
Il

Awtur 

AktMX 
dan 

il-bniedem. 

Minn dak in-nh;:;r 
tlliiħ il-bra! 
nahshn aktar 

r 
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AQUILINA 
"Taħt Tliet Saltniet" 

kelli tmintax-il sena meta l-isem ta' 
ma Kont bdejt naqra kitbitu 

kienu jsemmuh bħala żagħżugħ 
dak il-bniedem li ma kontx nafu, 

Min kellu jgħidilna dak in
irridu naħdmu flimkien, f'qasam wieħed, 

li 11 ta2'ħ!la 11 li ħabbejna b'ruħna 

għarrafni ħabib 
ta' Poeta Malti. 

t bi 11rara li jasal il-ħin. Kien 
li nkun nafu. Wara 

h'idejn xulxin, 
fija l-kobor ta' dak 

sitt snin, sitt snin li ħadmu 
ll: sinw aktar ħaġa waħda, 

flimkien; żgur li ma 
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kien hemmx tnejn oħra li qablu daqshekk f'fehmiethom. Sitt 
snin, u kif għaddew mimlija ferħ u wara l-ferħ, bħalma 
d-dlam wara d-dawl, għaddiet minn fuqna xi drabi l-id qerrieda 
tan-niket u t.al-ġlied mill-egħdewwa. 

Miniex bi ħsiebni niġbed fit-tul il-ħajja tal-Professur Aqui
lina. Anqas ma huwa ħsiebi nikteb fuq ċkunitu għalkemm 
minn kull ma stqarrli hu nista' nikteb tgħidx kemm: naf li 
hu safa ltim minn missieru meta kien għadu tifel ċkejken u 
għex mill-ħniena u l-imħabba ta' qrabatu; naf li bħal tfal oħra 
kien isarraf tiegħu; kien imqareb u kien jagħmel praspar 
idaħħkuk. Kien għad bil-kemm xaqleb l-erbatax-il sena, u l
ħeġġa tal-kotba kienet diġa fih. Mhux darba u tnejn għonos 
u raqad fuq il-kitba ta' kittieba kbar barranin. U fih, sa minn 
ċkunitu, kienet diġa bdiet tissawwar il-fidi tal-lsien Malti. Is
Surmast li kellu fis-Siminarju ta' Għawdex kien igħidlu li 
ħela ta' żmien il-qari bil-Malti, u li xogħlijiet bħal davi'k iħalli
hom Iil min ma għandux x'jagħmel. 

Ma rridx nikteb dwar ħajtu mbiegħda, imma rrid nersaq 
iżjed lejn żmienna, lejn dawn is-sitt sniu, mimlija bid-dawl 
tas-sabiħ u mħallta bl-imqata tal-ħajja, li s'issa, jien u hu, 
għaddejna flimkien, ħbieb fil-ħsieb, fir-ruħ, u sa fix-xejra ta' 
kitbitna. 

Meta fis-sena 1931, bit-tħabrik tat-tabib Rużar Briffa u 
tat-tabib Ġuże Bonnici, dik il-ħabta studenti fl-Universita 
tagħna, twaqqfet Għaqda tal-Malti, Aquilina kien minn ta' 
l-ewwel li ndaħal biex igħin bil-kitba tiegħu, miżgħuda 
ħsibijiet, u biex jitqabad kont,ra min, għodda qarrieqa tal
barrani, kien irid ixejjen il-ħila u l-ġmiel kotran ta' lsienna. 
Ismu deher ma' l-ewwel ħarġa ta' "Leħen il-Malti", ir-rivista 
letterarja tal-Għaqda taħt artiklu 'Il-Għana f'Ħalq il-Malti'. 
Il-għan tiegħu mill-ewwel kien li jagħti Iill-kittieba kbar il
ġieħ li jistħoqqilhom. Għalhekk rajna minnu xogħlijiet ta' 
kritka letterarja dwar il-poeżiji ta' Ġuże Muscat-Azzopardi, 
Dun Karm, u Ninu Oremona. B'hekk, kif ħaseb tajjeb hu, 
kienet qed tidher mhux biss sengħethom, imma wkoll il-ġmiel 
imżewwaq tal-Malti, is-safa tal-kelma, is-saħħa tal-ħsieb, il'
ruħ tal-poeżija. B!ġebla waħda kien qed jolqot żewġ għasafar. 
Ixerred l-isem ta' l-ahjar kittieb a tagħna, u jqiegħed fuq pedi
stall għoli l-ilsien li ommu għallmitu, biex ninqdew bi frażi 
ta' poeta mill-aktar magħruf, 'fl-iskola ta' ħoġorha'. Beda jik
teb ukoll xi novelli, stil tiegħu, li f'uħud minnhom laqat fil
laħam il-ħaj lil min ried igħajjeb ilsienna. 'Katrin x'taf bil
Latin ?' tiġbor fiha kwadru ta' nuqqas ta' mistrieħ u ta' dwejjaq 
kontra l-moviment li hawn li jwaqqgħu ġieħ il-Malti. 

Meta t-tabib Rużar Briffa, u ftit xhur urajh it-tabib Bonnici, 
telqu r-riedni tax-x.ogħol Lal-'Leħen' f'idejn ħaddieħor, f'idejn il
Professor Saydon, Guże Aquilina ntafa' wkoll minbarra fil-kitba, 
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fit-tmexxija tar-rivista. Hadem sħiħ, Ur l-ħidma tiegħu tat il
frott bnin u mixtieq. F'idejh kien merħi x-xogħol li jaħdem 
fuq il-kara.ttru taż-żgħażagħ u jdawwarhom għall-ħsieb tiegħu, 
il-ħsieb waħdieni li ebda qawwa barranija ma tista' tegħlbu, 
dak jiġifieri li jħajjarhom iħobbu kull ma hu Malti, u jiġbid
horn lejn l-egħġubijiet-I-art u l-ilsien--li jagħmlu n-nazzjon 
Maltija. X'sata' jħassel minn din il-propaganda b'riżq il-Malti? 
Sata' kieku ried laqa' l-ħafna wegħdi sbieħ li kienu jagħmlulu 
nies ta' min joqgħod fuqhom, u jħohb ilsna oħra. Imma hu, 
żagħżugħ b'moħħ imdawwal, b'ħila intellettwali ogħla minn 
taż-żgħażagħ l-oħra, ried jimxi fit-triq li kienet turih l-imħabba 
ta' qalbu. U rebaħ. 

"Aquilina, kiteb il-Professur Saydon, ħabb il-Malti mhux 
biex jimxi mal~mewġa, iżda biex jisma' minn ruħu, ħabb il
Malti mhux għax hekk kien jaqbel, aktar kien jaqbillu li ma 
jħobbx il-Malti, ħabb il-Malti mhux għax rah sabiħ, imgħolli 
fuq pedistalli tad-deheb, imma kien hu li ħadem biex il-Mlllti 
jitqiegħed fil-għoli fil-ġieħ li ħaqqu." 

Minn fil-għodu sa fil-għaxija qajla kien isib ħin wieħed mis
trieħ, jaqra, jikteb, jgħallem n jitgħallem. Mal-fergħa tal-Malti 
hu kellu fergħa oħra ta' l-Ingliż: inħatar Viċi-President u 
Editur tal-.! ournal malli twaqqfet, bejn l-istudenti ta' l-Univer
sita, 'The Malta University Litera1'y Society'. F'kull ħarġa tal
.!ournal kien jidher għadd sabiħ ta' poeżiji minn tiegħu, 
uħud minnhom in qalbu bil-Malti, oħrajn niżlet fuqhom għajn 
ta' tifħir minn kittieba tajba Ingliżi. Ma' tul seba' snin kiteb 
bI-Ingliż madwar il-160 poeżija. O. Fogarty, Professur tal-Let
teratura Ingliża u ta' l-Istorja :fl-Universita Rjali tagħna, meta 
ġie biex jikteb fuqu ma sabx ħlief xi .ifaħħar: "He is most 
efficient, painst(Lking and reliable. He possesses a capacity for 
hard work and for getting to the depths of a subject. He has a· 
gift for poetry that is decidedly original and of a high order." 

Imma l-ħidma tiegħu ma tieqafx hawn_ Hu dejjem xtaq u 
ried li dak li tfantsu jagħmlu ta' qablu, imidd għonqu għalih 
jekk jista' jkun hu. U b'dan il-ħsieb, :flimkien mal-Professur 
Saydon, intafa' għax-xogħol ta' l-ewwel antoloġija bil-Malti. 
Dawk biss li sahru jistudjaw biex jiksbu professjoni, jafu x'ji
ġifieri, flimkien ma' l-istudji, tintafa' għal xogħol ieħor barrani. 
Kif sata' jsib ħin? Kif sata' jarfa' ħsiebu fuq xogħlijiet twal 
li jitolbu ħin, ħeġġa, u kunċentrazzjoni? Dan li għalija, għal
kemm nista' ngħid ħadd iżjed minni ma kellu x'jaqsam miegħu, 
dan li għalija baqa' bħal mistur fid-dlam. Biss ingħid li 
ħiltu ma tibża' minn xejn: għalihll-aħjar meta jiġi wiċċ-imb
wi6ċ mat-tfixkil u ma' ħidma tqila. Mhux għaġeb, mela, li 
hu witta t-triq fejn ħaddieħor, li ma kien xejn'nieqes minn 
moħħu u li k:ellu ħinu tiegħu, baża' li jirfes. F'din l-antoloġija 
dehru, bħal ftit kwiekAb żgħar li tgħoddhom fuq 8ubgħajk, 
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l-aħjar poeti żgħażagħ. 
akbar setgħet tixxerred 
ħdejn il-kitba qawwija t~Jl-kitti('bn xj 
kien mar-ruħ ta' dawk li huma jżollllli1l 
razzjoni tagħhom? 

IR-RUMANZ "TAĦT TLIET 

flim-

L IL 

U issa niġu għ:tr-rumanz "Tallt 'rliet Ha!Lnipt", rebbieħ ta' 
l-ewwel premju fl-ewwel konkors imniedi ili-Gvem fis-sena 
1935. Ħadd daqsi ma jista' j kif:\ dan il
ktieb. Qabad jiktbu meta J-eżalll ij iet ta' l-n 1lllar tas-sena kin H-

lu wara l-bieb; irid jistudja .!!;ħax 1-('ż,l li jrid 
jikteb rumanz, u żmien x'jitlef lila xhur ollra 
u jagħlaq. Is-sajf kien diehel ieln. r-l'I111lnll7. fl-ew-
wel kapitli. B'xorti tajha mi ijjc'l u issa rna 
kerlux x'jagħmel ħlief iqatta' t-tliet xhur 11 jġih 
min jaħseb, jikteb 11 jagħnet i kellu jkun 
l-ewwel biċċa xogħol fit-tul, fdaru ġo 
Għawdex, bgħid minn kulhadd. Xhll meta tkun med-
hi fuq xogħol twil n li liiereġ minn: rufiek. Iwm jgfladdu bhal 
leħħa ta' berqa. l\Ieta raġa' Junl :\1,,1: fl n 
ir-rumanz, madwar 500 paġna, ma kieu 
ftit ieħor u jirfdll b'xi ħsebijiet. 
qrajtu mill-bidu sa l-aħħar. Il-lisieh li dak in-nhar, 
l-ewwel darba li qrajtu, għadni nŻOlJJmll sn issrt wara li 
da minn taħt għajllejja tliet darbiet: k il'-ruflJanz 
ħdejn l-ogħla jekk mhux l-ognla li 

-~ "Taħt Tliet Saltniet" fih 
romantika tagħlima meħtieġa li 
b'saħħa u tidrob lill-għani; u 
sellum tal-ħajja. Il-gnani gnandu 
n-nieqes tal-fqir. Hekk kieku 
rabta ta' fehmiet li jaqblu 11 .i 

la' mħahha 
tinż0] ~fi h; tolqot 
ir itte!l gun lwrir<\ 'I fuq tis

żpiied biex jim.la 

iebsa tassew li kulħadd jasal sa fej n wasul 
tru ewlieni tal-ktieb: jitlaq kollox, u tit i, jit 
ħajja soċjali, jarfa' fuq spallejh leh 
ħa, l-imsawta, il-maħqura, il-foqra, il-ħadd imma 
ħadd ma jasal biex jitla' g!lal haddiehor il-lelc::lin tal 
tal-ħajja, għall-inqas imejln rashow Q"fial dak id-da\yj li 
il-Vanġelu ta' Kristu: itma' 'I min 
għera. 

X'jagħmel lil dan ir-rnmanz rumanz kbir? L-ewwel 11 

fost kGllox L-oriġinalita tas-suġġett, ħsieb imlisser hla 
tiġbid, li ma jinżelx sa fejn tinżel bIR 
kultura. Minħabba f'hekk hu trt' interess LI jolqot, 
għax sabiħ, lil kull min għandu moħħ biex li qalb ħani-
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na li tħohb. 
mill-aħjhr: sabiħa dik 
l-imħabba 

mkejjen u ta' nies huma 
il-għeneb; ħelwa mfissra 
għandu ġid sa jesa ġil-

du, l-oħra ħaddiema ż-żifna ta' l-Ispanjola, iż
u t\verwrek f'daqqa waħda 
lir-raġel tal-midħna li qatel 
marradi, ibleh, bla saħħa. 
ta' Aquilina huma wkoll 

u wiesa', kaI'Rttri maqlugħa. 

żifna tal-mewt; n tħossha 
s-saħta tax-Xiħa ta' Wied 
lil binha, l-iben li 
Minbarra il-merti 
stil għoii, kelma 
Hu jaf inaqqax fil-karattri 
poplu n mill-poplu lift 

Aquilina għex :fost il
ħalli biha, biex ingħid 

hekk, 'jitma' 'ħsebij 
Sewwa qallu Laurent 

i giovani il piil abile a dei grandi lavori in Maltese 
degni di iml)Ol'si alTo stranieTo.-Inti fost iż-żgħażagħ l-aktar 
wieħed ta' hila hiex kbar bil-Malti li jistħoq
qilhom 

Imma dawn ir-rebħiet ma kenux biżżejjed għal Aquilina. 
Rebħa oħra, akbar u aħjar, n li fetliitlu ieħor sabiħ minn 
ħajtu, kienet qed tistennieh. uilina s-sena l-oħra ngħażel 
bħala Professur ta' l-I1sna fl-Universita tagħna. Dan 
ġid għalih 11 li ma' fehmtu: għalina għax b'riżqu 
jikber l-Ilsien lVlalti li hu Hanin, il-ħila, u l-imħabba 
tagħna, ħajjitna nfisha. 

ĠUŻE OHETCUTI 

LILL ... MEWT 

Rajtek darba, ja taħsad bla ndiema 
J;..-hena ta' dar: qajJa qajla, 
Go kamra kollha qisha xammiema, 
U tbus il-moħħ żagħżugħ ta' waħda tfajla. 

Darb'oħra tagħmel sitt iltiema, 
Xħin lill-missier wassalt sa ħdan ta' qabar, 
U barra li qredtilhom dik is-sliema, 
Int tfajt lil dR\\'k l-imsejkna fl-akbar faqar. 

Kerha tassew ilmaħtek lejla waħda 
Iżżieg!lel u· fuq l·iskrivanija, 
U lilu ta' kull ġieh iċ-ċaħda. 
Lejlet il-ferħ n l-ħlas ta' mitt tbatija. 

'Ma qatt ma rajtek. ikrah daqs kemm qiegħda 
Fuq qalb li fiha satret il-mibegħda. 

ĠORĠ PISANI 
Għawdex 


