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Prologu 
Maqlub mill-lspanjol minn J. AZZOPARDI S.J. 

Oarrej diżokkupa,t, mingħa-jr ġurament tista' temminni li n1xt1eq 
li dan il-ktieb, bħala iben i·nteJilett. i'kun l-i1ktar sabi'ħ, l-iktar spi
ri·~uż u 1-ik:ar prudenti l·i wieħed ji•sta' jimmaġina. Iżda ma stajtx 
jien n:'bdel l-ordni ta1n-natura, li firha kul•J ħaġa twel·led dik li tix
bah·ha. U hekk, min seta' jwelled i'l-ġenju tiegħi ħawli u ftit :•kkul
tivat. jekk mhux l-istorja ta' iben niexef, imkemmex, fa•ntastiku. u 
m:mli ħsibijiet diversi u li wieħed qatt ma mmaġina: he•kk kif 
wieħed weldu f'ħabs, fejn wieħed i'kol·l.u kull inkomdu, u fejn ikun 
hemm kurJ·J s~orbju li jġibJe:k i•d-dwejjaq? li-kwiet, i l-post tal-mis
trieħ, is-serħan tal-għelieqi. is-serenita tas-smewwiet. iċ-ċarċir 

ta'l-għejjun, il-kwiet ta' l-ispirtu huma parti kbira biex il-mu?i 
I-ktar ħawl·in jagħtu l-frott, u jagħtu tweli·d Ji.d-dinja li jimlewha 
bl-għaġeb u l-ferħ. Kultant jiġri i missier ikol•lu iben ikreh u mi,n
għajr ebda grazzja. u l-imħabba li għandu għal:rh tqegħdlu għamad 
fuq għajnejh hekk li ma jarax id-dife~ti tiegħu. u j<iġġudikahom 

bħala prudenza u ġmiel, u jirrakkJnta,hom ma' ħbiebu bħa,la wieħed 
li jilħaqlu u grazzjuż. Iżda jien, għad li n'idher mi•ssier, jien par
rinu ta' 0. Kiħote, ma rridx immur mal-kurrent tad-drawwa. l-inqas 
nitolbok kważi bid-dmugħ f'għajnejja, kif jagħmlu oħrajn, qarrej 
1-i·ktar għażiż, biex taħfer jew taħbi d-dife:ti li għad tara f'dan 
ibni: u mbagħad la tiġi minnu u l-inqas int ħabibu, u għandek 
ruħek f'ġismek u għandek rajk għal kollox f'idejk, u qiegħed 

f'darek, fejn i•nt is-si•d, bħar-Re fuq it-tributi tiegħu, u taf b'dak 
li s-soltu i·għi·du, li taħt il-mantar tiegħi noqtol ir-Re. Dan kollu 
jeżen~ak u jagħmlek ħieles minn kull rispett u obbligu. u hekk 
tista' tgħid fuq l-istorja dak kol'lu li j:dhirlek, mingħajr biża' li 
jikkalunjawk għall-ħażin, l-inqas !i jippremjawk għat-tajjeb li tgħid 
fuqha. 

Irrid biss nagħtihie'lek nadifa u b'xejn, mingħajr 1-ornament ta' 
prologu, u 1-i·nqas in-numru bla għadd ta' katalgu ·ta' sunetti, epi
grammi u eloġji li s-soltu jitqiegħdu fil-bi·du tal-kotba. Għaliex 

naf ngħicllek li, għad li swieli xi xogħol niktibha, ma sibt xejn 
ikbar milli nagħmel din id-dahla li qed taqra. l=lafna drabi qbadt 
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il-pinna biex niktibha, u ħafna drabi hallejtha, li ma kont naf kif 
nikt::bha; u hek•k kif kont qed nahsi'bha, bil-karta quddiemi, il-pinna 
fil-widna, il-minkeb fuq id-desk u idi taħt ilħiti, na·~'lseb x'għandi 

ngħid, daħal ħabta u sabta ħabib tiegħi grazzjuż u fin, li meta rani 
hekk imhasseb, staqsieni x'kienet ir-raġuni, u ma qghadtx naħbi
hie,:u, ghedtlu li kont qed naħseb fil-prologu li kel·li nagħmel għall
istorja ~a· 0. Kiħote, u li kont sibtha hekk iebsa, l·i ma ridtx nagħ
m ~u, u lanqas nagħti għad-dawl i 1-bravuri ta' kava l i er hekk nobbli. 
Għaliex kif trid int i'i jien ma nkunx imhawwad b'dak li jgħid il
leġislatur antik li jissejjaħ i·l-poplu, meta jara li wara daqshekk sn n 
li ilni rieqed minsi fis-skiet, i•ssa noħroġ b'dawn is-snin kollha fuq 
spalleja b'leġġenda niexfa daqs ħaxix tal-baħar, ba~tala minn inven
zjoni, imnaqqsa mill-istil, fqira fil-ħs•ieb, u nieqsa mi·nn ku•>l eru
dizzjoni u tagħlim, mingħa;r noti mat·ġinali u mingħajr annotazzjo
nijiet fi-aħħar tal-ktieb, kif nara li •huma kotba oħra, għa:'kemm 

huma favolużi u profani, hekk mimlijin b'sentenzi :a' Aristotli, ta' 
P:atun u tal-qatgha kol•l'ha ta' fi:losofi, li jammiraw il-qarrejja, u 
jżommu 1-kittieba tagħhom bħala nies li qraw ħafna, eruditi u e~o
kwenti? Għal1hekk j•iċċitaw !-!skrittura divina! Ma jgħidux li huma 
San Tumas oħra u dutturi oħra tal-Knisja, waqt li jżommu f'dan 
dekor :ant inġenjuż, li f'vers pinġew namrat nofsu rieqed, u f'ieħor 
jagħmlu fervorin kristjan, li 'huma konsolazzjoni u rigal :<smagħ

hom jew taqra•hom. li-ktieb tiegħi għandu jkun nieqes minn dan 
kollu, għaliex m'għandi xejn x'na1nota fil-marġini, u inqas x'nan
nota fi-ahhar, u naf ·inqas x'awturi nsegwi fi•h, biex inqegħdhom fil
bidu, kif jagħmel ku·Pħadd, għall-ittri ta' 1-ABC, nibda f'Aristotli u 
n spiċċa f'Xenofonte u f'Zoilo ;eu Zeuxis, għad •li l-wie:1ed kien 
j:mmalafama u l-ieħor pittur. Ukoll ghandu _ikun nieqes il-k~ieb 

:iegħi minn sunetti li l-awtur tagħhom huma duki, markiżi, konti, 
isqf:jiet, dami jew poeti l-iktar magħrufa. Anki jekk nitlobhom 'il 
~ewġ jew tliet segretarji hbieb, jien naf li jaghtuhomli, u hekk, li 
ma jkunux daqshom dawk ta' dawk li għandhom isem ·ikbar fi 
Spanja taghna. 

Fi-aħħar, sinjur u habib tiegħi, inkompli, jien niddetermina li 
s-sinjur 0. Kiħote jitħalla miclfun fl-arkivji tiegħu f'Manċa, sakemm 
is-sema j:ppreżenta 'l min iżejnu b'~ant affarijiet li ;~onqsuh, għaliex 
jien inħossni nkapaċi li nirrimedjahom għall-insuffiċenza tiegħi u 
ftit skola, u ghaliex naturalment jien ġifa u għażżien biex immur 
infit~ex kittieba li jgħidu dak 'li jien naf ngħid mingħajrhom. Minn 
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dan jiġi t-tħassib u 1-eżaltament li fih sibtni: raġuni biżżejjed biex 
tqegħdni f'dak 'li smajt minn għandi. Me~a sema' dan il-ħabib 

tiegħi ,ta daqqa b'idu fuq wiċċu u nfexx f'daħka kbira, u qalli: 
Għar):-imħabba tieg'ħu. ħija, li issa wasa:'t biex innenħi illużżjoni li 
fi'ha kont daż-żmien kollu l~i il'ni nafek, 'li fih dejjem ħadtek bħala 
meqjus u prudentri f'kull ma tagħme!J. Iżda issa qed nara li in~ tant 
bg·ħi'd minn dan, bħalma hu s-sema mill-art. 

l<if jista' )kun dan li ħwejjeġ ta' impor:anza hekk żgħira u hekk 
ħfief biex tagħmil'hom, jista' jkoll,hom saħħa li jwaqqfu u jżommu 
ġenju hekk matur bħalma hu tiegħek, u magħmul hekk b'iex jikser 
u jegħ'leb diffikultajiet oħra ikbar? Dan ma jiġix mi'nn nuqqas ta' 
abilta, iżda minn eċċess ta' għażż u faqar ta' diskors. Trid tara 
hux mi~nnu dak /1i qed ngħid? Mela ismagħni sewwa, u tara kif 
f''ħakka t'għajn irnwaqqa' d-dirffiku'l~ajiet tiegħek kollha, u nirrimedja 
għan-nuqqasijiet koll'ha li qed tgħid li jfixklul< u jbeżżgħuk li tagħti 
għad-dawl u mera tad-dinja l-istorja tal-famuż tiegħek D. l<iħo~e, 

dawl u mera tal-'kaverlerija kol'i',1a mie<a. Għid, irrispondejtu jien, 
meta smajt da'k li qa/lli, b'liem.a manjera taħseb li nimla 1-voj~ ta'
biża' tiegħi, u nnaqqas fi kjarezza t-taqlib tat-~aħwid tiegħi. Għal 
dan hu qal: L-ewwel 'li tirrepara għas-sunetti, epigrammi jew eloġji 
l i jonqsuk għai/ 11-bidu, u li għandhom ikunu ta' persunaġġi gravi u 
ta' titlu, tista' tirrimedja għali 1hom hekk li int stess tieħu ftit tax
xogħol u tagħmi/'hom, u mbagħad tista' tgħammidhom u tqegħdi
l,hom l-isem li tri'd, taddottahom lil Pres~er John ta' l-Indja jew 
li/'l-imperatur ta' Trapisonda, li naf 'li jingħad li kienu poet'i famużi: 
u meta ma kenux da~n, u jekk xi pedanti u baċċellieri i'i mi·nn wara 
jigdmuk u jgergru i'i mhux mi,nnu, thabbat moħħok xejn b 'hom, 
għaliex huma li jfi'ttxulek il-gidba, ma jistgħux jaqtgħulek l-id !i 
b:'ha ktibtu. 

F'dak 'h tiċċi'ta fri 1l-marġ·ni 'i-kotba u 1-awturi li minnhom tieħu 

s-sen"enzi u 1-għidut li jogħġbok tqiegħed fi-istorja tiegħek, ma 
hemmx iktar li tagħmel li tqieg'led xi sentenzi, jew bil-lati'n l·i in~ 

taf bl-amment, jew għallinqas li _iiswew'lek ftit xogħol tfittixhom, 
kif ngllidu aħna tqiegħed, dwar i'l"ħelsien u 1/-iskjavitu: 

Non bene pro toto lirbertas vendi,tur auro. 
U mbagħad fiil-marġni tiċċita Orazju jew mi·n għidt. Jekk jogħġbok 
ti·ttratta fuq is-setgħa tal-mewt. irr'ikorri għal: 
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Jekl: fuq il-ħbiberija u l-imħabba li Alla jikkmanda li għandu għall 
għadu, i•dħo'i malajr hi-punt ta' 1-lskrittura divina, li tista' tagħmel 
b'tant kurżita, u tgħi'd il-kliem ta' mhux inqas mill-is~ess Alla: 
"Ego autem di'CO vobis: diligite inimicos vestros." Jekk jogħ~ibok 
~i:tratta fuq ħsibijiet ħżiena, irr·ikorri għall-vanġelu: "De corcle 
exeunt cogitationes malae." Jekk fuq 1-instabilita tal-hbieb. ekku 
gl1andna l<atun li jagħtik żewġ vers'i tieghu: 

De,; 1ec eris felix, mu'itos numerabi:li's amicos, 
Tempora si fuerint nubila, solus eris. 

U b'dawn il-biċċiet •tal-latin u oħrajn bħalhom iżommuk bhala 
wamma~i~ku, u tkun dan mhux ta' ftit unur u profitt il-ġurnata ta:
lum. F'dak li għandu x'jaqsam li tqiegħed anno~azzjonijiet fl-ahħm 
tal-ktieb, żgur tista' tagħmel hekk. Jekk issemmi xi ġg1nt fil-ktieb 
tiegħek, nagħmi'U'h li jkun il-ġgant Gulija, LI b'dan biss, i'i m'hu se 
~1iswielek armajn xejn, aghmel ::Jnnotazzjoni kbira, hemm t:sta' 
tqiegħed: "li-ġgant Gulija jew Goliat kien F1lis~ew li r-raghaj David 
qa:el b'tefgha kbira ta' ġebla fiil-wied ta' Teberinto, skond kif jin
għad fil-ktieb tas-Slaten, fil-kapitlu l•i intom jogħġobkom issibu :i 
jinkiteb." 

Barra dan, biex nur,ik bniedem erudit fl-itcri umani u kosmografLI, 
agħmel li fi-istorja tiegħek tissemma x-xmara Tajo, LI jkollok malajr 
:ok b'annotazzjoni ohra famLiża, waqt li tpoġġi: "lx-xmara Tajo 
hekk intqal fuqha minn re ta' Spanja: taf it-twelid taghha f'post 
ta:i, LI ~mLit fil-bahar Oċean, waqt li tbus il-hi~an tal-be':t famuża 
ta' Li sbona, u jahsbu ·l i ghandha r-ramel ta d-de'heb, eċċ." Jekk 
joghġok titħacldet dwar ħai'lelin, jien nagħtik 1-•i'storja ta' l<ako, 
:; nafha bl-amment. Jekk dwar nisa tad-dnub, hemm hemm l-isqof 
ta' Mononjedo, li j•i'silfek Lamia, l_aida u F~!ora, 1-anno"azzjoni 
tagħha tagħtik kreditu kbir. Jekk dwar nies krudili, Oviclju jagħtik 
f'idejn Medea. Jekk dwar inka:ntaturi u saħħarin, Omeru għanc!•J 

:(alipso, u Virġilju ċirċe. Jekk dwar kaptani kLiraġġjużi, l-istess 
c':ulju ċesri jagħtik lilu nnifsu fl-l<ummentarji tieghu, u P:utark 
iagħ~'ik e.Jf Alessandru. Jekk tit~ratta l-imħabba, b'żewġ uqijat li 
taf mil-lingwa toskana, tiltaqa' ma' Leon Hebreo, li jonfoħlok i~

C]isien. U jekk ma tridx tiġġerra ma' artijiet stranġiera, żomm f'darek 
Fonseca "Dei Amor de Dios", Jejn hemm imniżżel dak koi':LI li •int 
u 1-i·l<tar wieħed inġenjuż jirnexxilu jixtieq f'suġġett bħal dan. 
F'ke::ma waħda m'hemmx iżjed Mief li ssemmi dawn 1-ismi.•ie·:, 
jew li tmiss dawn 1-istejjer fl-is~Jrja tiegħek, li hawn gf1icltlek, u 
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thalli għal·ija 1-inkari,gu ·li nqiegħed 1-annotazzjonijict u n-noti mar
ġ:nali, li jien naħliflek li jkunu hekk li jimlew il-marġni u jaħh.: 

erba' tinjiiet fi-a-ħħar tal-ktieb. 
Issa n1iġu għal kif tiċċita awturi li l-kotba l-oħra għandhom, li 

jonqsuk f'tiegħek. lr-rimedju li dan għandu hu hafif ħafna, għa!iex 
m'għandekx tagħme·l ħaġ'oħra ħlief l1i tfittex ktieb li jinnotahom 
ko;1;·ha fil-marġni, mill-A saż-ż, kif ghidtlek. Imbagħad dan l-istess 
abeċedarju tqegħdu fi'l-ktieb tie;;Jħek: li għad li fuq l-abjad j:dher 
l-iswed tal-g-idba, għall~bżonn ċke;'ken li int tagħmel użu minn'hom, 
rna jkun ġara xejn; u j-ista' jkun xi ħadd jehodha hekk hafif, ·:·i ja;l
seb li dan kollu int geddist fi-istorja tiegħek sempliċi u mingħajr 
tiżjin. U me~a dan ma jservi għa'i xejn iżjed, għallinqas iservi għal 
dak il-kata•lgu kbir ta' awturi biex jagħti f'daqqa aw~orita 1;'11-ktieb. 
Barra mi•nn dan, ħadd ma jfittex jekk int 'issegwihom jew le, ħadd 
ma japprof'i'tta minn •dan. U iżjed minn dan, jekk qed nif-hmek 
tajeb, dan il-·ktieb tiegħek m.a għandu bżonn l-ebda ħaġa m:nn 
dak li int tghid li hu nieqes minnu, għaliex kol•lu kemm hu hu 
tingiża kon~ra l-kotba ta>l-kavalleri 1ja, Jti Aristotli qatt ma qab<'i 
magħ•hom, lanqas San Bażi'lju, anqas laħaq ċiċerun: lanqas jiġu 

·inqas mir-rakkont ta' 1-idejat fabui'użi tiegħek il-puntwali1tajiet ta'!
vcr'ita l-inqas osservazzjonijiet ~a· 1-astroloġija: l-inqas huma ta' 
importanza 1-qisien ġeometriċi, 1-'inqas it-twaqqigħ ta' ·l-argumenti 
li jservu g·ħar-retorika: l-inqas ma jippriedka 'l ħadd, •iħawwad 

l-uman mad-divin, li hu qisu xorta ta' tahwid li bih m'għa11du 

jitlibbes ebda ħs,ieb kristjan. F'dak li kont tikteb żammejt biss 
l•i toqrob lejn 'l-imitazzjoni, li meta kienet iktar perfet~a. tant a:'ljar 
ikun dak l·i ser tiMeb. U mbaghad din il-kitba tiegħek ma thares 
lejn xejn iżjed ħlief li tneħħi 1-aw~orita u ·1-irbit li għandhom fid
dinja u fil-poplu l-kotba ta' kava·lllerija, m'hemmx ghalfejn tmur 
tittalilab sentenz'i ta' fi.losofija, parir-i ta' d-lskrittura divina, stejjer 
ta' poeti, diskorsi ta' retoriċi, nirakli ta' qaddisin, iżda taghme: 
li jkun mimli bi kliem sinjifika'llti, onesti u mqegħdi•n tajjeb fid
diskors u l-perijodu tiegħek armonjuż u ferriehi; waqt li tpinġi 

f'dak kol•l•u li jogħġbok t i l•ħaq u jkun poss•ibblti, l-iskop tiegħek. 

tagh~i x'ti·fhem i•l-ħsibijiet tieg•ħek, mi·ngħajr ma traqqad fiihom jew 
taħbi·hom. Qis ukol·l li min jaqra 1-'iS'torja tiegħek, 1-imdeLaq jibda 
ji:bissem, u min jidħak jidħak iktar, is-sempliċi ma jitf'ixkilx, id
diskret jammira 1-i·nvenzjoni, is-serju ma jiddisprezzahiex, 'i-inqas 
il-prudenti ma jieqaf ifaħħarha. Fil-fatt, żomm l-iskop tiegħek fiss 

20 



biex tegħleb il-magna bla fondament ta' dawn il-ko~ba kavallereski, 
li ħafna jobogħduhom, u mfaħħrin minn ħafna iktar: għa'iiex jekk 
j>rnexxilek dan, fa jkunx irnexxi~le< ftit. 

Qgħadt nisma' bi skiet kbir dak li ħabibi qalli, u b'dak il-mod 
daħlu ġo fija r-raġunijiet tieg~lu, li bla ma ni·ddiskuti1hom, aċċet'aj~
hom bħala tajbin, u tagħ'hom stess ridt nagħmel dan i'l prologu: li 
fih tara, qanej ġenti'ii, l-għerf tal-ħabib tiegħi, ·ix-xorti tajba tiegħi 

li sibt kunsii'lier bħal dan fi żmien tant bżonnjuż, u l-mistrieħ tiegħek 
li ssib l-istorja hekk sinċiera u mingħajr tidwir tal-famuż 0. Kiħote 
de la Manċa, ·li '1-abitanti kolliha tad-distrett tal-pjanura ta' Montiel 
jaħsbu ·li kien in-namrat l-iktar saf·i u 1-kavai'ier ·l-iktar kuraġġjuż 
li deher dik in-naħa għal ħafna snin f'dawk l-inħawi. Jien ma rridx 
infatlħar riżżejjed 'is-servizzi l i qe'd nagħmi1 1'iek l i nagħml6k taf 
kava'iier 'hekk nobb'lri u hekk onorat; iżda rrid •li tirringrazzjani li 
għamiltek taf il-famuż Sanc'ho Pama, il-ġentlom galant:i t'iegħu, li 
f:·h, jidhirli, nagħtik fil-qosor il-bravuri kollha grazzjuż1 i 'li 'huma 
mxerrdin fiċ-ċorma ta'l-kotba vojta 'tal-kava'i'ieri'ja. U b'dan, A:'la 
,agħtik is-saħħo, u !·ili ma jinsinix. SAi=li=lA. 

L-Ewwel Parti 
tan-nobbli inġenJuz 

Don Kiħote 
de da Manċa 

Li j-ittratta fuq ·i·l-kundizzjoni u eżerċizzju 

tal-famuż nobbli 0. i<.iħo~e de la Manċa. 
Kap l 

F'lok de la Manċa, li l-isem tiegħu ma rridx niftakar, m'ilux 
żmien ħafna kien 1 igħ'ix nobbli mi1n dawk tal-lanza msinna, tarka 
anti'ka, żiemel niexef u kelb tad-kaċċa ġerrej. Qol,la ta' xi ħaġa iktar 
baqra milli muntun, 'laħam kiesaħ i'l-biċċa l-kbira tal-iljieli, dwejjaq 
u swied irl-qalb nhar ta' Sibt, lenti'kki nhar _:a' Ġimgħa, xi beċċun 
ta' paprata 1-i=ldud 'ikkunsmaw Net parti tal-proprjeta tiegħu. li
bqija spiċċaw libsa tal-festa, qalziet tal-pannu għall-festi bi'l-papoċċ 
tiegħu ta' l-istess, u i-ġranet tarl-ġimgħa kien junura ruħu bi ħwejjeġ 
tall-ħarir mi'l'l-aktar fi 1n. Kien iżomm f'daru sinjura li għaddiet l-er
bgħin, u neputija l>i ma laħqi·tx l-għoxrin, u seftur għa,:<i-'għa'lqa u 
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s-suq, J·i hekk kien jarma z-zienel kif kien jahtaf i•l-midra. L-eta 
tan-nobbl·i taghna kienet was let ma.I-hams in sena: kien ta' lewn 
qavvwi, niexef fiil~laham, xott fil-wicc, ibakkar hafna frlgilodu u 
ihobb ·i·l-kacca. Jixtiequ jghidu ·Ji kellu 1-laqam ta' Kihada jew 
l<isada (Ii f'dan ·hemm xi differe1za fl-awturi Ii ji·k;bu fuq dal-kaz), 
hu x'inhu meta qaghclu jaqtghL. jinghata x'nifhmu Ii k;e.n jismu 
Kihana. lzda clan ftit jirnporta ghar-rakkont taghna ... 


