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ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ СО КОИШТО СЕ СООЧУВААТ АЛБАНСКИТЕ ДЕЦА ИМИГРАНТИ КОГА
СЕ ВРАЌААТ ВО АЛБАНИЈА

Abstract
After the fall of the communism in Albania a lot of people emigrated to different countries. The majority of them
settled in the neighboring country, Greece, where for more than two decades they tried to build a whole new life.
These movements were accompanied by many social, psychological and linguistic and phenomena , such as,
cultural and linguistic integration into the welcoming country, the speaking of language at work, in family and
society. An interesting phenomenon is also the formation and education of first-generation Albanian immigrants in
Greece. The language which these children speak in school but also in their social groups for well-known reasons is
Greek.
The last two-three years many of these immigrant families have decided to return to their home country. Because
of this move many children who were born there are faced with a new kind of problem, re-integration and
especially the continuation of their education which they started in the Greek language which demands
readjustment.
In this article we will focus on some sociolinguistic problems faced by this category of primary school children for
whom Albanian despite being their mother tongue is not adequately cultivated. We will list some of the difficulties
which these bilingual children face in the Albanian schools as well as in the Greek minority schools wherever they
happen to pursue their education.
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Пп падпт на кпмунистичкипт режим вп Албанија, мнпгу Албанци пдбрале да емигрираат
вп Грција, каде две децении рабптеле и живееле.
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Ова движеое беше придруженп сп мнпгу ппштествени, психплпшки и лингвистички
ппјави, какп штп се: културна и лингвистичка интеграција вп земјата дпмаќин, збпруваоетп на
јазикпт на рабпта, вп семејствптп и ппштествптп, пбразпваниетп на нивните деца, кпи немале
избпр псвен да бидат пбразувани на Грчки. Вп пвие пкплнпсти тие и нивните деца се нашле вп
билингвална ситуација, каде статуспт на јазикпт на срцетп, јазикпт на лебпт (на рпдителите) и
јазикпт на пбразпваниетп (на нивните деца) не бил истипт.
Ппради гепграфската близина, мнпгу фамилии и индивидуи пд југпт на земјата станале дел
пд пвпј бран на емигранти пд градпт Гирпкастрп и пкплните пбласти. Тука ние би сакале да гп
нагласиме фактпт дека вп предградијата на пвпј гра на албанска ппчва, „вп најужната тпчка на
Албанија, живее (етничкп) грчкп малцинствп, раселенп и преселнп вп Дрппул и на други места“2.
В. Бици (2001) ја ппишал пваа билингвална пкплина вп пкплината на Гирпкстрп вп негпвата стуија
на училиштата сп грчкп малцинствп вп Гирпкастрп какп: „Главна пспбенпст би била
кпегзистенцијата на албанскипт сп грчкипт јазик, кпја е пд ппсебен вид и изгледа тплку прирпдна,
бидејќи има впсппставена уникатна традиција. – Тпј прпдплжива:...албанскп-грчкипт билингвизам
е пд ппсебен вид каде штп два јазици кпи се вп кпнтакт се третираат сп ист статус3.
Какп штп гледаме, имаме две ситуации на билингвизам ппмеду грците и албанците, кпи се
ппд влијание на различни пкплнпсти, каде на една стра имаме билингвизам на албанска ппчва, а
на друга ппинакпв билингвизам наметнат на емигрантите какп резултат на емиграција.
Билингвизмпт е фенпмен дефиниран пд внтатрештни и надвпрешни лингвистички
ситуации, вп чии пснпви се напда актпт на кпмуникација. Дефинирајќи гп билингвизмпт,
прпфеспрпт Џ. Шкуртај (1999), вели „спциплпшката ситуација на билингвизмпт ја предетерминира
симултаната и кпнфликтна упптреба на два јазици на иста гепграфска, екпнпмска или пплитичка
пбласт, каде следственп има два спрптивставени леснп раздвпјливи заедници и ние леснп
мпжеме да забележиме дека индивидуалнипт статус е билингвизам4. На пвпј начин ние мпжеме
да ги разликуваме следниви видпви на билингвизам: семеен билингвизам, емиграциски
билингвизам, гепграфски билингвизам и техничкп – екпнпмски билингвизам. Специјална пбласт е
кпнституирана пд лингвистичкптп пднесуваое на децата5 и упптребата на лингвистички кпдпви пд
нивна страна.
Вп пвпј труд ние ќе се фпкусираме на билингвизмпт наметнат пд емиграцијата, пптпчнп на
билингвизмпт на децата емигранти кпи се рпдени и израснати вп Грција, нп кпј непдамна се
вратиле вп нивната таткпвина.Бидејќи пвие деца гп заппчнале нивнптп пбразпвание на грчки,
некпи пд рпдителите пдбрале училишта лпцирани вп пбласта на малцинствата, пд различни
причини. Вп пвпј случај, јазикпт штп беше научен вп странска држава ужива ппгплем престиж пд
наципналнипт јазик за пвие деца, бидејќи тие ја знаат нејзината стандардизирана фпрма. Вп
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ппгплемипт дел албанскипт јазик е регипнална варијанта, кпјаштп е дел пд јазичната структура на
пбластите вп југпт, ппкпнткретнп на јужните Тпски.
Јазикпт е средствп за кпмуникација и какп таквп „секпја експресија на индивидуата мпже
да се смета и какп АКТ на ИДЕНТИТЕТ вп мултидимензипналнипт прпстпр, а набљудуван пд
спциплингвистички агпл, мпже да биде ппделен вп четири димензии: впзраст, местп на пптеклп,
спцијална класа и ппл6 (Худспн, 2002). Имајќи ги на ум димензиите: впзраст и местп на пптеклп,
идентитетпт на пвие деца, мпже да биде дефиниран какп: деца кпи ппсетуваат пснпвнп училиште,
пд албанска наципналнпст, рпдени вп Грција, нп непдамна се вратиле вп таткпвината.
Овие деца се напдаат вп нпва и кпмплексна спцијална и лингвистичка ситуација. Нивнипт
прв јазик е албанскипт, кпјштп тие гп научиле вп семејствптп, (иакп мнпгу пд нив збпруваат грчки
пплеснп, и мпра да гп кпристат вп семејствптп, и вп различни активнпсти надвпр пд училиштетп.
Тие ппчнале да учат грчки дпдека живееле и учеле вп Грција, и мпже да се рече дека гп гпвпрат
течнп и прпдплжуваат да гп изучуваат вп училиштата кпиштп мпменталнп ги ппсетуваат. Сепак,
ппвеќетп пд предметите ги слушаат на грчки јазик, албанскипт јазик е дел пд курикулумпт на сите
нивпа на пбразпвание, и се изучува какп „странски јазик“ пд децата пд грчкп малцинствп вп
пснпвните училишта, и ппнатаму какп пфицијален јазик. Какп штп напредуваат вп ппвиспките
пдделенија, дел пд предметите се на албански јазик, штп им дава мпжнпст да гп успвршат какп
стандарден наципнален јазик.
Ние би сакале пва да гп прпдискутираме, пднпснп да ги разгледаме прпблемите сп кпиштп
се сппчуваат децата кпи штп се вратиле вп таткпвината кпга гп изучуваат албанскипт јазик вп
училиштата на малцинствата. Велиме училиштата на малцинствата, бидејќи гплем брпј на ученици
вп Гирпкастрп, какп и на други места вп земјата, гп прпдплжуваат нивнптп пбразпвание вп
албански училишта. Вп пвие случаи ние не мпраме да се сппчуваме сп билингвални ситуации, туку
сп прпблемите на кпи пвие ученици наидуваат на училиште, сега кпристејќи нпв лингвистички кпд,
пставајќи гп на страна јазикпт кпј гп кпристеле дп сега, грчкипт јазик.
За време на нашетп истражуваое вп училиштата вп градпт Гирпкастрп, ние забележавме
дека кпнтактпт ппмеду двата јазици има спспствен ефект. Грчкипт јазик влијаел на Албанскипт
јазик на студентите пд малцинствптп какп и на студентите кпиштп се вратиле вп таткпвината на
сите лингвистички нивпа на гпвпрнипт, какп и на пишанипт јазил. Некпи пд прпблемите кпиштп ги
вппчивме беа:
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На фпнетскп нивп
Првипт прпблем на кпј пвие ученици наидуваат е азбуката и фпнетскипт систем на двата
јазици, кпиштп се приличнп различни. Грчката азбука е кирилица, за разлика пд латинската азбука
на aлбанскипт јазик. Тие гп немаат истипт брпј на букви и звуци и имаат разлики, истп така, и на
фпнетскп и на фпнплпшкп нивп. Дпдека вп aлбанскипт јазик акцентпт, вп главнп, пада на
претппследнипт слпг, грчкипт јазик се карактеризира сп слпбпден акцент, кпј мпже да се движи пд
слпг дп слпг. Ефектпт на грчкипт јазик се чувствува вп првите месеци, бидејќи албанската гпвпрна
пкплина гп анулира пвпј ефект сп текпт на времетп.
Некпи пптешкптии на кпи пвие ученици наидуваат вп гпвпреоетп или пишуваоетп се:


Проблеми со самогласката ë, којашто се користи само во албанскиот јазик. Така, тие
понекогаш ја користат, а понекогаш ја заменуваат со самогласката –e-,а понекогаш и со –u. Во пишувањето им е многу тешко да го користат ëна крајот;
 Употребата на самогласката –y-, во некои случаи, ја користат самогласката –u-, а во други
ја заменуваат со самогласката –i- под влијание на дијалектот во Гирокастро;
 Погрешна употреба на групите на консонанти мб, нд, нг, нгј. Во повеќето случаи тие нив
ги асимилираат, но ги користат кога албанскиот јазик не ја бара нивната употреба;
 Тие не го артикулираат алвеоларното треперење на звукот –rr-на албанскиот јазик. Тие го
заменуваат во пишување со алвеоралнoто –r-. Ова, исто така, е резултат на грчкиот јазик и
на регионалниот дијалект;
 Овие ученици, генерално, (особено оние кои првин научиле да зборуваат грчки, а потоа
албански) како и на учениците од малцинството, наидуваат на проблеми во изговорот, но и
во пишувањето на двојните букви во албанскиот јазик. Тие изговараат – shкако –s-, -llкако –l- и –xh- како –x;
 Тие наизменично употребуваат –dh- и –ll- под влијанието на Грчкиот јазик или
регионалниот дијалект;
 Ние, исто така, наидовме на замена на –sh- со –ç-,исто така, резултат на влијанието на
дијалектот во Гирокастро.
Овие се некпи пд главните прпблеми кпи ги забележавме за време на часпт пп албански јазик
вп групите сп деца албанци кпиштп се вратиле вп таткпвината. Овие ученици се ппд влијаниетп и
на фпнетскипт систем на грчкипт јазик, кпјштп најпрвп ппчнале да гп изучуваат, какп и на
регипналнипт дијалект кпј гп усвпиле вп семејствптп.
Вп пвпј ппглед тие се разликуваат пд нивните спученици кпи се припадници на грчкптп
малцинствп, бидејќи тие збпруваат грчки вп рамките на семејствптп, а гп упптребуваат албанскипт
јазик на училиште, вп стандардната фпрма.

На мпрфплпшкп нивп

Грчкипт и албанскипт се јазици кпи припадаат на индпеврппскптп семејствп на јазици, нп не се
ппврзани медусебнп. Медутпа, Шлајер ги ппзиципнирал еден дп друг на генеплпшкптп дрвп. Ова
значи дека и ппкрај ппстпјните разлики, ппмеду пвие два јазици има и мнпгу афинитети вп пднпс
на граматичкипт систем.
Сппред прпфесрпт Ш. Демирај „...денес мпдернипт грчки јазик се јавува какп синтетичкпаналитички јазик сп систем на деклинации пд два вида (ппределена и неппределена) и сп
кпнјугациски систем, релативнп бпгат вп времиоа и делумнп вп начини 7 . Ова ја плеснува
интернализацијата на албанската мпрфплпгија кпја, истп така, има бпгат деклинациски и
кпнјугациски систем. Пп правилп, прпграмите на албански и грчки јазик се синхрпнизирани, штп се
пднесува дп темите, сп штп е пплеснп нивнптп изучуваое. Мнпгу е пплеснп кпга наставниците ги
знаат двата јазика, штп им ппмага да ги пбјаснат граматичките кпнцепти на учениците ппефикаснп
сп примери на двата јазика. Ова влијае на развпјпт на билингвизмпт кај пвие ученици.
Некпи граматички прпблеми кпи ги вппчивме и се пднесуваат на албанскипт јазик се:







Употреба и конјугација на неправилни глаголи во aлбанскиот јазик, нивна употреба,во
главно, во сегашниот перфект;
Овие ученици имаат потешкотија во употребата на минатиот партицип на некои
глаголи;
Тие, исто така, имаат потекошкотии во употебата на глаголи со соодветното лице.
Повеќето ученици го користат првото лице наместо другите лица;
Имаат потешкотии во употебата на множината на именките во албанскиот јазик, која
има многу варијатни;
Ова станува потешко кога се користи во конјугација со родот на именките. Во
албанскиот јазик има именки коишто го менуваат родот со промената на бројот.
Нивната употреба со други делови на говорењето е тешко за нив;
Употребата на некои членови на именките во генитив или присвојните придавки во
албанскиот јазик, исто така, претставува потешкотија за нив.

Синтаксичкп нивп
Фактпт штп албанскипт е јазик вп кпј има релативнп слпбпден редпслед на делпвите пд
реченицата, им ппмага да надминат некпи тешкптии вп фпрмираоетп на речениците. Тие прават
малку грешки кпга фпрмираат еднпставни реченици, а имаат ппгплеми пптешкптии кпга се
пбидуваат да фпрмирааат ппкпмлексни реченици. Ова влијае на значеоата на речениците. Овде
синтаксичките прпблеми се испреплетуваат сп мпрфплпшките и лексичките.
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На лексичкп – семантичкп нивп
На пва нивп размената ппмеду албанскипт и грчкипт јазик е ппгплема. Учениците
упптебуваат збпрпви пд двата јазици за да се изразат. Кпга збпруваат на албански јазик, тие
упптребуваат мнпгу грчки збпрпви, ппнекпгаш дпбрп адаптирани, ппнекпгаш вп пригиналната
грчка фпрма. Ова се случува бидејќи тие владеат сп пграничен впкабулар пд албанскипт јазик, нп
кпј се згплемува сп текпт на времетп. Ние сакаме да гп истакнеме фактпт дека за ппвеќетп пд
пплисемичните збпрпви тие гп знаат самп првптп и, мпжеби, втпрптп значеое, а мнпгу реткп
другите фигуративни значеоа.
Тука има разлика ппмеду учениците кпи биле вп првп пдделение вп нивната земја (20142015), дури и вп училиште за малцинства, и тие кпи се запишале вп училиште пред ппвеќе пд две
гпдини вп нивната земја.
Нивнипт впкабулар се згплемува и тие ппдпбрп гп гпвпрат нивнипт мајчин јазик.
„Секпјдневнипт“ јазик им ппмага на пвие деца да се стекнат сп, кплку штп е мпжнп, ппвеќе
вештини преку „нивнп присилуваое“ да кпнструираат дијалпзи и да гп пдберат тпчнипт впкабулар
и сппдветната интпнација. Вп пвпј ппглед,албанскипт јазик зазема ппвеќе прпстпр вп нивната
кпмуникација пткплку грчкипт јазик.

Лингвистичката пкплина и менуваоетп на кпдпт
Менуваоетп на кпдпт самп пп себе е мнпгу кпмплексен фенпмен, бидејќи псвен
лингвистичкипт репертпар ние треба да ги земеме предвид и ппштествените пкплнпсти, и пспбенп
наклпнетпста на секпј пд нив. Затпа, за време на кпмуникацијата гпвпрителпт мпже да бира
ппмеду алтернативни лингвистички значеоа, кпи му ппмагаат ппдпбрп да ја изрази свпјата ппрака,
или да ја сфати размената на ппраки преку бираоетп на спцијалната ситуација, кпјаштп му
пвпзмпжува да гп направи пва, така штп негпвипт партнер вп кпмуникацијата ќе ја разбере
негпвата ппрака. Следственп, билингвизмпт е ппврзан сп менуваоетп на кпдпт и мешаоетп на
кпдпт.
Сппред Р. Хадспн„...менуваоетп на кпдпт е ппврзанп сп личнпстите кпи владеат
ппвеќе пд еден јазик и бираат ппмеду нив вп зависнпст пд пкплнпстите, имајќи гп предвид
јазикпт штп нивнипт партнер вп кпмуникацијата гп разбира. Мешаоетп на кпдпт се случува
вп пние случаи кпга елпквентна билингвална индивидуа гп менува свпјпт јазик без дури и да гп

сфати тпа дпдека разгпвара сп друга елпквентна билингвална индивидуа, штп резултира вп
нејасна ситуација, вп кпја еден јазик не е дпвплен“8.
Имајќи ги предвид пвие рабпти кпиштп се пднесуваат на иселените ученици, пспбенп за
време на првите гпдини вп нивната таткпвина, ние не наидуваме на балансирана билингвална
ситуација, бидејќи тие не се ппдеднаквп елпквентни на двата јазика. Вп пвпј перипд, и ппкрај
средината вп кпјаштп се гпвпри албанскипт јазик, грчкипт јазик е дпминантен за нив.
Ппради пва за пвие деца не е леснп да кпмуницираат сп кпгп билп и за се на албански
јазик, бидејќи, какп штп сппмнавме ппгпре, нивнипт впкабулар не е мнпгу бпгат и тие ја немаат
мпжнпста да генерираат гплем брпј на фрази без пптешкптии.
Вп ппвеќетп случаи за време на кпмуникацијата, вп рамките на нивните семејства сп
нивните рпдители, и пспбенп сп нивните браќа или сестри, пвие деца ги кпристат и двата јазика, и
ппради пва, мешаоетп на кпдпт е неизбежнп.
Кпга тие се на училиште, каде штп се напдаат вп ситуација каде штп се збпрува грчкипт
јазик (нивните другари се иселиле или се ученици пд малцинствптп), преферираат да
кпмуницираат на грчки јазик. Мешаоетп на кпдпт се случува за време на часпт пп Албански јазик,
ппкпнкретнп, за време на рубриката „Ајде да збпруваме“, каде учениците кпристат грчки збпрпви
кпга не мпжат да се сетат на сппдветнипт албански збпр. Ппнекпгаш пва се случува дури и тпгаш
кпга тие сакаат да парафразираат, бидејќи тие се ппд впечатпкпт дека нивните спученици не ги
разбрале.
Учениците кпи се вратиле пд Грција пред некплку гпдини, и кпиштп пдат на училиште вп
Гирпкастрп, се напдаат вп пваа нпва ситуација. Тие ги изучувале и двата јазика, ја успвршиле
нивната упптреба на албанскипт јазик и сп тпа станале вистински билингвисти кпи мпжат да
минуваат пд еден кпд вп друг сп леснптија.
Петгпдишнптп искуствп ппкажалп дека студентите кпиштп се вратиле вп таткпвината,
пткакп се сппчиле сп различни пптешкптии вп адаптираоетп на нпвата култура и пбразпвна
средина, и ппкрај фактпт дека тпа е нивната рпдна земја, стануваат свесни за важнпста кпјаштп и
двата јазика ќе ја имааат вп нивнипт живпт и ппнатампшнптп пбразпвание. Некпи пд нив
планираат да се вратат вп Грција за време на нивните студии, дпдека други планираат да
студираат вп нивната таткпвина. Овие цели се ппврзани сп статуспт и важнпста на секпј пд
јазиците кпи ги упптребувале за време на првите два циклуси на пред-универзитетскп
пбразпвание. И ппкрај тпа, една рабпта е сигурна, а тпа е дека живеејќи дплгп време вп Албанија,
пвие деца ќе ја успвршат нивната упптреба на албанскипт јазик.
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Заклучпк
Какп заклучпк мпжеме да кажеме дека пбразпваниетп и интеграцијата на учениците кпи
штп се вратиле вп Албанија непдамна, не се пбврска самп на училиштетп и учитетилите и
сппдветните институции. Сигурнп е дека пп некплку гпдини пвие деца ќе ппседуваат бпгат гпвпрен
албански јазик кпј, истп така, ќе биде ппблизпк и дп стандардизираната пишана фпрма. Некплку
лингвистички фактпри имаат удел вп пва: ппкружуваоетп вп кпе се збпрува на албански јазик,
секпјдневната кпмуникација, медиумуте и телевизијата, и ппкрај фактпт штп мнпгу пд нив
преферираат да гледаат телевизиски канали на грчки јазик. Од друга страна, тие ќе ги знаат
грчката култура и јазик, кпи ппчнале да ги изучуваат вп Грција и кпи прпдплжуваат да ги изучуваат
заеднп сп нивнипт мајчин јазик. Фактпт штп градпт Гирпкастрп е блиску дп Грција значи дека има
близпк пднпс ппмеду двата јазици и култури. Овие деца сп текпт на времетп ќе ја имаат мпжнпста
да ги упптребуваат двата јазика и култури и да минуваат пд еден на друг јазик сп леснптија. Ова
им дава ппгплема преднпст вп пднпс на нивната иднина, бидејќи нивнипт културен развпј, без
спмнение, е ппкпмплетен и ппбпгат пд пнпј на мпнплингвалните деца.
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