40 Senu 91u f'Hal Qormi

L-IŻVILUPP TA' L-IKONOGRAFIJA
TAL-VARI TAL-ĠIMGHA L-KBIRA
Kontribut Importanti Qormi
Fejn jidħlu żviluppi fil-vari tal-purċissjonijiet, Ħal Qormi qatt ma qagħad lura.
Jekk immorru lura eżattament 260 sena, insibu lill-Qormin iżanżnu l-vara
proċessjonali ta' San Ġorġ, fl-17 41, fi żmien meta l-vari titulari kont tgħoddhom
fuq is-swaba' ta' id waħda 1 . Mija u għaxar snin ilu, 1891, żiedu s-suldati talvara ta' l-Irxoxt 2 , meta għadna sal-lum naraw il-biċċa l-kbira minn dawn il-vari
bi statwa waħda. L-istess jgħodd għall-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fejn liżvilupp fl-ikonografija kien prinċipalment ta' żewġ tipi 3 :

l.

lż-żieda

ta' xeni jew vari

ġodda

li juru episodji li qatt ma kienu dehru qabel

fil-purċissjonijiet;

2.

lż-żieda

ta'

personaġġi

fi gruppi statwarji jew xeni

diġa ' eżistenti.

Ħal Qormi ta sehem sħiħ fiż-żewġ żviluppi iżda hawnhekk ser nitkellmu biss
dwar iż-żieda ta' vari ġodda. Tajjeb wieħed jinnota li, sa tmiem is-seklu dsatax,
in-numru ta' vari kien sar standard: tmienja li kienu jirrappreżentaw il-ħames
posti tat-tbatija tar-rużarju flimkien mal-Veronika, il-Monument u d-Duluri.
Żvilupp kien hemm, iżda mhux spettakolari: żewġ anġli fl-Ort flok anġlu wieħed
f'Ħal Qormi u Bormla; u t-tifla mal-Veronika fil-Mosta. Dawn l-istatwi kienu
kollha ta' Karlu Darmanin li, minħabba f'hekk, jixraqlu wkoll jissejjaħ innovatur4 .

Kellha tasal is-sena 1908 qabel żdiedet vara oħra: it-Tradiment ta' Ġuda f'Ħal
Qormi, xogħol ta' l-istess Darmanin5 . Iżda bejn 1-1908u1-1961, erbgħin sena
ilu, ma sar xejn ġdid f'ebda lokalita'. Kollox baqa' statiku sakemm kien hemm
splużjoni ta' l-ikonagrafija fis-snin sittin tas-seklu l-ieħor, żvilupp li fih Ħal Qormi
kkontribwixxa bil-kif. Nillimitaw ruħna għall-1961 biss meta mal-purċissjoni
Qormija żdiedu żewġ vari li kienu juru żewġ episodji ġodda għal kollox għall
gżejjer Maltin 6 .
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Iċ-Ċena

L-aktar vara li laqtet l-immaġinazzjoni tal-pubbliku Malti kienet rappreżentazzjoni
ta ' l-Aħħar Ċena. Għall-kronaka ngħidu li l-vara tħallset mill-ġbir fost il-Qormin
u ħadu ħsiebu Salvu Debono u Ġużeppi Agius 7 . Il-vara hi xogħol Taljan ta'
Salvatore Bruno minn Bari8 u, sal-1968 meta saret vara oħra simili fiż-Żebbuġ
t'Għawdex, kienet l-unika fil-gżejjer Maltin. Il-kalċi li għandu Ġesu f'idu, talfidda bbanjat bid-deheb, kien tal-qassis Qormi Dun Beneditt Axisa li kien miet
fl-eta' ta' 69 sena nhar is-7 ta' Settembru 1946. Il-kalċi ġie rregalat mill-membri
superstiti tal-familja tiegħu, l-aħwa Salvu u Ġużeppi Ebejer.
Meta waslet din il-vara, ħadd ma seta ' jemmen li setgħet tinrefa' fuq l-ispalla.
ta' dan iż-żmien , Dun (aktar tard Monsinjur) Gerard Frendo kien ħa
ħsieb , flimkien mal-prokuratur tal-purċissjoni Massimo Mangion u helpers
L-Arċipriet

li-vara ta' l-Aħħar Ċena nieżla· minn fuq iz-zuntier l-ewwel darba,
nhar it-30 ta' Maru 1961. (ritratt: J. Frendo)
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oħrajn , li l-qisien ikunu talin li jgħaddu eżett mill-bieb ewlieni, kważi kexxun;
anzi biex ma ssirx ħsara , il-bieb ineħħulu l-pumi biex tgħaddi l-vara. Niftakar
ben tajjeb li l-ewwel reffiegħa kienu ħallsu ħames liri Maltin (Lm5) kull wieħed
- 40 sena ilu kienu paga ta' ħames jew sitt ijiem għal ħaddiem - biex jerfgħu u
kellhom il-wegħda li s-sena ta' wara jerfgħu fil-Vara l-Kbira , konswetudni li
baqgħet sejra għal madwar 20 sena biex iħajru n-nies jerfgħu fiha. Illum dan
m ' għadux isir. Il-vara kienet twila ħafna u ma kienx hawn bradella twila biżżejjed
għaliha, allura kienet intużat il-bradella ta ' l-Irxoxt, li kellha l-istess wisa', listatwi kienu kemmxejn imqabbżin fuq quddiem u fuq wara għal fuq il-bsaten.
Imbagħad saret bradella apposta, xogħol ta' Ġużeppi Mangion, li żżanżnet fl1962.
Naħseb li Ħal Qormi qatt ma ra nies daqs dik is-sena minħabba l-kurżità kbira li
kien hawn biex jaraw dik li kulħadd qiesha bħala vara ġganteska qed tintrefa' fuq
l-ispalla. It-rassa fil-ħruġ tal-purċissjoni kienet xi ħaġa ta' l-għaġeb u n-nies ma
naqsu mkien tul it-triq kollha tal-purċissjoni. Fil-kumpless, kollox mar sewwa, ittużżana reffiegħa ħarġu ta' rġiel u wrew li anke vara kabbarija bħaċ-Ċena setgħet
- u għadha sal-lum - tintrefa' basta jkun hemm is-sengħa, l-għaqal u l-galbu.
Illum, wara li l-vara ħarġet (u daħlet) 40 darba fil-purċissjoni , ma tantx inġibuha
bi kbira iżda rridu niftakru li kienet innovazzjoni tremenda għal dak iż-żmien. Ma
kienx għad hawn televiżjoni lokali u, meta dan daħal aktar tard, l-ewwel trasmissjoni
diretta ma saritx qabel 1-197 6 mill-Mosta u fl-1977 minn Ħal Qormi. Għaldaqstant ,
in-nies ma setgħux joqogħdu fil-kumdità tas-salott iħarsu lejn it-trasmissjoni u
dan jispjega xi ftit il-folol kbar li ħonqu Ħal Qormi dak inhar, li kien eżattament
it-30 ta' Marzu. Dan biex ma ngħidux kemm daħlu nies fil-ġranet ta' qabel biex
jaraw l-istatwi fis-sagristija u, aktar tard, il-vara armata fil-knisja. Wara erbgħin
sena, l-vara ta' l-Aħħar Ċena għadha tiġbed l-ammirazzjoni ta' kull min iħares
lejha.
Ir-Raba' Stazzjoni
Ġibdet .anqas attenzjoni vara oħra - Ġesu jiltaqa' mal-Madonna jew ir-Raba '
Stazzjoni tal-Via Sagra-li saret mill-istess Salvatore Bruno iżda ingħatat b 'rigal
mill-Qormi, il-Kavallier Consiglio D'Amato li ħallas minn butu l-ispejjeż. Din
ukoll għamlet numru ta' snin unika fil-gżejjer Maltin: sal-1976 meta saret vara
bl-istess tema f'Raħal Ġdid. Sfortunatament, issewset u kellha tinbidel fl-1980
iżda l-irjus ta ' l-istatwi, li huma tal-porcellana, ġew ppreservati fil-Mużew
Parrokkjali.
Dil-vara wkoll kellha l-interess ikonografiku tagħha għax , bħaċ-Ċena , kienet
turi episodju fil-Passjoni li kien għal kollox ġdid. Meta waslet, ma kienx hawn
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bradella lesta għaliha u allura armawha fuq bradella antika li fl-imgħoddi kienu
jużawha għall-vara ta' Ġuda . Fl-1962 , iżżanżnet bradella apposta, xogħol limgħallem Ġużeppi Mangion li diġa ' semmejnieh. Fost ir-reffiegħa kien hemm
id-donatur stess li fl-imgħoddi kien refa' diversi drabi fil-Ġimgħa l-Kbira
b'esperjenza li kienet tmur lura għal tfulitu fis-snin tletin . Fil-fatt, għadu ħaj
għalkemm issa kiber fl-età. Għall-ewwel sentejn, dil-vara ntrefgħet minn għaxart
irġiel iżda mill-1963 sal-1979 in-numru naqqsuh għal tmienja .

Fl-1951
Il-purċissjoni Qormija kienet ukoll protagonista f' dawk li huma personaġġi bibliċi
li jieħdu sehem. Il-bidu bikri jmur lura għal qabel 1-1917 meta deher żgur Lonġinu
u miegħu , fis-Sena Mqaddsa tal-1933, diversi personaġġi oħrajn inklużi lQassisin il-Kbar u Pilatu. Fl-1951 , iżżanżnet il-libsa tas-Sultan David minn
Rosario Galea. Dan libisha
għal xi snin Iżda mbagħad
emigra lejn l-Awstralja u
bdew jilbsuha qrabatu .
Meta ġie lura Malta millAwstralja, reġa ' beda jieħu
sehem u din is-sena kienet
il-50 darba li ħarġet din illibsa, li għadha ta' l-istess
drapp ta' meta żżanżnet 9 .

Dawn it-tifkiriet ta ' min
jgħożżuhom

għax

m'humiex biss biċċa millistorja reliġjuża-kulturali ta'
Ħal Qormi waħdu , iżda
juru b ' mod ċar ilkontribuzzjoni kbira li rraħal tagħna - forsi l-aktar
raħal li ta kontribut f' dan
il-qasam - l - iżvilupp talpurċissjonijiet tal-Ġimgħa

l-Kbira

fil-gżejjer

Maltin.
L-ewwel ritratt li ttieħed tar-Raba'
Stazzjon (Ritratt: G. Grech)
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Il-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ
irodd ħajr lill-isponsors ta' dan il-ktejjeb,
lill-kontributuri ta' l-artikli u r-ritratti.
Ħajr ukoll lill-Ġorġjani ta' l-għajnuna u l-kuraġġ
biex nifirħu bil-festa ta' San Ġorġ.
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