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Narodowe Muzeum Archeologiczne 
Jeśli chcesz poznać wczesną historię Malty, a nie masz dużo czasu, 
odwiedź Narodowe Muzeum Archeologiczne. Mieści się przy 
reprezentacyjnej Triq Ir-Repubblika (ulica Republiki), w jednym  
z najbardziej stylowych barokowych budynków Valletty – Auberge 
de Provence.  Oberże były siedzibami tzw. języków Zakonu Rycerzy 
Maltańskich. Zakon, ze względu na dużą liczbę członków, był 
podzielony na osiem jednostek zwanych „językami”, z których 
każda miała swoją siedzibę (oberżę).  

Budynek sam w sobie jest wart obejrzenia. W porównaniu  
z innymi  oberżami, wyróżnia się pięknymi zdobieniami i barokową 
architekturą w najlepszym stylu.  

 

 

 

 

 

 

 

Najładniejsze pomieszczenie dawnej siedziby rycerzy języka 
prowansalskiego to wielki salon, wykorzystywany przez rycerzy 
maltańskich do ważnych spotkań, rozmów biznesowych i jako sala 
bankietowa. Do dzisiaj to jedno z najbardziej reprezentacyjnych 
pomieszczeń na Malcie. Obecnie odbywają się tam prace 
konserwatorskie. 

Ekspozycja zbiorów archeologicznych w muzeum poprowadzi nas 
przez historię Malty od czasów neolitycznych (5200-2500 p.n.e.), 
aż do wczesnego okresu fenickiego (400 p.n.e.). To w Narodowym 
Muzeum Archeologicznym znajdują się oryginały najcenniejszych 
elementów megalitycznych budowli z okresu neolitu oraz liczne 
artefakty pochodzące z wykopalisk archeologicznych z Malty  
i Gozo (Skorba w Żebbiegħ, Ġgantija w Xagħra na Gozo, Trxien  
w Paoli).  

W niezbyt dużej przestrzeni muzeum, w przejrzysty sposób, 
zaprezentowano opisy i plany maltańskich świątyń megalitycznych 
oraz historię ich odkrycia. 
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Najwcześniejsze narzędzia używane w codziennych czynnościach 
oraz przedstawienia ludzi i zwierząt, pokazują umiejętności 
artystyczne pierwszych mieszkańców wyspy i pozwalają 
zapoznać się z ich życiem codziennym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZW muzeum możemy podziwiać Śpiącą Wenus, nazywaną też Śpiącą Damą lub Śpiącą 
Kapłanką, przeniesioną do muzeum z hypogeum Ħal-Safl ieni, które znajduje się w dzisiejszej 
Paoli oraz słynną „Wenus z Malty” (z Ħaġar Qim). 

Do cennych eksponatów należą również brązowe sztylety (odzyskane z warstw epoki brązu  
w świątyniach Tarxien), złoty wisiorek Horusa i Anubisa oraz antropomorficzny sarkofag, oba 
należące do okresu fenickiego. 

  


