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I1ET'I1ERATUiIM. MAlLTlIJIA

Ġ'DIDA

[l-progress li sar fil-qasam letterarju !Malti tul dawn l-aħħar snin
hu kbir, u jidher kemm fil-k-walita u kemm fil,kwantita. iMlinħaib:ba li
l-liveH medjU tal-kittieb Malti ,ghola, i,lckitba tiegħugħo1iet uk-oll, u
ssokta jidħol fostna s-sentiment importanti li l-letteratura MaLtija,
m!nkejja ċ-ċokon tagħha u tabpost fejn titrawwem, hi ħaġa waħda
mas-sensibilita artistika tad-dinja. Beda di·eħel għall-ewwel darba ssens ta"kitba U hi miktuba inċidentalment bH1Malti waqt li hi miktub-a bi ħtieġa minn awturi, jiġifieri minn nies li huma wisq aktar minn
sernp1iċi devoti tal-lingwa.
Waqt li $:iber il-pubbliku li jaqra l.ktieb !Malti, daħlet ukoll lidea li min jaqra bil-Malti ma jaqrax b'disp.ożizzjoni miskina, bħalii
kieku j.aqra għaliex ma jafx b'ilsna oħra. [)an l-avvanz seta' u għadu
jista' jSir aktar jekk, u skond kemm, jonqos n-preġudizzju kontra lkitba Maltija bħala tali. Hu preġudizzlu inġust li m'hux nieqes,
madankollu, mill-ġustifikazzjonijiet soċjokulturaJi :tieg.ħu. Ngħidu
ahna, kotba "letterarji" bla 'valur huma ta' ħsara kbira lil-letteratura
Maltija li .g.ħadha HI-fażI ta' affermazzjoni kulturali u xjentifika
it'a.~a. !Nuqqas rt;a' IliveMi ,għoil)jin ifH-kotba letterarji hUJWa daqqa ta'
ħarta kJbira UH,kawlŻa fundamentali tal-ktieb' iMallti: il-ħtieġa ili xogħol
letterarju bil-Malti jinqara minn ku11 min hu, qabel xejn, midħla talletteratura barranija. Spiċċat qajl qajll-idea falza li l-iMalti għandu
joLqot biss lil ftit li huma devoti tiegħu. Kontra din il-fehma, li
ghandha l-egħruq tagħha mxettlin f'bosta saffi tal-ħajja Maltija, iġ
·ġieldu u għadhom Hġġieldu l-awturi żgħażagħ serH 1i għadhom iridu
juru li anki bil-Malti għandha tinħoloq letteratura denja, wisq aqwa
minn sf·orzi li għandhom l-għan limitat li jħarrġu lingwa u jxerrduha. Il-Ietteratul'·a, jekk hi arti, m'hix mezz ,g.ħal dan l-iskop.
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iiS~SlEHEM TA' L-iUNJVmSl1TA

F'dan"it-ti.ġdid, .bħalma f'bosta oqsma oħrajn tal~ħajja SOĊjali u
,kultmali tal-gżira, l-Universita tat u għandha tibqa' tagħti sehem mill,a,k,b,a,r.,Dan is-sehem ma jinkludix :bhss l-għoti ta' gradi li jg:ħi.nu>biex
il-letteratura tkun magħrufa u studjata xjentifikament, iżda !WkolI ilformazzjoni ta' ambient li fih u madwaru jist~ħu jitr.awmu l-kittieba
ġodda, dawk li jibdew ji'ktbu bis-saħħa ta' formazzjoni akkademika
soda fl-oqsma ewlenin ta' l-edukazzjoni estetika. Jeklk mibni fuq iddistinzjoni importanti bejn min hu lingwista u min hu kritiku, listudju ta' qasam bħalma hu l-Malti jista' jaqbad id-direzzjonijiet
xierqa tiegħu li jwasslu, f.l-aħħar mill-aħħar, għat-tisħiħ. ta' kull qasam mingħajr ma wieħed jisfa' mfixkel mill-ieħor u. ma' l-ieħor meta
·mhuxsuppost. Il-bini ta' studlu lingwistiku aġġornat u ta' saġġistika
kriti:ka aġġ-ornata jitlob dedikazzjoni H fi~inijiet ta' Hum qiegħda
ssir dejjem aktar diffiċli minħabba l-iżvHupPi kbar f'oqsma idjaq ta'
għarfien. Fil-limiti tagħha, B-letteratura \Maltija għandha l-isfida
akbar li ma tisp.fċċax biex tmis.s biss il"wiċċ tax-xjenzi li għandhom
ikunu .s-sisien biex tinbena fuqhom a:ħjar, illum wisq aħjar mHlbiemħ.
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E.G!Ħ:LUQ

]L.Mi1TT ,s!ElNL-'\ MIT·TWIEL1lD 'l1A' CR,ElMlOiNlA

Eg.ħl.uq il-mitt sena mit-twelid ,ta' Ninu Cremona tfaJkkar b'xi mod
minn diversi persuni ewlenin fosthom l-għalliema u l-istudenti tal-Liċeo ta' Għawdex. Is-sehem ta' Cremona fl-oqsma letterarji u xjentifiċi
'li daħal fihom hu oġġett ta' stħar:riġ studj at. Hawn biżżej jed Ji wieħed
isemmi l-ħtieġa li tikber i1-kuxlenza popolari favur persunaġġi importanti ;bħal Cremona li taw ħajjithom kollha, bis-sagrifiċċji kbar li
jinqaLgħu, biex anki Malta ċ'kejkna trawwem ċivilta. Dmir ewlieni fi
programm Ikulturali bħal dan jaqa' minnufiih fuq il-istudenti universitarji. Bħalma s'issa s-sehem ili taw ,l-istudent !u l-gradwati lil-letteratura
Maltija kien mill-akbar, hekk ukoll it-taiJ11a ta' kull min jemmen flidentita tagħna hi li dan il-kontritbut jibqa', jissaħħaħ u jsib mezzi
oħra biex, mingħajr ma jitħassar u jħassar, iixtered fost iJ..;kotra.
Dan hu 'wieħed mill-ideali li iNinu Cremona ilu li ħadem għalihom bilMalti,b'ghajnejh u b'ruħu miftuħ;m. beraħ fuq id-dinja ta' madwaru
li hu fittex li jgħolli.
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