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Il-kreattività fil-kitba fit-
tiz ja żżid il-valur lette-
rarju. Daqstant ieħor hija 

ta’ kontribut enormi għal-let-
teratura għodda bħalma hi 
din li għandna f’idejna. Dan 
huwa l-ewwel teżawru tax-
xor ta tiegħu bil-Malti. Teżaw-
ru tematiku joffri vantaġġi 
kbar lil kull min ifittex fih. 
Dwar dan se nitkellmu ma’ 
Dwayne Ellul li ħadem fuq 
din il-biċċa xogħol kbira. 

• Dwayne, f’idejja għandi 
biċċa xogħol kbira. Fil-fatt 
aktar ’il quddiem nitkellmu 
ftit dwar ix-xogħol li din ħa-
ditlek. Imma kif ħassejt dan 
il-bżonn li toħroġ teżawru 
bil-Malti? U għall-benefiċċju 
tal-qarrejja ta’ din il-paġna: 
X’inhi d-differenza bejn din 
l-għodda li inti tajtna u għo-
dod oħra li għandna eżistenti? 

Billi jien għalliem tal-
Mal ti, inqatta’ ħafna ħin ma’ 
studenti ta’ etajiet varji u 
għal hekk naf eżatt x’tip ta’ 
Malti jifhmu, jitħaddtu u jik-
tbu. Ta’ spiss, wara xi lezzjo-
ni, nidħol fl-istaffroom skan-
tat għax studenti li huma kel-
liema nattivi tal-Malti ma 
jafux ċertu vokabolarju li 
nqisu pjuttost bażiku. Kelma 
reċenti fost dawn kienet nied-

ja ... ma nħossx li dan hu ta’ 
ġid la għat-tfal u lanqas 
għall-futur tal-Malti u dan 
it-teżawru li għadu kif ħareġ 
huwa proprju sforz biex jin-
di rizza din is-sitwazzjoni.

Għodod illum jeżistu ħaf-
na, imma fost l-ewlenin jibqa’ 
d-dizzjunarju u t-teżawru. 
Waqt li dizzjunarju jiġbor 
il-kliem ta’ lingwa u jfissru, 
teżawru joffri kliem ieħor li 
jista’ jintuża minflok xi kel-
ma partikolari. Teżawru al-
fabetiku jeżisti diġà u jiswa 
mitqlu deheb. Però t-teżawru 
tematiku jippreżenta l-voka-
bolarju skont is-suġġetti (te-
mi) u għaldaqstant joffri van-
taġġi kbar li ma ssibhomx 
f’teżawru mqassam bl-ordni 
alfabetiku. Vantaġġ ewlieni 
hu li l-kliem kollu marbut 
ma’ qasam partikolari jinsab 
qrib xulxin u mhux imxerred 
mal-erbat irjieħ tal-alfabett. 
Hekk jispikkaw aktar id-dif-
ferenzi fit-tifsir, li xi drabi 
jistgħu jkunu sottili. 

Se nfisser ruħi b’eżempju. 
Bit-tqassim alfabetiku, kliem 
bħal ċaqċaq, għadma, sinsla, 
skeletru u qarquċa jkun im-
ferrex taħt erba’ ittri differen-
ti filwaqt li f’dan it-teżawru 
jinsab miġbur flimkien (fit-
te ma tal-ġisem u l-kura tie-

għu) u għalhekk hemm pro-
ba bbiltà akbar li l-fittiex isib 
dak li jkun qed ifittex. 

Iżda teżawru bħal dan 
huwa effettiv l-aktar għaliex 
iqegħedlek il-kliem fuq il-
pon ta ta’ lsienek, lest biex 
tużah. Mhux biss jgħin lil 
min irid jikkomunika jagħżel 
liema hi l-aktar kelma li tix-
raq fil-kuntest, iżda jiffaċilita 
wkoll il-proċess biex il-fittiex 
isib xi kelma li jeħtieġha u li 
għandu mnejn lanqas biss 
ikun jaf li teżisti. Ngħidu 
aħna, tiftixa għal mexa tlaq-
qgħek ukoll ma’ għadd ta’ 
kelmiet oħra ggradati skont 
it-tifsira bħal fekren, zappap, 
mexa, ġera, sal u qabeż.

• Ftit ilu f’din il-Paġna 
ktibt dwar il-kotba tiegħek ta’ 
Sherlock, Lupin u Jien. Dawn 
huma żewġ kotba ta’ traduzz-
joni. Kemm tqisu li huwa 
kruċ jali t-teżawru fit-tra-
duzzjoni? U kien dan l-inte-
ress tiegħek fit-traduzzjoni li 
xprunak biex toħroġ dan it-te-
żawru? 

Le, ma kienx l-interess fit-
tra duzzjoni li xprunani 
nżomm it-teżawru. Ridt 
nagħ ti għodda oħra lil min 
jeħtieġha u fuq kollox xtaqt 
nuri kemm hu sabiħ il-Malti 

u kemm fi ċkunitu huwa 
għani jekk inkunu nafuh taj-
jeb. 

Ir-rumanzi għat-tfal (im-
ma anke għall-adulti!) mis-
sen siela Sherlock, Lupin u 
Jien qlibthom mit-Taljan. 
Għal hekk użajt żewġ tipi ta’ 
dizzjunarji (mit-Taljan għat-
Tal jan u mit-Taljan għall-In-
gliż) meta kelli bżonn infittex 
it-tifsira ta’ xi kelma jew oħra. 
U dik hija l-fażi reċettiva, 
jiġifieri biex nifhem kelma 
b’kelma dak li hemm fit-test 
oriġinali Taljan.

Imma mbagħad jasal il-
waqt tat-traduzzjoni fiha nni-
fisha għall-Malti. Kittieb taj-
jeb – li ma jikkuntentax ruħu 
bl-ewwel kelma li tiġih 
f’moħ ħu – f’din il-fażi, ma 
jgħaddix mingħajr teżawru 
għaliex jgħinu jagħżel liema 
hi l-aktar kelma li tixraq fil-
kuntest. Jiġifieri, iva, it-te-
żaw ru huwa utli ħafna għal 
min irid jittraduċi jew jikteb 
bil-Malti u jtella’ l-livell ta’ 
xogħlu tarġa oħra ’l fuq. 

• Kif ġieli għidt f’din 
il-paġna, vera napprezza 
x-xogħol tat-tradutturi u qed 
ngħid dan għax ovvjament 
inti għamilt dan ix-xogħol. 
Mhux faċli li ssib l-aħjar kel-
ma bil-Malti, iżżomm is-sens 
u fl-istess ħin tuża dik l-idjo-
ma Maltija. Kif jista’ jgħin 
dan it-teżawru f’dan is-sens? 

Fit-traduzzjoni tal-proża, 
naħseb li waħda mill-isfidi 
ewlenin hija meta l-kittieb 
jiġi biex jittraduċi idjoma. 
Għaliex il-kelliema ta’ lingwi 
differenti jifhmu d-dinja ta’ 
madwarhom b’modi differen-
ti u dan huwa rifless fil-ling-
wa, partikolarment fl-idjoma. 

Idjoma li ltqajt magħha 
f’Sherlock, Lupin u Jien: L-
Aħħar Att fit-Teatru tal-Opra 
kienet era come cercare un 
ago in un pagliaio (to look for 
a needle in a haysack) u 
bil-Malti ma nafx li teżisti 
traduzzjoni eżatta li trodd 
l-istess tifsira. Għalhekk fil-
kuntest kienet tixraq l-aktar 
l-idjoma kienu qishom qed 
jagħżqu fl-ilma. Dan l-eżemp-
ju qed naqsmu miegħek biex 
nuri li jekk kittieb ikollu 
għodda li fost l-għażliet dif-
ferenti għal kelma partikolari 
tagħtih ukoll l-idjomi, tagħ-
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millu l-ħajja ferm aktar faċli.
U s-sabiħ ta’ Kelma għal 

Kelma huwa li fost is-sinoni-
mi (kliem bl-istess tifsira) 
jagħti wkoll l-idjomi. Għal-
hekk, fost kliem ieħor li 
jrodd l-istess tifsira ta’ rivali, 
pereżempju, hemm l-idjomi 
qishom kelb u qattus u qis-
hom ix-xitan u s-salib, fost 
oħrajn. 

• It-teżawru ħafna drabi 
jgħin biex wieħed ikollu firxa 
aktar wiesgħa fil-vokobalarju 
tiegħu. F’dan il-każ il-kittieb 
li forsi juża l-frażi r-raġel 
oħxon jista’ forsi jiltaqa’ ma’ 
raġel qawwi jew imbaċċaċ. 
Kemm taħseb li dan jista’ 
jgħin biex il-kittieb juża aktar 
Malti għani? 

Jekk wieħed ifittex l-aġ-
ġet tiv oħxon f’teżawru alfa-
betiku, isib sinonimi marbu-
ta ma’ tifsiriet differenti. Isib 
baga u mlaħħam (deskrizz-
joni tal-persuna) aħrax (p.eż. 
għal xi materjal) u rozz (mar-
buta l-aktar mad-deskrizz-
joni tal-karattru). B’dan il-
mod, min ifittex diġà qed 
ikompli jsaħħaħ il-vokabo-
larju tiegħu iżda jkollu jagħ-
żel hu liema mis-sett ta’ sino-
nimi jgħoddu għalih.

Imma Kelma għal Kelma 
jista’ aktar jiggwida lil min 
ikun qed jikteb b’mod aktar 
preċiż għaliex oħxon tinstab 
f’taqsimiet differenti bħal (i) 
l-istatura u l-figura (eż. qaw-
wi, għadma ħoxna u mbaċ-
ċaċ); (ii) il-leħen (goff u raff); 
(iii) ix-xagħar (b’saħħtu, sfiq 
u qisu lanżit); (iv) is-seba’ l-
kbir (il-behem u l-ewwel 
seba’). 

Fil-każ partikolari ta’ oħ-
xon fit-taqsima tad-deskrizz-
joni tal-istatura u l-figura, 
il-fittiex se jfittex oħxon u jsib 
firxa sħiħa ta’ 40 sinonimu, 
inkluż l-idjomi, u allura iva, 
naħseb li ktieb/sit ta’ referen-
za bħat-teżawru tematiku 
jgħin lil min ikun qed jikteb 
juża Malti ogħna.

• Dan it-teżawru huwa 


