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DAĦLA 

 

Analiżi tar-Rivista Il-Malti (1925-1969) huwa xogħol li jista� jintuża bħala ktieb ta� 

referenza. Infatti, dak kien l-għan tiegħi waqt li kont qed nibni dan ix-xogħol. Ipprovajt nifli 

bir-reqqa kemm jista� jkun ir-rivisti ta� Il-Malti li ħarġu matul is-snin, mill-1925 sal-1969. 

Waqaft hawn għax deherli li aħjar nieqaf ma� l-aħħar sena tas-snin sittin, milli nieqaf ma� 

l-ewwel sentejn tas-snin sebgħin. Għedt niġbed linja dritta u fl-istess ħin xorta waħda nkun 

nista� nqabbel il-letteratura tradizzjonali ma� dik li għandha xejra moderna. Barra minn hekk, 

ix-xogħol ikun jista� jitkompla mis-snin sebgħin. 

 

Xogħol bħal dan jitlob bosta żmien u sabar. Mhux biss trid taqra kull kontribuzzjoni, 

imma trid tifliha sewwa biex tara taħt liema suġġett taqa�, imbagħad trid tieħu r-referenzi 

kollha u tikklassifikahom fejn suppost jiġu skond is-suġġett, imbagħad skond l-awtur. 

Għaldaqstant kelli ninqeda kultant b�xi sistemi ekonomiċi. 

 

Parti importanti f�din it-teżi huwa l-werrej kklassifikat skond is-suġġett tax-xogħol. 

Biex it-teżi ma tidhirx twila żżejjed u biex niffranka xi ftit taż-żmien ukoll, ħsibt li nuża sistema 

ta� "code". Billi Il-Malti joħroġ erba� darbiet fis-sena, f�Marzu, f�Ġunju, f�Settembru u 

f�Diċembru, għedt nieħu l-ewwel ittra ta� kull xahar u npoġġieha mas-sena, mifrudin b�sinjal 

imxengel, imbagħad warajha nikteb il-paġna. 

 

Per eżempju:  

M/6l p.6 tfisser Marzu 1961, paġna 6 

 

Għalhekk: 

  M = Marzu 

  Ġ = Ġunju 

  S = Settembru 

  D = Diċembru 

 

Din is-sistema sibtha tajba ħafna, għax biha stajt inħaffef aktar, speċjalment meta niġi biex 

nagħmel xi referenza. 

 

Il-klassifikazzjoni skond is-suġġett tista� tiswa ta� ġid lill-istudent li jkun qed jagħmel 
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xi riċerka: kull ma jkollu jagħmel hu li jfittex is-suġġett li jrid u l-werrej juri 

l-kontribuzzjonijiet kollha. Taħt kull suġġett, l-artikli qegħdin imqassmin skond l-ordni 

alfabetika; fejn qegħdin xorta oħra, spjegajt għaliex f�nota fil-qiegħ tal-paġna. L-epigrammi, 

imma, huma mqassmin skond l-awtur, u dan għamiltu biex niffranka ftit tal-wisa�. Ma� dan 

il-werrej għamilt f�appendiċi werrej ieħor skond l-awtur li jaħdem fuq il-werrej ikklassifikat 

skond is-suġġett, fejn kull taqsima għandha ittra zgħira u kull artiklu għadu numru. Il-werrej 

skond l-awtur iġib dik l-ittra u dak in-numru biss. 

Per eżempju:  

�Ġużi Abela - Poeżija:   a 75� tfisser il-poeżija tan-natura "Għada" (J/57 p.79) għax �a" tirreferi 

għal "Poeżiji fuq in-Natura" u �75� huwa n-numru tal-poeżija f�din it-taqsima. B�dan it-tieni 

werrej l-istudent jista� jagħmel riċerka ta� natura statistika wkoll.  

 L-ewwel werrej juri kamm kienet wiesgħa l-flrxa tas-suġġetti f�Il-Malti: l-ieħor juri 

l-għadd kbir tal-kittieba. Wieħed jista� jgħid li din it-teżi qiegħda turi l-importanza ta� Il-Malti, 

iżda hija ħasra kbira li mhux kull student jaf bil-ħażna sabiħa ta� ħwejjeġ interessanti li tinsab 

ukoll fl-ewwel ħarġiet, meta l-kittieba kien għadhom x�aktarx qed jesperimentaw. Il-Malti 

jżomm rekord ta� kollox u kull bidla jew taħrika, speċjalment fil-qasam letterarju, jirreġistraha. 

Semmejt il-letteratura għax f�dawn l-aħħar snin ir-rivista saret aktar letterarja minn qabel. 

 

 F�xogħol bħal dan ikollok ħafna problemi. L-ewwelnett, issib ħafna artikii li jaqgħa 

taħt diversi suġġetti. F�każijiat bħal dawn ma qgħadtx nagħmel �cross-refereneca� imħabba 

l-ekonomija tal-ispazju, u għaldaqstant tfajtha taħt suġġett wieħed. Imbagħad, kien hemm 

id-diffikulta ta� min kiteb ċerti artikli. Kultant awtur jiffirma b�inizzjali jew b�xi sinjal, jew 

inkella jniżżel ismu daqqa mod u daqqa iehor. Hawnhekk ridt noqgħod attenta għax kien hemm 

ħafna ismijiet jixxiebħu. Fejn għaraft l-inizzjali u s-sinjali, bdilthom, u għamtlt l-ismijiet propja 

tal-kittieba. Fejn ma kontx naf, ħallejthom kif inhuma. Meta ġejt għall-kummenti u 

għall-kritika qgħadt b�seba� għajnejn li ma nidħolx fl-għalqa ta� xi wieħed jew xi waħda minn 

sħabi li jkunu qegħdin jagħmlu t-teżi tagħhom fuq xi suġġett li nkun qed nittratta jien. Sa fejn 

naf jien, tkellimt fuq parti importanti f�Il-Malti: il-Lettaratura. It-taqsimiet l-oħrajn ma� 

missejthomx u ma ħaddthomx fid-dettal għax ma kellix żmien biżżejjed. Barra minn hekk, 

dehrli li nkun ambizzjuża żżejjed jekk nidħol fit-tul f�kull taqsima prinċipali li hawn f�din 

it-teżi. Xogħol bħal dan m�huwiex ta� bniedem wieħed, imma ta� divers esperti. Meta kkwotajt, 

il-kliem ħallejtu kif sibtu biex ma nfixkilx lill-qarrej meta jdur għall-artikli fir-rivista. L-istess 

għamilt meta niżżilt l-ismijiet tal-kontribuzzjonijiet. 
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Nixtieq niżżiħajr: l-ewwelnett lis-Sur Ġużè Cassar Pullicino li bħala "tutor" tiegħi mexxieni 

fil-kitba ta� dit-teżi u qagħad jaqraha biċċa biċċa bis-sabar kollu; lill-Akkademja tal-Malti li 

meta tlabthom l-għajnuna, li ma stajtx insib xi rivisti, kienu pronti għenuni; u fl-aħħarnett 

lill-istaff tal-Melitensia tal-Università għall-għajnuna li tawni. 

 

A. Fenech 

13 ta� Mejju, 1974. 
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L-EWWEL KAPITLU 

L-Oriġini. l-Għanijiiet u l-Influwenza ta� Il-Malti 

L-istorja tal-bniedem tgħallem bil-bosta, u jekk aħna niflu bir-reqqa l-iżvilupp ta� l-ilsna 

Ewropej naraw kif fi twelidhom dawn l-ilsna kollha jagħtu, bejn wieħed u ieħor, l-istess ġrajja. 

Minn dejjem kien hemm dawk li riedu li jkollhom ilsien nazzjonali tagħhom, u dawk li 

għoġobhom aktar ilsien barrani � dawn ta� 1-aħħar kienu jlaqqmu ilsien il-poplu "il-lingwa 

vulgari". Dan ġara wkoll f� Malta. Dawk li kienu kontra 1-Malti kienu dejjem iwarrbu 

1-vulgari bħala lingwa bla ħeġġa li ma tistax tilħaq livelli għoljin u klassiċi. Fil-waqt li dawk Ii 

kienu jħobbu l-"vernacolo" dejjem waqqgħu dan 1-argument falz � falz minn kull aspett, 

kemm letterarju u kif ukoll lingwistiku � bil-kitbiet ħabrieka tagħhom. 

Qabel 1-1920 dawk li kienu favur il-Malti kienu ftit, bħalma turina 1-istorja. Kien 

hemm nies bħal Kan. De Soldanis (1712-1770), M.A. Vassalli (1764-1829), Annibale Preca 

(1832-1901), A.E. Caruana (1839-1907) u xi oħrajn li ssieltu għal ilsien pajjiżhom. Dawn 

kienu rġiel qalbhom marbuta ma� ilsienhom, 

mgħammdin bl-ilma tal-patrijottiżmu. Fis-seklu 

dsatax u fil-bidu tas-seklu għoxrin, 1-istudju tal-Malti 

kien imfixkel mill-ħafna sistemi ta� ortografija li bdew 

jinħolqu. Barra minn hekk il-letteratura Maltija damet 

ħafna ma ħadet ir-ruħ imħabba s-sistemi differenti 

tal-kitba li kien hawn. 

Fl-1843 1-Academia Filologica ħarġet 

1-alfabet tagħha msejjes fuq dak Taljan. Għalkemm 

dan 1-alfabet kien milqugħ uffiċjalment mill-iskejjel 

mill-1850 sa 1-1883, xorta waħda kien hemm nies li 

tħabtu biex isibu ortografija tajba u soda.1 Iżda ħafna 

kittieba baqgħu jħaddmu 1-alfabet tal-Academia 

                         
1 Ħafna minn dan it-tagħrif li huwa meħud minn "Storja tal-Għaqdiet tal-Kittieba tal-Malti" ta� Ninu Cremona li 
jinsab f�Leħen il-Malti, għadd 121-122 (Marzu-April 1941) p.20ff. u għadd 123-124 (Mejju-Ġunju 1941) p.34ff., 
u minn "The Official Orthography of the Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" ta� Dr. David R. Marshall, li jinsab 
f�History of the Maltese Language in Local Education�, R.U.M. p.63-67. Il-ħarġiet bikrin ta� Il-Malti wkoll kienu 
ta� għajnuna kbira f�dan il-kapitlu. 

 
15 ts� Lulju, 1843:  l-ewwel  ħarġa ta�  

Il Malti ta� l-Academia Filologika Maltia
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Filologica, u f� dan il-perijodu nsibu 1-biċċa 1-kbira tal-letteratura miktuba bih. Għall-1880 

twaqqfet ix-Xirka Xemia li sawret alfabet fuq prinċipji kollha kemm huma fonetiċi. Wieħed 

mill-membri ħabrieka tax-Xirka kien Annibale Preca li ppubblika kotba biex bihom jgħallem 

1-alfabet tax-Xirka. Fl-1901, Ġanni Vassallo ħareġ il-ktieb tiegħu �Muftieħ tal-Chitba Maltija� 

fejn insibu taħriġ fil-kitba ta� 1-ilsien Malti, u dan hu mibni fuq 1-alfabet li Vassallo pprova 

joħloq b�mod xjentifiku. Iżda din is-sistema, bħal ta� qabilha, ma kenitx tajba biżżejjed biex 

twaqqaf ortografija tajba u soda. 

Għalkemm 1-ebda sistema minn dawn li semmejna ma 

rnexxielha tegħleb lill-oħrajn, nistgħu ngħidu li huma kienu 

l-pedament għat-tnissil ta�ortografija tajba. Hekk fl-1920 twaqqfet 

l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, li issa hi magħrufa bħala 

1-Akkademja tal-Malti, li kellha ssawwar l-ortografija uffiċjali. 

Fost il-membri ewlenin ta� l-Għaqda nsibu lil Ġużè Muscat 

Azzopardi, Dun Karm Psaila u Ninu Cremona, kittieba magħrufin u 

ta� ħila għax kienu diġà kisbu fama letterarja, kemm f�Malta u 

kemm barra, bil-kitbiet Taljani tagħhom. Il-membri ta� l-Għaqda 

kienu ħabrieka ħafna u sforz ix-xogħol u l-ħidma tagħhom 

il-Għaqda rnexxielha tibqa� fuq saqajha biex tqajjem u tħeġġeġ aktar il-kitba letterarja 

bil-Malti. 

Ix-xogħol li kellha tagħmel l-Għaqda ma kienx ħafif daqs kemm wieħed jaħseb, għax 

din kellha tħabbat wiċċha ma� ħafna problemi ta� qtigħ il-qalb. F�dak iż-żmien il-biċċa l-kbira 

tal-poplu Malti ma kienx jaf jaqra u jikteb b�ilsienu u għalhekk ftit kien hawn min seta� jaqra. 

Barra minn hekk in-nies letterati Maltin ma kenux iħabblu moħħhom biex jgħallmu l-Malti; 

mhux biss, imma kienu kontra l-ilsien nazzjonali b�ruħhom u ġisimhom. Din kienet waħda 

mill-problemi kbar li kellha tegħleb l-Għaqda. 

In-nies li kienu jbiegħu lsienhom għat-Taljan � il-lingwa tal-klassi għolja � kienu 

jmaqdru l-Malti għax ma kenux jafu jiktbuh u kienu jsaħħu li l-Malti mhux kbir biżżejjed biex 

tinqeda bih għal skopijiet għoljin. Għalhekk il-Malti kien jinkiteb biss f�biċċiet 

għall-mogħdija taż-żmien. Il-letteratura li nkitbet f�dak iż-żmien kienet biss bit-Taljan għax 

l-għedewwa tal-Malti kienu jaħsbu li l-ilsien nazzjonali ma kellux il-faċilitajiet li għandu 

t-Taljan u l-anqas ma hu sabiħ fl-istruttura daqsu. Għalihom il-Malti kien biss "la lingua della 

cucina". Dan kien il-fattur ewlieni li ġiegħel kittieba tajbin, bħal Dun Karm u Patri A. 

Ġanni Vassallo (1924) 
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Cuschieri, biex ibiegħu sengħethom lill-barranin fl-ewwel snin tal-kitba tagħhom. Imma 

l-Għaqda waqqgħet dawn l-argumenti għax għarfet illi f�lingwa m�hemmx valuri estetiċi u li 

l-ebda lingwa ma hi itjeb minn oħra. Għalhekk hi riedet tkabbar kultura Maltija f�din l-Art 

Ħelwa. 

L-"għedewwa" l-oħra tal-Malti kienu dawk li ħabbew ilsienhom iżżejjed. Dawn 

waqgħu fl-estrem l-ieħor meta warrbu kull kelma missellfa u nqdew biss b�Malti safi ta� nisel 

Semitiku, bħal A.E.Caruana u Annibale Preca. Kif tgħidilna l-lingwistika moderna, ilsien 

il-poplu mhux ħaġa mejta, imma huwa ħaj bħalma huma ħajjin in-nies li jitkellmuh. Għalhekk 

sakemm għad hemm nies li jinqdew bih, ilsien il-poplu se jibqa� jinbidel kontinwament 

fix-xejra fonoloġika, grammatikali u semantika, għaliex huwa l-poplu li jagħmel il-lingwa u 

mhux il-grammatku. Għalhekk jekk aħna nibqgħu marbutin mal-Malti safi biss, li issa huwa 

mimli b�forom lingwistiċi arkajċi, il-lingwa tagħna se tiġi ristretta mingħajr ma jkollha ebda 

tibdil. Barra minn hekk l-istorja tal-Malti hi marbuta ħafna ma� l-istorja ta� Gżiritna. Minħabba 

li Malta kellha kuntatti kontinwi ma� artijiet oħra, ma setax jonqos li lsienna ma jkunx 

influwenzat minn ilsna barranin. Minn dan kollu naraw kif nies bħal Caruana u Preca kienu 

żbaljati fit-teoriji tagħhom tal-Malti. 

Dawn kienu l-akbar problemi li kellha tħabbat 

wiċċha magħhom l-Għaqda. L-Għaqda, imma, kienet 

qawwija biżżejjed biex teħodha ma� kull għawġ. 

Għalhekk twaqqfet kummissjoni mill-Għaqda stess biex 

tfiehem l-alfabet il-ġdid u fit-Tagħrif fuq il-Kitba 

Maltija (l924) daħħlet il-prinċipji ta� alfabet fonetiku li 

nqeda b�ittri li kienu ġa jafuhom il-Maltin u żiedet 

għelmijiet dijakritiċi. Għal għaxar snin sħaħ 

l-ortografija tal-Għaqda kienet tintuża biss fl-organu 

tagħha Il-Malti li beda joħroġ kull tliet xhur mill-1925 u 

f�xi kitbiet oħrajn ta� dawk li kienu jappoġġjaw 

ix-xogħol tagħha. 

Mela l-ħsieb ewlieni tar-rivista ta� l-Għaqda kien 

li jinkiteb Malti tajjeb u b�alfabet wieħed. Permezz ta� din ir-rivista, l-Għaqda setgħet tħarreġ 

lill-poplu fil-qari tajjeb u fejjiedi bil-Malti, u taqbeż għall-jedd li kellu lsienna sabiex tkun 

tista� turi ġmielu u ħtiġietu. Barra minn hekk, Il-Malti beda jservi bħala għodda qawwija 

 
 

L-ewwel ħarġa ta� IL-MALTI. 1925 
Għal għaxar snin sħaħ l-ortografija 
tal-Għaqda kienet tintuża biss fl-organu 
tagħha Il-Malti. 
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f�idejn l-Għaqda biex tagħmel il-qalb lill-kittieba tagħna, ixxerred u tkabbar il-letteratura 

Maltija u tnissel ġibda u mħabba għall-kultura tabilħaqq Maltija fi qlub il-qarrejja, u 

fl-aħħarnett ixxejjen l-argumenti ta� dawk li riedu kultura barranija. Dawn l-għanijiet pożittivi 

kollha ntlaħqu (kif naraw iżjed �il quddiem), għalkemm tul ħajjitha dir-rivista ma ratx ħlief 

tkasbir, tgħajjir u mewġ ieħor qawwi ta� mibegħda. 

Mill-bidunett ir-rivista għamlitha ċara li riedet ixxerred il-qari tajjeb u ta� fejda 

bil-Malti. "Għax hi għarukaża kbira għalina," kiteb Ġużè Muscat Azzopardi fl-ewwel editorjal 

tiegħu (M/25): 

"li lsienna, mfaħħar minn kittieba ta� l-Italja, ta� Franza, ta� l-Ingilterra u tal-Germanja, 

bħala wieħed mill-isbaħ u mill-eqdem ilsna ta� l-Orjent, għadna ma nafux niktbuh tajjeb u 

b�alfabet wieħed." 

Meta qal li għandna niktbuh tajjeb, Ġużè Muscat Azzopardi ma kienx qed ifisser li għandna 

niktbu Malti safi, "għax is-safi u l-imdennes jiġi mix-xeħta tal-kittieb, mhux mill-ilsien fih 

innifsu." 

Imma hu kien qed jifhem li l-Malti kellu jkun "miktub b�alfabet wieħed, li għalkemm mibni 

fuq is-sisien tat-Taljan", l-ilsien Malti hu distint mit-Taljan. Ġużè Muscat Azzopardi ma kienx 

kontra l-kliem imsellef u mdaħħal minn diversi ilsna barranin, l-aktar meta jkun ħa xeħta 

fonoloġika Maltija. Imma, mill-banda l-oħra, ma kienx jaqbel li għandna ndeffsu kliem barrani 

meta jkollna biex ninqdew b�tagħna.Billi wieħed mill-iskopijiet prinċipali kien li xxerred iżjed 

il-qari tajjeb, ġej mnejn hu ġej, ir-rivista adottat it-twemmin: 

"Ħobb �l Alla u �l għajrek, billi tgħallem lil min ma jafx." 

Għalhekk il-kitbiet kellhom jitkellmu l-aktar fuq tagħlim u snajja. Iżda l-kittieba setgħu wkoll 

jiktbu fuq ħwejjeġ reliġjużi, storiċi jew lingwistiċi, kif ukoll setgħu jintbagħtu poeżiji u 

xogħlijiet ta� proża jew tal-mogħdija taż-żmien2.  ll-kittieba ma kellhom jinbxu jew iniggżu �l 

ħadd u l-anqas ma kellhom jitlewmu bejniethom billi jinfexxu fit-tkasbir u tgħajjir li seta� 

jagħmel għajb lil xi ħadd. Għalhekk il-bord editorjali ħaseb li ma jhalli ebda wisa� fir-rivista 

għat-tilwim partitarju, la ta� pulitika u l-anqas ta� festi, baned u logħob. Il-membri editorjali 

x�aktarx li kienu jibżgħu li l-politika setgħet tkun għodda qerredija għal kitba letterarja tajba, 

                         

2 F�dawn l-aħħar snin il-kitbiet f�1l-Malti bdew ikunu aktar letterarji minn dawk ta� l-ewwel snin. 
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bħalma naħsbu li ġara fl-1921 fil-każ ta� Patri K. Cuschieri3. Hawn jiġina f�moħħna kliem 

il-Professur Ġużè Aquilina: 

"Bħalma rwiefen qawwija jwaqqgħu siġar qodma, hekk ukoll il-politika tal-partiti 

twaqqa� ħafna lealtajiet, sa l-istess lealtà lejn Art Twelidna, Ilsienha u 

Ġrajjietha."4  

Dan hu kollu minnu, u għalhekk naħseb li l-każ ta� Cuschieri kien f�moħħ Ġużè Muscat 

Azzopardi meta kiteb fl-ewwel editorjal tiegħu: 

"il-kittieba ta� kull lewn u ta� kull bixla, merħba bihom kollha: imma, qabel ma 

jirfsu l-għatba ta� darna, iridu jinżgħu kull ġibda li tbiegħed minn ħsiebna u 

jħalluha wara l-bieb ta� barra, għax inkella ma nkunux nistgħu nilqgħuhom, inqas 

jekk ikunu l-aqwa ħbieb tal-lsien Malti u tagħna nfusna." 

Dawn l-għanijiet mal-ewwel juruna li r-rivista kellha tkun waħda tabilħaqq serja u soda għax 

il-pedamenti tagħha kienu msejsa fuq blat iebes u mhux fuq ramel li jtir u jintemm ma� l-ewwel 

irjieħ. 

Flimkien ma� fatturi oħra, Il-Malti għen biex l-ortografija ta� l-Għaqda tinxtered f�kull 

qasam tas-soċjetà. Għalhekk din bdiet tintuża fl-iskejjel, kemm elementari u kemm sekondarji; 

fl-Università, fil-kitba privata tan-nies, fil-pastoralijiet ta� l-Arċisqof, u fil-kotba, rivisti u 

ġurnali, bħal Kotra u Leħen is-Sewwa. Iżda r-rebħa l-kbira ta� l-Għaqda dehret fl-ewwel ta� 

Jannar 1934, meta l-alfabet tagħha ġie mħabbar bħala l-ortografija uffiċjali tal-Gżira, u hekk 

il-kultura f�Malta ħelset mill-ktajjen li kienu ilhom ijassruha għal żmien twil. 

Permezz ta� Il-Malti wkoll, il-letteratura Maltija kibret ġmielha. Kif ġa għidna, fil-bidu 

n-numru ta� l-esponenti tal-Malti kien żgħir wisq, imma Il-Malti kabbar il-għadd tal-kittieba 

Maltin. Dan narawh mhux biss minn kemm xogħlijiet inkitbu fir-rivista, imma wkoll 

mill-għadd kbir ta� kotba li ntbagħtu lill-Għaqda u li din kienet tippubblika, kultant bi kritika, 

fl-aħħar paġni tar-rivista5. Kien hemm antoloġiji ta� proża u poeżija, rumanzi, kotba b�novelli, 

ħrejjef u stejjer, traduzzjonijiet kemm mill-Bibbja u kemm minn letteraturi barranin, u studji 
                         

3 Ara: "Il-Poeżija ta� A. Cuschieri" ta� Ġużè Aquilina fi Studji Kritiċi Letterarji (Lux Press. Ħamrun, Malta, 
1969) p.208. 

4 ibid. p.209. 
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kritiċi kif ukoll lingwistiċi. Fi kliem ieħor, is-sistema ta� l-Għaqda nxterdet f�kull qasam, u 

llum naraw ir-rebha kbira  

Dan kollu li semmejna hu biżżejjed biex jixhed il-ħidma monumentali tal-Għaqda u 

tar-rivista tagħha li tnisslet, qabel kollox, imħabba l-kwistjoni tal-lingwa. Dil-ġirja ħafifa dwar 

l-istorja lingwistika ta� Malta sservi wkoll bħala mera ta� suċċess kbir għall-Għaqda: jiġifieri, li 

l-għanijiet tagħha ntlaħqu u twettqu għall-aħħa 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ikompli. Ara: 

IT-TIENI PARTI - Il-Werrej Klassifikat  

 

 

                                                                             
5 Lista sħiħa ta� dawn il-kotba tinstab fl-aħħar ta� din it-teżi f�Appendiċi II. 


