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Imħallef Emeritu, kittieb u 
poeta Dr. Philip Sciberras.  
Twieled Ħaż-Żebbuġ fis-

87 t’Ottubru 1945.    Sar mem-
bru parlamentari fl-1979 wara 
r-riżenja tan-Nutar Ġużè Ab-
ela. Fl-elezzjoni tal-1981 kien 
elett fuq is-sitt distrett.    Nhar 
id-9 ta’ Diċembru 2002 kien 
maħtur Imħallef.   Forsi dwar 
il-ħidma tiegħek nistgħu 
niktbu anke ktieb sħiħ, però 
llum forsi jkun aħjar niffoka 
dwar il-qasam tiegħek bħala 
awtur.  

1. Ċertament iżda ma 
nistgħux ma nsemmux, anzi 
nibdew b’pubblikazzjoni 
legali, biċċa xogħol mon-
umentali u qed ngħid nat-
uralment għal “L-Alfabett 
tal-Kodici Ċivili”.  Għaxar 
volumi ta’ deċiżjonijiet u 
sentenzi tal-qrati ċivili Mal-
tin; sentenzi li jmorru lura sa 
mis-seklu 19, b’mod alfabet-
tiku skont l-artikolu tal-liġi.  
Dawn il-kotba, li nammetti li 
anke jiena nqis bħala inves-
timent, huma bla dubju ta’ 
xejn kotba ta’ referenza għal 
kull min jaħdem fil-kamp le-
gali.   Huwa dan kien l-iskop 
li tidħol għal din il-biċċa 
xogħol ġmielha?  X’tgħidilna 
dwar din ir-riċerka kbira u 
kif taħseb li tista’ tiġi użata 
kemm mill-istudenti tal-liġi 
u anke dawk kollha li qed 
jaħdmu fil-qasam legali?

Sa’ minn meta kont 
għadni student fil-kors tal-
liġi mbarkajt fir-riċerka 
tad-deċiżjonijiet tal-Qrati 
tagħna tant li bnejt “card 
index” mhux ħażin. Minn-
hom tgħallimt bosta: is-sens 
ta’ analiżi minn imħallfin ta’ 
kalibru, l-binja tal-ħsieb in-
terpretattiv, il-metodoloġija 
differenti fil-kitba tas-sen-
tenzi, u, fuq kollox, il-kisba 
ta’ kultura legali. Dik l-istess 
riċerka għenitni fix-xogħol 
professjonali tiegħi kemm 
bħala avukat u, aktar u ak-
tar, bħala imħallef. Wara li 
temmejt il-kariga tiegħi bħa-
la imħallef fl-2010 ħassejt li 
r-riċerka li tant ġbart b’pass-
joni kelli ngħaddiha b’wirt 

lil kull min tabilħaqq iħobb 
is-saltna tad-dritt. Il-proġett 
kien wieħed ambizzjuż u, kif 
sejjaħtlu int, monumentali 
għax biex twassal lill-istud-
jużi tal-liġi l-artikli tal-Kod-
iċi Ċivili permezz ta’ alfabett 
kien jirrikjedi impenn qaw-
wi u sfida għaqlija. Is-sodis-
fazzjon, però, kien akbar ma’ 
kull volum li lestejt.  It-tama 
tiegħi hi li warajja jinbtu 
riċerkaturi oħra li jaġġornaw 
l-Alfabett u jkattru l-għarfien 
lill-qarrejja f’oqsma oħra tal-
liġi.

2. Inti wkoll poeta.  L-
aħħar ktieb tiegħek, Mirja 
kien finalisti tal-Premju Naz-
zjonali tal-Ktieb tal-2015.  Xi 
jfisser għalik dan il-prem-
ju?  U forsi aktar minn hekk 
nelenka ftit is-sotto-titolu:  
Ħamsin Sena ta’ Poeżija 1963-
2013.  Naturalment hemm 
maturita’ fil-kitba, pero’ qatt 
ma tbegħdt mill-umanita’, 
mir-riflessjoni fuq dak li 
hemm madwarek mal-qar-
rej, kif ukoll indikazzjoni ta’ 
kif tixtieq li tkun id-dinja.  
X’taħseb dwar dan? 

Għall-verità storika, iva 
kont wieħed mill-finalisti 
iżda ma rbaħt l-ebda premju. 
Inkun qed nigdeb jekk ingħid 
li ma xtaqtux iżda nagħraf li 
madwarna hemm poeti oħra 
ta’ stoffa u min rebaħ kien 
jimmeritah.  It-tweġiba tiegħi 
għall-kweżit tiegħek dwar 
l-umanita’ u d-dinja nagħ-
tihielek f’dawn l-aħħar versi 
tiegħi mill-poeżija “fuq il-
palm tal-ħbiberija” ivversa-
ta fl-1968: “jiena bniedem u 
nħobb l-umanita’ bla distinz-
joni: tal-abjad ġilda dqiq/tal-
iswed ġilda faħam/tal-isfar 
ġilda għażel”.

3. L-ewwel ġabra 
tiegħek kienet Priżmi flimk-
ien ma’ Dun Lawrenz Cachia, 
fl- 1968), imbagħad ħriġt 
Dawl fil-Persjani, fl-1972 u 
fl-1984 ħriġt Mandala.  Kif 
jirriflettu dawn il-poeżiji fi 
żminijiet differenti li inti 
għext fihom?   Mistoqsija 
ftit antipatka, u ma nafx ti-

stax tweġibni:  Nimmaġina 
li fl-ispazji ta’ bejniethom 
kien hemm waqfiet minħab-
ba d-diversi karigi li kellek 
fosthom dik ta’ membru par-
lamentari fis-snin tmenin u 
dik ta’ Mħallef.  Kemm huwa 
faċli dan il-bilanċ tal-korret-
tezza kif ukoll tal-arti fejn 
inti allura stajt timraħ?  

La għext fi żmienijiet dif-
ferenti bilfors li l-poeżiji 
tiegħi kellhom ikollhom tix-
biha ħajja tagħhom Tgħodd 
sewwa l-eżortazzjoni tal-poe-
ta Russu Nekrassov li trid li 
poeta għandu d-dover li jkun 
ċittadin. 

U dan mħux biss ta’ 
pajjiżu u tas-soċjetà li fiha 
jgħix iżda wkoll tad-dinja  u 
tat-tqallib tagħha. 

Jien ma ngħoddx ruħi 
bħala poeta prolifiku u dan 
mhux kawża tal-impenji varji 
tiegħi iżda għaliex jien tal-fe-
hma il-poeżija m’għandiex 
tinkiteb bi sforzaturi. Min 
jagħmel dan ikun qed jidneb 
kontra l-istess poeżija. U dan 
igħodd għal kull forma oħra 
tal-arti.

4. Inti kellek ir-rwol 
daqstant ewlieni u prestiġ-
już dak ta’ Imħallef, okkupa-

jt numru ta’ karigi għoljin u 
ta’ responsabilta’, pero’ anke 
lil hinn minn dan magħruf 
għall-ħsieb profond tiegħek.  
Waħda mill-metafora li tuża 
spiss fil-poeżja tiegħek hija 
dik tal-“barrani”; fuq livelli 
differenti pero’ xi waqtiet jid-
her li inti tħoss li tibqa’ tissie-
let għal dak li hu ġust.  

Insemmi xi ftit eżempji, 
l-poeżija il-verdett, 

Jien ġibt ruħi bħall-barra-
ni ta’ camus 

F’”Il-Barrani”
“u l-barrani, 


