвізм є політичним питанням. КДА дозволяє виявляти лінгвістичне у політичному та політичне у лінгвістичному. У такий спосіб він уможливлює вивчення білінгвізму як політичного
явища кількома шляхами.
По-перше, якщо вважати мову соціальною практикою, КДА дозволяє розглядати дискурсивні практики як такі, що є структурованими та структуруючими, а тому дозволяє працювати з соціальною структурою та соціальною дією.
Це важливо, тому що білінгвальні структури і практики встановлюють та зрушують домінуючі параметри у мультилінгвальних спільнотах.
По-друге, зосереджуючись на мові та домінуванні, КДА уможливлює дослідження взаємостосунків, за яких мультилінгвальна ідентичність піддається
або не піддається дискусії.
По-третє, мультилінгвальні ідентичності піддаються або не піддаються
дискусії залежно від їхнього зв‟язку з іншими текстами або контекстом. Отже,
КДА дає можливість встановити зв'язок між текстами та взаємодіями, які цей
контект обумовлюють.
По-четверте, КДА зосереджується на дискурсивних стратегіях та лінгвістичних засобах, а не на контексті. По-п‟яте, трансдисциплінарна орієнтованість
КДА пов‟язує мову з ширшими соціальними теоріями. КДА більше зосередже185

ний на соціальному оточенні, а не суто лінгвістичному і зрощує традиційні міждисциплінарні кордони.
КДА дозволяє дослідникам зрозуміти, як саме лінгвістичні практики
пов‟язані з асиметричним розподілом влади у суспільстві. КДА має політичну
орієнтацію, а його теорія та методика застосовуються для дослідження того, як
мультилінгвальні суспільства продовжують відтворювати дискримінативну
ідеологію, яка стосується мов меншин.
У цій праці описано теоретичні та методологічні принципи, які поєднують критичну орієнтованість на мову у дії, яка відома під назвою КДА. У першій половині праці описано теоретичні засади КДА. У другій половині узагальнено методологічні аспекти дискурсу, контексту і жанру в контексті білінгвізму
в суспільстві. КДА не є незалежним методом. Його можна застосовувати у поєднанні з іншими методами.
ДИСКУРС
Існує чимало праць, присвячених дослідженню різних аспектів дискурсу.
Традиційно під терміном дискурс розуміють будь-яке функціонування мови.
Деякі дослідники (Chilton, 2004) розрізнюють поняття мова і дискурс, припускаючи, що дискурс можна концептуалізувати як застосування мови або мова в
дії.
Деякі дослідники (Blommaert, 2005: 2) вважають, що дискурс містить усі
форми семіотичної діяльності людини у поєднанні з соціальними, культурними
та історичними паттернами. У цій дефініції термін дискурс застосовують до усних та письмових текстів і до текстів, які є візуальними і невербальними. Щодо
білінінгвального дослідження, поняття тексти і дискурси включають не лише
те, що люди говорять про мови, але й вербальну і невербальну репрезентацію і
відтворення вірувань, ставлень і цінностей, що стосуються мов.
В іншій інтерпретації (Wodak, 2001: 66) дискурс трактують як складний
набір взаємопов‟язаних мовних актів, які виявляються як семіотичні, усні і письмові знаки, що часто називають текстами, які належать до різних жанрів. У
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цій дефініції виявляється комплексність дискурсу. Тексти пов‟язані з іншими
текстами через різні виміри: часові, просторові, тематичні тощо. У соціальному
дослідженні термін дискурс часто містить у собі поняття про мову, яка застосовується у спілкуванні на певну тему. У КДА застосовують дискурсивний аналіз
для проведення детальнішого аналізу текстів у рамках соціальних досліджень.
КДА ЯК ТЕОРІЯ
Дослідники зазначають, що влада, особливо інституційна, є центральною
в КДА. КДА націлений на виявлення шляхів, завдяки яким дискурс є інструментом влади у сучасних суспільствах. У контексті білінгвізму КДА демонструє,
як дискримінативні ідеології про мови меншин репрезентовані у дискурсі і яку
роль вони відіграють у дискурсивній взаємодії. Ключовою рисою КДА є його
місце у соціальній теорії, позицією, яка характеризується увагою до влади та
ідеології і спробою подолати структуралістський детермінізм (Blommaert,
2005). КДА розглядає дискурс як соціально залежний і соціально обумовлений.
Одночасно, взаємозв‟язок між закладом і структурою дискурсу характеризується динамічною рівновагою, у рамках якої лінгвістичні практики можуть слугувати основою започаткування соціальних процесів і продуктів.
Немає єдиної теорії або методу КДА (Fairclough, 2003; Meyer, 2001; Weiss
& Wodak, 2003). Наголошуючи на позитивних властивостях теорії і методології, яка характеризується неоднозначністю і динамізмом, деякі дослідники
(Weiss and Wodak, 2003: 6) вважають, що вся теоретична основа КДА є еклектичною і несистемною. КДА ніколи не претендував на те, щоб бути однією
єдиною теорією або методологією. Його неоднозначність пов‟язана з соціальним життям та роллю дискурсу у соціальному житті.
КДА спрямований на те, щоб провести розмежування між лінгвістикою та
галузями соціальної науки, наприклад, соціологією. Лінгвістика традиційно зосереджена на мікроаналізі текстів і взаємодій, а соціальна наука традиційно займається питаннями соціальної практики і соціальних змін. Іншими словами,
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лінгвістика займається інтеракційним виміром, а соціальна наука – структурним і соціальним.
КДА не є специфічним дослідницьким напрямом, а тому він не має однієї
узагальненої теоретичної бази (van Dijk, 2003). Так, наприклад, критичний аналіз газетних статей відрізняється від аналізу телевізійних дебатів, як і критичний аналіз реклам у журналах відрізняється від аналізу політичного мовлення
або взаємодії у шкільному класі.
Формування теорії не є процесом, спрямованим на представлення репрезентації як незмінної істини, а є скоріш постійною розробкою інструментів і
ресурсів, які допомагають нам розуміти світ (Weiss & Wodak, 2003: 9). Адаптація інструментів і теорій з лінгвістичних і соціальних теорій може бути впроваджена у процес дослідження у розробці інноваційної теорії. Саме завдяки адаптації методів з різних теорій КДА демонструє зв'язок між теорією і практикою у
білінгвальному дослідженні. КДА не будує теорію як таку, але працює у трансдисциплінарному напрямі в процесі розробки теорії та методу (Chouliaraki &
Fairclough, 1999: 17). КДА створює діалог між соціальними і лінгвістичними
теоріями, що уможливлює аналіз лінгвістичних практик мовців-білінгвів у соціальному, культурному та історичному контекстах.
Висновки до параграфа: КДА як теорія
- Ключовою рисою КДА є позиція, яку він займає щодо соціальної теорії, позиція, яка характеризується увагою до влади та ідеології.
- КДА займається не лише аналізом мови, а досліджує лінгвістичний характер
соціальних і культурних процесів і структур.
- КДА приділяє велику увагу деталям властивостей тексту.
- КДА працює у галузях багатьох дисциплін, що уможливлює аналіз лінгвістичних практик мовців-білінгвів у соціальному, культурному та історичному
контекстах.
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КДА ЯК МЕТОД
Контекст
Як було зазначено раніше, ключовою рисою КДА є аналіз зв‟язку тексту з
історичним, дискурсивним та соціальним контекстами. Деякі дослідники
(Rogers, 2003) не вважають, що КДА пропонує теоретичну модель, здатну пояснити зв'язок між шляхами взаємодії, репрезентації і буття. Мало того, КДА
пропонує детальний аналіз взаємодії між особистістю і великим контекстом текстів і закладів. КДА не додає політичні та соціальні ідеології текстам; завданням КДА є виявлення всіх потенційних зв‟язків між текстами, шляхів репрезентації, шляхів існування, а також пошук зв‟язків між текстами і причин того, чому окремі люди займають певні позиції щодо мов (Rogers, 2003). КДА не лише
описує дискурсивні практики, він пояснює зв'язок між мовою і соціальними
структурими і проходить на локальному та суспільном рівнях.
Під час дослідження особливостей політики читання у Каліфорнії
(Woodside-Jiron, 2003), наприклад, було проаналізовано локальні практики взаємодії у межах класу, інституційний контекст певної шкільної політики читання, а також політичний контекст публічного дискурсу. Зазначили, що критичний аналіз освітньої політики із застосуванням інструментів КДА пропонує
ефективний спосіб проаналізувати, як саме влада сприяє створенню та розповсюдженню ідеології. Цей аналіз надає гарний приклад функціонування КДА
до локального, інституційного і суспільного контекстів.
Деякі дослідники (Bloor and Bloor, 2007) вважають, що КДА дотримується тих самих інтересів і методів, що й дисципліни, які вивчають соціальні групи
і соціальні структури. Ці методи включають метод контекстуального аналізу,
метод спостереження та опитування учасників про дискурсивні практики, характерні для певних оточень. КДА не є ідеальним засобом аналізу дискурсу, дослідники, які працюють з КДА, вміють плідно співпрацювати з тими, хто аналізує інші суспільні проблеми.
Деякі дослідники (Gee, 2003) вважають набором чинників, що постійно
поширюються і супроводжують мову в дії, включаючи дані про оточення, при189

сутніх людей, мову, яку використовують до і після висловлювання, приймаючи
до уваги соціальні стосунки між людьми, культурні, історичні та інституційні
чинники.
Критичні підходи до дослідження дискурсу відрізняються від некритичних у тому, що вони розглядають соціальні практики не лише з точки зору соціальних відносин, але й з точки зору їхньої залежності від статусу, солідарності,
влади. КДА не вважає, що мова в дії завжди залежить від конкретних соціальних практик.
Дискурси завжди визначаються у їхньому співвідношенні з іншими дискурсами. З цієї причини КДА має вивчати якомога більше контекстів, розташовуючи тексти соціально, культуно та історично, а також розміщуючи їх у локальних, інституційних та суспільних контекстах. Контекст є потенційно всім, а
контекстуалізація є потенційно безкінечною (Blommaert, 2005).
Практичний аналіз текстів має враховувати контекст самого тексту, а не
спробу зрозуміти ідеологію окремого тексту деконтекстуалізованим шляхом.
Теоретично дослідження має торкатися всіх інших текстів як синхронічно, так і
діахронічно. Однак у деяких випадках можуть постати певні складнощі. Так,
наприклад, британський політичний дискурс у співвідношенні до політики англомовного тестування на отримання британського громадянства може бути достатнім для того, щоб дослідник провів різнобічний аналіз, але можуть постати
інші політичні аспекти, які впливатимуть на корпус даних. У таких випадках
може знадобитися відбір згідно з певними критеріями. Наприклад, деякі дослідники (Blommaert & Verschueren, 1998) звузили свою працю до таких параметрів, як час (день, тиждень, місяць) або тип джерела.
Контекст тексту також визначається згідно з такими параметрами, як інтерктекстуальність, інтердискурсивність та реконтекстуалізація. Поняття
інтертекстуальність, яке базується на теоріях діалогізму, широко застосовується у КДА. У цій моделі припускають, що кожний текст обумовлений контекстом і синхронічно та діахронічно пов'язаний з багатьма іншими текстами.
Для кожного конкретного типу тексту існує низка інших текстів, але часто
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складно говорити про конкретне джерело, й аналіз може також торкнутися жанру або типових стратегій аргументації.
Інтердискурсивність стосується інтертекстуальних відносин жанрів та
дискурсів з текстом. Іншими словами, текст може співвідноситися з іншим конкретним текстом, але він також співвідноситься та інкорпорує у себе тип тексту
або жанр. Інтердискурсивний аналіз пов‟язує текст з тим, що називають порядок дискурсу – впорядкований комплекс дискурсивних практик, які асоціюються з певною соціальною галуззю або закладом.
Порядок дискурсу є конкретними конвенціалізованими практиками, які
доступні тим, хто створює текст за певних обставин. Існують такі типи дискурсу, які асоціюються з різними соціальними оточеннями, наприклад, шкільний
клас, кабінет лікаря, політичні дебати тощо. Рисами цих порядків дискурсу є
жанри. Порядки дискурсу зазвичай асоціюються з відносно локалізованими і
специфічними практиками (шкільна кімната, наприклад), але їх можна розглядати на ширшому, суспільному рівні. Наприклад, у дебатах про імміграцію
може також бути зв‟язок з такими дискурсивними стратегіями, які відображають інституційні та соціальні кордони.
Особливо корисним у процесі розуміння ідеологій білінгвізму у дискурсі
є поняття реконтекстуалізації, яке можна застосовувати для того, щоб зрушувати значення уздовж соціальних вимірів (Wodak, 2000). Щойно людина починає писати або говорити про будь-яку соціальну практику, вона вже починає реконцептуалізацію (Caldas-Coulthard 2003: 276). У той момент, коли ми реконцептуалізуємо, ми трансформуємо та започатковуємо нову практику.
Реконцептуалізація включає трансформацію дискурсу. Повторення одного й того ж твердження в різних контекстах включає трансформацію й обумовлює появу нових значень у новому оточенні. Часто проводиться узагальнення,
які саме нові частини або деталі додаються, і, хоч зберігається оригінальне значення, воно трансформується так, що коментують та оцінюють його вже поіншому.
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Ключовим питанням КДА є, як саме комунікативні події трансформуються з тим, як вони рухаються вздовж дискурсивного ланцюга. Один текст
може реконцептуалізовувати інші, навіть з точки зору жанрів та семіотичних
вимірів. Однак трансформація дискурсу залежно від дискурсивних стратегій та
лінгвістичних засобів не є повним відображенням процесу реконтекстуалізаціїю. Іншою рисою трансформації дискурсу є повторення ствердження у новому,
можливо, авторитарнішому контексті. Через те, що значення повторюється
більш авторитарним чином та в іншому контексті, воно може набувати сили і
статусу. Так, наприклад, якщо процес спілкування відбувається на поштовому
відділенні, твердження матиме один ступінь авторитарності. Якщо те саме твердження має місце у місцевій газеті, воно набуває іншого статусу. Коли його
повторюють у місцевій раді, воно продовжує рухатися по низці дискурсу. Коли
те саме твердження повторює, наприклад, член Парламенту Великої Британії
під час дебатів, воно переходить на інший ланцюг дискурсу, набуваючи нових
рис та значень.
Отже, одне й те ж твердження може рухатися вище і вище, і в результаті
може стати твердженням, наприклад, у державному законопроекті. Це не означає, що джерело законопроекту знаходиться на поштовому відділенні. Насправді, ланцюжки дискурсу не є прямими і ненаправленими, але вони можуть бути
круговими і неочікуваними.
Варто зазначити, що у повсякденних лінгвістичних практиках мультилінгви Великої Британії можуть зробити внесок у монолінгвальну ідеологію, яка
відображається у політичному, медіа та інших типах публічного дискурсу
(Blackledge & Creese, 2005). Цей процес трансформації дискурсу шляхом руху
нових значень ланцюжками дискурсу у напрямі авторитарнішого контексту є
ключовим аспектом процесу реконцептуалізації, яким часто нехтують (Wodak,
2000).
Деякі дослідники (Blommaert, 2005) не погоджуються з тим, що в окремих
різновидах КДА аналіз може відображати провідні погляди на розподіл влади у
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дискурсі. Іншими словами, КДА демонструє лише те, що ми вже знаємо, а контекст забезпечує тло для тексту.
Голос
Поняття інтертекстуальності не означає, що будь-який голос має однакову силу для створення авторитарного та владного дискурсу. Розподіл влади у
суспільстві є вирішальним під час визначення, які саме голоси набувають авторитарності, коли трансформуються, рухаючись ланцюжками дискурсу, а які
голоси тихішають повністю або частково. Для того, щоб зрозуміти, як голоси
соціальних діячів отримують свою форму у процесі трансформації, варто звернутися до праці Михайла Бахтіна, який наголошує, що діалогічність мови в
плані тексту завжди залежить від зв‟язку з іншими текстами, тому з цієї точки
зору дискурс може іноді бути двоголосим. Мовлення людини у певному контексті завжди супроводжується семантичними зрушеннями. Контекст, який
охоплює слова, відповідальний за діалогічне тло, чий вплив може бути надзвичайним (Bakhtin, 1984: 78).
З цієї точки зору дискурс є діалогічним, і його формування залежить від
інших дискурсів. Тведження є зв‟язком з комплексним ланцюжком інших тверджень і обумовлюється іншими твердженнями ланцюжка. На думку Бахтіна,
діалогічні зв‟язки можливі не лише між твердженнями, діалогічний підхід можна застосовувати до будь-якої значущої частини висловлювання і навіть до
окремого слова, якщо відчуваємо, що у цьому слові голос іншої людини
(Bakhtin, 1973: 152).
У діалогічному мовленні в одному твердженні є більше, ніж один голос,
тому думка автора не домінує, а є відповіддю на інший голос. Важливо
пам‟ятати, що в соціальній моделі мови співвідношення між різними голосами у
межах висловлювання залежить від розподілу влади у суспільстві. Авторитарність голосу підтримується тоді, коли вона належить людині, яка посідає авторитарне місце у суспільстві. Такий дискурс може бути двоголосим у тому плані,
що він не враховує ті голоси, які можуть впливати на його позиції.
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Висновки до параграфа: КДА як метод
- КДА обумовлений текстом у соціальному, дискурсивному та історичному
контекстах.
- Контекст тексту формується через процеси інтертекстуальності, інтердискурсивності та реконтекстуалізації.
- Розподіл влади є визначальним під час визначення авторитарних голосів.
- У діалогічному дискурсі в одному висловлюванні може бути більше одного
голосу.
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ДИСКУРС МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ
Наступний приклад стосується аналізу контексту та голосів. Фактичним
матеріалом є різні дискурси, залучені до процесу мовно-ідеологічних дебатів
про мовне тестування на отримання громадянства Британії. До аналізованих
текстів входить мовлення членів Парламенту, міністрів та секретарів держави,
газетні статті про мову за п‟ятирічний період, інтерв‟ю та статті політиків
(Blackledge, 2005).
У жовтні 2002 р. тодішній міністр внутрішніх справ написав статтю про
свій погляд на демократію, громадянство і цивілізоване суспільство (Blunkett,
2002). Контекст цієї статті був обумовлений політичним дискурсом про насилля
на вулицях, які були в Англії влітку 2001 р. Ці злочини в основному було скоєно молодими азійськими хлопцями, які жили у Британії. У листопаді 2002 р. у
Великій Британії було прийнято Закон про громадянство, імміграцію та надання притулку. До законопроекту входила поправка до вже чинного закону: до
цього від подружжя громадян Британії не вимагали знання англійської мови
під час подання документів на отримання британського громадянства. У новому законі це було обов‟язковою умовою. Отже, злочини на вулицях і новий законопроект були пов‟язані між собою комплексними ланцюжками дискурсу.
Стаття тодішнього міністра внутрішніх справ містила такі слова: “An
active concept of citizenship can articulate shared ground between diverse
communities. It offers a shared identity based on membership of a political
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community, rather than forced assimilation into a monoculture, or an unbridled
multiculturalism which privileges difference over community cohesion”.
Повторення слова shared (спільний) у перших двох реченнях дискурсу
міністра внутрішніх справ обумовлює ліберальний контекст. Словосполучення
shared ground (спільний простір), shared identity (спільна ідентичність) пропонують вирішення проблем різних спільнот. Міністр стверджує, що активний
концепт громадянства (active concept of citizenship) є оптимальною альтернативою до однаково негативних явищ примусової асиміляції (forced assimilation) та
стихійного мультикультуралізму (unbridled multiculturalism). Дискурс тут містить у собі ідею про те, що міністр внутрішніх справ ніколи не примушуватиме
нікого асимілюватися до британського суспільства.
У цьому контексті асиміляція має значення нелібералізму, а інтеграція
характеризується як така, що є бажаною і обумовленою. Фраза стихійний мультикультуралізм несе у собі зв'язок зі світовою історією. Незважаючи на те,
що мультикультуралізм завжди позитивно сприймали у британському політичному та освітньому дискурсах і він завжди мав позитивну характеристику в суспільстві, у цьому контексті негативний прикметник надає слову мультикультуралізм негативного значення. Наразі мультикультуралізм, який асоціювався з
ліберальною освітою в Британії у 1970-х та 1980-х, зайшов занадто далеко і має
бути зупинений. Прикметник стихійний, має негативні асоціації, означає, що
навіть якщо так і станеться, то мультикультуралізм стане причиною створення
неконтрольованого світу. Тому основна ідея у цьому висловлюванні полягає у
тому, що стихійний мультикультуралізм має бути зупинений, бо він призведе
до соціального хаосу.
Наступним твердженням у статті міністра внутрішніх справ є таке: “I
have never said, or implied, that lack of fluency in English was in any way directly
responsible for the disturbances in Bradford, Burnley and Oldham in the summer of
2001. However, speaking English enables parents to converse with their children in
English as well as their historic mother tongue at home, and to participate in wider
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modern culture. It helps overcome the schizophrenia which bedevils generational
relationships.”
Перше речення є відповіддю для співрозмовника. Це те, що називають
прихованою діалогічністю – окреме висловлювання, яке має характер діалогу
двох людей, у якому мовлення другої людини не береться до уваги. Висловлювання схоже на бесіду, тому що кожне його слово відповідає на кожне твердження невидимого співрозмовника. У цій фразі словосполучення speaking
English вказує на здатність розмовляти англійською, а також на фактичне застосування англійської мови. У цьому контексті слово historic є протилежним до
слова modern. Застосування англійської мови вдома і здатність розмовляти
англійською може попередити шизофренію, яка псує стосунки між поколіннями (the schizophrenia which bedevils generational relationships). Артикль the у
цьому висловлюванні додає значення визначеності, тобто того, що шизофренія
є визнаним явищем для людей, які розмовляють мовами меншин удома. Дієслово bedevils додає негативного відтінку, має значення зла. Іншими словами, ідея
тут полягає в тому, що якимось чином вивчення та застосування англійської
мови пов‟язане з розладами у ментальному здоров‟ї, сімейною дисгармонією та
соціальними безладами, а здатність або нездатність нових мігрантів розмовляти
англійською мовою призводить до ворожості.
У контексті політичного дискурсу, який пов‟язує соціальні безлади у північній Англії у 2001 р. зі змінами у законодавстві у 2002 р., ідеологія стає очевидною, що підвищує статус англійської мови серед інших мов Англії. Ця ідеологія особливо помітна, коли йдеться про центральний уряд. Офіційний дискурс парламентського мовлення, інтерв‟ю з міністром внутрішніх справ та інші
державні дії – все це сприяє тому, що англійська мова стає провідною серед інших усних і писемних мов мультилінгвальної Англії. Англійську мову завжди
визнають мовою комунікації та демократії, а інші мови завжди асоціюють з негативними рисами, зокрема суспільними безладами, загрозою для нації і демократії.
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У деяких прикладах політичного дискурсу функціонування азійських мов
не заперечується за умови, що це приватне середовище. Застосування інших
мов, окрім англійської, у публічних контекстах не схвалюють.
Однак така політика має чимало недоліків. Асоціації інших мов з суспільними безладами та загрозою для демократії, нації і суспільства є серйозним
аргументом. Вважають, що не можна пов‟язувати суспільні проблеми з функціонуванням мови.
Існує певна відмінність між спонуканням когось до вивчення мови та наданням їм доступу до середовища, де може бути процес навчання. Постає питання щодо того, як мовці інших мов активують свій соціальний і лінгвістичний
капітал для того, щоб отримати доступ до навчального закладу, який вважають
«білим» або академічним. Вивчення англійської мови не усуне інших перешкод
для участі у групах мовних меншин, чиїми мовами нехтують у контексті ідеологічних дебатів. Якщо лінгвістична дискримінація являє собою форму символічного расизму, інші символічні риси можуть її усунути.
Нарешті, природа такої політики полягає у спонуканні населення вивчати
достатню англійську. Майже в усіх дискурсивних середовищах така політика є
скоріш проявом невідповідності між політичним твердженням про те, що таке
законодавство є ліберальним, та практикою, яка показує, що воно є зовсім неліберальним та дискримінуючим.
Висновки до параграфа: Критичний аналіз і дискурс мультилінгвізму
- У деяких типах публічного дискурсу мови меншин та люди, які ними спілкуються, асоціюються з такими проблемами, як соціальна нерівність.
- Дискримінативний дискурс, який стосується мультилінгвізму і мов меншин
у політичному і публічному дискурсах, може виявлятися засобами КДА.
- Мовно-ідеологічні дебати зазвичай зосереджені на ставленні до мовців мов
меншин, а не на самих мовах.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ БРИТАНІЇ
Політичний дискурс, пов'язаний зі зміною у законодавстві, що обумовлена англомовним тестуванням на отримання громадянства, не дуже схвалюють.
Однак монолінгвальна ідеологія, яка постає з офіційного дискурсу, не відповідає мовній практиці, якою характеризується британське суспільство і яка є різноманітною, непостійною і комплексною. Політичний дискурс часто не відповідає тому, як люди застосовують свою мову і що вони думають про інші мови,
а також цінностям та поглядам щодо їхніх мов. Білінгви та мультилінгви Британії, а також мовці-монолінгви, які спілкуються мовами меншин, незважаючи
на те, чи є вони британськими громадянами, чи ні, залучені до великої кількості
мультилінгвальних лінгвістичних практик удома, в школах, у своїх спільнотах,
у соціальних оточеннях, у свій вільний час тощо.
Лише в Лондоні люди спілкуються понад 300 мовами. Ці мови мають різну мету: прагматичну, символічну, релігійну. Вони застосовуються для переговорів про ідентичність, у розмовах про національну, регіональну та релігійну
належність. Вони використовуються у змішаних формах, гібридних формах або
цілком незалежних формах. Ці білінгвальні та мультилінгвальні практики не
спричиняють проблем або складнощів для носіїв цих мов. Навпаки, для багатьох людей вони є невід‟ємною частиною самовизнання. Панівна монолінгвальна ідеологія, яка виявляється в офіційному та політичному дискурсах, а також локальних дискурсах на мікрорівні, формує суспільство, у якому багато
мов Англії функціонують у межах певних груп, а процес символічної домінації
показує мовцям-мультилінгвам, що їхні мови не схвалюють у межах широкого
публічного суспільства.
Результатом цього процесу є те, що в мультилінгвальному суспільстві
монолінгвальна спільнота формується і поширюється, а функціонування мов,
окрім англійської, залишається прихованим. Думка про те, що інші мови мають
негативні асоціації, позитивно впливає на ідеологію монолінгвізму, яка конфліктує з реальною лінгвістичною практикою в суспільстві й відображає соціальну
стратифікацію і нерівність.
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Однак цей процес не є неминучим. Ті, хто беруть участь в мультилінгвальній діяльності, можуть бути нездатними змінити соціальну арену, але провідні політичні лідери мають таку силу. Законодавча машина має здатність вносити зміни, які спроможні витіснити дискримінативну мовну ідеологію та краще
відображати мультилінгвізм населення Англії.
Критичний дискурсивний аналіз має достатньо теоретичних і методологічних інструментів і можливостей для дослідження тих дискурсів, які складають
монолінгвальну, дискримінативну і неліберальну ідеологію.
Звісно, ми не можемо знати точно, звідки походять гегемонні ідеології
або ті контексти, в яких вони виявляються. Потрібне подальше, глибше дослідження, яке буде спроможне відобразити аспекти такої ідеології в інтеракційному, політичному та медіа дискурсах.
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НАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
Анета Павленко
ВСТУП
Оповідання мають кілька переваг порівняно з іншими засобами лінгвістичного збирання даних. Вони узагальнюють принципи функціонування мови в
контексті та дозволяють дослідникам аналізувати лише ті мовні властивості, які
постають у процесі зв‟язного мовлення, як, наприклад, темпоральна обумовленість або зв‟язність. Одночасно, стимульовані оповідання можна контролювати
залежно від теми. Як результат, оповідання є в числі найпопулярніших методів
збирання даних у дослідженні білінгвізму. Однак наративний аналіз знаходиться в числі найменш зрозумілих і теоритизованих засобів аналізу даних у галузі.
Мета цієї праці - показати, які дослідницькі питання можна поставити за
допомогою оповідання у дослідженні бі- та мультилінгвізму, щоб ознайомити
читачів з численними підходами до наративного збирання даних і аналізу.
У межах пропонованої праці поняття наративний стосується всіх типів
дискурсу, у яких обумовлений подіями матеріал повідомляють читачам або
слухачам, включаючи художні оповідання, персональні оповідання, опис подій
(Mistry, 1993: 208). Зазвичай у галузі білінгвізму функціонують два типи оповідань: художні та персональні. Нижче буде описано, як саме можна зібрати інформацію з художніх та персональних оповідань. Увагу буде зосереджено на
білінгвальних оповіданнях.
ХУДОЖНІ ОПОВІДАННЯ
Збір даних
Художні оповідання – це історії про художні події, які супроводжуються
невербальними засобами, як-от малюнками або відео. Дослідники, які працюють з дітьми-білінгвами та дорослими-білінгвами, зазвичай застосовують оповідання для того, щоб дати відповіді на питання про крос-лінгвістичний вплив,
розвиток вокабуляру та наративну компетентність. Персональні оповідання та202

кож можна застосовувати з цією метою, але вони демонструють значний ступінь варіації серед учасників і контекстів і менше піддаються аналізу внутрішньо- та міжгрупових спільнот та відмінностей. Для отримання мовних прикладів, які можна порівнювати, дослідники аналізують художні оповідання, у яких
застосовуються невербальні стимули, як-от: комікси, книги з малюнками, короткі фільми, які дозволяють їм підтримувати семантичного референта постійним.
Далі розглянемо три питання у збірці художніх оповідань: типи індикаторів, які
застосовуються до різних вікових груп, процедуру відбору та базові дані.
Дослідники, які працюють з дітьми-білінгвами, зазвичай використовують
комікси, малюнки і книги з малюнками, тому що оповідання, яке супроводжується цими індикаторами, не вимагає, щоб діти уявляли події і це знижує когнітивне навантаження завдання (Berman, 1995).
Дослідники, які працюють з дорослими-білінгвами, також залучають комікси (Nistov, 2001), серії картинок (Berman, 1999) або книги з малюнками
(Polinsky, 2007). Однак часто вони також використовують короткі фільми і відео, німі або з музичними саундтреками. Ці стимули сприяють стабільності
семантичного референта, але одночасно вони роблять завдання на оповідання
дорослішим, менш штучним та більш схожим на спонтанне оповідання.
Незважаючи на численні переваги застосування вже існуючих індикаторів, дослідники, які прагнуть простежити функціонування певних лексичних
одиниць або лінгвістичних структур, можуть захотіти використовувати інші
стимули або навіть створити свої власні стимули, тому що наявні індикатори
можуть бути несприйнятливими для задоволення їхніх потреб. У нашому дослідженні створюємо наші власні індикатори, залучаючи студентів (режисер,
оператор і актори) до участі у двох шкільних фільмах, одному в США і одному
в Києві (Україна) для створення відео на основі певних сценаріїв. Цей підхід
має дві основні переваги. По-перше, можна прямо звертатися до питання дослідження, створюючи фільми із застосуванням лексичних одиниць, які є предметом нашої зацікавленості: поняття приватності й особистого простору та емотивної лексики (Pavlenko, 2002a). По-друге, ми мали змогу контролювати вплив
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контексту однакових сценаріїв на два різні оточення та дослідження впливу
контексту на лінгвістичне обрамлення та прямолінійність мовного переходу.
Для збору достатньої кількості наративних даних та мовних прикладів, які можна порівнювати, важливо дотримуватись певних процедур відбору.
Основна складність білінгвальних оповідань полягає у тому, що одні й ті
самі оповідання треба досліджувати двічі – кожною з двох мов білінгва. Як результат, ці оповідання перебувають під впливом порядковості, тому що друге
оповідання може бути менш детальним, ніж перше. Однак ефект може бути і
протилежним. Наприклад, коли історія супроводжується серією незнайомих
малюнків, друге оповідання може бути вишуканішим, тому що, почувши кінцівку під час першого оповідання, оповідач може надати значущості раніше не
поміченим аспектам сюжету (Bennett-Castor, 2002).
Цей вплив легко подолати, якщо застосовується більше одного індикатора. У цьому разі половина учасників, відібраних випадково, отримують завдання розповісти або написати історії, обумовлені першим індикатором мовою А,
та історії, обумовлені другим індикатором мовою Б, а друга половина учасників
має зробити навпаки. Якщо застосовується тільки один індикатор, оповідання
різними мовами зазвичай розповідають у різний час – з перервою приблизно в
два тижні – та з різними інтерв‟юерами.
Інший аспект, на який варто звернути увагу, – це форма, у якій представлено оповідання, тому що усні і письмові оповідання можна подати різними
шляхами (Tannen, 1982). Усні та письмові режими оповідання мають свої переваги і недоліки. Письмові оповідання потребують менше часу для збору інформації й дозволяють залучити більшу кількість учасників, хоч мова, яка функціонує, не обов‟язково відображає особливості мовлення. Крім того, здатність записувати історії обмежена віком учасника, рівнем грамотності та рівнем володіння відповідними мовами.
З іншого боку, усні оповідання краще демонструють спонтанне мовлення,
хоч процес транскрибування потребує дуже багато часу. Ще один вибір, який
треба зробити в процесі усної оповіді, полягає у тому, щоб вирішити між опові204

дями після того, як учасники подивилися весь фільм або набір малюнків, та
оповіданнями, які являють собою коментар того, що відбувається у фільмі або
зображено на малюнках. Кінцевий вибір залежатиме від питань дослідження:
деякі з них можна вирішити за допомогою письмових оповідань, інші потребують усного коментування, а треті можна аналізувати через усний і письмовий
дискурси.
Нарешті, треба також враховувати дані, отримані від монолінгвів. У випадку з означеними індикаторами монолінгвальні корпуси можуть існувати у
потрібній мовній і віковій групах. Якщо людина застосовує індикатор, для якого не було ще сформовано монолінгвальний корпус, важливо досліджувати
оповідання мовців-монолінгвів такого ж віку та соціально-економічного статусу. Такий корпус надасть безцінну інформацію про вікові норми і регіональну
варіацію. Якщо таких даних немає, розмовні слова і структури, характерні для
певних етапів розвитку, можна помилково прийняти за неправильні або такі,
що підлягають крос-лінгвістичному впливу. Існування монолінгвальних і білінгвальний корпусів, зібраних з такими ж індикаторами, полегшує крослінгвістичне порівняння і порівняння з урахуванням віку білінгвів, рівнів акультурації і володіння мовою.
Аналіз даних
Першим етапом аналізу усного оповідання є вибір правил транскрибування. Немає стандартного шляху для транскрибування усного оповідання –
правила транскрибування зазвичай обирають залежно від питань дослідження і
теоретичних засад (Ochs, 1979). Незважаючи на реальні правила, треба уникати
двох типів помилок – додавання та опускання. Недосвідчені дослідники, які
проводять транскрибування, наприклад, переводять усний дискурс на письмовий текст, тобто низку речень. Варто зазначити, що знаки пунктуації роблять
транскрибований текст простішим для читання, але вони не є реальною репрезентацією даних, і це може негативно вплинути на подальший аналіз. Недосвідчені дослідники можуть також уникати повторень та неправильних стартів фра205

зи. Це може спричинити деякі проблеми для аналізу, тому що самовиправлення,
повторення, оговори, неправильний початок і завершення фраз, зміна мовного
коду є надзвичайно важливими показниками в аналізі лексичних особливостей.
Для підвищення рівня надійності транскрибованого тексту необхідно його прослухати і перечитати транскрипцію кілька разів. Якщо можливо, варто долучити двох незалежних фахівців з транскрибування.
Другим етапом є залучення дескриптивної статистики для того, щоб охарактеризувати корпус з точки зору довжини слова, кількості речень у висловлюванні та довжини висловлювання. Якщо лексична різноманітність і структура висловлювання не є предметом аналізу, можна також включити інформацію
про середнє лексичне різноманіття висловлювання та про його базову структуру. Можна застосовувати дедуктивну статистику для виявлення явних відмінностей між учасниками груп, між висловлюваннями на основі різних індикаторів та між першою і другою розповідями. Якщо було обрано загальноприйняті
індикатори, можна також порівняти характерні риси корпусу з іншими корпусами, у яких застосовуються такі самі стимули. Після ознайомлення з загальними характеристиками корпусу, можна почати відповідати на поставлені питання.
Перша група питань про мовний розвиток, відповіді на які з художніх
оповідань, пов‟язані з лексичним складом, а точніше – лексичним вибором і
лексичним різноманіттям. Які чинники впливають на мовний вибір мовцівбілінгвів? Як співвідноситься мовний вибір білінгвів з мовним вибором монолінгвів? Наскільки багатими в учасників є лексичні склади мови М1 та мови
М2 ? Які чинники впливають на лексичне різноманіття білінгвів?
Перший аспект, який може спричинити зацікавленість, буде пов'язаний з
використанням певних слів, тому що цей вибір може мати крос-лінгвістичний
вплив або інші чинники, цікаві для дослідника.
Питання, поставлене у дослідженні, може також потребувати розгляду
особливостей певного типу лексичного складу в оповіданні, наприклад, емотивного вокабуляру. Тоді можна простежити всі випадки використання того, що
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вважають емотивною лексикою, а також дослідити різноманіття та функціонування цього вокабуляру в групах у дослідженні за допомогою засобів аналізу
варіативності (ANOVA) (Dewaele & Pavlenko, 2002). Досліднику може також
бути цікаве лексичне різноманіття взагалі. Визначення лексичного різноманіття, відомого також під назвою лексична варіативність, відрізняється в різних
галузях.
Інша група питань про мовний розвиток включає в себе аспекти морфолого-синтаксичної точності і складності, зазвичай пов‟язані з часовим виміром:
Яким чином мовці-білінгви застосовують певні граматичні форми у своїх оповіданнях порівняно з мовцями-монолінгвами ? Які чинники впливають на їхній
морфолого-синтаксичний вибір? Чи спостерігається якийсь крос-лінгвістичний
вплив? Для того, щоб знайти відповідь на ці питання, необхідно виявити всі
приклади функціонування відповідних форм та проаналізувати їх з огляду на
кількість і якість.
Квантитативний аналіз морфолого-синтаксичних форм зазвичай допомагає встановити схожості та відмінності у відсотковому співвідношенні певних
форм у певних мовах і групах учасників, а також загальну морфологосинтаксичну точність і синтаксичну складність. Квантитативний аналіз включає
в себе морфолого-синтаксичний вибір, включаючи часові зрушення, у контексті
різних наративних структур і функцій.
Третій набір питань стосується наративного розвитку. Ці дослідження
включають також наративну структуру для оцінки наративної компетенції дітей, а також мовного розвитку дорослих у певних мовах. Деякі дослідники
(Pearson 2002) пропонують детальне обговорення процесів кодування, аналізу й
оцінки лінгвістичної і наративної компетенції у дітей-білінгвів. В інших дослідженнях розглядають оповідання білінгвів з точки зору загальної структури,
кількості оцінок та деталей.
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Висновки до параграфа
Якщо дослідник планує застосовувати художнє оповідання у своєму дослідженні, необхідно:
- визначитися з початковими питаннями дослідження та/або гіпотезами і
впевнитися, що на них насправді можна відповісти якнайкраще за допомогою художніх оповідань;
- обрати індикатори, які відповідають групі учасників і дозволяють збирати
дані, що допоможуть знайти відповіді на ключові питання;
- визначитися з базовими даними (існуючими корпусами або учасникамимонолінгвами);
- обдумати процедуру відбору матеріалу, зважаючи на формат (усний або
письмовий) та релевантні дані (коли і кому буде розказано історію);
- застосовувати стандартні правила транскрибування, але модифікувати їх
так, як необхідно для досягнення мети дослідження;
- скласти повний опис наративного корпусу;
- перейти до кодування та аналізу, що дозволить дослідникові відповісти на
питання дослідження.
ПЕРСОНАЛЬНІ ОПОВІДАННЯ
Збирання даних
Художні оповідання займають певне місце серед інструментів дослідників білінгвізму, а персональні оповідання лише починають набувати популярності. Персональні оповідання – це історії, які базуються на персональному
знанні і досвіді мовця. Вони можуть бути спонтанними або обумовленими певними вербальними індикаторами, як-от питання інтерв‟ю або ключові слова. Ці
оповідання не можна контролювати так само, як ті, що спричинені невербальними індикаторами; однак їх можна використовувати з такою самою метою,
зокрема, щоб відповісти на питання про лінгвістичний і наративний розвиток і
крос-лінгвістичний вплив. У деяких випадках вони насправді можуть бути
кращим джерелом даних.
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Традиційно у білінгвальному дослідженні застосовують два типи оповідань: оповідання з персонального доступу і лінгвістичні автобіографії. Обидва
типи можуть бути усними або письмовими, підготовленими або спонтанними.
Оповідання з персонального досвіду – це історії про реальні, вигадані або можливі події, які спираються на досвід мовців. Вони можуть мати місце в експериментальних оточеннях та реалізуватися через ключові слова, питання для інтерв‟ю або прохання розповісти певні типи історій - ранні спогади, історії про
канікули або автомобільні аварії, історії про часи, коли мовці відчували певні
емоції.
Під час вивчення особливостей оповідань з персонального досвіду у двох
мовах дослідники мають приділяти увагу трьом параметрам. Перший включає
порядок і практичні ефекти, які можуть впливати на послідовну розповідь однієї історії. Для мінімізації цього впливу зазвичай вдаються до другої розповіді
через два тижні. Другий аспект, який треба брати до уваги, – кількість деталей
та емоційна інтенсивність може бути вищою в оповіданнях, які розповідають
мовою оригінального досвіду (Javier, Barroso, & Muñoz, 1993; Marian &
Kaushanskaya, 2004). Третій аспект полягає у вивченні причини невільного мовлення, яке може бути спричинене низьким рівнем володіння мовою. У деяких
випадках цю проблему можна подолати за допомогою раніше зібраного наративного корпусу, зокрема корпусу, зібраного з нелінгвістичною метою.
Лінгвістична автобіографія є підтипом оповідань з наративного досвіду,
який зосереджується на мовах мовця й обговоренні, як і чому ці мови вивчалися та застосовувалися. Лінгвістичні автобіографії виявляються за допомогою
інтерв‟ю або опитувань (Nekvapil 2003; Meng, 2001; Protassova, 2004). Для уникнення впливу на відповіді мовців дослідники також аналізували спонтанно
створені лінгвістичні автобіографії - щоденники учнів і журнали, та опубліковані автобіографії – мемуари (Schumann, 1997; Pavlenko 2004; Norton, 2000;
Granger, 2004).
Коли життєві історії та автобіографії застосовують для аналізу соціолінгвістичних ситуацій, дослідники прагнуть зібрати їх лише однією мовою – тією,
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яка найзручніша для аналізу. З цим вибором пов‟язано кілька проблем. Розповідь слабшою мовою учасника включає можливість, що деяку інформацію
пропустять. Розповідь панівною мовою учасника може спричинити необхідність звернутися до перекладача, що може також сприяти інтегрованості оповідання. Важливіше те, що тенденція збирання лінгвістичних автобіографій однією мовою позиціонує їх як факти, а не дискурсивні конструкції. Бажано, щоб
ці оповідання були зібрані різними інтерв‟юерами, тому що інформанти можуть
продемонструвати різні етнічні ідентичності з різними співрозмовниками.
Аналіз даних
Оповідання з персонального досвіду
Так само, як з художніми оповіданнями, першим кроком аналізу усних
оповідань з персонального досвіду є транскрибування: дослідник має вирішити,
скільки матеріалу має бути транскрибовано і яких правил треба дотримуватися.
Подальший аналіз має ґрунтуватися на транскрибованих текстах та оригінальних записах, тому що деякі характеристики мовлення у певній формі важко занотувати. Існує кілька підходів до аналізу оповідань з персонального досвіду,
але кінцевий вибір залежить від інтересів дослідника (лінгвістичний або наративний розвиток) та від певних питань.
Під час вивчення процесу мовного розвитку оповідання з персонального
досвіду може підлягати такому ж лінгвістичному аналізу, як і художні оповідання, включаючи міжгрупові порівняння між монолінгвальними і білінгвальними корпусами (Schmid, 2002). Оповідання можна аналізувати квантитативно
з точки зору довжини, лексичного різноманіття, морфолого-синтаксичної точності та ступеня крос-лінгвістичного впливу (Dart, 1992; Schlyter, 1996; Schmid,
2002). Їх також можна аналізувати квалітативно для визначення, наприклад, частин мови, часу тощо (Dart, 1992).
Беручи до уваги те, що наративні структури і правила розрізняються в
різних мовах та культурах, оповідання з персонального досвіду можна аналізувати як наративні компетенції мовця.
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Упродовж багатьох років ці наративні підходи зазнавали критики, особливо з боку дослідників конвертаційного аналізу, які не згодні, що оповідання
мають аналізувати як фундаментально інтеракційний захід (Edwards, 1997;
Schegloff, 1997). На сьогодні найвишуканішою теорією інтеракційного аналізу
оповідань з персонального досвіду білінгвів є та, що була розроблена дослідницею Ковен (Koven, 2002). Її дослідження французько-португальських історій
білінгвів досліджують такі дискурсивні форми квантитативно і квалітативно:
(1) ролі мовця, тобто шляхи їхнього позиціонування як співрозмовників, мовців
або учасників; (2) денотативні характеристики, тобто зв‟язок мовців з різними
учасниками та єдностями; (3) прагматичні описи, тобто те, як мовці описують
вербальні дії інших; (4) цитування, також відоме як озвучування, тобто переказ
мовлення інших; (5) епістемічна моралізація, тобто статус, якого мовці надають
подіям, описаним відносно моменту мовлення.
Особливо цікавим у цьому підході є те, що дослідниця не зупиняється на
застосуванні цієї вишуканої схеми, а звертається до двох додаткових аналітичних джерел, які можуть допомогти пролити світло на те, як персональне розташоване у значеннях: самооцінка та оцінка інших. Отже, відразу після розповідання історії учасників запитали, як вони почувалися, розповідаючи історії кожною мовою, і як добре, на їхню думку, вони впоралися. Після цього дослідник
програвав записи іншим французько-португальським білінгвам і фіксував їхні
думки про схожості і відмінності особистості мовців у кожній мові.
Лінгвістичні автобіографії
Лінгвістичні автобіографії та історії життя швидко набувають популярності у галузі білінгвізму як унікальний засіб дізнатися про процеси мовного вивчення та зміни мовного коду. Соціолінгвістичний аналіз лінгвістичних автобіографій зазвичай є формою тематичного або контент- аналізу, коли оповідання
кодуються згідно з темами і концептуальними категоріями (Strauss & Corbin
1990). Перевагою цього підходу є його чутливість до мотивів історій учасників.
На жаль, у багатьох випадках контент- аналіз зводиться до узагальненого засто211

сування цитат, які підтверджують спостереження дослідника. Цей підхід розглядає оповідання як нотатки спостережень і транскрибування (Tse, 2000: 191)
й відображає те, про що йдеться в оповіданні, нехтування тим, що пропускається. У найгірших випадках контент-аналіз характеризується повним ігноруванням лінгвістичними, інтеракційними та дискусрсивними властивостями оповідань та особливостей розповідання другою мовою.
Деякі дослідники не згодні з тим, що лінгвістичні автобіографії не можна
і не слід розглядати як нотатки спостережень, транскрибування або набір фактів (Kramsch & Lam, 1999; Nekvapil, 2003; Pavlenko, 2002). Навпаки, їх треба
розглядати як дискурсивні конструкції, схожі на інші оповідання з персонального досвіду, і у такій формі аналізувати, враховуючи їхні лінгвістичні, риторичні та інтеракційні властивості, а також соціолінгвістичні та соціоісторичні
контексти, в яких вони з‟являються. Інноваційне використання лінгвістичних
автобіографій європейськими дослідниками засвідчує, що ці оповідання найкраще функціонують, якщо доповнюють, а не заміщують інші засоби збирання
даних (Meng, 2001; Nekvapil, 2003; Protassova, 2004).
З цієї точки зору першим етапом аналізу лінгвістичних автобіографій має
бути врахування соціально-історичних обставин їхньої появи. Наприклад, порівняння мови мемуарів, написаних у різні часові періоди, показує, що історичні і
політичні події суттєво впливають на те, як окремі особистості позиціонують
себе залежно від своїх мов. Це означає, що дослідники, які працюють з лінгвістичними автобіографіями, повинні враховувати соціальні, історичні, політичні
та економічні обставини мовця, а також мовні ідеології та дискурси, які є актуальними у спільнотах мовців та з оглядом на те, як вони себе позиціонують.
Другим етапом є урахування обставин, які супроводжують процес інтерв‟ю: розподіл влади між учасниками інтерв‟ю, ролі, які відіграють учасники
на різних етапах інтерв‟ю, суспільні думки – все це може вплинути на те, як
людина розповідатиме про певні події. Під час дослідження мовців-білінгвів і
мовців-мультилінгвів ця чутливість є особливо важливою, тому що деякі учасники можуть бути біженцями або іммігрантами, а тому займають особливі по212

зиції для дослідника, для суспільства загалом. Це означає, що вони можуть відтворювати версію інституційно орієнтованих оповідань.
Третій етап аналізу включає рішення дослідника прийняти типи інформації, які можна зібрати в оповіданнях з історії життя: реалії життя ( аналіз
процесу, як усе відбувалося), суб‟єктивна реальність ( аналіз того, як те, що відбувалося, сприймалося учасниками) і текстова реальність (аналіз того, як те,
що відбувалося, було розказано учасниками) (Nekvapil, 2003: 69). Деякі дослідники цікавляться тим, як саме дослідники розповідають про себе і текстову реальність.
Інші цікавляться суб‟єктивною реальністю. У цих дослідженнях застосовують контент-аналіз для дослідження ставлення білінгвів до мов, якими вони
спілкуються (Pavlenko, 2003; Tse, 2000a; Heinz, 2001).
Інші цікавляться життєвою реальністю, незважаючи на те, чи це є лінгвістичні траєкторії окремих мовців, чи соціолінгвістичні обставини певних спільнот.
Висновки до параграфа
Якщо дослідник планує вдаватися до персональних оповідань у своєму дослідженні, йому потрібно:
- визначитися з ключовими питаннями дослідження та/або гіпотезами і впевнитися, що на них насправді можна відповісти за допомогою персональних оповідань;
- визначити, який тип персональних оповідань допоможе досягти поставленої мети: (1) оповідання з персонального досвіду або лінгвістичні автобіографії; (2) спонтанні або підготовлені оповідання; (3) усні або письмові
оповідання;
- оцінити розмір корпусу, який потрібен для отримання відповіді на питання дослідження, а після цього визначитися з процедурою відбору: (1) якщо
дослідник зупиняє свій вибір на опублікованих оповіданнях, треба визначитися з критеріями відбору їх; (2) якщо він обирає спонтанні оповідання,
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треба вирішити, як, де і як довго він їх збиратиме; (3) якщо він обирає підготовлені оповідання, треба визначитися, які індикатори, питання або правила застосовуватимуться та скільки оповідань буде взято від одного учасника;
- визначитися з правилами транскрибування;
- оцінити переваги і недоліки застосування кількох підходів до аналізу оповідань і визначитися з комплексом підходів, які найкраще допоможуть задовольнити мету дослідника.
ВИСНОВКИ
У цій праці описано численні можливості, які може надати наративний
аналіз дослідникам, що вивчають білінгвізм та мультилінгвізм, цікавляться різними аспектами мовного та наративного розвитку, а також соціолінгвістичними
детермінантами вивчення мови.
Варто зазначити, що не можна дійти висновків про наративну компетенцію мовців за допомогою лише одного типу оповідань. Треба збирати різні оповідання у різних контекстах упродовж певного часу та всіма мовами мовців.
Треба пам‟ятати, що фактично історії учасників – це лише інтерпретації, а не
репрезентації, реальності, які краще застосовувати разом з іншими типами відбору даних.
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