
Kraj z niedopasowanych części

Godzina 19:30, za chwilę na obu głównych kanałach maltańskiej telewizji rozpoczną się 

wiadomości, podsumowujące miniony dzień w życiu filigranowego państwa. Opowiedzą o tym, co 

martwi 500-tysięczne społeczeństwo, przedstawią najnowsze doniesienia. Każde – na odwrót. 

Telewizyjne starcie

Gdy na jednym kanale widzimy premiera wstydliwie wychodzącego z budynku parlamentu, na 

drugim, w innym ujęciu tej samej sceny, wychodzi z niby hollywoodzki twardziel. Opisywane są te 

same afery, te same scenerie i identyczne widoczki emanują z ram telewizora na obu kanałach. 

Skaczę z jednego na drugi. Chwytam narrację. Blisko, bardzo znajomo, jak w Polsce.

Podczas gdy jeden kanał – One TV – pokazuje dyskusje dwóch polityków partii laburzystowskiej o 

tym, co jeszcze poprawić w państwie, w drugim, Neo TV, lider partii nacjonalistycznej, przemawia do 

małego tłumu w jednym z maltańskich miasteczek. Nieporadnie upudrowana twarz świeci się w 

reflektorach.

Wkrótce później wychodzimy na miasto – a właściwie na zespół miast, bo aglomeracja Valetty składa 

się z dziesiątek mikroskopijnych miejscowości, będących w istocie drobnymi kwartałami metropolii. 

Mamy dość gwaru i rozgardiaszu, panującego wokół naszego hotelu, w St. Juliens. 

Idziemy w kierunku ciszy, łagodniejszych świateł i niższych budynków. Przechodzimy przez pełen 

krzewów opuncji i wysokich traw wąwóz i trafiamy do St. Gwann, miejscowości spokojniejszej, 

bardziej tubylczej, troszkę zaniedbanej. Idąc w kierunku centrum widzimy nagle podświetlony 

tandetnymi LED-ami napis „Parti Laburista” (Partia Pracy), pod którym znajduje się lokal nie 

wyglądający bynajmniej na lokalną siedzibę partii. To pub: zwykła maltańska knajpa, w której kilku 

panów siedzi przy piwie. Na ścianach emblematy partyjne, portret premiera oraz legendarnego 

przywódcy z pierwszych lat niepodległości – Doma Mintoffa.  Na wielkim telewizorze program 

publicystyczny One TV.

Poza tym wszystko wygląda, jak w każdym innym tutejszym lokalu. Czy trzeba mieć kartę 

członkowską by tu się napić? To tak jakby w Polsce ludzie widywali się w barach pod portretem 

urzędującego premiera – albo lidera opozycji. Troszkę dziwnie.

Nie mijają dwie minuty a widzimy drugi otwarty pub, a w środku grupę starszych ludzi. Znów 

wstydzimy się wejść, jednak jeden z siedzących przy stole zaprasza nas ruchem ręki. 

- Piwo dla Was? – pyta. Nie ma potrzeby precyzować marki, i tak monopolistą w kraju jest jedna 

firma: Cisk. 

Rozglądamy się wkoło. Piękny wystrój, jakby nic nie zmieniło się tu od lat 60. Ściany gęsto pokrwają 

blaszane reklamy alkoholi, po których widać, że nie zawieszono ich tu dla stylu, a po prostu nigdy nie 

zdjęto. Pomiędzy paniami w strojach pin-up girl i butelkami ginu wisi obrazek z Maryją. Kawałek dalej,

po drugiej stronie, portret Matki Teresy. W telewizorze Neo TV, kanał konserwatystów. 

- Skąd jesteście? – zagaduje nas po angielsku jeden ze starszych ludzi, jak widać właściciel baru.

- Z Polski – odpowiadamy. 



- O piękny kraj, byliśmy jeden raz u was..

Pytamy: Cracow, Warsaw, Wieliczka Salt Mine?

- Nie, na pielgrzymce, w Częstochowie. Odwiedzić Waszą Matkę Boską. Bardzo szanujemy też 

waszego papieża, wielki człowiek… - mówi podając nam tradycyjną przekąskę – kawałki owczego sera

z oliwkami, suszonymi pomidorami i chrupkim pieczywem.

No jasne - jesteśmy w knajpie Parti Nazjonalista, tuż obok lokalu Lewicy. Małe miasteczko a w 

centrum, jak w telewizji – dwie knajpki, dwa niezależne życia. Pytamy naszych gospodarzy o 

konkurencję, pani w krótkich włosach, widocznie żona właściciela, macha tylko ręką.

Gdy dowiadują się, że mieszkamy w St. Juliens, od razu się rozgadują, a mają co wspominać, w ciągu 

ostatnich 50 lat Malta zmieniła się nie do poznania. 

- Gdy byłem mały ojciec zabierał mnie do St. Juliens, mówił mi o tym, że wygląda jak Nowy Jork… 

Wspomina właściciel. Kawiarnie, neony, wysokie domy…. Ale to nic w porównaniu z tym co jest teraz.

Wydzierają ziemi każdy skrawek gruntu, burzone są nasze tradycyjne domy. Znikają uprawy… Wiecie, 

że w latach 60 wszędzie tu wokół były pastwiska? Robiliśmy ser, taki jaki teraz jecie. Wszystko się 

zmieniło…

Znów spoglądam wokół siebie, na lokal-azyl, w którym, nie licząc czterdziestocalowego telewizora 

można się poczuć jak w minionej epoce. Widzę program, w którym co i rusz pojawia się twarz 

Bernarda Grecha – lidera prawicy. Smutne jest to, że ani on, ani jego lewicowi adwersarze nie mają 

nic przeciwko agresywnej deweloperce, szerzącej się w ostatnich latach na Malcie. 

- To chyba normalne, że ludzie chcą się napić z tymi, którzy mają takie same poglądy – mówi mój 

nauczyciel Danny, pół-brytyjczyk, pół-maltańczyk, zapytany o to, jak popularną rzeczą na Malcie są 

puby pod partyjnym szyldem.

Danny nie widzi w tym nic dziwnego. Jeżeli już, to, że jesteśmy zaskoczeni. W sumie to ma rację, po 

co wdawać się po alkoholu w polityczne sprzeczki prowadzące donikąd?

- Wiecie, tak jest od pokoleń, dzieci głosują na tę partię, co ich rodzice, rodzice na tę co dziadkowie… 

Są dwa społeczeństwa, jesteśmy podzieleni, myślimy co innego, spędzamy czas w innych miejscach. 

- Zresztą to nie jedyny podział. Wiecie, niby wszyscy kibicujemy naszej reprezentacji w piłkę, ale 

wiadomo jaka ona jest. Beznadziejna. Dlatego każdy ma swojego faworyta – albo Włochów, albo 

Brytyjczyków. W czasie finału Euro doszło nawet do bójek…

Akurat ten element maltańskiego pęknięcia nie pokrywa się z poglądami politycznymi. Anglii lub 

Włochom kibicują obie strony sporu. Zresztą nie dziwne. W XIX wieku, gdy rodził się nowoczesny 

naród maltański, to Brytyjczycy wspierali jego formowanie, pragnąc w ten sposób zmniejszyć wpływy 

kultury włoskiej, która dotychczas dominowała wśród elit (Sycylia leży zaledwie 80 kilometrów na 

północ). Powstawały szkoły, nowoczesna administracja, wszystko w dopiero co skodyfikowanym z 

inicjatywy Brytyjczyków języku maltańskim. 

Konserwatyści i zwolennicy dawnego ładu, często sa stronnikami języka włoskiego. Stoją w opozycji 

do władz Londynu. Bieguny te szybko się jednak mieszają, z czasem to lewica staje się antybrytyjska, 



a prawica zacznie poszukiwać sojuszu. Gdy w 1964 roku Malta uzyskuje niezależność, szybko władzę 

w niej obejmuje Partia Pracy, która swoją politykę opiera na wrogości wobec dawnego imperium, a 

aliansów szuka w zupełnie nieoczekiwanym miejscu – w zbliżeniu w Libią, rządzoną przez młodego 

pułkownika Muammarra Kaddafiego., Jednocześnie, nie mając środków na stworzenie własnej 

telewizji, władze transmitują telewizję Włoską – dzięki temu każde dziecko wychowane na bajkach z 

lat 70 i 80 doskonale zna język Dantego. Od ponownej liberalizacji w latach 90, coraz większe wpływy 

Włosi uzyskują również mniej legalnie – szczególnie za pośrednictwem sycylijskiej (i nie tylko) mafii, 

która dziesiątki milionów zainwestuje w tutejszy „cud gospodarczy”.

Znów włączam telewizor. Rozumiem niewiele, maltański to wszak jedyny semicki język w Europie.  

Bliżej mu do arabskiego i hebrajskiego niż do pozostałych języków kontynentu. Ale setki lat 

kolonizacji – najpierw przez Kawalerów Maltańskich, następnie przez Brytyjczyków, zostawiły swój 

ślad – tak naprawdę, znając angielski i troszkę łacinę, jestem w stanie domyślić się o co chodzi.

Skaczę więc między kanałami. Pochodzący z wysp unijny komisarz ds. tytoniu przyjmował łapówki – 

dowiaduję się ze stacji One TV (tej lewicowej). Owszem, są takie podejrzenia, ale za to zatrudnił Leo 

Messiego do kampanii przeciw paleniu – mówi prawicowa Neo TV. Konkurencyjna stacja jest 

nieuczciwa i słucha poleceń polityków – ujawnia Neo TV. To bzdury – kontruje w tym samym czasie 

One TV. Jakby się umówili. 

Trudno nie poczuć się jak w Polsce. Tyle, że uczciwiej, bo obie strony są prywatne. Publiczne media 

po prostu wycofują się z dysputy. Państwowa TVM w tym czasie puszcza dokument o renowacji 

renesansowych klasztorów, sympatyczny mnich opowiada o szpitalach dla XVI wiecznych żołnierzy.

Do 2011 roku w kraju nielegalne są rozwody. Nie zmieniają tego nawet antyklerykalne rządy Doma 

Minfoffa, który, choć wprowadza instytucję małżeństwa cywilnego, to nie przewiduje możliwości jego

zerwania.

W ogólnokrajowym referendum, zwycięża opcja na „tak”,  jednak wyłącznie 53 do 47 procent. 

Maltański kościół namawia do sprzeciwu. Co ciekawe, referendum zorganizowane jest z inicjatywy 

Nacjonalistów.

Z perspektywy dość konserwatywnej przecież Polski, brzmi to jak zaścianek? Teoretycznie tak, lecz 

jednocześnie, w momencie referendum, również za sprawą prawicowego premiera Laurence’a 

Gonziego, trwają prace nad ustawą wprowadzającą związki partnerskie osób tej samej płci.

Ustawa, po długich dyskusjach, wchodzi w życie ostatecznie w 2014 roku i przewiduje m.in. prawo do

adopcji. Proces przedłuża sprzeciw laburzystowskiego prezydenta, George’a Abeli, który nie chce 

podpisać dokumentu. Robi to dopiero jego koleżanka z lewicy Marie-Louise Coleiro Preca. W 2017 

roku legalne stają się małżeństwa, a obecnie kraj jest, według badań międzynarodowych organizacji, 

jednym z najlepszych miejsc do życia dla osób LGBT+.

W Polsce pierwsze prawo o rozwodach cywilnych pojawia się już w XIX wieku (choć np. w II RP aby go

uzyskać trzeba się mocno postarać). Kwestia związków jednopłciowych nadal budzi u nas 

kontrowersje. I jest identyfikowana z lewicą.

Z drugiej strony – na tej samej Malcie, obowiązuje najostrzejsze w Unii Europejskiej przepisy 

aborcyjne. Usuwanie ciąży jest zakazane w każdym wypadku – również śmierci matki. Mimo kilku 



„Strajków kobiet”, również obecny lewicowy rząd, nie wydaje się nic z tym robić. Z perspektywy 

naszego kraju, gdzie często to tęczowe flagi powiewały na marszach pro-choice, wydaje się to 

paradoskem.

Obecny lider prawicy, Bernard Grech, jest zdania, że decyzja jego partii o referendum ws. rozwodów 

była błędem. 

Płytka rana

Podziały, głębokie na powierzchni okazują się płytkie, gdy przychodzi do spraw praktycznych.

W kolejnych dniach widzę jeszcze kilkanaście pubów legitymowanych przez Laburzystów i kilka pod 

znakiem „Każin Nazzjonalista” (Klub Nacjonalistów).  Jednak, jak to często bywa, wielu nie odnajduje 

się w dwubiegunowym życiu politycznym, gdzie można być z nami, albo przeciwko nam. Widzą w tym

spektakl, tworzony dla odwrócenia uwagi od spraw ważnych.

Szczególnie, że na podstawowym poziomie wiele rzeczy obie partie łączy. Na przykład – bardzo 

swobodny stosunek do inwestycji. Co prawda prawica mówi o tym, jako o elemencie „narodowej 

tożsamości” a lewica troszkę stara się to ukryć, lecz obaj solidarnie wspierają dziki rynek budowlany , 

pełen samowolek, podejrzanie przyznawanych zezwoleń i minimalnym poszanowaniu dla środowiska 

naturalnego. Obie partie zgadzają się też, że Malta powinna pozostać rajem podatkowym i bronią 

ustawy o „złotym paszporcie” zezwalającej każdemu, kto zainwestuje na wyspie 700 tysięcy euro i 

wykupi nieruchomość za 750 tysięcy, zostać obywatelem kraju. A więc i Unii Europejskiej.

Dla dziesiątek miliarderów z Rosji, Chin czy państw arabskich, brzmi to jak zaproszenie. Mimo żądań 

Komisji Europejskiej, rząd w Valeccie, utrzymuje prawo. W tym przypadku niemal wszyscy politycy są 

zgodni.

Maltańskie władze, co do zasady, nie pytają też skąd pochodzą inwestowane pieniądze. W ten sposób

kraj staje się rajem dla organizacji przestępczych z całego świata, które piorą pieniądze poprzez 

nieopłacalne inwestycje, zwłaszcza w hotelarstwo, budując na pustkowiach przepłacone i często nie 

działające hotele. Drugą „nogą” maltańskiego raju finansowego jest hazard – szczególnie 

internetowy. Dzięki ulgom podatkowym i bardzo niewielu przepisom, firmy bukmacherskie, kasyna 

online, mogą prawie bez zezwoleń legalnie prowadzić działalność na unijnym terenie. One również 

inwestują w biura, a ich pracownicy, zwykle przybywający z innych państw Europy, zamieszkują 

wyrastające jak grzyby po deszczu apartamentowce górujące nad tradycyjnymi maltańskimi 

siedzibami z żółtego wapienia. Przy okazji zawyżając ceny mieszkań na ograniczonym morzem terenie

do niebotycznych kwot. 

Mafia state, to słowo, które najczęściej słyszy się w narzekaniach maltańczyków. Pewnej soboty po 

pysznym makaronie zjedzonym w jednej z restauracji w Valeccie, trafiam na demonstrację 

naprzeciwko budynku Trybunału Sprawiedliwości.

Po jego drugiej stronie stoi pomnik, otoczony kwiatami, kartkami i obwieszony zdjęciami kobiety, 

która dla wielu poległa w walce ze skorumpowanym systemem.



16 października 2017 roku, dziennikarka śledcza Daphne Caruana Galizia, wsiada do samochodu 

przed swoim domem. Chwilę później ginie w wybuchu zamontowanej w nim bomby. Jej śmierć 

doprowadza do wielkich, na skalę kraju, demonstracji i przedterminowych wyborów.

Galizia od ponad dwudziestu lat walczy z nadużyciami władzy. Bada związki między najwyższymi 

urzędnikami, a przestępczością zorganizowaną. Ujawnia niejasne przepływy gotówki na kontach 

polityków. Doprowadza do skazania syna sił zbrojnych za handel narkotykami. Nie przepuszcza 

nikomu.

W latach 90 otrzymuje pierwsze telefony z pogróżkami. Na progu domu znajduje swego psa z 

poderżniętym gardłem. Liderzy obu opcji zarzucają jej polowanie na sensacje i działanie na 

„polityczne zlecenie”. W 2006 roku ma miejsce pierwszy zamach na jej życie. Jej dom zostaje 

podpalony. Niedługo później dochodzi do eksplozji w samochodzie jej sąsiada.

W 2008 roku zakłada bloga Running Commentary, na którym prześwietla maltańską klasę polityczną 

oraz jej związki z międzynarodowym biznesem i przestępcami. Strona staje się jedną z 

najpopularniejszych na Malcie.

Osiem lat później wybucha afera Panama Papers, pokazująca skalę oszustw podatkowych wśród 

przedsiębiorców i urzędników państw z całego świata. Wśród nich nie braknie maltańczyków. Jednym

z nich jest premier z ramienia Partii Pracy, Joseph Muscat, a także jego żona i grono związanych z nim 

biznesmenów.

Galizia publikuje kolejne artykuły. Dowodzi, że elita władzy jest doszczętnie skorumpowana, wykazuje

podejrzane transakcje w trakcie budowy największej w kraju elektrowni. Muscat oraz jego otoczenie 

wszystkiemu zaprzeczają. 

Jej śmierć jest szokiem. Wygląda na zabójstwo polityczne – w demokratycznym kraju Unii 

Europejskiej. Niektórzy spekulują, że nie tylko nie stoi za nim środowisko ówczesnego premiera, ale 

że ktoś chciał go wrobić. Lub wyjaśnienie jest prostsze – po prostu przeszkadzała zbyt wielu ludziom.

W kraju wybuchają wielotysięczne protesty. Upadek rządu Muscata doprowadza do nowych 

wyborów, w których premier znów decyduje się startować. Choć w trakcie kampanii wypływają na 

wierzch kolejne niewygodne informacje, jego partia wygrywa, a on sam będzie cieszył się władzą do 

2020 roku.

Powstaje niezależna komisja mająca wyjaśnić sprawę. Choć znajdują się w niej członkowie wszystkich 

środowisk politycznych, prace trwają bardzo powoli. Pierwszymi skazanymi są wyłącznie bezpośredni 

sprawcy zamachu, którzy zamontowali bombę oraz taksówkarz, który miał z nimi współpracować. 

Wzmianek o zleceniodawcach brak. 

- Ignorowano setki stron materiałów dowodowych, oddalano nasze skargi, co do przebiegu śledztwa, 

żyjemy w mafijnym kraju, który elity zamiast kierować się sprawiedliwością – rozbrzmiewa doniosły 

głos jednej z mówczyń w trakcie protestu. 

Ostatecznie, po dwóch latach przesłuchań, przeglądania teczek i oglądania nagrań, za winnego 

morderstwa uznano jednego z najbogatszych maltańczyków Yorgena Fenecha. O tym, że przez wiele 

lat był on blisko z politykami obu obozów nie wspomniano. Sprawa została zamknięta.



Na głównym deptaku miasta Triq ir-Reppublika zebrało się kilkaset osób. Wielu z nich ma czarno-

białe portrety Galizii, napisy Our National Hero i We Want Justice. Jak się dowiaduję, gromadzą się tu 

szesnastego dnia każdego miesiąca – w swoistą „miesięcznicę” zamachu.

- Król jest nagi, nie mamy już złudzeń – deklaruje kolejny mówca.

Idę nadmorską promenadą. Grupa dzieci gra mecz piłki wodnej, potężne fale unoszą ich drobne ciała. 

O balustradę opierają się rodzice, kibicując swoim pociechom. Patrzę na pnące się wokół mnie domy, 

na grupy emigrantów z Afryki tłumiących się wokół parkowych ławek, na ceramiczne figurki Maryi 

zdobiące wejścia do domów. Wieczór jest ciepły. Jest dobrze, jest beztrosko.

Pytanie jak długo to potrwa. Jak ludzie będą w stanie kanalizować emocje w już ustalonych 

podziałach, zrzucać winę na „tych drugich”?. Jak długo musi wrzeć woda nim pokrywa ustąpi pod jej 

ciśnieniem?

 I co to będzie oznaczało dla nas?

 

English Abstract

Malta is one of the smallest countries in Europe. Although its population is of a medium-large 
European city, it has a very complexed and dynamic political life. Defined mostly by a major division 
between nationalistic-liberal and a social democratic parties. When we look deeper at current Maltese 
situation, this fracture might, however, turn out to be superficial.
On the surface, in a media discourse, it seems to be very strong. When whatching TV news in two 
main private channels, we can observe two opposite narratives - which, to some extent, is similar to 
what is happening now in Poland. Two languages and two visions of the world are fighting with each 
other.
In Malta it seems to be even stronger.  I was very surprised when I discovered, that even places like 
pubs could belong to a political party and even more surprised that Maltese people don't see anything 
bizarre in that. 
This division stems from a complicated history of the archipelago, a mixture of various influences: 
nations, customs and identities. This variety, a unique mosaic, is a root of modern conflics - who we 
are as Maltese - a stronghold of Catholicism or a modern, liberal European country? Should we 
identify more with Italians - who are our closest neighbour, British, who shaped our modernity or 
Arabs, with who we share similar language?
This conflict, skillfully managed by the politicians and businessmen, distracts people and draws 
attention from genuine problems. Malta is country standing on the edge of environemental disaster, 
where real estate market is absorbing its land, without almost any rational regulations. 
Maltese "economic boom" of last years didn't bring many benefits to normal people, who have to 
struggle with skyrocketing house prices and overpopulation. In the same time, many shady investrors, 
sometimes related to criminal ornanizations, are profiting from collaboration with politicians of both 
parties  - and people who are trying to fight with that situation are blackmailed and even killed. 
Assasitation of investigave journalist Daphne Caruana Galizia in 2017 was a shock to whole Europe. 
However, still, despite protests of many citizens, both of parties, seem not to be interested in fully 
solving its mystery. 


