
Zoti Rektor,  

Zonja Dekane, 

Zotërinj Presidentë të Aleancës Franceze, 

Të dashur miq, 

Doktore Hadaj, e dashur Drita 

 

Kjo është një ditë e rëndësishme për komunitetin frëngjisht folës në Shqipëri. Ambasada dhe 

Aleanca Franceze në Tiranë sapo kanë kurorëzuar martesën e tyre kulturore për 3 vitet e 

ardhshme. Aleanca do të bëhet operatori kryesor I aksionit kulturor francez, duke ruajtur në të 

njejtën kohë autonominë dhe lirinë e saj; shkurt, një martesë moderne, apo jo? Por po 

mendoja, se nuk është e rastësishme. Nëse ne, francezët dhe frëngjisht folësit, e duam shumë 

kulturën, kjo sepse ndoshta në mënyrë sekrete dhe pasiononte, ne e duam ndjenjën e 

dashurisë. Të duash kulturën, do të thotë para së gjithash të duash, sigurisht! 

Dhe ne po vazhdojmë sot, e dashur Drita, të flasim për dashurinë. Jacque Lacan, në librin e tij 

të famshëm “Seminaire 20”, pretendon që nuk ka dashuri, por vetëm « de l’amur”, siç thotë 

ai. Lojë fjalësh?  Jo, një “lojë” domethëniesh. Por unë nuk mund t’ia shpjegoj këtë ,ndryshim 

themelor gjuhëtarit të shquar përballë meje. Sepse marinarët e dinë se “amur” ka kuptimin e të 

gjitha mjeteve të nevojshme që e bëjnë anijen të lundrojë si: velat e mëdha, trekëndëshi i 

anijes dhe direku horizontal. 

Me një fjalë, për ta bërë anijen të shkojë përpara, anijen e madhe që janë gjuha dhe kultura 

franceze, duhen velat, që është pra” l’amure”. Por duhet era, që është l’amour (dashuria). 

L’Amure është Aleanca dhe Ambasada, është financimi, organizimi. L’amour është pasioni e 

dashur Drita, që ju dhe të gjithë miqtë e Francës keni shpalosur kundër erërave dhe stuhive 

për ta mbajtur mbi valë dhe për ta çuar më lart dhe më larg anijen e frankofonisë. 

E dashur Drita, Republika nuk ka shumë imagjinatë. Ajo ju ka akorduar juve Medaljen e 

Marinës kombëtare. Por ajo ka mirënjohje dhe më kërkon – dhe unë jam i lumtur për këtë – që 

t’ju jap titullin e shquar “Officier de la Légion d’honneur. Shumë prej jush këtu mund ta 

mendojnë si një lodër e pakuptimtë. Mos u zhgënjeni po t’ju them se pak persona nderohen 

me këtë titull të madh, aq më pak gra. Nderi është i madh, i denjë për shërbimin që i keni bërë 

dhe vazhdoni t’i bëni  Francës dhe gjuhës franceze. 

Ju e dini se titulli Légion d’Honneur është krijuar në vitin 1802 për të vlerësuar meritat e 

veçanta të atij peroni që i jepej. Bëhet fjalë për titullin më të lartë francez, që u jepet burrave 

dhe grave, në Francë dhe në botë, për kurajën e tyre dhe veprimtarinë për idealet e Kombit 

dhe të vlerave që ne i mendojmë universale, në respekt të diversitetit të kulturave. 

Sot, ne po i bëjmë homazh një pedagogeje të nderuar, që është gjithashtu edhe Presidente e 

Aleancës Franceze në Tiranë dhe që është bërë për Ambasadën dhe partneret tanë frankofilë 



dhe frankofonë, një aktore e paanashkalueshme e përhapjes dhe rrezatimit të gjuhës dhe 

kulturës franceze në Shqipëri 

Të mos ju vijë keq, e dashur Drita, nëse unë dëshiroj të sjell ndër mend disa etapa të 

rrugëtimit tuaj duke dhënë disa data. Në fakt, në këtë rast të qenit galant duhet t’ia lërë vendin 

historisë. Sepse ju përfaqësoni një pjesë të kësaj historie shqiptare, kurajoze, krenare, e denjë, 

kjo histori që na bën pyetjen: si kanë mundur paraardhësit tuaj, kolegët tuaj dhe ju, të ruani 

thesarin e mrekullueshëm të dashurisë për Francën, në një kohë kur vendi juaj kishte vendosur 

te fundosej në terrin e diktaturës, Atëherë po, është e ndershme të thuhet se ju keni lindur në 

vitin 1948, në mbarim të një lufte mizore. 

Pasi në Tiranë u lejua mësimi i gjuhës frënge në shkollat e mesme dhe në fakultete, ju morët 

një diplomë të mbarimit të studimeve të larta “Mësues i gjuhës shqipe dhe gjuhës frënge për 

shkollat e mesme” në Universitetin e Tiranës në vitin 1970. 

 

 

Më  vonë, ju shkuat në Paris për të ndjekur studimet e larta dhe në citin 1974 u diplomuat në 

degën e letërsisë moderne në Universitetin Sorbonne Nouvelle. Në atë periudhë nuk e kam 

ditur, sepse historia mund të jetë e pamëshirshme, por në të njëjtin vit dhe të njëjtin 

universitet, edhe unë u diplomova për letërsi. A mund të më thoni përse fati nuk na mundësoi 

të takoheshim atje: në rrugët e Quartier Latin, në kinemanë e rrugës de la Harpe apo në 

kafenetë plot tym të Saint-Germain? 

 

Në vitin 1984, ju morët gradën Doktore në shkencat gjuhësore le një tezë mbi “Stilistikën e 

krahasuar të frëngjishtes dhe të shqipes”.  Për këtë ju admiroj, sepse, të dashur miq, a keni 

provuar ndonjë herë të lexoni të paktën një faqe nga Jakobson apo Saussure? A e keni 

provuar? Unë e kam bërë, dhe nga ai moment unë mbaj syze, edhe pse nuk shkova më larg se 

faqja dy! 

 

Duke shtuar këtu përpjekjet e mia që prej gjashtë muajsh të mësoj pak shqip, ju them me plot 

gojë « Respekte !» . Kjo është arsyeja pse ju admiroj dhe parapëlqej t’ju thërras Doktore 

Drita.  

 

Në vitin 1989 ju u morët titullin e Lektores në departamentin e frëngjishtes të Fakultetit të 

Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës, departament që ju keni drejtuar nga viti 1984 deri 

në vitin 1993. Nga viti 1994, po në këtë departament, ju jeni profesore titullare, përgjegjëse 

për lëndën e hyrjes në gjuhësi, stilistikën franceze dhe teorinë e komunikimit.  

 

Mu kujtua një anekdotë e vërtetë, e cila mund t’ju mërzisë por edhe mund t’ju argëtojë, e 

dashur Drita. Në muajin gusht të këtij viti, merrja pjesë në një nga seminaret e shumta, vërtet 

të shumta, në Paris, ku shkohet për t’u dukur. Për t’u dukur pas dëgjuar asnjë. Po, e pranoj, 

unë shkoj shpesh në të tilla gjëra, duke mbajtur të fshehur një libër të mirë brenda fletëve të 

raporteve.  

 

Pa pritur, lektori që na fliste për komunikimin dhe për stilin e komunikimit, na thotë: “Të 

gjithë kanë tani adresë në Twitter. Kush nuk ka?”. Unë nuk kam, por nuk e ngrita dorën, sepse 

e kisha mendjen tek libri që po lexoja. Fjalët që më hynë në vesh qenë : « Komunikimi 

modern është Twitter-i. Nuk kemi më kohë mjaftueshëm ». Pastaj lektori vazhdoi : « A 



mendon ndokush se Prusti do të mund ta shkruante sot librin e tij Në këkim të kohës së 

humbur? Kush do të kishte kohë të lexonte një gjë kaq voluminoze ? » 

 

Ndodhi ajo që ndodhi dhe libri më rrëshqiti nga duart, dhe fytyra ime nuk arrinte të fshinte 

indinjatën. Protestova kundër një budallallëku kaq të madh, duke dyshuar dhe shpresuar në 

vetvete se qëllimi i konferencierit ishte të na provokonte. Fatkeqësisht jo, të dashur miq, dhe 

këtë gjë e mora vesh më pas. Ky njeri, pasardhës i denjë i Bouvard dhe i Pécuchet, besonte 

vërtetë në ato që thoshte. Kjo padyshim sepse emri i Flaubert nuk i thoshte asgjë. 

 

Por të kthehemi tek Drita. Është shumë më mirë. Gjatë karrierës suaj universitare të 

jashtëzakonshme, zemërgjerësia juaj, kujdesi për të transmetuar dijet, cilësitë e pedagoges, 

didaktikës dhe të gjuhëtares kanë lënë shenjën e tyre tek breza të tërë studentësh dhe 

mësuesish. Ju jeni një autoritet referencë në fushën tuaj, puna kërkimore në gjuhësi, dhe keni 

dhënë një kontribut të madh në përmirësimin e mësimdhënies dhe njohjes së frëngjishtes 

përmes hartimit të metodave të shumta të mësimit të frëngjishtes, të veprave shkencore dhe 

fjalorëve frëngjisht-shqip. 

 

Në kuadrin e punës suaj kërkimore, ju keni botuar artikuj të shumtë, veçanërisht të dobishëm 

për çuarjen përpara të kërkimeve shkencore, dhe keni marrë pjesë në seminare të ndryshme në 

Francë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje ju keni nderuar lart frankofoninë 

shqiptare. Të gjitha këto punime dhe përpjekje bënë që ju të zgjidheshit si anëtare e këshillit 

kombëtar të Frankofonisë. 

 

E dashur zonja Hadaj. Ky është rasti që të përshëndesim gjithashtu angazhimin tuaj të 

konsiderueshëm në krijimin me sukses të një Aleance Franceze në Tiranë. Që nga viti 1992 , 

ajo përpiqet të realizojë misionin e vet të mësimit të gjuhës franceze dhe të zhvillimit të 

njohurive dhe të shijes së kulturës franceze dhe të kulturave frankofone, gjithmonë duke vënë 

theksin tek dialogu mes kulturave. 

 

Sot, në emisionin e lajmeve, mora vesh se ekziston një aleancë franceze edhe në Kubë. Ishte 

viti 1983. Vendi ngjante pak me Shqipërinë, por dallonte tek arrat e kokosit. Mijëra kubanë 

vinin të mësonin frëngjishten, të shikonin një film, të pinin një gotë. Të gjithë thoshin: “Ky 

është i vendi vend ku mund të marrësh frymë lirisht”. Ata nuk ishin të apasionuar pas gjuhës 

franceze por pas asaj “që Franca përfaqësonte”. Sa domethënëse ishte të dëgjoje dhe të flisje 

frëngjisht në një vend totalitar të izoluar. Këtë nuk a kam harruar asnjëherë. 

 

Kam edhe një kujtim të ndryshëm nga Aleanca Franceze... dhe nga linguistike. Isha në 

Lisbonë, afërsisht pas dhjetë vitesh. Julia Kristeva, Julia Kristeva e madhe, gjuhëtare, 

psikanaliste, e dashura e Philippe Sollers, erdhi aty për një konferencë-debat mbi një temë 

mjaft intelektuale: “A mund të ketë një psikanalizë lakaniane në një gjuhë tjetër përveç 

frëngjishtes”? Problemi i parë ishte se salla e Aleancës nuk zinte më shumë se 200 persona 

dhe se policia portugeze ankohej sepse të paktën 1000 veta ishin grumbulluar jashtë sallës.  

 

 

Me mbështetjen e shtetit francez dhe sidomos në sajë të punës së palodhur të personelit të saj 

Aleanca Franceze e Tiranës ka mjedise të pajisura siç duhet, me materiale pedagogjike 

inovatore dhe një ekip mësimdhënësish kompetentë. Ajo është kthyer në këtë mënyrë në një 

reference cilësore për mësimin e gjuhës frënge, gjë që bën të mundur pajisjen me certifikata ta 

gjuhës frënge të njohura edhe në arenën ndërkombëtare; 



Do të doja të sillja në vëmendje dy inovacione: 

- I pari, krijimi i një grupi për mësimin ë gjuhës frënge çdo të shtunë paradite me fëmijë  

me moshë të vogël, të kënaqur që gjenden në një ambient të ngrohtë dhe me lojëra, 

brezi i ardhshëm i frankofonëve. Kjo ide është e mrekullueshme për fshatin. 

- E dyta, krijimi i një salle leximi franceze, pranë Bibliotekës Kombëtare që ne do të 

kemi kënaqësinë ta inaugurojmë në së shpejti dhe do të mundësojë vlerësimin e 

thesareve të librit francez, që do të ruhen nga Biblioteka dhe do të bëjë të mundur që 

frankofonët të vijnë dhe të informohen mbi aktualitetin e përditshëm dhe të rejat 

franceze, ën sajë të përdorimit të mjeteve dixhitale. 

 


