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УДК: 81’373:159.92

Оригинален научен труд
Original research paper

МЕНТАЛЕН ЛЕКСИКОН
д-р Нина Даскаловска1
Апстракт: Во текот на животот луѓето усвојуваат голем број на
зборови. Според некои проценки, изворните говорители на англискиот
јазик со завршено средно образование знаат околу 20.000 зборовни
семејства, или 32.000 лексички единици. Според други проценки, тој број
е многу поголем и може да биде и над 50.000. Овие бројки и фактот дека
зборовите се пронаоѓаат за една петтина од секундата зборуваат за голема
организираност на зборовите во умот или во менталниот лексикон. Иако
истражувачите се обидуваат да продрат во тајните на умот и да ги откријат
организацијата и функционирањето на менталниот лексикон, голем дел од
тоа сè уште е мистерија. Во овој труд се дискутира за истражувањата на
менталниот лексикон и метафорите со чијашто помош се вршат обиди да
се отсликаат содржината и организацијата на менталниот лексикон.
Клучни зборови: ментален лексикон, метафори, зборовни
асоцијации, лапсуси, билингвизам
MENTAL LEXICON
Nina Daskalovska, Ph.D.1
Abstract: In the course of their life, people acquire a large number of
words. According to some estimates, native English speakers with completed
secondary education know around 20.000 word families, or 32.000 lexical
units. According to other estimates, this number is much higher, and could be
well over 50.000. These figures and the fact that words are retrieved in one
fifth of a second indicate extremely good organization of the mental lexicon.
Researchers have been trying to discover the secrets of the mind and the
organization and functioning of the mental lexicon, but a great deal of it is still
a mystery. This paper discusses the investigations of the mental lexicon and the
metaphors that are used to describe the content and organization of the mental
lexicon.
Key words: mental lexicon, metaphors, word associations, slips of the
tongue, bilingualism.
1)

Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip.
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Метафори за менталниот лексикон
Иако е тешко да се одреди колкав е бројот на зборовите кои луѓето ги
усвојуваат во текот на животот, според поскромните проценки, изворните
говорители на англискиот јазик со завршено средно образование знаат
околу 20.000 зборовни семејства, или 32.000 лексички единици (Nation,
1990). Според други проценки, тој број е многу поголем и може да
биде и над 50.000. Овие бројки и фактот дека зборовите се пронаоѓаат
за една петтина од секундата зборуваат за голема организираност на
зборовите во умот или во менталниот лексикон. Иако истражувачите се
обидуваат да продрат во тајните на умот и да ги откријат организацијата
и функционирањето на менталниот лексикон, голем дел од тоа сè уште е
мистерија. Затоа има голем број метафори со чијашто помош се вршат
обиди да се отсликаат содржината и организацијата на менталниот
лексикон. МекКарти (McCarthy, 1990: 34-35) наведува неколку од тие
метафори како што се метафорите речник, тесаурус, енциклопедија,
компјутер и библиотека. Метафората речник имплицира дека зборот и
неговото значење се „запишани“ заедно (вклучувајќи и информација за
неговата класа, изговор, етимологија и деривации), дека таа информација
е складирана по азбучен ред и може лесно и економично да се пребара.
Метафората тесаурус е малку поинаква, бидејќи овде зборовите се
класифицирани според семантичките полиња, што значи дека изборот
на зборовите се прави според значењето. Метафората енциклопедија
сугерира дека зборовите со себе носат суштински врски со други видови
на знаење, вклучувајќи историско, перцептивно и општествено знаење.
Метафората компјутер сугерира способност за брзо процесирање,
комплексен начин на складирање со најразновидни врски меѓу зборовите
и нивно брзо пронаоѓање. Компјутерот, исто така, ни ја дава идејата за
динамичен инпут кој постојано се обновува и ги реорганизира податоците.
Метафората библиотека се обидува да долови инпут кој постојано се
обновува и е под контрола на централен каталог како во библиотека,
каде што е дадена информација за секоја книга и местото каде што се
наоѓа, што би можело да нè води до претпоставката дека сличен централен
каталог постои и во менталниот лексикон, каде што може да се провери
локацијата на зборот (Aitchison, 2003: 33). Во библиотеките често се
поставува прашањето дали популарните книги треба да се сместат на
полица каде што може лесно да се најдат. Истото прашање би можело
да се постави за менталниот лексикон: дали сите зборови се третираат
подеднакво или има различен третман за почестите и поретките зборови
(ibid.: 34).
Дискутирајќи за метафората речник, Ејчисон (Aitchison, 2003: 1014) наведува неколку разлики помеѓу менталниот лексикон и речникот.
Првата разлика се однесува на начинот на кој зборовите се подредени. Таа
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вели дека бидејќи во речниците зборовите се подредени по азбучен ред,
ако менталниот лексикон е, исто така, организиран по азбучен ред, може
да се очекува кога луѓето понекогаш погрешно употребуваат еден збор
наместо друг, случајно да изберат соседен збор. Но, таквите грешки се
сосема неверојатни, што станува јасно ако се погледнат неколку примери
на „лапсуси“ како што се „He told a funny antidote“, каде што наместо
„anecdote“ (анегдота) е употребен зборот „antidote“ (противотров),
или „The doctor listened to her chest with a periscope“, каде што зборот
„periscope“ (перископ) е употребен наместо зборот „stethoscope“
(стетоскоп). Таквите грешки укажуваат дека дури и ако менталниот
лексикон делумно е организиран според првите гласови, редоследот не е
целосно азбучен. Други аспекти на гласовната структура на зборот како
што се завршетокот, акцентот и акцентираната самогласка играат улога
во распоредувањето на зборовите во умот. Или ако ја земеме за пример
реченицата „The inhabitants of the car were unhurt“ во која говорникот сакал
да го употреби зборот „occupants“ (луѓето кои се наоѓале во автомобилот)
наместо „inhabitants“ (жители), можеме да заклучиме дека човечкиот
ментален лексикон не може да биде организиран исклучително врз основа
на гласот или писмената форма, туку дека треба да се земе предвид
и значењето, бидејќи луѓето често мешаат зборови кои имаат слично
значење. Друга разлика која ја наведува Ејчисон е што речниците содржат
точно одреден број на зборови и се застарени, бидејќи јазикот постојано
се менува, а пред сè вокабуларот. За разлика од речниците, содржината
на менталниот лексикон не е точно одредена, луѓето постојано додаваат
нови зборови и го менуваат изговорот и значењето на постоечките. Освен
тоа, менталниот лексикон содржи многу повеќе информации за секој
збор. Речниците наведуваат само мал избор на зборови со кои дадените
зборови обично се употребуваат и најчесто се дадени во изолација, така
што содржат сосема малку информации за синтаксичките структури
во кои дадените зборови може да се употребуваат. Што се однесува до
изговорот, речниците обично даваат само еден изговор за секој збор,
додека ние за секој збор можеме да разбереме различни изговори од
различни говорители.
Аналогијата помеѓу речник и ментален лексикон, според Алтман
(Altmann, во подготовка), не е соодветна, бидејќи пристапот кон речникот
и пристапот кон менталниот лексикон се сосема различни. Имено, кога
бараме некој збор во речник, ја гледаме само формата на зборовите и не
се задржуваме на дефинициите на соседните зборови. Но, кога бараме
збор во нашиот ментален лексикон ја процесираме содржината и на
соседните зборови сè додека не дојдеме до бараниот збор. Тој ги наведува
истражувањата на Вилијам Марслен-Вилсон во 70-тите години од минатиот
век кои покажале дека ние можеме да го препознаеме зборот додека сè
уште го слушаме, но важен аспект на тој процес е што зборовите не се
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пронаоѓаат, туку се активираат. Имено, кога низата од гласови влегува во
нашиот аудиторен систем, се активираат сите зборови кои започнуваат
со тие гласови. Како што продолжува низата од гласови, зборовите кои
не се компатибилни почнуваат да се деактивираат сè додека не отпаднат
сите алтернативи и остане само бараниот збор. При тоа голема улога има
предвидувањето за тоа кои фонеми би можеле да следуваат и кое би било
соодветното значење. Првиот показател за точниот избор на зборот е
акустичкиот сигнал кој потоа брзо се менува за да го вклучи и значењето
и контекстот. Ако зборот има повеќе значења, се активираат сите значења
на тој збор сè додека алтернативните значења кои не одговараат во
дадениот контекст не отпаднат. Овие истражувања, исто така, покажале
дека почестите зборови се активираат побрзо од зборовите кои поретко се
употребуваат и дека кога контекстот го поддржува пореткото значење на
зборот, тогаш се активираат и почестите и поретките значења на зборот.
Но, ако контекстот го поддржува почестото значење, поретките значења
покажуваат или слаба активација или воопшто не се активираат.
Од сите аналогии, Ејчисон (Aitchison, 2003: 31-32) ја преферира
аналогијата на мапа која на еден начин одговара на ситуација од реалниот
живот, а на друг начин е сосема различна. Таа вели дека најкорисната мапа
често не дава точна претстава за теренот и дава пример со познатата мапа
на подземната железница во Лондон која на елегантен начин ја сумира
суштинската информација. Го жртвува реализмот, но со тоа станува
подобра. Мапата јасно покажува кои возни линии со кои станици се
поврзуваат, со што дава слика за реалноста. Од друга страна, различните
линии се претставени со различни бои, но ние не очекуваме возовите
или шините да бидат со тие бои, ниту пак очекуваме оддалеченоста од
станиците да биде точно дадена. Според оваа мапа можеме да се обидеме
да направиме дијаграм на врските во менталниот лексикон, кој на некој
начин е сличен на планот на подземната железница во Лондон. Но, како
што вели Ејчисон, постои една голема разлика меѓу нив. Ние можеме да
слеземе во подземната железница и да направиме мапа на конекциите
помеѓу станиците, но сè уште не можеме да ги видиме врските во умот.
Друг аспект по кој менталната мапа може да се разликува од мапата на
железницата е што можеби кај менталната мапа се работи за систем или
група на системи кои се сосема различни, така што една линија би била
за воз, друга за автобус, трета за камила. Таа заклучува дека логичното
објаснување не мора да нè води во вистинскиот правец, бидејќи можеби
умот работи на начин кој е сосема спротивен на интуицијата.
Сево ова зборува за големите нејаснотии поврзани со менталниот
лексикон и напорите на истражувачите да ги откријат начините на кои
зборовите во умот се складираат, се процесираат и се повикуваат од
меморијата кога треба да се употребат. Мек Карти (McCarthy, 1990:
34-44) вели дека сите тие метафори можат само делумно да го опишат
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нашето знаење за менталниот лексикон, но сите ја содржат идејата за
инпут (т.е. дека јазикот се запишува на некој начин), складирање (дека
тој се складира и не се губи), и повикување на зборот од меморијата (дека
може да се повика кога е потребен).
За децата кои го учат мајчиниот јазик речиси сиот лингвистички
инпут во првите години е говорен. За учениците кои учат странски јазик
писмениот и говорниот јазик играат иста улога уште од почетокот. За
изворните говорители важен е општиот облик на зборот, тие обрнуваат
поголемо внимание на почетниот и крајниот дел на зборот, бројот на
слоговите, општата ритмичка структура и акцентот. При појавата „на
врвот на јазикот“ (tip-of-the-tongue phenomenon) тие можат да ги наведат
овие карактеристики и општиот облик, но сепак не можат да се сетат на
точниот збор. Затоа МекКарти (ibid.: 36) смета дека за да им се помогне
на учениците да запомнат одреден збор би било корисно да им се обрне
внимание на слоговната структура и акцентот на зборот.
Со метафорите коишто се однесуваат на складирањето на зборовите
се прави обид да се долови суштината на организацијата на менталниот
лексикон и да се илустрираат начините на кои индивидуалните елементи
се поврзуваат едни со други. Во однос на метафората речник, може да
очекуваме секој збор да биде поврзан со значењето, синтаксичката
класа, гласовната структура, писмената форма, неколку деривации, и ако
станува збор за добро организиран речник, и врски со синоними па дури и
антоними (ibid.: 38).
Меѓутоа, како што нагласува Мек Карти (ibid.: 43), знаењето на еден
збор не значи дека тој може да се повика од меморијата кога е потребно.
Ако ученикот не може активно да го употреби зборот кога му е потребен
без големо ментално пребарување, тогаш можеби станува збор за
некомплетно знаење на зборот или, пак, знаење на зборот на рецептивно
ниво. Рецептивното повикување на зборот од меморијата вклучува
спојување на писмениот или говорниот инпут со складираните гласовни или
ортографски структури и нивните значења. Истражувањата покажуваат
дека идиомите, фразите и деривациите на зборовите се складираат како
целини, така што при повикувањето од меморијата им се пристапува
директно, без претходна анализа. Продуктивното повикување на зборот
од меморијата го следи спротивниот пат од рецептивното повикување: на
значењата треба да им се даде форма, при што некои од формите ќе бидат
основни зборови, некои ќе бидат деривации или сложенки или изрази
составени од повеќе зборови.
Бидејќи при употребата на мајчиниот јазик луѓето зборуваат течно
и брзо, повеќе истражувачи сметаат дека тоа е резултат на складирањето
на конструкции составени од повеќе зборови во меморијата и нивно
повикување од меморијата како целини при употребата на јазикот (Lewis,
2002; Nattinger & DeCarrico, 1992; Sinclair, 1991). Во однос на меморијата,
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Аткинсон и Шифрин (Atkinson & Shiffrin, 1968) разликуваат три фази:
сензорно складирање во меморијата, каде што стимулот се задржува
само дел од секундата, краткотрајна меморија, каде што елементите
се процесираат од една четвртина од секундата до неколку минути, и
долготрајна меморија која претставува трајно складирање. Бројот на
елементите кои може да се задржат во краткотрајната меморија е седум
(Hirsh, 2003), а под елементи се подразбираат не само поединечни зборови,
туку и изразите кои се составени од повеќе зборови, но се складирани
како една целина, па имаат статус на индивидуални зборови (Lewis, 2002).
Синклер (Sinclair, 1991: 110) смета дека тоа произлегува од тенденцијата на
луѓето за економичност во сите сфери на животот, па поради ограниченоста
на работната или краткотрајната меморија, користењето на овие изрази
преовладува при процесирањето на јазикот. Рот (Rott, 2009) констатира
дека на учениците им недостасува знаењето на многубројните формули
кои ги користат изворните говорители, па затоа голем број лингвисти
препорачуваат фокусот на наставата да не биде на изолирани зборови
(McCarthy, 1990), туку да им се помогне на учениците да ги усвојат тие
низи од зборови за да може да зборуваат течно и автоматски како што го
прават тоа изворните говорители (N. Ellis, 1995a; Lewis, 2002; Nattinger
& DeCarrico, 1992; Pawley & Syder, 1983).
Истражувања на менталниот лексикон
За истражување на менталниот лексикон се користат разновидни
тестови и се анализира говорот на испитаниците, бидејќи фазите низ кои
минува лицето за да го пронајде потребниот збор може да укаже на општата
организација на една цела област: зборовите кои се поврзани може да
бидат складирани близу едни дo други, или може да бидат оддалечени, но
меѓу нив може да постојат силни врски (Aitchison, 2003). Еден од најчесто
користените тестови е тестот на зборовни асоцијации кој во психолошките
истражувања кај мајчиниот јазик има долга традиција, а дури неодамна
ваквите тестови почнале да се употребуваат и во истражувањата кај лицата
кои учат странски јазици. Кај овие истражувања, на испитаниците им се
дава еден збор и тие треба да одговорат со првиот збор или со зборови
кои им доаѓаат на ум. Претпоставката е дека автоматските одговори, без
многу размислување, се состојат од зборовите кои имаат најсилни врски
со дадениот збор во менталниот лексикон на испитаниците (Schmitt, 2000:
38).
Организацијата на менталниот лексикон од гледна точка на зборовните
асоцијации се опишува со помош на квантитативни и квалитативни
карактеристики (Zareva, 2007). Во квантитативни карактеристики спаѓаат
важноста на првиот одговор, сличноста во одговорите, разновидноста во
одговорите, расположливоста на одговорите, бројот на одговорите итн.
88

Годишен зборник 2012
Yearbook
2012

Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Faculty of Philology, Goce Delcev University – Stip

Квалитативни карактеристики се однесуваат на класификацијата на
одговорите според тоа дали асоцијациите покажуваат парадигматски,
синтагматски или семантички односи.
Првите психолошки експерименти откриле дека постои голем степен
на изедначеност во одговорите кај изворните говорители и покрај нивните
индивидуални разлики. Диз (Deese, цитирано во Zareva, 2007) забележал
дека една од уникатните карактеристики на јазикот се однесува на многу
развиените врски помеѓу зборовите во јазикот. Затоа, тој сметал дека
најдобар начин за проучување на врските помеѓу значењата на зборовите
е да се примени семантички приод кон анализата на тие асоцијации, што е
во согласност со сегашната теорија за семантички полиња која вели дека
значењата на зборовите мора да се разберат во однос на другите зборови
кои сочинуваат една семантичка област. Тие односи може да бидат од
два типа: парадигматски односи меѓу зборови кои може да се заменат
во добро формирана синтаксичка низа (синоними, антоними, хипоними,
мероними), и синтагматски односи меѓу зборовите кои одат едни со други
во граматичка низа и имаат семантички афинитети. Многу истражувачи
прифатиле една поширока категоризација на одговорите, базирана не
само врз семантичките односи туку и врз лексичката класа, според
која парадигматски одговори се оние кои припаѓаат на иста лексичка
категорија како стимулот, а синтагматски одговори се оние кои припаѓаат
на различна лексичка класа од онаа на зборот кој е употребен како стимул.
Голем број истражувачи се согласуваат дека тестовите на зборовни
асоцијации се корисен инструмент за мерење на способноста на учениците
да продуцираат асоцијации слични на изворните говорители, така што
поголема сличност на асоцијациите ќе укаже на повисок степен на лексичко
знаење. Досегашните студии посочуваат дека видот на лексичките врски
кај учениците се разликуваат од оние кај изворните говорители. Кај
изворните говорители постои тенденција на движење од синтагматски кон
парадигматски асоцијации (Schmitt, 2000: 40), додека децата преферираат
синтагматски асоцијации, барем додека не наполнат седум години, a исто
така даваат и голем број на асоцијации по звучност (Meara, 1983: 28).
Одговорите кај учениците се разликуваат од оние на изворните говорители
по тоа што тие се поразлични и помалку хомогени што, според Меара (ibid.:
29), е чудно, бидејќи учениците имаат помал и поограничен вокабулар. Тој
смета дека една од причините е тоа што учениците даваат асоцијации по
звучност исто како и децата, бидејќи кај учениците менталниот лексикон
не е толку развиен како кај изворните говорители. Друга причина може
да биде тоа што учениците често погрешно го разбираат дадениот збор
и го заменуваат со друг збор кој има фонолошка сличност со него. Тоа
сугерира дека семантичките врски во менталниот лексикон кај учениците
се слаби, често потиснати од фонолошките сличности, што не се случува
кај изворните говорители. Меѓутоа, со зголемувањето на нивото на
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јазична компетенција, одговорите на учениците стануваат сè послични со
оние на изворните говорители, што укажува на тоа дека и асоцијациите,
како и другите аспекти на знаење на вокабуларот, се развиваат постепено
(Schmitt, 2000 : 41).
Друг извор за истражување на менталниот лексикон е анализата
на „лапсусите“, односно грешките во говорот кај изворните говорители
кои може да вклучуваат замена на целниот збор со друг, а кои може да
бидат семантички грешки (hot-cold), спој на два збора (minal – minor/
trivial) и малапропизми (apartment-appointment) (Channel, 1988: 86-87).
Шанел смета дека ако зборовите во менталниот лексикон се распоредени
според значење, тогаш грешката би резултирала во избор на збор со
слично значење, меѓутоа таквиот модел не може да ја објасни појавата
на малапропизми кои претставуваат грешки при изборот на зборови кои
звучат слично, но немаат никакви сличности во значењето. Оттука Феј
и Катлер (Fay & Cutler, цитирано во Channel, 1988: 88) заклучуваат дека
мора да постои единствен лексикон со фонолошки распоред на кој му се
пристапува преку две различни мрежи, една фонолошка и една семантичка.
Во корпусот на Феј и Катлер, 87% од малапропизмите имале ист број на
слогови како целните зборови, а 98% имале ист акцент. Тоа ги навело
на претпоставката дека зборовите се организирани прво по слоговна
структура и/ или акцент, а дури потоа по гласовна структура.
Од друга страна, Шанел (ibid.: 85) смета дека е можно да има две листи
(складишта) на зборовите во умот, една за процесот на продукција, друга
за процесот на разбирање. Според неа, дел од процесот на продукција мора
да се состои од избор на соодветни зборови според значењето што треба да
се пренесе. Зборовната форма потоа се претвора во фонолошки облик за
понатамошно процесирање во говор. Така, процесот на мапирање е значење
→ звук. При разбирање, процесот на мапирање е звук → значење. Овие
разлики може да сугерираат дека во менталното складиште на зборови
оптималниот распоред за продукција би бил според значењето, додека за
разбирање би бил според звукот. Друг интересен податок во корпусот на
Феј и Катлер е дека 99% од малапропизмите биле во иста синтаксичка
категорија како и целниот збор, што покажува дека на одредено ниво на
процесирање, синтаксата е можен организатор на менталниот лексикон.
Шанел вели дека лексичките грешки кај изворните говорители многу ретко
се целосно случајни и дека секогаш постои некаква врска со целниот збор
која може да биде семантичка, фонолошка или прагматичка. Истото се
случува и кај лицата што учат странски јазици. Втора сличност е тоа што
и кај учениците се јавува истиот феномен „на врвот на јазикот“ како и кај
изворните говорители. Овие податоци покажуваат дека до одреден степен
лексиконите кај изворните говорители и кај лицата што учат странски
јазик се слични, бидејќи покажуваат слично однесување (ibid.: 88-89).
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Постојат многу експерименти чијашто цел е да се открие како се
складираат зборовите во менталниот лексикон кај лицата кои зборуваат
два јазика и тие експерименти може да ни укажат на тоа кој би бил крајниот
резултат од учењето на странски јазик. Едно од најприфатените гледишта
е дека меморијата кај билингвалните лица е хиерархиска, односно дека се
состои од најмалку две нивоа, при што едното ниво ги содржи значењата
на зборовите, а другото ниво формите. Притоа се поставува прашањето
дали мемориските единици на тие две нивоа се одделени според јазикот
или не. Де Грут (de Groot, 2002: 33-39) наведува три можности. Според
првата можност, еден збор и неговиот преводен еквивалент имаат посебни
претстави во меморијата. Според втората можност, зборот и неговиот
преводен еквивалент имаат заедничка претстава во меморијата, а според
третата опција, постои раздвоеност на едно ниво, а интеграција на другото
ниво, односно таа се состои од три компоненти: две претстави за формата
и една за значењето.
Потврда за третото гледиште е добиена од експериментите со
„стимулација“ (priming) коишто покажале дека кога на испитаниците им
се дава задача која се однесува на формата на зборовите, зборот од едниот
јазик не го активира соодветниот збор од другиот јазик, барем кога се
однесува за зборови кои не се сродни. Но, кога задачата бара фокусирање
на значењето, тогаш првиот збор го активира преводниот еквивалент
и кај сродните зборови и кај оние што не се сродни, што посочува на
фактот дека на ниво на значење, преводните еквиваленти имаат заедничка
претстава. Ова гледиште е потврдено и со експериментите со „семантичкa
стимулација“ кои покажале дека целниот збор се процесира побрзо кога на
испитаниците им се покажува збор кој е семантички поврзан со него, а тоа
се случува и во случаите кога стимулот и целниот збор се од еден јазик, и
кога стимулот е од едниот јазик, а целниот збор од другиот. Постојат две
верзии на овој трикомпонентен модел. Според првиот модел, формите
на зборовите од двата јазика се директно поврзани една со друга, а само
формата на зборот од мајчиниот јазик е поврзана со поимот, односно со
значењето. Според вториот модел, формите на двата збора не се директно
поврзани една со друга, туку и двете форми се поврзани со претставата
за поимот кој е заеднички за двата збора. Па така, според првиот модел,
разбирањето и зборувањето на втор јазик оди преку претставите за формата
на зборовите на првиот јазик. Имено, визуелно претставен збор од вториот
јазик прво ја поттикнува активацијата на формата на соодветниот збор од
првиот јазик што потоа води кон активација на значењето. Додека според
вториот модел, зборовите од вториот јазик се процесираат речиси на ист
начин како кај првиот јазик, преку директна врска помеѓу формата на
зборот и неговото значење. Потер (Potter, цитирано во De Groot, 2002: 38)
предлага и трет, развоен модел кој се наоѓа помеѓу двата, односно тој смета
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дека со практиката врските меѓу формите на зборовите од двата јазика се
заменуваат со директните врски помеѓу формите на зборовите од вториот
јазик и нивните поими. Истражувањата покажуваат дека претставите во
меморијата не се исти кај сите лица и дека тоа зависи од нивото на јазична
компетенција. Имено, кај лицата со ниско ниво на јазична компетенција
на вториот јазик, преовладува првиот модел, односно формалните врски
помеѓу зборовите од двата јазика, додека кај оние кои течно го зборуваат
вториот јазик преовладува вториот модел, односно семантичките врски.
Некои лингвисти сметаат дека еден од факторите кои може да
влијаат врз организацијата на менталниот лексикон кај билингвалните
лица е и начинот на кој се усвоени јазиците. Имено, Ервин и Озгуд (Ervin
& Osgood, цитирано во Meara, 1980: 228) сметаат дека ако двата јазика
се усвоени истовремено во иста средина, може да се очекува за еден збор
лицата да имаат еден поим со две форми, по една за секој јазик. Додека, кај
лицата кои двата јазика ги учеле во различен период, може да се развијат
два одделни лексикони, по еден за секој јазик, кои функционираат одделно
еден од друг. Меѓутоа, експериментите со учење на нови зборови и
нивно складирање во меморијата покажуваат дека зборовите од вториот
јазик се на некој начин интегрирани со зборовите од мајчиниот јазик и
формираат еден комплексен лексикон. Резултатите од проучувањата
на структурата на семантичките врски во билингвалните лексикони со
помош на тестови со зборовни асоцијации покажуваат дека зборовите од
вториот јазик не се толку добро организирани и дека пристапот до нив е
потежок отколку кај зборовите од првиот јазик. Но, постои доказ дека
овие разлики се намалуваат со зголемувањето на нивото на јазичната
компетенција, што укажува на фактот дека зборовите од вториот јазик
на крајот целосно се интегрираат во менталниот лексикон (Meara, 1980:
237). До истите сознанија дошол и Хенинг (Henning, цитирано во Nation,
1990) кој открил дека учениците со ниско ниво на јазична компетенција
го складираат вокабуларот според гласовите во зборот, па тие поврзуваат
зборови кои звучат слично (horse-house). Учениците на повисоко ниво на
јазична компетенција ги складираат зборовите според значењето (horsecow). Како што учениците напредуваат, се менува начинот на кој тие ги
складираат зборовите во меморијата, така што складирањето по форма се
заменува со складирање по значење.
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Заклучок
Иако организацијата и функционирањето на менталниот лексикон
сè уште не се доволно разјаснети, досегашните сознанија ни покажуваат
дека учениците имаат огромна задача при усвојувањето на вокабуларот на
странскиот јазик почнувајќи од фрагментарно знаење на мал број зборови
до воспоставување на „гигантски мултидимензионални мрежи во кои
секој елемент е поврзан со неколку други“ (Aitchison, 2003: 82). Тоа нè
наведува на заклучокот дека главниот предизвик во учењето и употребата
на странски јазик не е во областа на синтаксичките принципи, туку во
срцевината на лексиконот (Singleton, 1999).
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