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IĊ-ĊITTADINANZA

X’inhi ċĊittadinanza?
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Mikiel

Anton Vassalli ried jara lil Malta
bħala nazzjon

Hu

ried ikattar l-ilsien Malti

Hu

ried li l-poplu Malti joħroġ millinjoranza u jitgħallem l-edukazzjoni

IN-NAZZJON FI
ĦDAN
L-ILSIEN MALTI
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“...ħsibt il-jedd li nkunu
ġens għalina”-Dun Karm

Il-poeta

nazzjonali jiddedika s-sunett lil

Vassalli

Missier

inNazzjon

Malti

Patrijottiku

Għalih
kellu
sinifikat
kbir

Jgħożż
dak kollu
marbut
miegħu
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“Vassalli jagħmel sens bħala prodott ta’
żmienu...”- Dr Mark Anthony Falzon
Immorru

lura lejn l-aħħar tas-seklu 18 u
bidu tas-seklu 19

Storikament,

Jikseb

niskopru l-kodiċi ta’ Malta

identità lil art twelidu

Nagħrfu

l-kobor u suċċessi tiegħu f’pajjiżna

Kien

wieħed mill-persuni avvanzati ta’
żmienu, dejjem ħares ’il quddiem u ried jara
lil Malta tiżviluppa u tikseb identità nazzjonali

Baqa’

magħruf ukoll għaliex għaraf ilkaratteristiċi nazzjonali tagħna l-Maltin u
xandarhom u pprova jibni fuqhom

Beda

joħloq kuxjenza fuq id-djaletti tal-irħula
meta l-inħawi tal-port kienu qed jiżviluppaw
djalett mimli “barbariżmi”.
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Il-lingwa tilgħab irwol
kruċjali mal-idea ta’
nazzjon unit...

ħareġ bil-kunċett li biex tkun uman
irid ikollok il-lingwa iżda mhux f’sens
ġeneriku imma l-lingwa partikolari eżempju:
il-Malti li jagħmilna Maltin

Herder

Huwa

jkompli jenfasizza li kull individwu
mhux jakkwista biss il-lingwa iżda ammont
ta’ ħsibijiet li jgħinek tesprimi ruħek

Il-lingwa

jużaha kulħadd biex jikkomunika u
nipprattikawha kontinwament fil-ħajja ta’
kuljum
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L-espressjoni

tal-qwiel ukoll ngħidu li
huma ta’ missirijietna u għadna
nużawhom
sal-ġurnata
tal-lum.
Hawnhekk għandna nazzjon f’sens ta’
komunità u tidħol ukoll l-idea ta’
kontinwità

Mikiel

Anton Vassalli kien interessat fillingwa fiha nnifisha. Hu kien iħares ilpurezza u s-safa tal-lingwa

Skontu

l-lingwa Maltija hi marbuta malistorja tal-bnedmin li jitkellmuha. Għalih, ilMalti huwa lsien qadim, ħelu, espressiv, sabiħ
u kotran fi kliemu

Vassalli

kien jemmen li t-tħaddim tal-lingwa
huwa neċessarju għan-nazzjon. Hu kien
isejjaħlu l-ilsien Malti għax ried li l-poplu
Malti jagħraf min hu
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L-idea

tiegħu kienet li wieħed għandu
jitgħallem sew ilsienu għax fih jinsab il-qofol
ta’ ħajtu

Vassalli

kien jemmen li permezz tal-Malti
wieħed seta’ jkun ċittadin utli. Barra minn
hekk kien jemmen li l-morali u d-dmirijiet tanNisrani għandhom ikunu miktubin bil-lingwa
nazzjonali

Dan

ma kienx jgħodd biss għall-għarfien tarreliġjon imma wkoll għal dak li kien iseħħ filqrati u l-liġijiet

L-iskoperta

ta’ Vassalli kienet li permezz tallingwa nazzjonali l-Maltin kienu se
jiġġeneraw irwieħhom

Huwa

kien lest li

“jaqleb għall-Malti ħafna kotba ta’ għerf u
tagħlim biex ikunu għad-dispożizzjoni ta’
kulħadd”- Cachia
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Vassalli

kellu mira preċiża li jqajjem
il-lingwa Maltija u kienet din il-mira
li wasslitu biex ħareġ:
L-Alfabett Malti
Il-Grammatika
Il-Lexicon

L-ALFABETT MALTI
Dan

ġie stampat f’Ruma fl-1790

Hu

użah f’żewġ kotba:
Il-Grammatika
Il-Lexicon

Kiteb

dan l-alfabett għax ried li l-poplu jkollu
identità Maltija

Barra

minn hekk hu ried li aħna nikkomunikaw
permezz tal-lingwa nazzjonali
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IL-GRAMMATIKA
Din

inħarġet fl-1827

Vassalli

moħħu kien li
dizzjunarju ma’ grammatika

jżewweġ

id-

Vassalli

kien jaf li mingħajr it-tagħlim talGrammatika, il-Malti ma setax jieħu r-ruħ

IL-LEXICON
Rigward

il-Lexicon, Vassalli ssuġġerixxa:

“Wara li hu kien waqqaf il-Malti fuq
sisien sodi billi tah l-ortografija tiegħu
ġabarlu fi ktieb ir-regoli grammatikali u
bnielu d-dizzjunarju tiegħu, kien jeħtieġ
li wieħed jibda jikteb xogħlijiet
oriġinali” - Fenech
Kien

jemmen li permezz tad-dizzjunarju
wieħed ikabbar l-użu tal-vokabularju
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Dun

Karm ifaħħar lil Vassalli għax kien hu
li xtaq li Malta tkun nazzjon indipendenti u
jkollha l-lingwa Maltija bħala lsien
nazzjonali

Fil-fatt

ifaħħru billi jgħid

“…għax ħabbejtha lil din l-art ħanina u
kont ewlieni fost in-nisel tagħna…”
-D.Karm

VASSALLI
ILLUMINISTA
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L-Illuminiżmu

kien moviment fit-tieni nofs
tas-seklu 18 mifrux mal-Ewropa kollha

L-Illuminiżmu huwa ż-żmien ta’ meta lbniedem ħareġ mill-immaturità tiegħu u
beda juża moħħu mingħajr il-gwida ta’
ħaddieħor



Iċ-ċittadin

Malti biex jaħseb u jaġixxi
skont morali soda għandu jkun jaf irreliġjon tiegħu tajjeb, jobdi l-liġijiet,
jirrispetta lilu nnifsu, iħobb l-ordni u l-ġid
pubbliku, jistmerr l-iżball u jaħrab il-qerq
u l-ingann
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L-intellettwali

illuminista huma l-fittiexa talverità u tal-ħelsien

L-ispirtu

tal-Illuminiżmu jinġabar fil-motto,
li jgħid Immanuel Kant: “Kun qlubi

biżżejjed biex tuża dehnek!”
F’Vassalli,

il-Professur Oliver Friggieri jara
“It-Tnissil ta’ Kuxjenza Nazzjonali” li hija lqofol tar-Romantiċiżmu li minnu twieled innazzjonaliżmu

Ir-Romantiċiżmu

beda jħares lejn lindividwu-ċittadin bħala l-qofol ta’
kollox. Dan it-twemmin fil-poplu sar
reliġjon, u l-ideal ġdid tal-ħelsien tbiddel
fi pjan ta’ fidwa għan-nazzjonijiet mhux
ħielsa
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Ir-Romantiċiżmu:

beda

jikxef l-identità tal-wirt mhux stmat
tal-poplu
introduċa viżjoni fejn neħħa l-qasma bejn
iż-żewġ espressjonijiet ta’ poplu wieħed
maqsum fi klassi kolta u klassi baxxa
Vassalli

huwa l-prekursur tal-kuxjenza
radikali li iktar tard saret moviment politiku
u letterarju

ħafna kittieba Romantiċi, lingwa
kienet tfisser nazzjon u għalhekk l-għarfien
tagħha kellu jinfetaħ u jieħu wkoll xejriet
politiċi diretti

Għal

Vassalli

dejjem kellu l-iskop f’moħħu biex
lill-Maltin joħroġhom mid-dlam talinjoranza u jdaħħalhom f’Malta edukata

14

24/04/2013

L-armi

li kien juża Vassalli kienu l-lingwa
tal-poplu u l-edukazzjoni għax “il-kultura
tal-lingwa materna hi meħtieġa għalledukazzjoni” -Fenech 37

Fil-Lexicon,

Vassalli jidher ispirat minn din
il-filosofija meta kiteb: “it-trawwim talilsien li jittieħed mill-omm huwa mmela
meħtieġ l-ewwel nett għat-tagħlim. Dan
hu l-għan ewlieni li għandu jkollu
nazzjon, għaliex fuqu tistrieħ l-hena ta’
kulħadd”

wieħed ikun jista’ jitqies bħala ċittadin
fil-qasam tal-edukazzjoni, Vassalli kellu pjan
sħiħ u barra l-pjan pedagoġiku kellu wkoll
pjan strutturali

Biex

kien rivoluzzjonarju ġenwin, li
ħolom li jaqleb lil Malta Medjevali ta’ taħt
fuq. Huwa integra mal-Illuminiżmu għax
ried li l-Malti jibda jiġi studjat u mitkellem.
Vassalli jqis il-lingwa nazzjonali bħala mezz
siewi ta’ għaqda popolari

Vassalli
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Vassalli

kien iqis il-Malti bħala muftieħ ta’
tagħlim. Huwa saħaq li kellhom jgħallmu ssomom, it-tagħlim tal-kummerċ u anke lLatin u t-Taljan bil-Malti għaliex il-bdiewa
ma kinux jafuhom dawn il-lingwi

Il-pjan

strutturali u sħiħ ta’ Vassalli favur ledukazzjoni kien ukoll pjan favur iddemokrazija u ċ-ċittadinanza

Fid-Discorso

Preliminare, Vassalli għamel
diskors twil fejn wera li l-lingwa tagħna
tagħtina identità. Huwa wera l-ħtieġa li lpoplu għandu jikkultiva l-ilsien billi jiktbu
u jużah fil-qrati

Il-ħsibijiet

tad-Discorso Preliminare juru
kemm Vassalli huwa ħassieb modern,
kemm għal żmienu u kemm għaż-żminijiet
ta’ warajh
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Vassalli

kien jemmen li huwa biss permezz
tat-tagħlim li persuni jsiru ċittadini. B’hekk,
iċ-ċittadini jkun jista’ jkollhom ukoll sehem
ewlieni fid-deċiżjonijiet tal-pajjiż, jistgħu
jikkontribwixxu attivament u jista’ jkollhom
ukoll id-drittijiet tagħhom imħarsa

Vassalli

jitkellem dwar ir-repubblika li
għandha jkollha ċ-ċittadini tagħha. Ilmoralità tajba, l-għarfien tar-reliġjon u lħarsien tal-liġijiet huma lkoll xejriet li
jbiddlu lill-bniedem f’ċittadin ċivilizzat

Il-ħsieb

ta’ Vassalli jħares lejn in-nazzjon
kollu, u jara n-nuqqasijiet kulturali, soċjali
u politiċi tiegħu mnisslin min-nuqqas ta’
edukazzjoni tal-kotra
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KONKLUŻJONI

Bil-kejl

tal-ġrajja Maltija, Vassalli jista’
jitqies bħala l-ħolqa li tagħlaq l-epoka lqadima u tiftaħ l-epoka l-ġdida. Minn warajh
’il quddiem, il-pass tal-mixja Maltija lejn
kuxjenza nazzjonali beda jitqawwa b’ritmi
konsistenti
li żera’ Vassalli ssoktat tikber
sakemm ħadet l-għamliet organizzati li nafu
bihom fuq il-livell tal-ħidma politika u fuq illivell ta’ kitba bil-Malti b’argument Malti
wkoll

Il-fiduċja
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