
Historio de Amalfi 

 

 

En mia artikolo de la 15-a de oktobro pri Napolo mi menciis marbordan busveturadon laŭ 

montara serpentina ŝoseo. La fakto, ke mi uzis la vortojn “marborda” kaj “montara”, montras, 

ke la ŝoseo situas nek nur sur marbordo nek nur en montaro, sed inter marbordo kaj montaro, 

kiu pli ekzakte konsistas el krutegaj deklivoj. Pro tio (t.e. situante sur krutegaj deklivoj) la ŝoseo 

permesas belegajn vidojn sur la maron. Miaopinie ĝi estas – inter tiutipaj ŝoseoj - unu el la plej 

belaj en Eŭropo. La regiono estas konata kiel “Marbordo de Amalfi” (inter la urbetoj Positano 

okcidente kaj Vietri sul Mare oriente); ĝi estis eĉ deklarita Monda Heredaĵo de UNESCO. La 

menciita impresega ŝoseo longas 37 kilometrojn. 

Ankaŭ impresega kaj tre interesa estas la historio de la urbeto Amalfi.  

Kiu (ankoraŭ ne konante la historion) povus imagi, ke tiu urbeto – malproksima de granda 

urbo, tre malfacile atingebla, preskaŭ izolita – pasintece estis grava kaj forta ekonomie, politike 

kaj milite? 

Vidu la informojn kiujn mi ĉerpis el la germana vikipedio. 

Oni pensas (sed ne estas certa), ke Amalfi estis fondita en 320 p.K. de soldatoj de la romia 

imperiestro Konstantino. 

Pro la manko de plugeblaj kampoj, la amalfitanoj frue turniĝis al la maro kaj do al la mara 

komerco. Ekde la 6-a jarcento, la urbo estis sub la jurisdikcio de la bizancia gobierno de la itala 

urbo Ravenna, sed pro sia graveco por Bizancio ĝi ĝuis sufiĉe grandan aŭtonomecon.  

En la 9-a jarcento, la urbo finfine akiris sian sendependecon. Per lertaj taktikoj kun la ĉirkaŭaj 

potencoj (bizancanoj, lombardoj, la imperiestro kaj la papo) ĝi sukcesis leviĝi al unu el la plej 

gravaj potencoj en Italio. En 846, la urbo sendis ŝipojn por defendi Romon. Kune kun la ŝiparoj 

de Napolo kaj Gaeta, ĝi sukcesis venki la “saracenojn” (islamanojn) proksime al Romo.  

Amalfi fariĝis la unua el la tiel nomataj maraj respublikoj (Ĝenovo, Pizo, Venecio k.a.). Amalfaj 

komercistoj havis bazojn en ĉiuj metropoloj de Mediteraneo, ekzemple Kairo kaj 

Konstantinopolo.  

En la 10-a jarcento, Amalfi estis ligilo en la komerco inter Oriento kaj Okcidento. En tiu tempo, 

la Respubliko de Amalfi, kiu ankaŭ inkluzivis kelkajn apudajn urbojn, havis multe pli ol 50.000 

enloĝantojn. Ĝi pregis siajn proprajn monerojn kaj estis konata tra Mediteraneo pro siaj 

ŝipkonstruejoj. 



En la 11-a jarcento, ĉe la apogeo de sia ekonomia potenco, Amalfi estis minacata de la 

normandoj kaj samtempe malfortigata de internaj tumultoj. En 1073 la normando Robert 

Guiscard konkeris la urbon, kaj Amalfi perdis sian gravecon ĉefe al Venecio. Finfine du teruraj 

atakoj fare de armeoj de Pizo en 1135 kaj 1137 finis la gloran epokon de Amalfi. 

Pli malfrue la ruinigita komerco reprosperis, precipe kun la islamanoj sur la insulo Sicilio, kun 
norda Afriko kaj kun la regiono konkerita de la Krucistoj.  

En 1343 cunamo kaŭzita de tertremo tute detruis partojn de la urbo. Politike la urbo iĝis 
dependa de Pizo. En 1582 Amalfi estis integrita en la Regnon de Napolo kaj kundividis ties 
sorton ĝis la falo de la burbona regado en 1860.  

Estante atingebla nur per maro (!) ĝis la mezo de la 19-a jarcento, la urbo pli kaj pli perdis sian 
gravecon en la internacia komerco. Ĝi estis eĉ uzata de piratoj kiel kaŝejo aŭ ripozejo. Dum tiu 
periodo la produktado de papero en la muelejoj de akvo de la mueleja valo de Amalfi kaj la 
produktado de pastaĵoj estis la plej gravaj sektoroj de ĝia ekonomio. 

Ekde la mezo de la 20-a jarcento la ekonomio de la urbo (kiu nuntempe havas nur proksimume 

5.000 enloĝantojn) reprosperis pro la kreskanta turismo. 

La multegaj turistoj admiras ne nur ĝian belegan marbordan situon, sed ankaŭ ĝian antikvan 

katedralon, kiu estis konstruita en la 10-a jarcento, modifita en la 13-a jarcento laŭ normanda-

araba stilo kaj poste laŭ baroka stilo. 

 

 


