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It-Temi f’Il-Ħarsa ta’ Rużann 

It-Tema tal-Kontinwità 

 Kontinwità bejn il-passat, il-preżent u l-futur. L-identità Maltija oriġinat meta l-ewwel 

nies ġew jikkolonizzaw il-gżejjer u huma “llum tifkira biss f’demmna”. Id-demm 

(metafora) jorbot l-antenati ma’ Rużann u mad-dixxendenti tagħha sal-Maltin tal-lum.  

 F’Karmenu tispikka l-kontinwità. Hu jistħajjel lil ommu Rużann tgħidlu kliem ta’ kuraġġ 

u b’hekk jibgħat lil uliedu l-iskola. Meta kien għand il-Baruni ż-żgħir, huwa ħares lejn il-

pittura ta’ missieru (Mark Antonin), għajnejn Rużann f’għajnejh iħarsu lejn għajnejn 

Mark Antonin fil-pittura.  

 Karmenu jirrappreżenta lill-poplu Malti. Il-Maltin tal-lum iridu jgħarblu l-passat biex 

jagħrfu l-għeruq tal-identità tagħhom ħalli jkollhom futur aħjar.  

 Il-Baruni ż-żgħir kien jibqa’ mgħaġġeb bix-xebh li kien jara bejn Karmenu u bintu. 

 Il-kontinwità narawha f’Marija. Il-ħarsa ta’ Rużann tixref ukoll f’għajnejn Marija, li 

wkoll kellha għajnejha jagħtu l-ikħal.  

 L-għajnejn kaħlanija ta’ Pietru jkomplu jseddqu l-kontinwità. L-ewwel laqgħa bejn Pietru 

u Salvina tkun ikkontrollata minn Rużann. 

 Pietru wkoll jisħaq fuq l-importanza tal-kontinwità. Il-ġenerazzjoni tal-lum għandha 

tkompli fejn ħallew il-ġenerazzjonijiet ta’ qabilha. 

 Għajnejn Ġina wkoll kienu kaħlanija.  

 L-element ta’ kontinwità narawh ukoll fl-aħħar tar-rumanzett, meta jsir il-kuntatt bejn l-

imgħoddi, il-preżent u l-futur. Ġina tqarreb l-imgħoddi, il-preżent u l-futur lejn xulxin. 

 Fl-aħħar naqraw kif Ġina ssejjaħ lil Luċija “Rużann”. Luċija tippreżenta lill-poplu Malti 

tal-lum, li għandu d-dmir li jistaqsi: “Min hi Rużann?” B’hekk ikompli jfittex l-identità 

tiegħu u rridu nkunu aħna, il-qarrejja tal-lum, li nkomplu b’din it-tiftixa.  

L-identità Maltija u l-imgħoddi 

 Rużann tirrappreżenta lill-poplu Malti kollu u lill-identità Maltija li ntgħaġnet matul is-

seklu.  

 Ir-relazzjoni bejn Mark Antonin (jirrappreżenta l-parti Ewropea) u Rużann 

(tirrappreżenta l-parti Semitika) tirrappreżenta t-taħlit li kisser il-klassijiet soċjali 

f’pajjiżna.  

 Meta Ġina għarfet aħjar lil Rużann, hu ż-żmien meta Malta kisbet il-ħelsien u s-sovranità 

għall-ewwel darba.  

 Il-pitturi ta’ Ġina kienu jittrattaw l-identità Maltija. 

 Ħu Pietru, waqt l-irvell tas-7 Giugno, ħareġ “b’bandiera tperper f’idu”.  

 Ebejer jissuġġerixxi diversi modi kif aħna llum nistgħu niskopru l-identità tagħna, bħat-

tagħlim tal-Istorja u l-kuntatt mal-għeruq agrikoli. (Ġina u l-familja tagħha, qatt ma 

tbiegħdu mil-għeruq tagħhom ta’ Ħad-Dingli). 
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 Fir-rumanzett jispikkaw tant xeni tradizzjonali li jfakkruna f’Malta tal-imgħoddi: ir-raħal 

ta’ Ħad-Dingli, l-Ave Marija, il-knisja, tal-fanali, it-tfal jilagħbu fit-toroq, in-nisa jaħdmu 

fl-għelieqi, il-ħanut tal-inbid mimli bdiewa, il-lampa tal-pitrolju, il-kenur, il-bejjiegħa tal-

ħaxix, il-karettun, il-karozzella, il-karozzin, it-tlielaq taż-żwiemel, is-superstizzjonijiet u 

xi drawwiet.  

Il-kuxjenza soċjali, l-ugwaljanza u l-edukazzjoni 

 It-tema tal-kuxjenza soċjali tidher kważi mill-bidu nett tar-rumanzett.  

 Mark Antonin ried l-emanċipazzjoni tal-klassi l-baxxa, tal-bdiewa. Riedhom itejbu l-

qagħda soċjali tagħhom. Għalhekk beda jbiegħ l-għelieqi lill-bdiewa. 

 Rużann u dawk kollha li tnisslu minnha wkoll kellhom kuxjenza soċjali.  

 Peress li Mark Antonin kien isiefer ta’ spiss, huwa ttieħed mill-ideat progressivi. Fost 

dawn l-ideat kien hemm dawk tal-ugwaljanza u l-libertà.  

 M’hemmx aħjar mill-edukazzjoni biex titjieb il-qagħda ta’ min twieled fqir jew fi klassi 

soċjali żvantaġġjata.  

 Karmenu u Marija bdew jintebħu bl-importanza tal-edukazzjoni bħala għodda għall-

iżvilupp tal-bniedem. Lil Pietru narawh promotur tal-edukazzjoni.  

L-emanċipazzjoni tan-nisa 

 Ebejer kien konvint li n-nisa, forsi għaliex kellhom ħajjithom aktar diffiċli, kellhom 

saħħa ġewwiena ħafna aktar mill-irġiel.  

 Il-figura dominanti tal-omm tiġi żviluppata tul ir-rumanzett, mhux biss permezz ta’ 

Rużann imma wkoll permezz tad-dixxendenti nisa tagħha. 

 Ir-rumanzett hu mimli xhieda ta’ nisa li qegħdin jieħdu ħsieb ta’ madwarhom, ireddgħu 

lil uliedhom, jitimgħuhom u jinkwetaw għalihom, jaħsbulhom għall-edukazzjoni 

tagħhom u jissagrifikaw irwieħhom għalihom. 

 Marija għandha karattru b’saħħtu u bi prinċipji sodi. Bosta kienu dawk l-irġiel li kienu 

tal-fehma li l-kelma tal-mara ma kellha l-ebda valur.  

 Salvina, l-ewwel li tidher bħala emanċipata. Hi għalliema, tixtri l-kotba, toħroġ eċċ.  

It-tema soċjopolitika 

 L-ewwel naraw referenzi għall-avvenimenti li kienu qed iseħħu fl-Ewropa, l-aktar fil-

bliet il-kbar. Mark Antonin kien ta’ sikwit isiefer. 

 L-argument fil-ħanut tal-inbid dwar l-inkwiet bejn il-Buweri u l-Ingliżi fl-Afrika t’Isfel 

jista’ jitqies bħala irrivelanti. 

 Bejn l-1914 u l-1918 faqqgħet l-Ewwel Gwerra Dinjija. Malta ma kellhiex sehem dirett 

imma l-Ingliżi użaw pajjiżna bħala bażi navali u bħala sptar. Inħolqu l-impjiegi. Il-prezz 

tal-ħobż għola u dan wassal għall-irvell tas-Sette Giugno 1919. 


