
Kultura na Malcie podczas pandemii Covid – 19 

Malta jest  liderem szczepień przeciw wirusowi COVID – 19.  Szacuje się,  że po drugiej 

dawce szczepionki  jest  tam około 76 procent  obywateli.  Używane są cztery preparaty:  Pfizera, 

Moderna,  AstraZeneka  i  Johnson&Johson.  Jak  jednak  w  praktyce  wygląda   życie  na  Malcie 

w reżimie sanitarnym? Czy Maltańczycy przestrzegają obostrzeń? I co najważniejsze: jak wygląda 

życie kulturalne na tej małej wyspie, kojarzonej głównie z wakacjami i wypoczynkiem? 

Problemy pojawiają  się  już  na  wstępie.  Jeżeli  chcemy pojechać  na  Maltę,  ale  jesteśmy 

przeciwnikami  szczepień,  to  musimy  przygotować  się  na  problemy  i  utrudnienia...  Obecnie, 

wpuszczani  są tylko turyści  posiadający certyfikat  szczepienia przeciw korona – wirusowi  lub 

aktualny,  negatywny  wynik  testu  na  jego  obecność  (wykonany  72  godziny  przed  dotarciem 

na Maltę).  Ta  ostatnia  opcja  wiąże  się  z  dodatkowymi,  niemałymi  kosztami.  Do  tego  należy 

wypełnić  formularz lokacyjny pasażera (Passenger  Locator  Form),  tak aby w razie  wystąpienia 

ogniska choroby, jednostki odpowiedzialne miały do nas kontakt. Brak jakiegokolwiek dokumentu 

sprawi,  że  nie  zostaniemy  wpuszczeni  do  środka  transportu  (procedury  obowiązują  dla  dróg 

powietrznych i morskich). 

Wobec tego, restrykcje sanitarne zaskoczyły mnie już w samolocie. Zaledwie trzy tygodnie 

wcześniej  leciałam do Grecji,  gdzie  obłożenie  pokładu  było  pełne.  Owszem,  trzeba  było  mieć 

maseczkę i w razie możliwości nie spożywać posiłku oraz nie pić (najlepiej w ogóle), ale w tanich 

liniach  lotniczych miejsca  jest  mało.  A ja  siedziałam obok całkowicie  obcych mi  ludzi  „ramię 

w ramię”.  Zupełnie  inaczej  niż  w liniach AirMalta.  Tu poważnie potraktowano termin „dystans 

społeczny”.  Siedziałam sama na trzech miejscach.  I musiałam mieć maseczkę na twarzy,  na co 

personel  samolotu  zwracał  baczną  uwagę.  Czy czułam się  bezpiecznie?  Tak.  Było  mi  również 

bardzo wygodnie... 

    Analogiczna procedura obowiązuje podczas zapisu do szkoły językowej. Ja uczyłam się EC 

Malta. Aby w ogóle zostać przyjętym, należy przed rozpoczęciem nauki wysłać na email szkoły 

dokument  potwierdzający  pełen  cykl  szczepień.  Osoby  nie  zaszczepione,  nie  są  dopuszczane 

do stacjonarnej nauki. Do tego, na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych 

na  nos  i  usta.  Z  windy  mogła  korzystać  tylko  jedna  osoba  naraz  (co  było  bezwzględnie 

przestrzegane  oraz  irytujące).  Na  wejściu  do  budynku  czekał  przedstawiciel  szkoły  z  płynem 

dezynfekującym w jednej  ręce i  termometrem (bezdotykowym!) w drugiej.  Dodatkową atrakcją 

były  osobne  drzwi  dla  wchodzących  i  wychodzących.  Nawet  jeżeli  ktoś  stał  podczas 

piętnastominutowej  przerwy przed budynkiem,  nie  mógł  wejść  „wyjściem”.  Procedura  pomiaru 

temperatury i oczyszczenia rąk z zarazków była ponawiana. 



Trochę lżej było w hotelu. I znowu mam porównanie do Grecji, gdzie na śniadanie mogłam 

się udać bez maseczki i nikt nie robił mi z tego powodu problemu. Nie na Malcie. W Golden Tulip 

Vivaldi Hotel kazano mi się wrócić do pokoju po maseczkę. W przestrzeni wspólnej musiała ona 

być nałożona! To nic, że za chwilę ją zdjęłam, aby zjeść śniadanie. I może bym się z tego powodu 

nie irytowała,  gdyby nie fakt,  że czystość hotelu była daleka od sterylnej.  Nie czułam zapachu 

płynu dezynfekcyjnego w powietrzu. Nie widziałam, aby poręcze schodów lub chociażby wnętrza 

wind były odkażane. Nawet oba baseny nie należały do najczystszych... 

Jednak chcąc korzystać z uroku Malty w okresie pandemii trzeba się dostosować. 

Jednak  to,  co  na  Malcie  zabolało  mnie  najbardziej,  to  ograniczony  dostęp  do  kultury. 

Uwielbiam operę,  lubię  teatr  i  z  chęcią  chodzę  na koncerty muzyki  klasycznej.  Żadnej  z  tych 

przyjemności nie mogłam doświadczyć podczas swojego pobytu na wyspie. Teatru Manoel, Teatr 

Narodowy w Valletcie był zamknięty z powodu remontu. Ośrodek ten jest miejscem koncertów 

muzyki klasycznej, recitali, musicali, opery, festiwalów muzycznych i oczywiście sztuk teatralnych. 

Umieszczenie tych wszystkich atrakcji w jednym miejscu sugeruje, że chyba nie są zbyt popularne. 

Tym bardziej, że nie ma drugiego takiego obiektu na Malcie. Nawet biblioteki otwarte są zaledwie 

kilka godzin w tygodniu...  Restrykcje  sanitarne  – restrykcjami,  ale  tak  zwanej  kultury wyższej 

(przynajmniej  muzycznej  i  literackiej  -  z  muzeami  rzecz  ma  się  o  wiele  lepiej)  ciężko 

doświadczyć... 

Szczęśliwie mój pobyt na wyspie pokrywał się z świętem narodowym Victory Day. Jest on 

obchodzony 8 września i  łączy w sobie trzy wydarzenia:  zwycięstwo Rycerzy Maltańskich nad 

Turkami  w  1565  roku  (zakończenie  Wielkiego  Oblężenia  Malty),  bunt  przeciwko  żołnierzom 

francuskim okupującym wyspę w 1800 roku i poddanie się Włoch podczas II wojny światowej 

w 1943 roku (Malta zwróciła się wtedy przeciwko dotychczasowemu sojusznikowi - Niemcom). 

Jest  to  również  katolickie  święto  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny,  zwane  el  –  Bambina. 

W przewodniku  po  Malcie  można  przeczytać  jak  ten  dzień  jest  hucznie  obchodzony  przez 

mieszkańców, jak liczne i wspaniałe są fiesty oraz koncerty. Kościoły są wspaniale udekorowane, 

ludzie  tańczą,  śpiewają  i  panuje  wielkie  szczęście.  Jednak  w  trosce  o  zdrowie  mieszkańców 

i turystów,  władze  zdecydowały  wprowadzić  ograniczenia.  Tak  więc,  w  Vallettcie  odbyła  się 

regatta tradycyjnych łodzi dghajsa w porcie Grand Harbour. Wyścig ten odbywa się od 1878 roku, 

więc nawet pandemia nie może mu zaszkodzić.  Również patetyczne wybuchy z armaty zostały 

zorganizowane. Jednak ludzi w samej Vallettcie nie było bardzo dużo. Przechadzając się wąskimi 

uliczkami  stolicy,  można  było  usłyszeć  wojskową  muzykę  wydobywającą  się  z  prywatnych 

odbiorników telewizyjnych. Znacznie więcej działo się w Isla (nazwa jednego z Three Cities). Tam 

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej był szczególnie udekorowany. Dotarłam jednak zbyt późno, aby 

zdążyć  na  procesję.  Zobaczyłam  jej  liczne  ślady  w  postaci  wszechobecnego  konfetti,  pięknie 



ozdobionych ołtarzyków, licznych flag narodowych i czerwonych chust rozwieszonych pomiędzy 

domami. 

Malta bardzo dba o zdrowie swoich gości i obywateli. Nie oznacza to jednak nudy. 

Przyleciałam na Maltę początkiem września 2021 roku. Była to sobota, wieczór (właściwie 

już  noc).  Z  lotniska  wypuszczono  mnie  po  sprawdzeniu  wszystkich  covidowych  dokumentów, 

ważniejszych  niż  dowód  osobisty  czy  bagaż.  Szkoła  języka  angielskiego  już  wcześniej 

zorganizowała  prelekcję  on  –  line,  aby  poinformować  o  wszystkich  środkach  ostrożności, 

ograniczeniach i procedurach obowiązujących podczas pandemii. Dlatego tak dużą niespodzianką 

było  to,  co  działo  się  już  tego  pierwszego  dnia  w  mieście  Saint  Julian's,  w  miejscu  mego 

tymczasowego  zamieszkania.  Powiedzieć,  że  było  dużo  ludzi,  to  nie  powiedzieć  nic...  Malta, 

ogólnie  sprawia  wrażenie  kraju,  gdzie  na  małej  powierzchni  umieszczono  bardzo  wiele.  Ulice 

są wąskie, budynki wysokie. Ale wypełnienie ich taką ilością tłumów wydało mi się już przesadą... 

Być  może  w  licznych,  otwartych  lokalach  obowiązywały  procedury  sanitarne.  Ale  na  ulicy, 

bynajmniej nie było tego widać. 

Malta lubi się bawić. I to nie tylko w weekend. Liczne bary, restauracje i lokale z muzyką na 

żywo otwarte są do późnych godzin nocnych, przez cały tydzień. Również mikro – plaże zrzeszają 

grupki ludzi, aby mogli oni ochłodzić się w morskich falach, napić piwa oraz pogadać o wszystkim 

i  o  niczym.  Picie  alkoholu  na  plaży  jest  legalne  do  północy.  Już  o  godzinie  23  pojawia  się 

kilkunastu policjantów. Nie robią nic konkretnego, tylko stoją, palą papierosy i patrzą. O godzinie 

24 zaczynają przechadzać się wśród nielicznych grupek młodzieży i kulturalnie zwracają im uwagę, 

aby nie spożywali już więcej napojów wysokoprocentowych. O godzinie pierwszej w nocy plaża 

jest zamykana. 

Podobna sytuacja ma się w restauracjach, barach i dyskotekach. Lecz najbardziej oblegane 

są lokale z muzyką live. W Saint Julian's trafiłam pewnego razu do baru - restauracji Die Kuh, gdzie 

zwabiła  mnie  muzyka.  I  to  nie  ta  wydobywająca  się  z  odtwarzacza,  ale  grana  na  żywo.  Jako 

muzykologowi z wykształcenia, nie często zdarza mi się podziwiać artystów – amatorów. Jednak tej 

nocy  miałam  szczęście  i  trafiłam na  artystkę  Jessice  Micallef.  Na  keyboardzie  akompaniował 

jej Matt Caruana. Piękny, silny głos i subtelny akompaniament tworzyły doskonały duet, chociaż 

artyści  działają  osobno.  Wykonali  covery  takie  jak:  „Swallow”  Lady  Gagy  czy  „Everytime 

We Touch” Cascady. Zaśpiewali również tradycyjną piosenkę w języku maltańskim. Udało mi się 

trochę porozmawiać z nimi po zakończonym koncercie. Nie tylko uzdolnieni, ale przemili młodzi 

ludzie. Nie są na sławni, ale mam nadzieję na to, iż w przyszłości to się zmieni. Obydwoje mają 

swoje kanały na youtube, Jessica nawet z własnym utworem1.  

1 https://www.youtube.com/watch?v=1pL-Ui_IuUg&list=RD1pL-Ui_IuUg&start_radio=1   

https://www.youtube.com/watch?v=1pL-Ui_IuUg&list=RD1pL-Ui_IuUg&start_radio=1


Oczywiście  w stolicy nie  było  gorzej.  Tam również  udało  mi  się  obejrzeć  jem session. 

I to nie w weekend, ale w środku tygodnia. Tego wieczoru w Vallettcie, przechadzając się główną 

ulicą  co chwilę  trafiałam nie  tylko  na  ulicznych  grajków,  ale  również  zorganizowane  koncerty 

w restauracjach, barach, lokalach. Byłam zaskoczona ich ilością, jakością i liczebnością widowni. 

To  ciekawe,  że  ośrodki  kultury  nie  organizują  zbyt  wiele  z  powodu  pandemii.  Natomiast 

komercyjne lokale prywatne w ogóle się tym nie przejmują. I zawsze mają komplet publiczności. 

Pijąc piwo czy wino można znacząco podreperować swój gust muzyczny. Profesjonalni muzycy 

zagrają  mam  na  saksofonie  tenorowym  do  którego  za  perkusję  służy  zwykły  taboret.  Nawet 

nie pamiętam nazwy baru w którym słuchałam tego występu. Wiem, że dookoła wszyscy świetnie 

się bawili. 

Tak  więc  na  Malcie  nie  trzeba  obawiać  się  wirusa  Covid  –  19.  Liczne  restrykcje 

i ograniczenia  uchronią  nas  przed  zarazą.  Dezynfekcja  dłoni,  noszenie  maseczki,  ograniczenie 

przestrzeni wspólnej, wysoki procent osób zaszczepionych... Wszystko to sprawia, że możemy czuć 

się  naprawdę  bezpiecznie.  Nie  trzeba  również  obawiać  się  nudy.  O  to  zadbają  prywatni 

przedsiębiorcy...  Potoczne  powiedzenie  mówiące  „wszystko  jest  dla  ludzi”,  bardzo  dobrze 

funkcjonuje  na  tej  niesamowitej  wyspie.  Jeśli  dodamy  do  tego  dobre  szkoły  językowe, 

wielokulturowość i słoną morską wodę, wyjdzie nam nietuzinkowe miejsce, które warto odwiedzić. 

Próby koncertu przy zamkniętym Teatru Manoel



Valletta w czwartkowy wieczór 

Plaża publiczna w Saint Julian's 



Restauracja w Saint Julian's około południa

Plaża publiczna  w St. Julian's 



Isla podczas Victory Day 

Widok z Fort Angel 


