
Mi-am dorit de mai mult timp să călătoresc în miste-
rioasa insulă-stat Malta, pe urmele Cavalerilor Ioaniți, mai
ales după ce fusesem în Israel și în insula Rodos, de unde,
în 1523, cavalerii vor fi expulzați în Malta de nemilosul
sultan otoman Soliman, zis și Magnificul. Dorința s-a în-
deplinit în august 2016, când am luat avionul companiei
Air Malta spre Insula Cavalerilor. După ce am vizitat tem-
plele megalitice de la Hagar Qim și Mnajdra, Satul lui
Popeye, fosta capitală Medina și actuala capitală Valletta,
Domul din Mosta, am vizionat un important festival de
literatură în Valletta (declarată deja Capitală Culturală 
Europeană în 2018), aflat la a 11-a ediție și desfășurat pen-
tru a doua oară consecutiv la Fortul St. Elmo, între 25-27
august 2016. La Festival au fost invitați 12 scriitori-vedetă
din mai multe țări mediteraneene, dar și din Iran și Sin-
gapore: Samantha Barendson (Franța) – invitată specială,
Roja Chamankar (Iran), Joe P. Galea (Malta), Rodolfo
Häsler (Cuba-Spania), Elias Khoury (Liban), Ciwanmerd
Kulek (Turcia), Daniel Massa (Malta), Marc Nair (Singa-
pore), Abderrahim Sail (Maroc), Rita Saliba (Malta),
Mark Vella (Malta) și Abigail Ardelle Zamit, tot din Malta.
Evenimentul a cuprins seri de poezie, proză, concerte de
jazz și muzică alternativă, expoziții de carte și altele. O
parte a literaturii citite la Festival a fost adaptată doar unui
public adult. Am prins doar prima seară a festivalului,
când în Piazza d’Armi a Fortului St. Elmo au citit din
creațiile lor romancierul maltez Mark Vella, autorul turc
din regiunea Kurdistan, Ciwanmerd Kulek, poetul maltez
Joe P. Galea și aclamata poetă Roja Chamankar (n.1981)
din Iran, care a fost intervievată în limba engleză, pe scenă,
în curtea interioară a fortului, de autoarea malteză Nadia
Mifsud, prezentatoarea festivalului. Poeta persană a vorbit,
în engleză, despre teribila Revoluție Islamică din 1979 și
din ce am înțeles eu aceasta și devastatorul război dintre
Iran și Irak, care i-a urmat, în perioada 1980-1988, „i-au
umbrit copilăria”, iar cele două evenimente istorice sunt
prezente în poezia ei. Roja Chamankar a mai spus că „po-
etul trebuie să-și educe mintea pentru a vedea și auzi tot
ceea ce se întâmplă în jur”. La rândul ei, Nadia Mifsud
spunea că Malta Mediterranean Literature Festival adună
împreună autori activi din Malta, din zona Mării Medi-
terane și de dincolo de ea, pentru a arăta câte puțin din
scrierile lor de ultimă oră, „pentru a promova interac-
țiunea limbilor, geografiilor și genurilor artistice și pentru

a discuta câteva teme majore ale vremurilor noastre”. Ea a
mai afirmat că prin acest festival se încearcă „regenerarea
culturii și expresiei artistice în sensul general al termenului.
Festivalul  încurajează scriitorii să colaboreze cu artiștii
vizuali locali, cu muzicieni sau dansatori în timpul des-
fășurării evenimentului”. Potrivit Nadiei Mifsud, „scena
literară a Maltei ultimilor ani a fost dominată de femei, în
prezent scriitoarele malteze ocupând și jucând un rol proe-
menint în viața literară” de pe Insula Cavalerilor, exemple
în acest sens fiind: Clare Azzopardi, Claudia Gauci, Lilian
Sciberras, Maria Ganado și, desigur, Nadia Mifsud. Aceasta
din urmă a subliniat că, de la prima ediție, din 2006, Malta
Mediterranean Literature Festival a prezentat și arătat Europei
și lumii întregi peste 30 de scriitori maltezi, care altfel ar
fi avut doar o audiență locală sau cel mult națională, mai ales
că MMLF este „singurul festival internațional de literatură
de pe scena culturală malteză”.    

Scrierile autorilor prezenți în cadrul celei de-a 11-a ediții
au fost citite și recitate în malteză și engleză, dar și în lim-
bile lor de origine. De altfel, Nadia Mifsud a precizat că
traducerile scrierilor literare malteze fac posibil ca literatura
malteză „să călătorească” în țări străine și să fie apreciată de
un public internațional. În mod benefic, „se permite citi-
torului maltez să descopere literaturi noi și autori aflați
dincolo de perimetrele geografice sau lingvistice și cu care
nu erau obișnuiți în mod normal”, a mai punctat Nadia
Mifsud. Acest dialog literar conduce în mod natural la o
cooperare internațională sub forma „publicațiilor traduse,
interviurilor din presă și de la radio, aparițiilor la festivaluri
internaționale de literatură, atelierelor literare și culturale,
seminariilor și, potențial, creării unor opere noi în coo-
perare”. În aceeași seară, a fost proiectat un film de scurt
metraj realizat de Martin Bonnici, inspirat de poemul inti-
tulat Meta tigi MariRos, semnat de autoarea malteză Lilian
Sciberras. Am ascultat și urmărit și sesiunea de jazz, care a
fost asigurată de Effie Azzopardi (trompetă), Rafael Grima
(tobe), David Grech (chitară) și Samwel Grima (double
bass).
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Poetul Adrian Grima, co-organizator al Festivalului, a
declarat, în Malta Today, că atunci când a debutat Malta
Mediterranean Literature Festival în 2006, coordonat de
Clare Azzopardi și „Inizjamed”, „a realizat un eveniment
de anvergură internațională încă din 1998 și că s-a urmărit
crearea unei tradiții în acest sens, fiecare ediție oferind ceva
nou și ajutând la formarea, realizarea unei experiențe”.
Grima a mai spus că, „dincolo de dominația evidentă a li-
teraturii anglo-americane în această eră a globalizării cul-
turale, Festivalul din Malta a vrut și vrea să ofere „voci,
scriitori, creații literare noi, inedite și diferite din țările din
jurul Mediteranei, și nu numai, în 2016 fiind prezent unul
dintre cei mai fascinanți scriitori de azi, autorul Elias
Khoury din Liban, unul dintre marii intelectuali publici
actuali”. Adrian Grima a mai precizat că în august 2016
au fost organizate patru evenimente culturale și literare
despre schimbările culturale și politice din Spania și Cuba,
despre dezvoltarea unor modele culturale și literare cu Sin-
gapore și literatura din Kurdistan sau kurdă. Grima a con-
chis: „Mă aștept să fie citite pagini bune din literatura
malteză de astăzi, aparținând celor mai buni autori din
Malta, de la poezia multifațetată și multistratificată a icon-
icului Daniel Massa, la poezia mistică a lui Joe P. Galea,
de la versurile în engleză, multipremiate, ale lui Abigail
Ardelle Zammit, până la captivantele povești ale Ritei Saliba
și ale lui Mark Vella. Aștept ce-i mai bun”.  

În încheiere, am ținut să prezint cititorului român și al
revistei Astra o scurtă istorie și panoramă a literaturii mal-
teze de ieri și de azi, începând cu limba, care este una de
origine semită, punică sau cartagineză, descinzând din de-
functul dialect siciliano-arabic (ori siculo-arabic) din sudul
Italiei. Alfabetul maltez constă din 30 de litere având la
bază alfabetul latin, incluzând litere modificate diacritic
ca: ż, ċ and ġ, precum și literele għ, ħ și ie. Malteza are deci
un fundament semitic, cu împrumuturi substanțiale din
dialectul sicilian și limba italiană, puțină franceză și, mai
recent și în ritm crescător, din engleză. Literatura malteză
scrisă are o vechime de numai 200 de ani, deși o „recent
dezgropată baladă de dragoste” dovedește că ar fi existat o
activitate literară în limba locală încă din perioada Evului
Mediu. Malta a urmat o tradiție literară romantică, ce a
culminat cu opera poetului național maltez Dun Karm
Psaila, un fel de Eminescu al lor. Târziu, în anii 1960, lit-
eratura malteză a experimentat „cea mai radicală transfor-
mare a ei”, printre poeți, prozatori și dramaturgi. Nume
semnificative de poeți care s-au afirmat puternic în ultimul

sfert al secolului XX au fost: Mario Azzopardi,  Victor
Fenech, Oliver Friggieri, Charles Flores, Daniel Massa,
Maria Ganado, Lilian Sciberras și Achille Mizzi. În proză,
s-au impus: Frans Sammut (autorul modern maltez prin
excelență), Paul P. Borg și Joe J. Camilleri, care au condus
și avangarda ori s-au aflat în fruntea ei, în timp ce printre
„cele mai proeminente nume” de dramaturgi maltezi se
află: Francis Ebejer, Alfred Sant, Joe Friggieri și Martin
Gauci. Următoarea generație de scriitori din Malta a lărgit
și dezvoltat mai departe scena literară, în special în proză.
Guze Stagno, Karl Schembri și Clare Azzopardi sunt tineri
scriitori care s-au afirmat fulgerător, în timp ce, în poezie,
nume importante îi includ pe: Adrian Grima, Immanuel
Mifsud, Norbert Bugeja și Simone Inguanez. În critica lite-
rară, Peter Serracino Inglott, Oliver Friggieri (cel mai bun
critic literar al Maltei post-1945) și Charles Briffa au in-
trodus „teme perceptive istorice, filosofice și psiho-sociale”
în teoria literară malteză. Alți scriitori, născuți în Malta sau
de origine malteză, s-au afirmat în străinătate, printre aceș-
tia aflându-se: romancierul Trezza Azzopardi, autorul de
best-sellers de cărți pentru copii Saviour Pirotta și artistul
de cărți de benzi desenate și jurnalistul Joe Sacco. 

De remarcat că literatura malteză nu este total necunos-
cută în România. Astfel, în 2014, la Editura Polirom din
Iași a apărut, în traducerea scriitoarei Denisa Duran, care
a participat la ediția din 2013 a Malta Mediterranean Lite-
rature Festival ca poetă invitată, romanul În numele Tatălui
(și al Fiului), de Immanuel Mifsud, distins cu Premiul Uni-
unii Europene pentru Literatură în 2011, un „roman al
memoriei, în care fiul narator încearcă să-și înțeleagă tre-
cutul citind însemnările tatălui și trăind odată cu el, rând
cu rând, momente din viață, din trecutul lui”. De asemenea,
la sfârșitul lui octombrie 2016 a apărut în România, la Casa
de Editură Max Blecher, o carte de poezie, „despre cancer
și rezistență”, din 2014, titlul original fiind Kull flghaxija
kif malghabex tnin u tmut sahhet il-jum, semnată de un
poet maltez, Glen Calleja, în traducerea lui Claudiu Ko-
martin și Radu Nițescu. De altfel, Glen Calleja a fost invi-
tat în 2015 (alături de poetul macedonean Nikola
Madzirov), la Clubul de Lectură Institutul Blecher din Bu-
curești, unul din moderatori fiind poetul Claudiu Ko-
martin, Calleja având atunci un turneu de lecturi în 4
orașe din România, sub titlul Outstaring Truth, rescrierea
în engleză a cărții de poezie apărute în Malta în 2014
purtând titlul mai sus menționat. Anul acesta, Glen Calleja
ne-a vizitat chiar la Brașov, unde a avut un recital de poezie

la clubul de lectură „Dactăr Nicu’s Sky-
zoid Poets”. Coincidență fascinantă, sau
poate nu, cei doi autori maltezi au par-
ticipat și la Malta Mediterranean Literature
Festival 2016.
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