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IL-WIĊĊ L-IEĦOR TA’ ĠORĠ PERESSO
IL-PROFESSUR JOHN P. PORTELLI JINTERVISTA LIL ĠORĠ PERESSO 
DWAR IR-RUMANZ TIEGĦU IL-WIĊĊ L-IEĦOR IPPUBBLIKAT MINN 
HORIZONS FL-2019, U REBBIEĦ TAL-PREMJU TAL-KTIEB GĦALL-2019 
FIL-KATEGORIJA TAR-RUMANZI

JP: Qabel xejn nifraħlek, 
Ġorġ. Fil-fehma tiegħi, 
dan ir-rumanz Il-Wiċċ l-

Ieħor hu pjuttost eżistenzjali. 
L-element tar-responsabbiltà
tad-deċiżjonijiet kif ukoll
l-indeċiżjonijiet dwar l-għaż-
liet umani huma fiċ-ċent-
ru. Fl-istess ħin, inti toħloq
ukoll element qawwi ta’ dub-
ju anke f’dak li nġarrbu, jew
aħjar, f’dak li jġarrbu l-karat-
tri. F’dan is-sens inti għaqqa-
dt l-element eżistenzjalista
ta’ Albert Camus flimkien
max-xettiċiżmu ta’ David
Hume. Ma nafx jekk taqbilx
jew le—jekk ma taqbilx ma
jimpurtax—il-mistoqsija
tiegħi hija sempliċi: inti x’tik-
kumenta?

GP: L-ewwel nett grazzi 
min-naħa tiegħi John. Irrel-
evanti jekk naqbilx, imma 
l-mistoqsija tiegħek hija ta’ 
provokazzjoni u interessan-
ti għax ħassejt illi laqgħtet
il-musmar sewwa. Anke
għaliex f’dawn l-aħħar snin
jiena għaddejt minn sitwa-
zzjoni tal-mod kif inħares
lejn dik—ippermettili nuża
kelma daqsxejn għolja u sa-
biħa—il-filosofija tal-ħajja
anke permezz ta’ din il-kli-
em li int użajt fil-mistoqsija
tiegħek; is-sens ta’ deċiżjoni u
indeċiżjonijiet, ta’ kontradiz-
zjoni u duwaliżmu, ta’ dubju.
Meta kont iżgħir u kont nis-
tudja l-Filosofija kont nidħaq
daqsxejn bix-xettiċi, ngħid
“dawn kollox jiddubitaw?”.
Illum wasalt fi stat illi mhux
niddubita biss bħala d-dub-
ju metodiku imma niddubita
għaliex ċert li ċ-ċertezza mhi-
jiex xi ħaġa statika, li tasal
għaliha, u dejjem hemm mod
kif tistaqsiha, kif tiġġieled
magħha, u kif issibha. U
għalkemm ir-rumanz ma kti-
btux għal dawna r-raġunijiet
filosofiċi, xorta hemm qegħ-
din. Kważi kważi jikxfuni be-
raħ... mingħajr ma rrid inkun
awtobijografiku. Illum wasalt
fi stat li  naċċetta illi huma ak-

tar l-esperjenzi, il-passjoniji-
et, l-emozzjonijiet, l-iżbalji, 
id-deċiżjonijiet u n-nuqqas 
ta’ deċiżjonijiet, u d-dubju 
fuq kollox illi  qegħdin im-
exxuni. Tbegħedt għalkollox 
minn dik iċ-ċertezza razzjon-
ali, tad-definizzjoni, li A is 
equal to B, B is equal to C so 
C is equal to A. Mhux bilfors; 
nistgħu naslu permezz ta’ 
dawna li inti u jiena semme-
jna, jiġifieri l-indeċiżjonijiet, 
il-passjoni, is-sens ta’ kon-
tradizzjoni, is-sens ta’ dak 
l-ennui tal-ħajja, l-eżisten-
zjaliżmu tal-ħajja. U allura
mbagħad il-proċess irid ikun
xi ħaġa kontinwa; li min-
għalik wasalt imma taf li ma
wasaltx. Allura hemm dik is-
sens ta’ mixja. U tajjeb li sem-
mejt lil Camus u lil Hume,
għaliex fir-rumanz hemm ele-
ment filosfiku ta’ Camus, dan
is-sens ta’ eżistenzjaliżmu li
ma tafx fejn int, imma hemm
ukoll is-sens ta’ tfittxija.
(Biex nikkwota minn poeżi-
ja tiegħi, Inħossni stranġier
sa fil-ħolm tiegħi.) U hemm
ukoll elementi filosofici
minn Hume, illi l-esperjenza
tagħmlek dak li int—mhux li
naqbel għalkollox miegħu—
imma tajba dina l-mistoqija
għax għalkemm nerġa’ ngħid,
jien ma ridtx nikteb ktieb fi-
losofiku, il-bniedem huwa
magħmul kemm bħala anni-
mal u kemm bħala bniedem
razzjonali mill-emozzjonijiet
li jħoss li huma passjonali,
li huma ta’ kontradizzjoni,
li huma ta’ dubji, għal dak li
huwa anke b’xi mod razzjon-
ali. It-tnejn fil-fehma tiegħi
jikkumplimentaw lil xulxin.
U fil-karattru ewlieni das-
sens ta’ kontradizzjoni u ta’ 
dubju, hemm qiegħed, u jqa-
nqal il-filosofija tar-rumanz.

JP: Mela, qed targumenta 
li ċ-ċertezza hija flessibbli u 
mhux xi ħaġa sigura, u li dejj-
em nibqgħu nfittxuha. Il-mis-
tosija hija: Hemm fejn naslu? 
Jew li fejn naslu hija xi ħaġa 

wkoll illużorja?
GP: Issa inti qiegħed 

titkellem ma’ bniedem illi 
għaddej minn tfittxija spirit-
wali jew mistika fis-sens ta’ 
relazzjoni bniedem-Alla, 
bniedem-natura. Qed nevi-
ta l-kelma ‘spiritwalità’ tant 
li saret bla sens speċifiku. 

B’mistiċizmu ma nifhimx 
it-twaħħid tal-bniedem ma’ 
Esseri traxxendentali imma 
l-aktar it-tifittxija ta’ dan
it-twaħħid, anke permezz
tal-esperjenzi persunali u
r-rabta tagħna man-natu-
ra.   Allura huwa dan is-sens
ta’ mistiċiżmu fil-ħajja li lili

jagħtini s-sens illi d-dubju 
ma jagħmilnix kważi depres-
siv, kważi joqtolni. Imma anzi 
jagħtini dak is-sens li nimxi, 
infittex, u nistaqsi. Apparti 
l-fatt, illi ftit nirrealiżżaw, li
moħħna huwa dejjem limi-
tat f’ċirkustanzi tagħna bħa-
la bnedmin. X’hemm ’l hinn
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