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Fajerwerki na Malcie 

 
Fajerwerki na Malcie to ważna część kultury świętowania i tradycja sięgająca czasów Zakonu 
Rycerzy św. Jana.  
W 1530 roku zakon, który po upadku Jerozolimy szukał swojego miejsca na świecie, 
najeżdżając miasta i wyspy basenu Morza Śródziemnego, by ostatecznie ulec potędze 
Imperium osmańskiego, za zgodą cesarza Karola V, osiedlił się na Malcie.  
Zakon celebrował swoje najważniejsze święta specjalnymi pokazami pirotechnicznymi, które 
były wyrazem radości z nadzwyczajnych wydarzeń, takich jak wybór wielkiego mistrza, wybór 
papieża, narodziny księcia lub rocznica urodzin patrona zakonu. 
Fajerwerki inspirowane były wystrzałami armatnimi i ogniem muszkietów.  
I tak „feu de joie” (ogień radości), to kaskada szybko następujących po sobie wybuchów, 
naśladujących wystrzały z muszkietów – uroczysty salut powitalny używany przy rzadkich, 
ważnych okazjach narodowej radości.  
Solfarelli d'aria to seria efektownych, kolorowych, niezbyt mocnych wybuchów 
wystrzeliwanych w niebo z dużą prędkością. 
Jigjifogooh (po włosku: gioco di fuoco), znane lepiej jako koła św. Katarzyny (irdieden), to 
zmechanizowany, obracający się zestaw kół zamocowanych na słupie ziemnym, z którego 
wystają płonące rury gazowe.  
Tradycja pokazów sztucznych ogni związana z zakonem, rozpowszechniła się również wśród 
ludności Malty. Religijni mieszkańcy co roku czcili swoich świętych patronów, organizując 
festyny, których obowiązkowym punktem były, i nadal są, pokazy ogni sztucznych.  
Do dzisiaj w maltańskich miastach i wsiach odbywa się około 100 festynów. Miasta, wioski, 
kluby pirotechniczne konkurują ze sobą pod względem urody pokazów i umiejętności 
pirotechnicznych. 
Na Malcie działa ponad 30 wytwórni fajerwerków, a produkcja sztucznych ogni to dla wielu 
osób hobby i całoroczne dodatkowe zajęcie. 
Niestety, zazwyczaj bogaty kalendarz wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, takich jak wiejskie 
festyny, festiwale średniowieczne, festiwale muzyczne, koncerty, parady rycerskie, oraz 
festiwale fajerwerków, został w tym roku bardzo ograniczony w epidemią COVID-19.  
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Całoroczny festiwal fajerwerków MALTAFIREWORKS FESTIVAL, organizowany od 2004 roku, 
kiedy Malta dołączyła do Unii Europejskiej, miał w tym roku w programie tylko cztery 
wrześniowe wydarzenia: 
4 września 2021 - Xagħra Gozo 
9 września 2021 - Mqabba 
11 września 2021 - Mellieħa 
I …. wielki finał, 20 września 2021 – Grand Harbour Valletta 
Już od wczesnych godzin wieczornych mieszkańcy, całymi rodzinami, zaopatrzeni w 
rozkładane krzesła i termosy, gromadzili się na nabrzeżu Wielkiego Portu w Valletcie. Turyści 
zaczęli się pojawiać nieco później. Nabrzeże jest długie (ponad 2 km) więc miejsca starczyło 
dla wszystkich. Pierwsze wystrzały  (feu de joie) zabrzmiały po godzinie 21-ej, a cały pokaz 
trwał do około 23-ciej. Jeśli ktoś uczestniczył tylko w początkowej części pokazu, mógł mieć 
uczucie niedosytu. Pokaz rozkręcał się stopniowo i miał swoją dramaturgię, a nawet, pewną 
koncepcję artystyczną.  
Krótsze i dłuższe sekwencje fajerwerków były dziełem 29 fabryk i 45 stowarzyszeń 
fajerwerków z całej Malty i Gozo. https://youtu.be/zXnC0ucNnMs  
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