
Il-Ħarsa ta’ Rużann 

It-temi fir-Rumanzett 



It-Tema tal-Edukazzjoni 



Fi żmien Mark-Antonin 
 Mark-Antonin kien jaħseb li l-edukazzjoni hi 

importanti minħabba l-opportunitajiet li 

ġabitlu meta hu siefer barra minn Malta. 
 
 
 

 Permezz tal-edukazzjoni għaraf l-ideat 

moderni ta' demokrazija minn pajjiżi 

Ewropej. 
 
 

 Ried ibiegħ l-art tiegħu lill-bdiewa biex 

b'hekk jitgħallmu jmexxu lilhom infushom. 



Fi żmien Karmenu 
O Karmenu kien l-ewwel wieħed li ried li wliedu 

jitgħallmu l-iskola – “Jeħtieġ li jitgħallmu l-iskola 

dawk”.   

O Ma jafx kif ġietu f’moħħu din l-idea li għal dak iż-żmien 

kienet meqjusa bħala waħda tassew stramba – U 

waqaf, qisu mibluh bih innifsu u b’li kien għadu kemm 

fisser. 

O Ġannikol, missier martu, Lurenz, mal-ewwel jurih li din 

ma tantx kienet idea tajba – “U int kif tista’?  Dawk 

derrihom jaħdmu ħalli jgħinuk fir-raba’.  Skola x’tista’ 

tagħtik?  Tin imkarmas.”       U jkompli: “Insieha, Karm.  

L-iskola għal min jista’ biss qiegħda hemm.” 



Fi żmien Karmenu 
O Naraw kif il-Baruni ż-Żgħir ma ħax pjaċir meta 

Karmenu qallu bl-idea tiegħu li jibgħat lit-tfal l-iskola. 

 

1. Għax hu bħala baruni kien iħoss li kellu d-dritt ikun 

jaf kollox fuq il-bdiewa tiegħu:  “X’għedt!... Skola?  

U jien kif ma naf b’xejn?”... “Jien għandi kull dritt li 

nkun naf kollox x’qiegħed isir jew ma jsirx.” 

 

2. Kien jemmen li hija ‘suppervja’ li bidwi jibgħat lill-

uliedu l-iskola u kien iqisha bħala ‘praspura’.  

Għalih, Karmenu ried jagħmilha ‘tal-galantom’. 



Fi żmien Marija 
O Marija, it-tifla l-kbira ta’ Karmenu, tkompli fuq il-passi 

ta’ missierha għalkemm meta kienet żgħira ma riditx 

taf bi skola. 

O Marija, li hija mara b’karattru sod u li taf xi trid, taf li bl-

edukazzjoni biss il-poplu Malti jista’ jimxi ‘l quddiem u 

jibda t-triq tiegħu biex imexxi lilu nnifsu: “ħalli xi darba, 

jekk Alla jrid, inkunu nies, ħalli b’ħilitna stess ngħixu u 

naħdmu għal rasna, u la taħt l-Ingliżi...” 

O Marija kienet lesta li tagħmel sagrifiċċji kbar basta tara 

lil binha Pietru jieħu l-edukazzjoni meħtieġa: “U l-flus 

irrid nonfoqhom biex liż-żgħar tagħna, bħal dan Pietru 

hawn, nibagħtuhom l-iskola.” 



Fi żmien Pietru u Ġina 
O Pietru studja u laħaq għalliem fl-iskejjel tal-Gvern 

u wara laħaq surmast. 

 

O Kien jemmen li l-edukazzjoni għandha tkun għal 

kulħadd:  “Qabel xejn, l-edukazzjoni trid tkun 

ħafna aktar miftuħa għal kulħadd:  għall- 

ħaddiem, mill-kbir saż-żgħir...” 

 

O Ġina ħadmet favur il-batuti, dawk ta’ bla dar u 

dawk ta’ bla skola. 



It-Tema tal-
Emanċipazzjoni tal-mara 



Matul ir-rumanzett kollu 
O Naraw il-figura dominanti tal-omm f’kull personaġġ 

femminili tar-rumanzett – Rużann, Marija u Ġina 
 

O Nisa ta’ karattru sod, b’ideat futuristiċi:  jieħdu ħsieb lil 
dawk ta’ madwarhom, jinkwetaw għalihom, 
jaħsbulhom għall-edukazzjoni u lesti li jagħmlu kollox, 
anke jissagrifikaw irwieħhom għalihom. 
 

O Naraw lil Ebejer li jippreżenta lill-mara bħala persuna 
b’saħħa interna kważi aktar mill-irġiel. 
 

O Naraw il-ġlieda kontra l-mentalità ta’ dak iż-żmien: “Int 
x’tifhem?  Mela n-nisa jifhmu f’xi ħaġa?”  (pġ 100) 



Fi żmien Rużann 
O Mara ta’ karattru u b’rieda soda. 

  

O “Rużann żammet iebes” quddiem il-proposta għaż-żwieġ 
minn Mark Antonin.  Minkejja li hu kien ir-raġel tal-koppja u 
minkejja li kien ta’ nisel nobbli, Rużann ma baxxietx rasha 
għax-xewqa tiegħu u “baqħet tgħid le”.  
  

O Hi lanqas beżgħet mill-istigma soċjali, ma beżgħetx mill-
ilsien ħażin tan-nies u mill-preġudizzju tagħhom kontra x-
xebbiet li joħorġu tqal barra ż-żwieġ:  “Mara Maltija, omm-
xebba fid-dalma soċjali ta’ raħal ċkejken tas-seklu dsatax, 
fuq irdumijiet ħorox, taħt il-lampa qawwija tax-xemx, fost l-
għajdut, ħniena ftit li xejn ...” 

 

O Naraw li d-dixxendenti ta’ Rużann jirtu din il-kwalità, 
speċjalment Marija. 



Fi żmien Marija 
 

O Mara b’karattru sod u determinat li jieħu dak li jrid.  

O Għandha kwalitajiet karatterjali pożittivi, fosthom jispikkaw l-
imħabba u d-dedikazzjoni lejn il-familja 

O Marija kienet tikkmanda lil żewġha biex jaġixxi meta jkun 
hemm bżonn b’mod speċjali meta jkun mhedded il-ġid tal-
familja.   

O Marija kienet aggressiva:  a)   fi kliemha, kif deher meta 
heddet lil żewġha li jekk ma jsikkitx lill-klijenti kienet se 
ssawwathom bl-ixkupa,  b) f’għemilha, kif deher meta qabdet 
lis-sagristan minn sidru u tefgħetu ’l barra b’daqqa ta’ sieq.   

O Naraw kif Marija kienet matura ferm aktar minn żewġha.  
Kellha prijoritajiet ċari – l-ewwel dejjem il-ġid tal-familja.    

O Hi nnifisha kienet lesta li tbati u tissagrifika ħajjitha biex 
tkompli din it-tradizzjoni eżemplari li beda missierha Karmenu. 

 



• Marija tiġi ppreżentata bħala mara b’karattru b’saħħtu u bi prinċipji 

sodi f’kuntrast mal-karattru dgħajjef ta’ żewġha.  

• Ebejer jirredikola lill-irġiel li għal ħafna żmien kienu jitqiesu  bħala 

superjuri għan-nisa.   

• In-narratur jirreferi għall-mentalitá żbaljata tal-irġiel preżenti fil-ħanut 

tax-xorb:  “L-oħrajn taparsi ma semgħuhiex, u fil-qalb ta’ qalbhom qalu: 

“U iva, dik mhix mara?  Ħalliha tgħid lil dik”. 

• Fiż-żmien li fih hu ambjentat ir-rumanzett, in-nisa ma kellhomx l-istess 

drittijiet tal-irġiel, fost l-oħrajn, ma kellhomx id-dritt għall-vot.  Is-soċjeta 

Maltija kienet maskilista u ħafna kienu jemmnu li kelmet il-mara ma 

fiha l-ebda siwi.  Iktar tard fir-rakkont, Marija terġa’ ssikket lill-klijenti u 

qaltilhom biex jieqfu jargumentaw b’rispett ta’ binha.  L-għajta tagħha 

kellha l-effett mixtieq għax l-irġiel poġġew bilqiegħda “bħal qabda tfal 

imċanfra.”  

• “Rużann li dak il-ħin kienet qiegħda tifraħ tara lil din Marija ta’ 

Karmenu u Lurenz tiqfilhom lil min ma riedx jaf b’raġuni.  Mara 

weħidha, iżda b’aktar melħ f’moħħha mill-irġiel kollha li kien hemm 

madwarha.  Mara soda, ta’ karattru, ta’ spirtu, ta’ ħila...tal-futur”. 



Fi żmien Ġina 
O Dan il-karattru, huwa l-aktar karattru mid-dixxendenti kollha, li kien konxju 

mill-influwenza ta’ Rużann 

O Lejn l-aħħar tar-rakkont Ġina saħansitra tipprova tikkomunika mal-ispirtu 
ta’ Rużann.   

O Ġina tixbah ukoll lil Rużann għax bħalha ddeċidiet li tkompli trabbi tarbija 
waħedha.   

O Hi mara, bħall-biċċa l-kbira tal-figuri femminili ppreżentati f’dan ix-xogħol 
ta’ Ebejer, li turi qawwa spiritwali u anki fiżika meta tiġi biex taffronta l-
iebes tal-ħajja.   

O Wara li tormol, meta bintha Luċija kien għad kellha sentejn, Ġina “tatha 
għall-ħidma soċjali”.  Hawn jispikkaw il-kwalitajiet Romantiċi ta’ Ġina li 
tinsa lilha nnifisha għall-ġid komuni:  “...il-personalita tagħha ma setgħetx 
ma tinfexx, kemm fl-apprezzament u l-prattika ta’ dak li hu tajjeb u sabiħ (u 
għalhekk, fost ħwejjeġ oħra, l-arti tagħha), u kemm fix-xewqat u t-tħabrik 
fil-qasam tar-riformi soċjali, jiġifieri t-tneħħija tal-ħażen, u t-titjib qajl qajl 
tal-kundizzjonijiet ta’ madwarha”. 

 


