
Antologji e poezisë shqipe në anglisht  
 
 
Përkthyesi dhe albanalogu i njohur Robert Elsie ka promovuar në Shqipëri librin më të fundit 
të tij, një Antologji të Poezisë shqipe në anglisht. Antologjia përmban afro 50 autorë me rreth 
250 poezi dhe sikurse thotë vetw autori synon të bëjë të njohur Shqipërinë dhe shqiptarët. 
Zoti Elsie thotë për BBC-në se me përkthimet e tij ai synon të nxisë interesin për letërsinë 
shqipe ndër të huajt. Fatos Ahmati i BBC-së bisedoi me zotin Elsie.  
 
 
Elsie: Antologjia është një antologji historike, fillon me fillimet e poezisë shqiptare deri në 
ditët e sotme. Janë afërsisht 50 autorë dhe rreth 250 poezi, poezi gojore, e poezia letrare.  
 
BBC: A mund të na përmendni ndonjë nga autorët më në zë dhe që ju i keni më për zemër në 
këtë antologji?  
 
Elsie: Të gjithë autorët që kam përkthyer unë i kam për zemër. Ka poezi që përkthehen dhe 
ato që nuk përkthehen dhe unë gëzohem kur më del një poezi në përkthim. Ka dhe autorë 
shumë të mirë, që nuk përkthehen ose që përkthehen me shumë vështirësi. Ka dhe autorë të 
tjerë që dalin, të paktën nga unë dhe gëzohem për të gjithë, p.sh për letërsinë bashkëkohore 
me autor si Zef Zorba apo Martin Camaj, Arapi, Agolli, Mihal Hanxhari më ka pëlqyer 
shumë, Azem Shkreli, të cilin e kam botuar në një libër të veçantë që ka dalë para disa 
muajsh në Los Angeles. Ka dhe shumë autorë të tjerë nga Kosova dhe Shqipëria.  
 
BBC: Çfarë ju ka shtyrë që ta përgatitni këtë antologji të poezisë shqipe?  
 
Elsie: Unë gjithmonë kam dashur të prezantoj letërsinë shqiptare në përgjithësi dhe kam 
përshtypje që letërsia shqipe është më e fortë në fushën e poezisë. Çuditërisht do të thoja se 
për ne perëndimorët poezia është diçka krejt skajore, që nuk e lexojmë shumë, kurse në botën 
shqiptare poezia është qendra e letërsisë shqiptare. Gjithmonë kam patur dëshirë të botoj një 
antologji dhe më në fund ka dalë.  
 
BBC: Sa kohë ju është dashur për të hartuar këtë antologji të poezisë shqipe?  
 
Elsie: Unë fillova me një antologji tjetër para shumë viteve, në vitet ’90 besoj, të poezisë 
bashkohore shqiptare që u botua dhe në Londër dhe që prej asaj kohe kam përkthyer pjesë-
pjesë vepra të ndryshme, autorë të ndryshëm, i kam vendosur në internet në faqen time të 
internetit (www.albanianliterature.net) dhe mendova që kishte ardhur koha për një botim, një 
libër.  
 
BBC: Sa i vështirë ka qenë përkthimi nga shqipja në anglisht i këtyre poezive?  
 
Elsie: Vështirësia varet shumë nga poezia dhe nga poetët. Ju e dini që unë kam përkthyer 
"Lahutën e Malësisë të Gjergj Fishtës". Kjo ishte për mua përkthimi më i vështirë në jetën 
time dhe them që nëse arrij të përkthej Fishtën, çdo gjë tjetër është e lehtë. Nuk është punë e 
lehtë.  
 
BBC: Me kë poezi keni ndjerë kënaqësi më të madhe gjatë këtij përkthimi?  
 
Elsie: Unë dashurohem me çdo poezi që përkthej, kështu që kur jam duke punuar me një poet 



apo me një poezi, është ky poeti që më intereson më shumë, pastaj filloj me një tjetër dhe 
është ai që më pëlqen më shumë.  
 
BBC: Ju thatë pak më parë se synimi i botimit të Antologjisë Shqipe dhe krejt librave tuaj në 
shqip, është për ta bërë sa më të njohur Shqipërinë dhe shqiptarët. Në fakt çfarë interesi ka 
pasur për këto botime?  
 
Elsie: Besoj se Antologjia e Poezisë nuk është diçka që shitet shumë, janë vetëm pak njerëz 
që interesohen për poezinë shqiptare, është dhe një tirazh i vogël. Kurse për librat e tjerë, 
varet nga tema. Historia për shembull shitet më shumë, proza mund të shitet më shumë, varet 
nga librat. Nuk them që jam bestseller, nuk kam asnjë pretendim për këtë.  
 
BBC: Në mos gaboj z. Elsi, ju këtë vit keni nxjerrë rreth pesë libra. Çfarë libri tjetër keni në 
dorë?  
 
Elsie: Disa libra janë botuar. Siç e thashë është Azem Shkreli që u botua në Los Angelos. 
Kam botuar Udhërrëfimi i Eduart Lear, piktori anglez, që u botua në Londër para disa muajve 
dhe tani ka dalë në gjuhën shqipe. Kam botuar gjithashtu Përshkrimin e Evlija Çelebiut, në 
gjuhën shqipe. Kam disa projekte, por nuk dua të flas konkretisht sepse nuk di nëse do të 
realizohen apo jo. Problemi im kryesor është për të gjetur një botues për librat. Ide kam 
shumë, por është mjaft e vështirë të gjesh botues sepse tregu është i vogël.  
 
E intervistoi Fatos Ahmati. 
 
 
[Intervistë nga BBC-ja, 5 dhjetor 2008. 
http://www.bbc.co.uk/albanian/regionalnews/2008/12/081205_elsi.shtml] 


