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SUPERSTIZZJONIJ l ET 
Ta' JOHN C. FRIGGIERI 

Kull paJJIZ, jew aħjar kull ġens li jgħammar fid-dinja għandu 
s-superstizzjonijiet tiegħu. 

Is-·superstizzjoni hija dak it-twemmin [i wieħed ikollu fil-qawwa 
ta' xi ħaġa li minnha nfisha, u bla għajnuna ta' xi qawwa oħra, ma 
tista' qatt tasal biex twaqqa[ jew. tlbiddel ]-.ordni li għalih ġiet 
maħluqa minn AlJia. Hekk, ngħidu aħna, biċċa ġebla mixħuta f'rokna 
għandha tiJbqa' feJjn hi u fl-ist•ess qaghda għal dejje,m sakemm xi ħadd 
jew xi ħa·ġa b'qawwa tagħha j•biddlulha postha. 

Isrsa nafu li xi ħaġa bla ħajja minnlha nfislha ma tista' qatt 
tagħmel hsara sakemm ma jkunx hemm qawwa barranija li t:i;nqeda 
biha biex tagħmel dan. Nieħdu eżempju: jekk xi hadid ifettillu jaqlhad 
dik il-ġe.bla li qiegħda hi kwi·etha fir-rokna u jitd'agħ'ha fuq xi ħġieġa 
ta' arma tur a kJbira, nafu x'jiġri; il-ħġieġa tinkiser u wara x'aktarx 
jinqala' 1-għawġ. Issa ma nistghux ngħidu li 1-għawġ li :ruqa[a' kien 
htija tal-ġebla, le ħej ! 1-għawġ inqaG.a' m11I~qawwa li biha ntefghet 
il-ġeb1a li kisS!ret il-ħġieġa u l-qawwa ta' min hi? tail-ġebla? li-qawwa 
hija ta' dak 1-għafrit li waddabha, u għalhekk ngħidu li mhrux N-ġebla., 
iżda min wadda•bha huwa l-awtur tal-hsara. 

L-istess mela jiġri fis-superstizzjoni, inkunu nqiegħdu, biex inghid 
hekk, l-effett tal-kawża fuq xi ħaġa Ui ma jkollha x'taqsam xejn bħal 
dak l-1blah li jgħid li kienet il-ġebla u mhux min waddabha l-htija 
li nkisret il-ħġierġa. 

Is-supersitizzjoni hija għalhekk mhux biss kontra kull raġuni, 
iżda wkoll nuqqas kbir kontra t-taghlim tal-Knisja, anzi kontra 
1-istes.s twiddib ta' AIUa l-Imbierek skond 1-·~wwel Kmandament: 
"Jiena hu Alla sidek, ma jkollokx Alla ieħor għajri". U tabilħaqq, 
għa,liex fi}waqt illi a.ħna nemmnu li kull setgħa hija ġejja minn A1la, 
bis-supers:tizzjonii nkunu qegħdin nag'11tu qawwa lil dik i1-ħaġa 
maħluqa Minnu u li għalbekk minnha nfi.sha ma tist.a' qatt tagħti 
minn dak li m'għandhiex. Mela kieku wieħed ke]lu jħares ftit lejn 
is-supers.tizz~oni mil-lenti tar-raġuni, kif rajnieha aħna, malajr kien 
jinduna kemm huwa mqarraq u bla ghaqal dak li jemmen f'dawn 
i·l-ħmerijiet. 

Kif għidt fil-'bidu, kull ġens tad-dinja għandu s-supeTstizzjonijfret 
tiegħu, u m'ghandniex xi ngħidu, f'Malta wkoll ikelln.a bosta minn
hom. Minħaibba li dawn il-Gżejj.er kienu minn żmlden għal ietwr ma:h
kuma minn kull x'orta ta' ġens kollha bit-twemmin differenti taghhom, 
nistgħu naħsibu li ftit jew wisq kull wieħed minn dawn ħalila fostna 
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xi ftit mid-drawwiet u trwemmin tiegħu. Il-:ti'emċi, i1-Kartaġiniżi, 
ir-Rumani, il-Griegi, 1-Għarah, in-Normanni, il-Kavallieri, il-Franċ.iż:i 
u fi-aħħar 1-Ingliżi, ma jist,ax jonqos mela li s-superrstizzj,ornjiet tagh
hom ma tlahħmux ma' ta' mis1sirijietna mal--mixja tas-"snin sa waslu 
g~handna. Għalk•emm ma nist1giħux irughidu li dawn is-su:perstizzjonijiet 
inqatghu għalkollox, iżda għallinqrus nafu li lrbiċċa 1-klbira tagħhom 
inrlifnu maż-żmien u qajtla iheillllm tama li jerġgfuu jaraw id-dawl 
tax-xemx. 

Wahda minn dawn is-su:pE'Il'st:izzjonijiet kienet dik taż-żejt; 
it~tixrid taż-żejt kien meqjus bhala giħelm ta' xi għawġ Th min kien 
ixerrdu kien wara jaqlhad ponn melh u jitfghu lura miinn fuq spallejh 
biex ihajjar l-għawġ jer:ġa' lurra. M'ghandniex X!i ngħidu din tal-melh 
tkompili żżid mas-superstiz.z.joni taż-ż.ejt ghalie.x la l~w~eħed u lanqas 
l-iehor m'għandu dik il-qawwa li jġi:b j·ew ihiegħed il~għawġ. Min
naħa l~ħra it-tixrid ta' l-inbid kien għelm ta' rlżq. Tgħid. hekk 
ja:ħJsJbU:ha •s-sUJperstizzjużi li V-tixrid ta' 1-inlbid, li jkun te:Dibgħalhmu 
u għarrqilhom xi tvalja sab~ha, għandu jġibilhom ir-riżq? 

Ma' dawn inrżidu ohrajn xejn inqas bla sens bhal dtik ta' meta 
jinkise.r mera li għalihom tfisser għali klb'ir; imbagħad iftaħ għajnek 
taqlbad tiknes wara nżUJl ix-xelll!X għax igħidulek li tkun qed titlo1b 
irr-mewt tal-kap tad-dar. 

Kien hawn ukoll min jemmen li 1-ħUJt :ta' l-ilma ħelu fidrdar hruwa 
riilqu ħażin, issa ha1liha li wieħed 1i relbaħ k·emxa flus sewwa dan 
1-ahħar kellu wieħed mill-isbaħ u 1-a:!Dbar al&warju f'Malta. U a11lura 
nemmen li 1-iħut fid-dar huwa riżqu hażin:? ! Hemm ukoll il-hrafa 
tal-baħrija jew ta' xi farfet'IJ li jidħol minn xi tieqa mħajjar mid-dawl 
tal-lampa. Il-IJ.ewn tal~baħrija kien i:bid(])el dak li kienu jlbass:rulek -
jekk il~bahrija tknn sewda tfisser ahlbar ta' mewt, jekk ħam.ra, allura 
flolk niket iklun ries•wq il..Jferħ, Din siehelb· t~l-qattus iswed 1i drajnieh.a 
mh'lla{ ħal2lin iqalblblruha anal-"good' luck''' ta' l-ln1gli:żi. 

Waħda mis~superstizzjonij:i•et li daħ.let fosrtna fi iJmien 1-Jngliżi 
hija dik tan-numru tlittax. Dan in-numru jgħklulek hurwa riżqu ħażin 
wisq u dawk li ji:bilghu din il-ħrafa jippruvaw j.aharbuh kemm jistgħu. 
Wieħed H kellu jsiefer fit-13 tax-xahar tarah ihassar B-passaġġ ghax 
jihż.a' li :ma jasalx his-sliema. Imibajgħad xi ngħidu giħall-jum meta. 
jaħlbat i1-Ġim~għa? Hawn nies li dak in-nhar lanqas foħorġu mid-dar 
giħax jibżgħ;u li ti:ġri\l.hom xi ħaġa keTha. M'ghandniex xi ngħid~ 
ku:11 b!iċċr;t inkwiet, żgħira kemm hi żghira, li tinqala' dak in-nihar 
rurahom iwaħħlu fin-numru 13. Din id-drawwa nsibuha I-aktar fos~ 
l-lnig1iżi u dak in-nhar tarahom joqoghdu b'S~ebat mitt ghajn fuq 
dak Ui jkunu jaghmlu. 

Fost is-superstiz~jonijiet tar-riżq, insibu d~k tan-nagħ!.a taż-.żiemel 
u din g~adna sallum narawha IDIWaħħla wara 1-ibilbien ta' xi djar. 
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Din tan-nagħla kien fiha x'wieħed irid ji.Jlhem u j~qgħbd attent sewwa, 
g.ħax mhux għalkemm ikofl.ok nagħla, iżda li jkollok in-nagħla u taf 
kif tużaiha, jekk tahilhaqq tkrm trid ir-·riżq f'darek! L-ewweln1ett ·n
na·għla trid tkun użata, j.l.ġifieri li xi darba kienet imsammra ma' 
dif·er il-bhima, u li meta twaħħalih.a mal-ibieib għal "g~od lUJck" 
trid tqegħedha hil-ponot iħars1u 'l fuq ghax inke1la s.-sinjnra Fortuna 
naqiUbullha d-demrrn għal raisih·a, nist'll!rduha, titgel!"rex u titlaq infas
tidita. Nisthajjel ħafna minnkom irċevew xi darba jew raw kartolini 
b'xi stampa ta' nagħla; dawn suppost ikunu mess.aġġi ta' xewqat 
tajiba u riżq. Xi iħlrafa u x'kuntradizrzjoni taJ."a min jibgħatlek 
k.artolini bħal dawn fil-festi tafL..Milied, kartol:ini li suppost iwassJu 
l-ferħ u x-xewqat tajlba ta' sliem u hena ta' Dak li niżel mis,..Sema 
biex ighaHimna l-verita u llum wara e.Jfejn sena• ssib il min b'.super
stizza•onijiet tad~aħ<k iżelblaħ 1-egħżież messaġġ ta'' Alla liU-1bniedem. 

Xi ngħidu mbaghad għarr dawk li j~bżgħu jibdew xi biċċa xogħol 
fil-jUIIll ta' nhar ta' Ġimgħa għax igMdulek li xogħol mibdi dak in
nhar ikoDlu tmiem ħaż1n; ma jimpurtax j•ekk dak iw-nhar ikomplu 
xogħol mibdi qalbel, i:bda li jibdew xogħol ġdid,, hekk le, ħalli jibdeiWh 
1-gtħada S'-S~bt. Xi blulha l limlbagħad fost is,..,sib:t ijiem :x:ogħol li fiha 
1-ġimgha, għaliex wieħed ifettillu jitfa' dan il-għaj!b ikrah fuq dak 
il-jum għażiż li fih Kristu :temm hajtu fos't ħruX:i.ja k!hira biex jif.di 
1-bnied·em ! ? 

Kif għidna qabe11, ħafna minn dawn is-sUiperstizzjoo.ijie.t inqatgħu 
u ftit huma d.awk li għadhom jemmnu fihom għax wara kollox dan 
it-tlwemmin qarrieq huwa kollu ħtija ta' 1-injuranza u llum, għall
grazzja t' Alla, it-tagħlim kiber u xbered fost ulied i1-klassi tax-xogħol; 
moħħ iJ...,hniedem infetaħ hiex jagħrai' u jagħ:bel dak li huwa tajjeb 
mJill-ħażin u l-bniedem tgħa!Uem iwarrab il-morr tas-sikrana mi.ll
benna tal-·qamħ. 

Xejlll u ħadd' ma jista' joqghod flok Dak 1i 'bil ... qawwa u s-set<għa 
Tiegħu ihiss jis'ta' jlbiddel 1-ord'ni tal-ħolq~·en, xogħol ta' idejh, 
f'armonija perfetta għax Huwa bis:s is..,S:id ta' kollox u xejn m-a 
jithiddel j-ew jiċċaqlaq jekk mhUJX bi;r-rieda Tiegħu bla qie,s. 
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