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Streszczenie
Dwojaka rola języka mniejszości w traumie historycznej: przypadek
mniejszości łemkowskiej w Polsce
Tragiczne wydarzenia zbiorowe mają długoterminowe konsekwencje dla
dotkniętych nimi grup. Mają one wpływ nie tylko na bezpośrednie ofiary
traumy, ale mogą również wpływać na kolejne pokolenia. W niniejszej analizie zbadaliśmy wpływ używania języka mniejszości na traumę historyczną. W badaniu obejmującym 237 Łemków, członków mniejszości etnicznej, która w Polsce była prześladowana, sprawdziliśmy wpływ dostępności
poznawczej traumy historycznej na trzy kategorie objawów związanych
z traumą: emocjonalną, behawioralną i depresyjną. Badanie wykazało, że
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używanie języka mniejszości pozytywnie wpływa na dostępność poznawczą traumy, ale ogranicza też wpływ takiej dostępności na objawy związane
z traumą. Opierając się na tym odkryciu, omawiamy potencjał używania
języka mniejszości jako antidotum społecznego chroniącego przed negatywnymi psychologicznymi konsekwencjami traumy historycznej.
Słowa kluczowe: język mniejszości etnicznej, język łemkowski, trauma historyczna, objawy traumy, Łemkowie, antidotum społeczne
Abstract
Twofold Role of a Minority Language in Historical Trauma: The Case of
Lemko Minority in Poland
Tragic collective events bring about long-term consequences for the affected groups. They not only affect the immediate victims of trauma, but can
also influence subsequent generations. In the present research, we examined the effects of minority language use on historical trauma. In a study of
237 Lemko participants, members of a severely victimized ethnic minority
in Poland, we tested the effects of cognitive availability of historical trauma
on three categories of trauma-related symptoms: emotional, behavioral,
and depressive. The study found that minority language use is positively related to cognitive availability of trauma, but it also limits the effects of such
availability on trauma-related symptoms. Based on this finding, we discuss
the potential of minority language use to act as a social cure protecting from
the negative psychological consequences of historical trauma.
Keywords: ethnic minority language, Lemko language, historical trauma,
trauma symptoms, Lemkos, social cure

Тож шануйме рідне слово
Од велика аж до мала,
Вшытко інче мы втратили,
Лем бесіда нам остала.
Русенко (2010, 118)

Досвідченый в минулым ґеноцид, война, примусовы міґрациі і масовы
морды формуют психолоґічный добростан вельох національных
і етнічных груп на цілым світі. Тоты колектывны страты, што сут в памяти потомных жертв, в гідній мірі влияют на психічне здоровля груп,
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а тіж і на іх реляциі з інчыма. З причыны примусовой асиміляциі, втраты
традицийных обшыри і языків, знищеной материяльной спадковины
і жертв конфліктів вельо такых груп тратит і свою етнічну достоменніст – сутьовый охоронный фактор іх психічного добростану.
Повязаня психолоґічной травмы з історичным гнобліньом привело ґу
концептуалізациі історичной травмы, запропонуваной перше в однесіню
до жертв Голокаусту, а пак спільнот Лякота і вельох інчых колонізуваных
і гнобленых груп на цілым світі (Mohatt і ін. 2014). Історична травма,
описана як складна і передавана з поколіня на поколіня форма посттравматычного стресового розстроіня, зосереджат ся на кумулятывных
наслідствах колонізациі, дискримінациі, історичного насильства і примусовой асиміляциі (нп. Brave Heart-Jordan 1995; Duran, Duran 1995).
Досліджыня вказуют на серіозны психолоґічны, социяльны і фізычны
консеквенциі такых подій і показуют, як можут они быти передаваны
з поколіня на поколіня (Sotero 2006). Примірно, історичні травматызуваны соспільности страдают высокым рівньом домашнього і сексуального
насильства (Burnette 2016; Jones 2008); члены груп, што дознали травмы, проявляют низшый рівен психічного і фізычного добростану (Ball,
Moselle, Moselle 2013; Bombay, Matheson, Anisman 2014; Crowshoe і ін.
2018; Pascoe, Smart Richman 2009; Wilk, Maltby, Cooke 2017).
Серіозны неґатывны консеквенциі історичной травмы выкликуют пильну потребу досліджати факторы, што можут ограничати «долгу тін», яком минула колектывна віктимізация вкрыват соспільности.
Послідні досліджыня так з обшыри социяльной, як і клінічной психолоґіі
суґеруют, же актуальне соспільне привязаня до меншыновой групы
може служыти як охоронный щит проти влияню історичной травмы
на психолоґічне функціонуваня. Приносячы такє спостережыня в обшыр социяльной психолоґіі языка, думаме, же хоснуваня языка меншыны може стримувати неґатывны консеквенциі історичной травмы для
психічного здоровля. Досліджыня, якє провели ДеМарні Кромер і інчы
(DeMarni Cromer і ін. 2018), суґерує натоміст, же хоснуваня языка меншыны може збільшыти заанґажуваня і привязаня до групы. Што за тым
іде, частійше хоснуваня меншынового языка може зробити історичну
травму більше познавчо доступном. Тоты, што хоснуют свій рідный язык,
правдоподібно частійше бесідуют о історичных стратах свойой групы,
і зато частійше думают о травматычных подіях. Тото парадоксальне влияня языковой жывотности (Bourhis і ін. 2019; Smith, Ehala, Giles 2018)
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при пережываню історичной травмы вартат глубшой аналізы. В сесым
досліджыню хочеме аналізувати двояку ролю хоснуваня языка меншыны в історичній травмі, базуючы на досліджаню лемківской етнічной
меншыны в Польщы, яка в минулым зазнала масовых переслідувань,
вязнінь і смерти в лаґрах, насильного выгнаня, асиміляциі.

Язык меншыны як фактор ризика в трансмісиі історичной
травмы
Експозиция на травматычны подіі може спричыняти психічны, звязаны
з ведіньом ся і емоцийны проблемы. Симптомы повторной травмы являют ся і в осіб, што мают контакт з інчыма травматызуваныма людми
(нп. Canfield 2005; Daud, Skoglund, Rydelius 2005). Психолоґічна реакция
на травму може быти передавана і влияти на дальшы поколіня (Atkinson
2002; Brave Heart-Jordan 2003; Mohatt і ін. 2014). Кареніян і другы
(Karenian і ін. 2011) подали, же особы орміяньского походжыня, котрым
были представлены свідоцтва свідків ґеноциду Орміян (1914-1918), мали
тырвожны симптомы травматычного характеру. Потомны Украінців,
якы в роках 1932-1933 были нароком позбавлены ідла і вмерли з голоду,
зголошали свій непокій і нетыпове ведіня ся звязане з іджыньом (Bezo,
Maggi 2015), гірше фізычне здоровля і самопочутя в порівняню з інчыма
Украінцями (Bezo, Maggi 2018) і загальні обниженый настрій. Пошырене явиско самоубийств, алькоголизму, приниманя наркотыків, страху
і афектывного розстроіня єст нотуване серед корінных народів США
і серед Індиян Канады (Brave Heart-Jordan 2003; Kirmayer, Brass, Tait 2000;
Wiechelt і ін. 2012; Whitbeck і ін. 2009). Што найважнійше, історичной
травмы, яка влият на психічный стан соспільности, не можна поясняти лем сучасном дискримінацийом (Whitbeck і ін. 2009) – «долга тін»
історичной віктимізациі влият на психічне здравля незалежно од актуального досвіду членів меншыновых груп.
Тото суґерує, же люде міцно звязаны зо своіма віктимізуваныма
соспільствами будут барже наражены на травматычны істориі свойой
групы. В примірі інтеґрациі або асиміляциі меншыновых груп тоты,
што іщы хоснуют рідный язык і сут культурово занурены в своіх
соспільностях, будут мати історичну травму барже познавчо доступну
як тоты, што рідко хоснуют рідный язык або уж втратили якы-небуд
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компетенциі з ним повязаны, і, в консеквенциі, могли зменшыти емоцийне заанґажуваня і звязкы зо свойом групом.

Язык меншыны як щит проти досвідчыню історичной травмы
Найновійшы досліджыня в обшыри социяльной (Muldoon, Lowe 2012)
і клінічной (Maercker, Horn 2013) психолоґіі зосередили ся на груповых
охоронных стратеґіях проти неґатывным консеквенциям історичной
травмы. Социяльный модель посттравматычного стресового розстроіня (Woodhouse, Brown, Ayers 2018) принимат, же одкрыты емоциі і міцнійше групове заанґажуваня можут ограничыти неґатывны консеквенциі дознаной травмы. Односячы тото до обшыри языка і социяльной
психолоґіі, думаме, же хоснуваня языка меншыны може хоронити
травматызуваных членів меншыны перед неґатывныма консеквенциями історичной травмы.
Втратом, яка часто єст консеквенцийом історичной травмы, єст зменшене чысло хоснуватели меншынового языка або аж і смерт языка меншыны. Істнуют єднак явны пробы вельох травматызуваных меншыновых груп сохранити або ревіталізувати своі языкы. Примірно, од смерти
послідніх хоснуватели языка в половині ХХ ст., племя Маямі прібувало
ревіталізувати свій язык – маямі-іллінойс. Языкова і культурова едукация допомагат членам Маямі ліпше розуміти себе і підтримує спільноту
при раджыню си з історичном травмом (Shea і ін. 2019).
Подля теориі етнолінґвістычной ідентычности (Giles, Johnson 1987),
языкы сут джерелом позитывной соспільной ідентычности. Згідні
з том перспектывом хоснуваня свого рідного языка може створити
буфор проти непевности і загорожыням для почутя власной вартости
і дати почутя контролі. З досліджынь выходит, же утриманя спадковины і єдности в групі через хоснуваня корінного языка передвидує менше припадків самоубийств серед молодежы (Hallett, Chandler, Lalonde
2007), а тіж корелює з низшым рівньом диябету (Oster і ін. 2014). Што
більше, досліджыня мадярской молодежы, што жыє в Румуніі, вказало,
же тоты, што частійше хоснуют мадярскій язык, вказували на высшу сатисфакцию з жытя, як група з низком языковом жывотністю (Dragojevic,
Gasiorek, Vincze 2018).
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Язык меншыны як загрожыня і щит
Невыповіджена травма єст перешкодом в выздоровліню, але часто люде
можут вполни выразити своі емоциі лем в своім рідным языку. Напримір, вельох хоснуватели меянкієлі не єст в силі высловити емоций
в шведскым языку – языку векшыны (Winsa 1998). Єдночасно єднак
доступніст нарраций історичной травмы може потенцияльні побудити думкы о траґічных подіях і зробити іх барже познавчо доступныма.
Высока доступніст колектывной страты може мати психолоґічны консеквенциі для тых, што народили ся вельо років по возникніню історичной травмы.
В звязку з тым, хоц хоснуваня языка меншыны може потенцияльні
вязати ся з высшом познавчом доступністю історичной травмы, то може
тіж хоронити перед історичном травмом, даючы почутя культурового
тырваня, а тым самым допомагати людям радити си з істнуючыма симптомами колектывной травмы. Рішыли сме провірити тоты ефекты хоснуваня языка меншыны в досліджыню історичной травмы лемківской
етнічной меншыны в Польщы.

Контекст досліджыня: Травма лемківской меншыны
Лемкы од середніх віків заселяли своі традицийны землі – Лемковину. В 1947 р. в рамах акциі «Вісла» польскы власти выселили Лемків на
західні землі недавно одродженой польской державы. Депортация обняла близко 30 000 Лемків і лем декотрым повело ся вернути до отчызны.
Подля офіцийных даных, в цілій Польщы прожыват днес близко 10 000
Лемків (Struktura narodowo-etniczna 2015). Лемкы сут в Польщы узнаном
етнічном меншыном і хоснуют свій язык – лемківскій, якій приналежыт
до східньой підгрупы славяньскых языків (Misiak 2006).
Подля Місяк (2018), найбарже домінуючыма елементами достоменности Лемків сут історична віктимізация і почутя кривды. Іх істория
віктимізациі зачала ся в часі І світовой войны і насилила в меджевоєнным
періоді. Лемкы противили ся польонізациі в періоді ІІ Польской Республикы (1918-1939), протягом ІІ світовой войны назистовскы Німці масово іх арештували, депортували і посылали на мусовы роботы. Єднак
в перцепциі Лемків найбільшу колектывну шкоду принесла акция «Вісла»
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(1947) і єй консеквенциі в повоєнній комуністычній Польщы (Duć-Fajfer
2015; Misiak 2018). Втратили хыжы, землі і соспільны звязкы. Втрата
землі предків была особливо нищуча з огляду на сильный звязок медже
територийом Лемковины і етнічном достоменністю і вітальністю Лемків.
В повоєнній Польщы Лемкы были переслідуваны комуністычныма властями, якы урядово узнали іх за Украінців і заборонили ім окремой
лемківской достоменности. Што більше, были і дискримінуваны своіма
новыма сусідами (Filipiak 2013; Duć-Fajfer 2015).
Вымушене розсіяня членів групы і нашмарена асиміляция значучо зменшыли чысло осіб бесідуючых по лемківскы і ослабили
меджепоколіньову трансмісию языка. Єднак по 1989 р., коли то прошла трансформация од комуністычного режіму до незалежной і демократычной польской державы, підниманы были чысленны діяня для
хороніня і розвитку языка (Duć-Fajfer 2016). Лемківскій язык єст днес
вченый в вельох школах як додатковый предмет, але його тырваня не єст
певне з огляду на брак іммерсийных проґрамів, малу чысленніст і меншынову позицию Лемків в поєдных середовисках, постійный тиск на
асиміляцию і ограничену ролю языка як середка в соспільным авансі.
Незалежні од тых проблемів, лемківскій язык фурт становит фундаментальный ґрунт для єдности той меншыны.

Актуальне досліджыня
Цілю того досліджыня было провірити влияня доступности історичной
травмы на психічне здоровля членів лемківской спільноты і ролю
іх рідного языка в тій реляциі. Найновша істория Лемків богата єст
в траґічны подіі, маючы важну ролю в формуваню колектывной памяти
той меншыны. Бесідуваня языком спадкобраным од предків може мати
влияня на шор психолоґічных реакций на історичну травму. Лемківскій
язык діє як вызначник культурового тырваня і дозвалят членам безпечні
одкрывати травматычный минулый досвід в меншыновій групі. В звязку з тым хоснуваня лемківского языка може збільшыти познавчу
доступніст історичной травмы, але єдночасно може стримувати влияня
доступности історичной травмы на симптомы звязаны з том травмом.
Думаме, же охоронне влияня хоснуваня языка не може быти ограничене
лем до ідентыфікациі з групом. Зато сподіваме ся, же модеруюча роля
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языка предків появит ся аж і в часі контролі ідентыфікациі зо свойом
групом.

Метода
Участникы
Участниками досліджыня были представникы лемківской меншыны,
якы прожывают так на своіх традицийных землях, як і в місцях в Польщы, де были выселены. Спосеред 246 осіб, што згодили ся на участ,
237 выполнило анкєту до кінця. Даны збераны были головно через
індивідуальный контакт асистентів-дослідників з участниками проєкту,
якы сут актывныма хоснувателями лемківского языка.
Прото, же хотіли сме проаналізувати меджепоколіньовый трансфер
історичной травмы протиставні до безпосереднього досвіду травмы,
рішыли сме провести досліджыня серед Лемків народженых по 1947 р.
(рік акциі «Вісла»). Середній вік участників досліджыня выносит 42,56
(SD = 16,04), а 55% анкєтуваных то жены. Як язык анкєты мож было
выбрати лемківскій або польскій. Лем 24% беручых участ в досліджыню
выбрало язык меншыны.
Процедура і середкы
По тым як анкєтуваны згодили ся на участ в досліджыню, были прошены
подати демоґрафічны даны, в тым плоть, рік народжыня і етнічну приналежніст. Хоснуваня языка меншыны оцінено звіданьом «В якых ситуациях хоснуєте польскій, а в якых лемківскій язык?». Участникы вказали своі одповіди в однесіню до 12 сценариів (нп. з сусідами), хоснуючы
скалю од 1 = лем по польскы до 7 = лем по лемківскы (Кронбахова α = ,86).
При помочы двох звідань, што мали скалю од 1 до 5, міряли сме тіж рівен знаня языка меншыны серед участників («Бесідую по лемківскы…»
од 1 = барз слабо до 5 = барз добрі; «Як бесідую по лемківскы, єст тото…»
од 1= барз трудне до 5 = барз легкє)3.
3

На основі Квестіонария Субєктывной Жывотности (Bourhis, Giles, Rosenthal 1981) зміряли сме тіж постерігану силу в групі. Аналіза модерациі з силом в групі в однесіню до
звязку медже доступністю історичной травмы а симптомами історичной травмы (в цілости і окремо як три підскалі) не была статистычні значуча.
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Хоснуючы Скалю Історичных Втрат, яку сме достосували до історично-культурового контексту польскых Лемків (Whitbeck і ін. 2004), оцінили сме познавчу доступніст історичной травмы. Доданый был єден
культурово специфічный елемент і ціла достосувана скаля рахувала разом 13 елементів (α = ,93). Участникам дано звіданя, як часто думают
о колектывных стратах спричыненых акцийом «Вісла», і реаґували на
такы елементы, як втрата земель або люди, хоснуючы скалю од 0 = николи, 1 = раз на рік або лем як є специяльна нагода, 2 = раз в місяци, 3 = раз
в тыжни, 4 = штоденно, 5 = пару разів на ден.
До оціны актуальных симптомів звязаных з історичном травмом
схоснували сме польско-лемківску адаптацию Скалі Симптомів Звязаных з Історичном Втратом (α = ,85; Whitbeck і ін. 2004). Сеса скаля має
елементы, што міряют емоцийне і звязане з поведіньом терпліня, што
безпосередньо односит ся до історичных втрат (нп. звіданя о тото, як
ся чуют анкєтуваны, коли думают о кривдах, якых досвідчыли Лемкы
в своій істориі). Зас, жебы скаля была культурово актуальна, по консультациі з лемківскыма експертами і членами групы, достосували сме
ориґінальны елементы до лемківской ментальности, емоцийоности і історичного контексту. Участникы досліджыня вказували своі одповіди
на скали од 0 = николи do 4 = все. На основі дослідничой факторовой
аналізы (аналіза основных компонентів з ротацийом максималізуючом
вариянцию) вызначено три підскалі симптомів: симптомы звязаны з поведіньом (α = ,71; здає ся мі, же тото, што ся діяло в минулым, може ся
повторити; чую ся некомфортово серед інчых народів; уникам місц або
люди, якы могли бы прикликати во мі думкы о кривдах і тым, што втратили Лемкы; родит ся во мі страх о інтенциі другых народів взглядом
Лемків), емоцийны симптомы (α = ,82; чую: зліст, безсильніст, смуток,
непокій або знервуваня) і депресийны (α = ,65; чую ганьбу; не можу спати; не можу ся на ничым зосередити; чую ся выізолювана/ выізолюваный
або здистансувана/ здистансуваный)4. Міряли сме тіж ідентыфікацию
беручых участ в досліджыню з іх меншыновом групом при помочы скалі соспільной ідентычности Камерона (Cameron 2004), што складат ся
з 12 елементів. Сеса скаля выріжнят три аспекты груповой ідентычности:
центральніст, звязкы і афект.
4

Зато же тота аналіза была частю великого досліджыня лемківской меншыны і схоснувано
обшырный квестіонарий, то даны были і інчы звіданя. Жебы отримати детальны інформациі на тему інчых досліджаных проблемів, контактуйте ся з вызначеным автором статі.
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На кінци анкєты находили ся подякуваня для беручых участ
в досліджыню, як подарок запропонувано лемківскій словник, што был
в посліднім часі выданый, заохочувано і лишати коментарі.

Аналізы
Описовы статистыкы
Участникы досліджыня деклярували, же частійше хоснуют лемківскій
як польскій язык з членами родины (з родичами: M = 5,80, SD = 1,71,
з дідом і бабом: M = 6,28, SD = 1,38; на скали 1-7) і в місцях культу (M =
5,64, SD = 1,79). Середньо єднак в 12 ситуациях, што были представлены
анкєтуваным, хоснували они кус більше польскій як лемківскій язык (M
= 3,48, SD = 1,00, середній пункт скалі был 4).
Як іде о скалю доступности історичных травм, беручы участ
в досліджыню найчастійше думали над зменшыньом ся чысла Лемків
в результаті полонізациі або украінізациі групы. Близко 40% Лемків думало о тым зменшаню раз в тыжни або частійше (M = 2,03, SD = 1,36;
в скали 0-5). Інчы часты думкы то втрата доробку жытя (M = 1,83, SD =
1,19) і втрата земель (M = 1,85, SD = 1,07). Середньо участникы думали
о вшыткых 13 видах страт каждого місяця (M = 1,44, SD = 0,89).
Найчастійшый симптом травмы был повязаный з емоцийом смутку
(M = 2,38, SD = 1,06; в скали 0-4). Середньо думкы о історичній травмі рідко были звязаны з депресийныма (M = 0,45, SD = 0,54) ци з повязаныма
з поведіньом симптомами (M = 0,69, SD = 0,68), а часом з емоцийныма
симптомами (M = 1,68, SD = ,94).
Кореляциі
Аналіза кореляций была схоснувана, жебы дослідити звязок медже познавчом доступністю історичной травмы, хоснуваньом языка меншыны,
самооціном справности в бесідуваню в языку меншыны, симптомами історичной травмы (окремо 3 підскалі, а тіж скаля як ціліст), ідентычністю
і демоґрафічныма даныма (см. Таблиця 1). По перше, доступніст історичной травмы позитывні корелює з хоснуваньом языка меншыны
і симптомами травмы (з цілом скальом і вшыткыма трьома підскалями).
Частійше хоснуваня лемківского языка звязане єст з більшом доступністю і симптомами історичной травмы. По другє – ни середкы історич-
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Хоснуваня языка
меншыны

,31***

Знаня
бесідувати

,24***

,50***

СІТ

,63***

,26***

,12

Симптомы
звязаны з
,60***
ведіньом ся

,22***

,08

,82***

Емоцийны
симптомы

,22***

,15*

,87***

,53***

Депресийны
,46***
симптомы

,18**

,08

,75***

,53***

,48***

Ідентычніст ,28***

,33***

,45***

,26***

,19**

,31***

,13*

Вік

-,03

,01

-,04

,02

0,01

-,01

,08

-,11

Плот

,12

-,01

-,01

,07

,06

,06

,10

-,04

,56***

Вік

Ідентычніст

Депресийны
симптомы

Емоцийны
симптомы

Симптомы
звязаны з
ведіньом ся

СІТ

Знаня
бесідувати

Хоснуваня
языка
меншыны

ДІТ

ной травмы, ни хоснуваня і знaня бесідувати в языку меншыны не были
звязаны з віком або плотю участників досліджыня.

,13*

Увага: * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001. ДІТ – Доступніст історичной травмы,
СІТ – Симптомы історичной травмы.
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Влияня хоснуваня языка меншыны
Маючы як основу позитывну кореляцию хоснуваня языка меншыны
з доступністю і симптомами історичной травмы, хотіли сме оцінити,
ци высшый рівен симптомів травмы серед часто хоснуючых лемківскій
язык можна поясняти лем тым, же такы хоснувателі выказуют высшу
познавчу доступніст травмы або ци істнуют конкретны ефекты хоснуваня языка меншыны поза частійшыма думками о історичній травмі.
Жебы тото провірити, провели сме аналізу медияций, хоснуючы Модель 4 в макросі SPSS PROCESS (Hayes 2013) з 95% інтервалом довіря
(CIs). В модели тым хоснуваня лемківского языка принимано як незалежну змінну, травматычны симптомы як залежну змінну, а доступніст
травмы як медиятор. Коли контролюєме доступніст історичной травмы,
влияня хоснуваня лемківского языка на симптомы історичной травмы
сходит до незначучого рівня близкого нуля, b = 0,04, стандардовый
блуд (SE) = 0,03, p = ,20, 95% CI [-0,02, 0,11]. Тот же модель аналізы медияциі обсервувано в реляциі медже хоснуваньом языка меншыны
а емоцийныма, депресийныма і звязаныма з поведіньом симптомами
історичной травмы. Коли до моделю введено доступніст історичной
травмы як медиятора, хоснуваня лемківского языка перестало быти уж
значучым предиктором симптомів історичной травмы, емоцийны: b =
0,05, SE = 0,05, p = ,33, 95% CI [-0,05, 0,16]; депресийны: b = 0,02, SE =
0,03, p = ,57, 95% CI [-0,05, 0,09]; звязаны з поведіньом: b = 0,02, SE = 0,04,
p = ,61, 95% CI [-0,06, 0,10]. Аналізы вказуют, же як ся возме до увагы доступніст історичной травмы, язык меншыны перестає быти фактором
передвидуючым симптомы травмы.
Ефекты інтеракциі
Жебы провірити нашу гіпотезу, же хоснуваня языка меншыны стримує влияня познавчой доступности історичной травмы на актуальны
симптомы, провели сме аналізу модерациі. Схоснували сме Модель
1 в макросі SPSS PROCESS (Hayes 2013) зо справністю в бесідуваню
в языку меншыны як ковариянтом.
Загальна скаля симптомів історичной травмы была позитывні звязана з доступністю історичной травмы, b = 0,79, SE = 0,12, p < ,001, 95%
CI [0,55, 1,03]. Залежніст тота была окрислена влияньом модерациі хоснуваня языка меншыны, b = 0,21, SE = 0,06, p = ,002, 95% CI [0,09, 0,33]
(см. Рысунок 1). Ефект інтеракциі становил 2,6% загальной дисперсиі
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симптомів історичной травмы, F(1, 228) = 10,36, p = ,002. Інтеракция
была досліджана завдякы схоснуваню технікы Джонсона-Неймана. Вказало ся, же звязок медже частотом думок о історичній травмі а симптомами історичной травмы был значучый для 6,47 вартости хоснуваня
языка меншыны, што означат, же 99,57%

обшыри вартости модератора было значучых. Як видно на Рысунку 1, злагоджыня симптомів здає
ся быти особливо видне серед тых, што часто хоснуют язык меншыны.
Справніст в бесідуваню в языку меншыны, взята до увагы як ковариянт,
не была значучым предиктором історичной травмы, b = -0,08, SE = 0,05,
p = ,08, 95% CI [-0,17, 0,01].
Рысунок 1
Влияня доступности історичной травмы на загальны симптомы
історичной травмы на ріжных рівнях хоснуваня языка меншыны

Тот сам модель явил ся в двох підскалях симптомів історичной
травмы. Познавча доступніст травмы была позитывно звязана з симптомами історичной травмы, што ся односят до ведіня ся, b = 0,99, SE =
0,14, p < ,001, 95% CI [0,72, 1,26]. Частота бесідуваня в языку меншыны
модерувала тоту залежніст, b = 0,26, SE = 0,07, p < ,001, 95% CI [0,13 0,40].
Ефект інтеракциі становил 4,3% загальной дисперсиі звязаных з веді-
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ньом ся симптомів історичной травмы, F(1, 228) = 16,47, p < ,001. Справніст в бесідуваню в языку меншыны, взята до увагы в аналізі як ковариянт, была важным предиктором симптомів історичной травмы, b = -0,11,
SE = 0,05, p = ,04, 95% CI [-0,21, -0,08]. Звязок медже думками о історичній травмі і симптомами систематычні ся зменшал на найвысшых рівнях
хоснуваня языка меншыны.
Частота думок о історичній травмі была тіж позитывні повязана з емоцийныма симптомами історичной травмы, b = 0,99, SE = 0,20,
p < ,001, 95% CI [0,59, 1,39]. Што більше, модеруюче влияня хоснуваня языка меншыны на тоту залежніст было значуче, b = 0,22, SE = 0,10,
p = ,03, 95% CI [0,02, 0,42]. Ефект інтеракциі одповідал за 1,45% загальной
дисперсиі емоцийных симптомів історичной травмы, F(1, 230) = 4,87,
p = ,03. Справніст в бесідуватю в языку меншыны, што была зарахувана до аналізы як ковариянт, не была значучым предиктором історичной
травмы, b = -0,03, SE = 0,08, p = ,73, 95% CI [-0,17, 0,12]. Тіж і в тым примірі звязок медже думками о історичній травмі а емоцийныма симптомами травмы систематычні ся зменшал при найчастійшым хоснуваню
языка меншыны.
Аналоґічну позитывну залежніст однотувано медже доступністю
історичной травмы а депресийныма симптомами, b = 0,33, SE = 0,13,
p = ,013, 95% CI [0,08, 0,58], але без значучого влияня модерациі хоснуваня языка меншыны, b = 0,05, SE = 0,06, p = ,41, 95% CI [-0,07, 0,18]. Тіж
самооціна справности в бесідуваню в языку меншыны, взята до увагы
в аналізі ях коварият, не была важным предиктором історичной травмы,
b = -0,04, SE = 0,05, p = ,41, 95% CI [-0,13, 0,05].
Беручы до увагы скорійшы досліджыня, хотіли сме дослідити можливе влияня груповой достоменности на звязок медже доступністю історичной травмы а симптомами історичной травмы. Схоснували сме
Модель 1 в макросі SPSS PROCESS (Hayes 2013) з 95% інтервалами довіря. Аналіза модерациі вказала, же лем підскаля афекту достоменности
модерувала влияня доступности травмы на загальны симптомы історичной травмы, b = 0,19, SE = 0,09, p = ,04, 95% CI [0,01, 0,36] і емоцийны
симптомы, b = 0,35, SE = 0,11, p < ,001, 95% CI [0,06, 0,64].
Дальше, хоснуючы Модель 2, аналізували сме, ци хоснуваня языка
меншыны вказує на модеруюче влияня поза ідентыфікацийом (підскаля афекту), коли были они взяты до увагы паралельно. Аналіза вказала,
же хоснуваня лемківского языка значучо модерувало, b = 0,20, SE = 0,06,
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p < ,01, 95% CI [0,08, 0,33], влияня доступности історичной травмы на
симптомы історичной травмы, незалежні од рівня ідентыфікациі з групом, b = 0,10, SE = 0,10, p = ,34, 95% CI [-0,10, 0,29]. З причыны результатів
той аналізы, рішыли сме не додавати ідентыфікациі з групом в другых
аналізах.
Підсумувуючы, аналізы вказали, же высша познавча доступніст історичной травмы выкликала більше симптомів травмы в звязаній з поведіньом, емоцийній і депресийній обшырях. Тото влияня было стримуване
участниками досліджыня через хоснуваня рідного языка, а модерация
тота была очывидна в примірі звязаных з поведіньом і емоцийных симптомів історичной травмы.

Дискусия
Сесе досліджыня проведене серед історичні травматызуваной лемківской
етнічной меншыны в Польщы вказало, же познавча доступніст
історичных втрат звязана єст з неґатывныма психолоґічныма консеквенциями на трьох рівнях: звязаным з поведіньом (охота унукнути припоминаня о чымси, што звязане з травмом, брак довіря до чужых груп
ітп.), емоцийным (страх, зліст ітп.) і депресийным. Аналізы тоты потверджают чысленно зголошаны през членів лемківской спільноты психічны
шкоды і біль. Як сме підозрівали, частійше хоснуваня языка меншыны
вязало ся з высшом познавчом доступністю історичной травмы. Окрем
збільшеной доступности історичной травмы, хоснуваня языка меншыны не влинуло безпосередньо на ниякій з травматычных симптомів. Што
важнійше, были сме в силі вказати, же неґатывне влияня доступности
історичной травмы на травматычны симптомы проявляло ся сильнійше
серед осіб позбавленых языка свойой етнічной меншыны. Серед актывных хоснуватели рідного языка познавча доступніст історичной травмы
не довела до погіршыня псичічного стану здравля. Зато, здає ся, язык
меншыны може быти буфором проти звязаным з поведіньом і емоцийным симптомам історичной травмы.
Роля хоснуваня языка меншыны єст двояка. З єдной страны, обсервували сме, же тоты, што часто хоснуют язык меншыны, мают высшый
рівен доступности історичной травмы. Можливе, же повязане єст тото
з тым, же – хоснуючы язык спадкобраный од предків – частійше стріча-
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ют ся з історичныма наррациями о віктимізациі іх меншыновых груп.
З другой страны – язык меншыны здає ся діяти як охоронны щит, може
зменшати влияня доступности історичной травмы на травматычны
симптомы. Скоршы досліджыня зосереджены на ефектах «соспільного антидота» показуют, же сильне заанґажуваня етнічной групы може
вести до посттравматычного росту (в місце посттравматычного стресу,
Muldoon, Lowe 2012) і же ефекты тоты сут обсервуваны головно серед
такых членів групы, предкы котрых безпосередньо не досвідчыли опресий (Wohl, van Bavel 2011). Групове заанґажуваня і спосібніст одкрыти
свою травму можут днес стримувати неґатывны познавчы процесы
і симптомы звязаны з травмом (Woodhouse, Brown, Ayers 2018).
Нашы досліджыня пошырюют тоты высновкы на обшыр языка
і социяльной психолоґіі. Серед меншыновых груп, якы прожывают
в єдным середовиску з векшыном од десятків років, выріжняючый елемент культуры меншыны може быти охоронным фактором в історичній травмі. В лемківскій групі хоснуваня языка спадкобраного од предків може быти щитом проти симптомам історичной травмы. На основі
актуальных досліджынь не можеме просто окрислити, якы конкретны
аспекты хоснуваня языка одповідают за стримуваня травматычных
симптомів. Базуючы на істнуючій літературі на тему ефектів соспільного антидота і моделю соспільного посттравматычного стресового розстроіня (Woodhouse, Brown, Ayers 2018) і на нашых якістных тереновых
досліджынях в ріжных меншыновых соспільностях, можеме єднак підозрівати, же знаня і охота бесідувати в меншыновым языку дают можніст ліпше выражати і ділити ся травматычныма досвідчынями, отримати соспільну підтримку і мати сильнійшый звязок з інчыма членами
групы, быти актывным членом групы і досвідчати почутя культурового
тырваня і емоцийного привязаня до териториі предків. Вшыткы тоты
факторы мают сутьове значыня для посттравматычного росту і для
ограничыня неґатывных консеквенций історичной травмы для психічного здоровля.
Треба зазначыти, же в досліджыню лемківской соспільности спостерегли сме, же хоснуваня іх рідного языка і доступніст історичной травмы
не были звязаны з віком хоснуватели. Суґерує тото, же в тій меншыновій
групі язык може быти приниманый як фактор тырваня спільноты (Hallett,
Chandler, Lalonde 2007) і можливый вызначник групового заанґажуваня.
Єднак його ролі не мож зводити до самой ідентыфікациі в групі.
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Модеруюче влияня бесідуваня в языку меншыны обсервувано в примірі звязаных з історичном травмом симптомів односячых ся до поведіня і емоций. Шкодливе влияня історичной травмы на звязаны
з таком травмом симптомы односячы ся до поведіня і емоций, може
загорозити не лем інтерперсональному і індивідуальному фунґуваню
меншыновых груп, але – што важнійше – іх реляцийям в групі і соспільному функціонуваню.
Брак модеруючого влияня хоснуваня лемківского языка і історичной травмы на депресию в презентуваным досліджыню може быти
звязаный з конструкцийом Скалі Симптомів Звязаных з Історичном
Втратом. Участників досліджыня звідувано о іх одчутя звязаны з познаньом односячым ся до історичной травмы. Може быти тяжко приписати
симптомы депресиі участників, такы як брак сну, до познавчой доступности історичной травмы. Понтенцияльні може то быти спричынене
вельома інчыма факторами, што не сут звязаны з історичном травмом, такыма як досвідом дискримінациі ци проблемами в штоденным
жытю. Было то в каждым разі єдине незначуче влияня інтеракциі в тым
досліджыню – для вшыткых інчых отримали сме значуче влияня, в якым
язык меншыны буфорувал неґатывне влияня доступности історичной
травмы.
Сесы аналізы сут тіж важны для языковой і едукацийной політикы
в однесіню до травматызуваных етнічных меншын. Можна сподівати
ся, же барже ефектывна підтримка для хоснуваня языка спадкобраного од предків, його передаваня і ревіталізациі принесут позитывны
результаты для психолоґічного функціонуваня меншыновых спільнот,
што мусят міряти ся зо споминами о гнобліню, насильстві і історичных
втратах.
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