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Malta, la insulo de Marto, la dio de militoj kaj perforto. Malta, la insulo de Venus, la diino de amo, kiu 

vivis en Valetta kaj en urbetoj diversloke de la insulo, en kasteloj de nobeloj venintaj diversloke de 

ĉirkaŭ la Mediteraneo.  

Jam, laŭdire, de antaŭ 7000 jaroj homoj perboate albordiĝis sur la insulo, kiu multloke akceptis ilin per 

malbonvenigaj klifoj kaj rokoj. Tamen la homoj setladis, ekzemple en Hagar Qim, konstruis al siaj dioj 

imponajn templojn per gigantaj plurtune pezaj megalitoj. La homoj lernis ruli ilin per grandaj rondaj 

ŝtonoj sube kaj levi ilin per levilo de trunkoj. En la templo, kiun ni vizitis, la homoj adoris la sundiojn. 

Diversloke la sunradioj de la solsticoj enlumis la templojn tra specialaj truoj mezsomere kaj mezvintre. 

La megalitoj staris sur eta deklivo kaj rigardis al la kretŝtona ebenaĵo kaj al la ĉirkaŭanta akvo 

mediteranea. Tiuj temploj estas konstruitaj ĉirkaŭ mil jaroj antaŭ la piramidoj en Egiptio. La temploj 

estas nomumitaj ”Monda heredaĵo de UNESCO” 

En la jaro 60 post Kr laŭdire la ŝipo de Paulus/Saulus albordiĝis ĉe sudokcidenta Malto en ŝtormo. Tiu 

golfo nun portas la nomon St Paul’s Bay/San Pawl il Bahar. Apud ĝi situas la granda Akvario de Malto 

sur klifo super la maro, sur kiu malrapide veturas boatoj. La lastan tagon ni sen vintraj vestoj sidis tie 

kaj manĝis divers-specajn specialaĵojn lokajn. (kolbasetoj, olivoj, sunsekigitaj tomatoj, serranoŝinko, 

fromaĝoj diversspecaj, ktp) Kun tio ni trinkis tre bongustan lokan vinon. Kelkloke ni vidis etajn vitejojn, 

sed la kalkŝtona surfaco ne surhavis humon. Multe de la manĝaĵo oni importas plejparte de proksima 

Italio/Sicilio. La manĝaĵo dum la semajno estis bongusta kaj abunda. Multe de la manĝaĵo estis kaptita 

el la maro. 

Sidi super la Mediteraneo sentante ke estas plena somero estis granda ĝuo. Revenante hejmen al 

Svedio ni estis bonvenigataj per neĝoŝtormo kaj malvarmo. Apud St Paul’s Bay estis konstruitaj multaj 

grandaj hoteloj. Nia nomiĝis Palace Hotel kaj situis en la vilaĝo Qawra. Ĝi estas renovigita en aprilo ĉi 

tiun jaron, enhavas naĝejon, saŭnon, jakuĉi, kafejon, belan korton. Dum la semajno oni aldonis multajn 

kristnaskajn ornamaĵojn, kristnaska arbo kun koloraj globetoj, rangifero en neĝo, kripo kun preskaŭ 

unumetraj figuroj – Maria, Jesuo kaj la tri reĝoj. Multaj el la dekoraĵoj rakontas, ke estas tre religiema 

lando. 98% el la loĝantoj estas katolikoj. Oni ja ne forgesu, ke la insulo estis la fama centro por la 

Kruckavaliroj. 

Ĉiuj grupoj de invadantoj en diversaj periodoj alportis ion bonaĵon al Malto. La araboj instruis kiel 

kultivi en la malfekunda tereno. Ili konstruis terasojn por pli bone uzi la pluvakvon por la plantoj. Ilia 

plej grava influo verŝajne estis al la lingvo. La malta lingvo nun parolata estas forte influata de la araba 

lingvo. Ĝi estas la unua lingvo en la lernejoj, la angla la dua. Ambaŭ estas oficialaj lingvoj. Ĉiuj stratŝildoj 

kaj informoj estas en ambaŭ lingvoj. Multaj homoj bone parolas angle kaj mi legis, ke oni eĉ ofertas 

anglajn kursojn por fremdlandaj studentoj, same kiel en suda Anglio. En la oferto oni aldonas, ke estas 

pli agrable lerni anglan lingvon en sunbrilo sub blua ĉielo ol sub pluvo en Anglio! 

Ni faris plurajn ekskursojn kaj ĉie videblis la flavetaj, kalkŝtonaj kasteloj kaj fortikaĵoj, ankaŭ preĝejoj 

kaj katedraloj. Ili aspektis kiel ornamaĵoj sur la malaltaj deklivoj (la plej alta 230 metrojn), brilantaj sub 

la sunbrilo starantaj sur la pli blanka grundo. Ni lernis pri diversaj grupoj de homoj, kiuj diverscele 

”vizitadis” la bone situata insulo. La prosperaj bronzepokaj grupoj loĝis tie inter 2 500 a Kr – 700 a Kr. 

Ili konstruis urbetojn kaj vilaĝojn por si. Poste vizitis la fenicioj por komerci kaj rabi. 

Ekde 218 a Kr la maltaj insuloj estis parto de la romia regno. Sekvis gotoj kaj vandaloj. Ekde la jaro 870 

post Kr kalifoj postsekvis. Islamanoj kaj kristanoj diverstempe inter si posedis la potencon sur la insulo. 

Imperiestro Karlo V donis Malton al la Johanita ordeno. (Johaniterorden). 1530 la Kruckavaliroj setladas 

en Grand Harbour, kie ekzistis bonaj, profundal golfoj. 1565 venis la otomanoj kun granda armeo kaj 



tenis la urbon en La Granda sieĝo fare de Suleman la Granda. Ĝi daŭris monatojn. La Kruckavaliroj 

gajnis en la fino kaj lernis i.a., ke oni devas konstrui multajn fortikaĵojn diversloke sur la insulo. 1566 la 

nova ĉefurbo Valetta konstruiĝis kaj ricevis nomon de la Grandmastro La Valette. Statuo de li ankoraŭ 

protektas la urbon kaj la parlamentejon en la centro de la ĉefurbo. Pluraj fortikaĵoj estis konstruitaj 

ĉirkaŭ Grand Harbour. La stratoj en Valetta estas rektaj kaj la kvartaloj kvadrataj. La fama Johano-

katedralo estis konstruita de Gerolamo Cassar, fama arkitekto 1573–1577. La interno de ĝi estas ege 

riĉe dekorita per artaĵoj kaj oro. Troviĝas multaj tomboj en marmoro, kie kavaliroj kaj nobeloj estas 

entombigitaj. Pluraj ”ĉambretoj” troviĝas kaj apartenis al grupoj de diversaj ”lingvoj” kaj portas iliajn 

simbolojn. Muzeo en la katedralo enhavas multajn verkojn de Caravaggio. Oni prijuĝas tiun parton la 

plej valora en la katedralo. 

1798 Napoleono invadas Malton kaj la Kruckavaliroj estis forpuŝitaj. Lord Nelson helpas al la maltanoj 

forigi la francojn. Komenciĝas la brita periodo. 

Nia norvega gvidantino estis tre lerta kaj ŝi rakontis al ni pri multaj sanktuloj, historiaj evenytoj, kaj ni 

sentis ĉirkaŭ ni ”la movojn de la flugiloj de la historio”. Ni tuŝis la homajn faraĵojn de antaŭ miloj da 

jaroj, kvankam ni vivis en moderna hotelo kaj vojaĝis en modernaj busoj. 

1921 Malta ricevas propran konstitucion. 1934 La malta lingvo kune kun la angla fariĝis oficiala lingvo. 

Dum la dua mondmilito Malta estis forte bombardita, ĉar la brita mararmeo de Mediteraneo havis 

havenon en Valetta. 1964 Malta estis memstara en Common Wealth. 1974 Malta fariĝis memstara 

respubliko. 2004 Malta membras en EU. 2008 Malta enkondukas eurojn. Ĵus pretiĝis rekonstruiga 

projekto en Valetta. 

Sube kelkaj nomoj de urboj en la malta lingvo 

Mgarr, Ghadira, Mdina, Hagar Qim, Ta’Dbeigi, Qawra. 

Mirinda vpojaĝo al eta insulo, kiu iam situis meze en la mondo. 
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