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Il-ħsieb tal-passat + preżent + futur = eternità 

“Il-ħarsa tagħha kienet qisha ġejja mill-bogħod nett ... <passat imbiegħed>  
Tal-bidu nett ... <passat primordjali> 

Daqs dak tal-ġejjieni ...” <futur> 

B’dan il-bidu, Ebejer reġa’ 

kompla minn fejn ħalla fl-ewwel 

kapitlu. Resqin lejn it-tmiem li 

għal Ebejer mhux ħlief żvilupp 

spirali: tmiem li jasal għal bidu, 

fl-istess bidu imma pass ’il 

quddiem.  
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Ebejer, tul dan l-aħħar kapitlu, b’mod speċjali lejn l-aħħar, jilgħab logħba 

bil-kliem u kultant bix-xbihat fuq il-ħsieb tal-linja taż-żmien i.e. Il-passat, 

il-preżent u l-futur. Lil hinn minn din il-mixja lineari taż-żmien huwa 

jipprova jgħarbel il-kunċett tal-eternità u b’hekk jiżviluppa t-tema tal-

kontinwità.  

 

“Dik tal-bidu nett .... <passat primordjali> 

 Dik tal-ġejjieni ...” <futur> 

<anafora> 
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F’dan ir-ritornell anaforiku, Ebejer jispjega l-kontinwità ġenerazzjonali 

fil-ħarsa ta’ Rużann. Ġina li wirtet il-ħarsa ta’ Rużann, diġà qed 

tosserva din l-istess ħarsa miruta minn bintha Luċija. Il-preżent (Ġina) 

li wirtet il-passat (Rużann) qed iħares lejn il-futur (Luċija). L-istess 

ħsieb jerġa’ jidher f’din il-kwotazzjoni:  

 

“‘Ejja Rużann <passat>,’ sejħet Ġina <preżent> waqt li kollha ferħ 

qabdet id Luċija <futur>.” (pġ. 120) 
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Ġina ssejjaħ lil Luċija, Rużann. Il-preżent li fil-binja tal-futur jara          

l-fundament tal-passat. Għal darb’oħra Ġina tinnota l-ħarsa ta’ 

Rużann f’bintha u minn hemm jerġa’ jibda l-vjaġġ ta’ kull ġenerazzjoni 

li tfittex tispjega din il-qawwa moħbija li ntirtet.  

 

Għal Ebejer, fil-karattru ta’ Ġina, il-muża hija n-nebħa jew il-lehma li 

tippersonifika ruħha f’bintha Luċija u li timmanifesta ruħha fit-tpinġija 

ta’ Ġina.  

Ġina tħares lejn bintha ta’ 24 sena u lejn l-għarus tagħha u tara fihom 

il-ġenerazzjoni li jmiss. “...ppruvat tofroq iċ-ċpar <metafora> li jostor     

il-ġejjieni <futur> ...” (p. 120) Il-metafora taċ-ċpar tista’ tindika li mhux 

faċli tantiċipa dak li jista’ jiġri fil-futur għalkemm wieħed jittama għall-

aħjar. U dan jidher fil-kwotazzjoni fejn Ġina tgħid: 

 

“... Għax għada rrid inkompli, u jalla ma nispiċċa qatt, dak li ili li bdejt.” 

              <futur>                               <eternità>                   <passat> 
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Ġina tgħid dan il-kliem imma filfatt jinħass in-nifs ta’ Rużann. Ġina hi       

l-preżent li sab il-qofol tiegħu; il-futur ħa jinbena fil-ġenerazzjoni ta’ 

Luċija u dan kollu jista’ jseħħ bil-preżenza ta’ Rużann li tirriġenera ruħha 

ma’ kull ġenerazzjoni. Biex jissaħħaħ dan l-argument, Ebejer jerġa’ juża  

x-xbieha tal-għajnejn koħol li jintirtu. 

“Ġina tefgħet ħarsitha għal fuq għajnejn Luċija, rat inżul ix-xemx kollu 

mlewwen f’għajnejn jagħtu xi ftit fl-ikħal bħal tagħha ... L-ikħal ta’ 

baħar <metafora> qadim <passat primordjali> imma dejjem 

għammiel <eternità fil-kontinwità>.” (pġ. 120) 
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L-għajnejn koħol ta’ Luċija bħalma huma ta’ Ġina u ta’ Rużann ifakkru 

l-ikħal tal-baħar Mediterran; il-benniena taċ-ċiviltà. Ebejer qisu jrid 

jindika li l-ħarsa ta’ Rużann ma bdietx b’Rużann imma kienet mill-bidu 

tal-oriġini Maltija Mediterranja. Huwa dan il-bidu li għandu jintiret u jiġi 

investigat minn kull ġenerazzjoni Maltija. 
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“Rużann qatt mhi se tkun ’il bogħod <futur qrib>. Bħalma qatt ma 

kienet <passat imbiegħed>. Dejjiema daqs dawn il-Gżejjer <passat 

primordjali>.” (pġ. 120) 

 

Ftit qabel dan il-mument li Luċija tibda tħoss lil Rużann, Ġina tifhem 

għalkollox dik il-qawwa li wirtet. Ladarba Ġina waslet fil-qofol tal-vjaġġ 

tagħha, m’hemmx aktar x’tiskopri u għalhekk tintreħa fl-ispirtu ta’ 

Rużann: “Kemm ħassitha qrib il-mewt dak il-ħin! <eternità> Iżda         

l-mewt li tfassal għaqda, mhux firda.” (pġ. 119) 

 

Hawnhekk tinħass it-trasfigurazzjoni ta’ Ġina fl-ispirtu ta’ Rużann. 

B’din ix-xena, Ebejer ipprova jispjega r-rabta traxxendentali li 

tgħaqqad lil kull Malti lil hinn mir-rabta taż-żmien. Qabel ma Ġina 

tintreħa għalkollox, bintha Luċija taqbdilha idejha u terġa’ ddaħħalha 

fil-preżent.  
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Ebejer jilgħab logħba bix-xbieha ta’ Rużann. Il-qarrej imdorri jara lil 

Rużann bħala karattru, il-bużbużnanna ta’ Ġina. Imma f’dan l-aħħar 

kapitlu, Rużann issir metafora ta’ dak kollu li huwa intrinsikament Malti. 

Rużann hi l-identità Maltija li tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra; minn 

dawk l-individwi Maltin li kapaċi jagħtu valur lil dak li huwa Malti. Il-

Maltin “ta’ moħħhom imdawwal bil-viżjoni tal-futur – u mhux biss dak 

qrib!”  (pġ. 118) 

 

 

“Rużann <metafora> kienet hemm, magħhom, fosthom <preżent> – kif 

minn dejjem kienet <eternità>, bil-mod il-mod tiċċara ruħha u tistagħna 

pass pass magħhom tul il-milja tal-ġenerazzjonijiet.” (pġ. 120) 
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Rużann għalhekk hija l-wirt miktub/maħżun fl-essenza ta’ kull Malti. Il-

ġenoma li jinħass fil-ġewwieni tal-individwu Malti diment li dan 

jistenbaħ u jakkwista koxjenzjożità. Qisu Ebejer xtaq jindika li Rużann 

tinħass biss f’dawk il-Maltin li japprezzaw dak kollu li huwa Malti u li 

jixtiequ l-progess f’din il-gżira li bdiet mix-xejn. Il-Malti li “bit-tamiet 

tiegħu ta’ issa <preżent> u dawk għall-ġejjieni <futur> jiġifieri x’jixtieq 

jara jseħħ ’il quddiem.” (pġ. 117), ħa jħoss lil Rużann u ħa jagħraf jagħti 

valur lill-identità Maltija. 

 

Rużann hija r-ruħ misterjuża, nofsha mistura, moħbija, sigrieta. Skont 

Ebejer, Rużann hi “l-element mistiku-nattiv qawwi jiġri f’demmha.” (pġ. 

116) Li “għadu moħbi wisq. Qatt ċar għalkollox. Bħall-idea stess tal-

eternità.” (pġ. 115) 

 

Sta għal kull Malti li b’rispett lejn dak li wiret, jimmatura u jiskopri lil 

Rużann ġewwa fih u b’dan il-wirt jimxi dejjem ’il quddiem. 
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Min hi Ġina? 

Ġina artista ta’ vera, ta’ kwalità, professjonali, awtentika: “fuq livell għoli” 

(pġ. 117) Tant hu hekk li x-xogħol tagħha hu esebit anke barra minn 

Malta. “Bħalissa stess għadd mhux ħażin ta’ xogħlijiet tagħha jagħmlu 

sehem importanti minn ġabriet artistiċi kemm f’Malta u barra.” (pġ. 117) 

Ġina hija artista li rnexxiet. Jidher li Ġina tiggwadanja l-għajxien tagħha 

minn fuq din il-karriera artistika ladarba dan hu l-uniku xogħol li tagħmel. 

 

Ġina hi “spirtu verament sensittiv, umanitarju u artistiku...” (pġ.118) Ġina  

tinħass mara intelliġenti li sabet il-milja tagħha fil-karriera artistika imma li 

ma kibritilhiex rasha. Anzi l-arti kreattiva hija żbokk għall-ħsibijiet u 

osservazzjonijiet li għandha dwar l-ambjent Malti.  
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Ġina filfatt tpinġi fuq temi partikolari: l-individwu Malti, it-tiftixa tal-

identità assoluta, l-influwenzi Semitiċi u Ewropej. Bażikament Ġina 

hija l-Gioconda/Mona Lisa ta’ Ebejer: “...Malta...għal Ġina hi, flimkien 

mal-arti, l-akbar passjoni ta’ ħajjitha.” (pġ. 115) Ix-xeni fit-tpinġijiet ta’ 

Ġina jinkludu l-aspett naturali: is-sema, il-baħar, il-blat, l-għoljiet,          

l-għelieqi u l-widien; l-aspett rurali: il-knejjes u d-djar b’konfront mal-

palazzi tas-sinjuri; u l-postijiet ta’ ħidma: il-fabbriki u t-tarzna. 
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“Ir-ruħ għammiela u artistika tagħha ma tafx b’mistrieħ. Jekk kull darba li 

l-lehma tiġiha bħal sajjetta <similitudni>, il-ħidma li din tqanqal fiha, hi 

bħar-ragħad <similitudni> li jibqa’ jkarwat <onomatopea> fit-tul.” (pġ. 

115) 

 

Ġina tgħix ħajjitha b’passjonalità sew fil-kamp artistiku kif ukoll fil-kamp 

soċjali. Hija tgħix għat-tajjeb, fil-volontarjat u fil-ħidma soċjali, kif ukoll 

għas-sabiħ fl-iżvog artistiku. 

 

Ġina tixbah ħafna lil Rużann. Bħal Rużann, Ġina rabbiet lil wildha 

weħidha; waħda xebba-omm u l-oħra armla-omm. It-tnejn li huma, huma 

“Dejjem ħabrieka u konsistenti fl-ideali” (pġ.116) tagħhom. Ġina tixbah 

ukoll lil “Marta, omm ommha, hi wkoll kienet romlot kmieni ...” (pġ. 116) 

Kollha nisa li rabbew lil uliedhom bi tbatija imma bi “l-ħila u d-dehen li 

trawwem fihom l-aħjar valur bl-għaqal u l-eżempju.” (pġ. 116) 
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Ġini hi: “il-mara sħiħa, għalkollox integra, hekk kif dejjem xtaqet li tkun.” 

Din l-emanċipazzjoni individwali tiddellel fil-mistoqsija: “Il-mara Maltija 

waslet fejn kellha tasal sa fl-aħħar?” (pġ. 117) Mhix mistoqsija retorika 

anzi hi mistoqsija li ġġiegħel riflessjoni. 

 

Ġina hi xhud tal-emanċipazzjoni tal-mara. Hi tirrappreżenta: “... Ħafna 

nisa Maltin u Għawdxin ... li għandhom sehem kbir u vitali x’joffru lis-

soċjetà Maltija.” (pġ. 117) 
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Ġina tgħin “lill-batut, ta’ bla dar u ta’ bla skola.” (pġ. 118) Ġina tfittex      

“in-nies ta’ rieda tajba, ta’ karità” u teħodha kontra min jisfrutta. Hija favur 

“it-tħabrik fil-qasam tar-riformi soċjali jiġifieri t-tneħħija tal-ħażen, u t-titjib 

qajl qajl tal-kundizzjonijiet ta’ madwarha” (pġ. 116) Waqt il-gwerra: “bdiet 

tikber u tinxtered ġo fiha x-xewqa li tagħti s-sehem tagħha biex jonqsu     

l-inġustizzji u jitjiebu l-opportunitajiet għal min kien nieqes minnhom.” 

(pġ. 117) 

 

Ġina tħoss mogħdrija/empatija jew sens ta’ ħasra lejn il-Maltin tal-

imgħoddi: “thewden fuq min jaf kemm dmugħ <sineddoke> kien inxtered 

fuq dak l-irdum.” (pġ. 116) 

 

“Ġina kienet qiegħda ddur b’missierha u b’ommha” (pġ. 115) Hija 

tħaddan il-valur tal-familja. Wieħed mill-ħafna karatteristiċi sbieħ tal-

kultura Maltija. L-għożża tal-familja kienet tinħass ħafna fil-

ġenerazzjonijiet ta’ qabel fil-kunċett tal-familja estiża; illum għadu jibqa’ 

jiġi kkultivat fil-familja nukleari għalkemm l-individwaliżmu u l-egoiżmu 

qed inaqqru minn dik ir-rabta. 
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Ġina kultant tinħass ipposseduta minn Rużann: “... Kultant Ġina tħoss li 

mhix hi li qiegħda tagħmlu dan, imma xi ħaddieħor.” (pġ. 115) 

 

Bil-preżenza ta’ Rużann fiha, Ġina tista’ tgħarbel aktar l-identità Maltija: 

“... Mingħajr dik il-ħarsa misterjuża fl-istess għajnejha qatt ma kien 

ikollha l-ħila twieżen u tapprezza għalkollox nofs il-ħwejjeġ ta’ 

madwarha.” (pġ. 115) 

 

Ġina tibda tagħraf aktar lil Rużann fil-mument li “Malta kisbet il-ħelsien 

u s-sovranità ... Żmien meta x-xbieha ta’ Rużann bdiet tiċċara f’moħħha 

b’ritmu aktar mgħaġġel.” (pġ. 118) 
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Il-Malti ta’ Ebejer 

Fil-ħsibijiet ta’ Ġina, toħroġ id-deskrizzjoni tal-Malti. L-identità Maltija tal-

antenati taf ħajja bla kumdità, ħidma bla heda, imwiet ħesrem, għajnuna 

miċħuda. 

 

Il-Malti tal-imgħoddi daq il-faqar, iċ-ċaħda, l-għaks, il-qerda, il-mard,       

it-tbatija, in-niket u d-disprament. 
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F’din ir-realtà, Ebejer jibbilanċja l-ħsieb bl-aspetti pożittivi tal-Maltin: ir-ruħ 

għatxana, it-tama li trażżan il-mibegħda “ ... Ixejnu dik iż-żerriegħa 

<metafora> ta’ mibegħda li kienet dejjem hemm, lesta biex tinbet, u bħal 

ħaxixa ħażina <similitudni>, la tinbet mhux lakemm teqridha ...” (pġ. 117) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huwa jara s-saħħa, l-għaqal fil-faqar, l-għaraq tal-ħidma, il-pariri t-tajba, il-ħila 

u d-dehen kif ukoll l-hena li jiġi mit-tiswir ta’ kundizzjonijiet aħjar. “Nies bieżla, 

onesti iżda maqbudin f’kobba mħabbla ta’ ċirkostanzi soċjali ibsin ...” (pġ. 

116) Imma wkoll nies “ta’ moħħhom imdawwal bil-viżjoni tal-futur – u mhux 

biss dak qrib!” (pġ. 118) 

 

Din deskrizzjoni ta’ “in-nies Maltin u Għawdxin meta dawn ikunu (u wkoll 

meta ma jkunux) fl-aħjar tagħhom” (pġ. 115) Marienza Spiteri Dimech 



Il-milja tal-ġenerazzjonijiet 

Mid-deskrizzjoni tal-profil sterjotipat tal-Malti bieżel joħroġ il-ħsieb 

rikorrenti ta’ Ebejer: “li jitjiebu l-opportunitajiet għal min kien nieqes 

minnhom.” (pġ. 117) 

 

Bint Ġina, Luċija ħa tilħaq tabiba u l-għarus hu inġinier. It-tnejn ħadu 

edukazzjoni terzjarja u laħqu livell għoli ta’ istruzzjoni. B’dan l-avvanz, 

Ebejer jaqla’ lill-Malti mill-isterjotip tal-Malti injorant u salvaġġ ta’ 

Ulied in-Nanna Venut. Anzi saħansitra jiddeskrivih bħala “Ulied 

Malta żagħżugħa, ġdida” (pġ. 120) 
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F’dan il-mument kruċjali fl-istorja tal-Maltin, Ġina terġa’ tara quddiem 

għajnejha l-iżvilupp u l-progress li għadda minnu l-poplu Malti:          

“Ix-xewqat u t-tamiet kollha ta’ ħajjitna <persunaġġ>, ta’ ħajjiet niesha 

<il-familja>, ta’ ħajjet Malta nnifisha <il-patrija/in-nazzjon>” (pġ. 119) 

 

Din il-frażi tindika t-tliet livelli ta’ interpretazzjoni fi ħdan dan               

ir-rumanzett: 

 

1. Il-persunaġġ jew l-individwu Malti. 

2. Il-familja nukleari u estiża Maltija. 

3. Il-patrija jew in-nazzjoni li t/jiġbor il-poplu Malti. 
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Luċija u l-għarus kienu għadhom kemm ġejjin mill-festi tar-Repubblika. 

Meta? Fit-13 ta’ Diċembru, 1974: “jum ta’ ġmiel, għalkemm kienet qisha 

ġa daħlet ix-xitwa” <Fil-verità, dakinhar kienet ix-xita. Skont min għex dik 

il-ġurnata jgħid li kien hemm maltemp ta’ vera. Forsi ma kinitx tinħass 

sabiħa l-immaġni ta’ maltemp qawwi fid-deskrizzjoni ta’ din l-apoteożi?> 

Iltaqgħu ma’ Ġina fejn l-irdum ta’ Ħad-Dingli. B’mod simboliku, qisu minn 

fejn beda kollox. Sa fl-aħħar Malta kisbet is-sovranità, ħadet                      

l-Indipendenza (1964), saret Repubblika (1974) u se tasal għall-Ħelsien 

(1979) ... Il-vjaġġ tal-maturità huwa kważi komplut ... Il-ħolma ta’ Rużann 

il-bużbużnanna qed isseħħ. Rużann, bħala metafora tal-identità Maltija, 

sabet il-qofol tagħha f’din il-ġurnata storika li Malta minn Monarkija saret 

Repubblika. 
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Fl-1964, Malta kienet saret indipendenti, imma skont il-Kostituzzjoni, 

ir-Reġina Eliżabetta tal-Ingilterra baqgħet il-Kap tal-Istat f’Malta.         

Il-Gvernatur Ġenerali baqa’ r-rappreżentant tar-Reġina f’Malta.          

Fl-1974, wara diskussjoni bejn iż-żewġ partiti l-kbar, il-Parlament 

Malti, approva numru ta’ tibdiliet fil-Kostituzzjoni. Fost it-tibdiliet kien 

hemm dik li Malta ssir Repubblika. 

 

Huwa għalhekk li Rużann timmanifesta ruħha f’dan il-waqt storiku u      

l-preżenza tagħha tinħass minn Ġina fl-att traxxendentali. 
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L-inħawi ta’ Ħad-Dingli 
M’hemmx dubju li fl-għeluq Ebejer ħa jerġa’ jieħu lill-qarrej minn fejn 

beda kollox. L-inħawi ta’ Rużann u l-maħbub tagħha l-Baruni Mark-

Antonin. “ ... Il-kappella tal-Madliena fuq l-irdum ta’ Ħad-Dingli” 

(pġ.118) 
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“Madwarha ... għadd kbir ta’ xitel tal-blat, fjuri ċkejknin ta’ kull lewn ... U 

barra benna oħra qalb il-blat, ix-xitel imġiegħed u sfiq tal-ispraġ 

<asparagus> - darba ikel imfittex ħafna, naturali u sustanzjuż, iżda mhux 

għall-Maltin ta’ dak iż-żmien, għad dak, jgħidulek, huwa ‘salvaġġ’. 

Jippreferu l-ispraġ ippreservat tal-bott!” (pġ. 118) <ironija> 

 

Hawnhekk tinħass il-kritika sottili ta’ Ebejer lejn il-Maltin moderni li biex 

jimxu maż-żmien mingħalihom li jridu jinsew jew iħassru l-oriġini 

tagħhom. Fil-kelma ‘salvaġġ’ joħroġ il-prekunċett tal-Malti kontra niesu 

stess meta jħares lejn il-ġens tiegħu bħala poplu selvaġġ, injorant u 

ħamallu.  
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Xbieha oħra mill-ambjent tal-irdum ta’ Ħad-Dingli tidher f’din                 

il-kwotazzjoni: “jew xi tpespisa għaġġelija ta’ merill li, għajjien sa ruħ 

ommu wara jum twil ta’ tfittix għall-għajxien, kien qiegħed ilebbet lejn   

il-wens tal-lejl fil-bejta tiegħu fil-blat xi mkien lejn Wied Babu.” (pġ. 118) 

Jissemma l-merill, l-għasfur nazzjonali ta’ Malta li bħall-Matin, għajjien 

wara ġurnata ‘xogħol’ ifittex l-ikel. 
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Ebejer iħares lejn “... Il-blat ġmielu qiegħed jitlewwem mit-tmellis 

<personifikazzjoni> tal-għabex ... it-tinwiħ <personifikazzjoni> ta’ 

fewġa ... il-friegħi jħaxwxu <onomatopea> l-aħħar tislimiet 

<personifikazzjoni> tagħhom ... u tislima oħra lix-xemx ... dik ma 

tfalli qatt ... <personifikazzjoni>” (pġ. 119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollox jissarraf f’xenarju tipiku “... tal-Mediterran” (pġ.119) “... f’dik     

id-dinja ta’ blat u sema u baħar” (pġ. 119) <metafora> Marienza Spiteri Dimech 



Leħen Ebejer mimli Romantiċiżmu u “nostalġija pożittiva tal-

imgħoddi” (pġ. 116). B’mod aktar speċifiku “Nostalgie de la Boue” 

(pġ. 116).  

 

Din it-tip ta’ nostalġija tiddefinixxi attitudni romantika li tattribwixxi lejn 

soċjetà primittiva valur spiritwali ogħla minn dak li jkun fir-realtà. 

Persuna tħoss din in-nostalġija lejn klassi jew grupp ta’ nies li jidhru 

inferjuri minn tal-persuna stess. Din ir-romantiċizzazzjoni tista’ sseħħ 

fuq xi ċiviltà mbiegħda fiż-żmien jew inkella fuq il-klassi soċjali baxxa 

tal-istess razza. 
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L-użu tal-korsiv 

Ebejer idaħħal il-korsiv meta l-ispirtu ta’ Rużann jimmanifesta ruħu.          

Il-korsiv iwassal il-leħen tal-iħirsa, il-preżenza extrasensorjali,                   

il-paranormali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fil-bidu, il-korsiv hu r-ruħ ta’ Rużann; l-identità Maltija Mediterranja li         

l-qarrej għandu jipperċepixxi b’aktar koxjenzjożità issa li qara r-rumanzett.  
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Lejn l-aħħar tal-kapitlu, il-korsiv jindika li l-karattru ta’ Ġina qed 

iwaħħad il-konxju mal-inkonxju primordjali. “... Miċ-ċelluli kollha ta’ 

moħħha ... U qalbha semgħetu” (pġ. 11) “... Fid-dlam daqskemm fid-

dawl ...” (pġ. 119) 

 

Huwa għalhekk li Ġina tfittex wiċċ li qisha tafu u ma tafux: “Imma 

kemm nafek tassew? ... għinni ħa nsibek ...” (pġ. 119) “Min hi 

Rużann?” (pġ. 121) Jekk Rużann hi l-identità kollettiva tal-Maltin mela 

Rużann diġà tinsab f’Ġina. “Ma kellhiex għalfejn tfittixha lil Rużann.” 

(pġ. 120) Issa jmiss lil Luċija tfittex lil Rużann: “Għax hekk hu              

t-testment tagħha” (pġ. 120)  
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Kull Malti jrid ifittex lil Rużann;                               

il-maturità fil-konxjenzjożità tal-identità Maltija. 

Din storja bla 

TMIEM 


