
Kratek zgodovinski opis 
 

Malta ima zelo pomembno lego sredi Sredozemskega morja, le cca 90 km od Sicilije in cca 350km od 
Libanonske obale. Obsega otoke Malta, Gozo in Comino pa veliko majhnih otočkov, včasih le skal 
obdanih z morjem. 
Otočje je tipično mediteransko z malo naravnimi bogastvi. 
Glede na svojo lego je bila Malta od nekdaj zanimiva za razne osvajalce Evrope (Feničani, Rimljani, 
Bizantinci, Normani,Turki, Francozi, Angleži...) ali zgolj za pirate, trgovce. 
Najzgodnejši obiskovalci Malte so bili predvidoma Sicilijanske lovske skupnosti. Najstarejše 
naselbine na prostem ali v naravnih jamah pa izvirajo izpred cca 7.000 let. Ti prvi prebivalci so na 
otočje razširili svoje znanje o kmetovanju ter zmožnost organiziranja. Uvajali so udomačene živali, 
razne pridelke in lončarstvo. Še iz prazgodovine izvira znanje o izdelovanju opeke. Okrog leta 3.500 
pred n.št. so Maltežani že graditi zgradbe, predhodnice znamenitim templjem.  
Po letih okrog 2.500 pred n.št. se je pojavila nova oblika gradenj. Tedaj so naselbine postavljali na 
griče obdane s strmimi klifi, ki so jim dajali naravno varovanje. 
Feničani so kot trgovci prišli na Malto prav zaradi pristanišč. S tamkajšnjim prebivalstvom so trgovali. 
Prinesli so steklo, ki je postalo poleg srebra in zlata važen material za izdelavo nakita. 
V času dobe Rimljanov je bil najpomembnejši dogodek brodolom Sv. Pavla Apostola v 60. letih po 
n.št., ki je prinesel pokristjanjevanje na Malto. 
Bizantinci (v 9 stol. n.št.) niso pustili pomembnih sledi na otokih. Izgleda, da so Malto uporabljali za 
politični zapor. V glavnem pa je bila ves ta čas nenaseljena. 
Zato je  Malto leta 1091 grof Roger Normanski zlahka osvojil. Arabcem je dovolil ostati na otoku, 
kristjanom pa je dovolil vrnitev na svoje domove. 30 let pozneje je mjegov sin, kraj Roger II ponovno 
osvojil Malto, saj so postali Arabci neposlušni in se je tako pokristjanjevanje spet začelo. 
V srednjem veku je imela cerkev z romansko katedralo v Mdini pomembno vlogo. 
Malteški red vitezov Sv. Ivana: Ustanovili so ga vitezi osmih različnih dežel, ki predstavljajo osem  
jezičnih skupin Europe: Provanse, Auvergne, Francije, Italije, Aragonije, Anglije, Nemčije in 
Kastilije. Prvi, ki je vladal redu in Malti je bil Francoz, za njim pa jih je vladalo še 27. Zadnji, Nemec,  
se je predal Napoleonu, ki je tu vladal le šest dni. Maltežani so se s pomočjo Britancev uprli. Po dveh 
letih so Francozi kapitulirali in zavladali so Britanci (cca leta 1.800). Britanci so ugotovili strateško 
vrednost Malte in njenih pristanišč 
Red je navadil okrog 15.000 otočanov, da so živeli skromno in vedno v strahu pred napadi križarjev. 
ko je prebivalstvo narastlo na 100.000, je red zapustil malto. Varnost, ki so jo vitezi zagotavljali, 
ustrezen zdravstveni sistem, ki so ga ustvarili, in službe za mnoge Maltežane so označili to dobo za 
Zlato dobo malte. Vitezi so se naselili v in okrog pristanišča, stari grad ob obali je postal njihova nova 
utrdba. Majhno obmorsko  naselje Birgu je postalo njihovo mesto. Zgradili so serijo utrdb. Pod obzidji 
utrdb in tistih mesta Birgu so skoncentrirali svoje ladjevje. 1571 so bile glavne mestne četri vitezov 
postavljene v novem mestu, Valetta. Leta 1551 so močne piratske sile zasegle edino utrdo na Gozu, 
staro citadello. 
Po tem napadu so vitezi začeli preudarno širiti mrežo utrdb, na katere so postavili opazovalce, ki 
so sporočali gibanje sovražnika vladarju. 
 1565 so ti opazovalci obvestili o prihodu turške armade. okrog 40.000 skupin je napadlo samo 8.000 
malteških mož (vitezov, lokalnih vojakov, trgovcev). Obleganje je trajalo celo poletje. Septembra so 
dobili pomoč in obleganja je bilo konec. 
Po tem obleganju se je vladar, Valette, zahvalil evropejskim silam in zaprosil za materialno pomoč. 
Papež Pij V je takoj poslal vojaškega arhitekta Laparellija. Po njegovem načrtu so zgradili novo mesto 
na polotoku, ki je ličilo Veliko pristanišče od Marsamxett pristanišča. Tako je nastalo mesto Valetta. 
Med prvo svetovno vojno je dobila Malta vzdevek "negovalka mediterana" zaradi bolnišničnih uslug 
ranjenim. 
Druga Svetovna vojna pa je bila popolnoma nekaj drugega. V vojno je vstopilo letalstvo! Dan za tem, 
ko je fašistični voditelj Mussolini objavil začetek vojne z Britanci, je bila Malta napadena. Napad je 
trajal dve leti (1940-1942), ko je bilo italijansko ladjevje zajeto v pristanišču.  
Ta vojna je povzročila Malti veliko škodo (zračni napadi), zlasti pristanišču. Ljudje so se rešili v 
izkopana zaklonišča trdnjav. Po zajetju Italijanskega ladjevja, je Malteško ljudstvo dobilo priznanje za 
hrabrost. Iz Londona so poslali več ladij s pomočjo. Le pet od njih je prispelo na Malto. Z njimi se je 
vrnila tudi vojna. V pritaniše je kasneje prišlo še več pomoči v hrani in orožju. Leto pozneje so z 
otokov osvojili Sicilijo, kar je spremenilo vlogo Malte v vojni. 
Po vojni se je politična situacija za Maltežane spremenila. Zahtevali so več svobode in  več ustavnih 
pravic. Britanci pa so širili svoje baze. Malteške vlade so začele z obnovo. Povdarek so 
dajale industrializaciji otoka,  turizmu. Važno politično delo je bila pridobitev neodvisnosti Malte. Leta 



1974 je bila Malta priključena Commonwealthu, pet let pozneje (1974) pa je bila osamosvojena. 
Britanci so morali zapustiti svoje baze. Leta 2004 se je Malta pridružila Europski uniji. 
Sedaj je Malta svobodna in živi v miru. V svoji 7000 letni zgodovini je živela le 2000 let v miru. To je 
seveda pustilo posledice povsod, tudi v naravi in pri ljudeh. 
 
V PETEK, 14.10.2011 smo se zbudili v pričakovanju: Le kaj nam bo prinesel prvi pohod od 
Marsaskale do Marsaxlokka. 
  
Organizator, IVV klub Ultramar Malta, nam je najprej pripravil dobrodošlico s tipično pijačo KINNIE 
pripravljeno iz pomarančnega in zeliščnega soka.  
 

  
 
"Dva Tonija: levo vodič, desno pooblaščenec organizatorja." 
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V ozadju je domovanje predsednika. 



  
Obrambni stolp enega od vodij Malteškega reda                       Propadajoči hotel 
vitezov sv. Ivana . 
 
Propadajoči hotel: Država je podpirala gradnjo hotelskih oz. turističnih kapacitet. Ko se je število 
gostov zmanjšalo so lastniki ugotovili, da bi več zaslužili s predelavo v stanovanja. To je eden hotelov, 
ki ga je lastnik prodal. Kupec je mislil s predelavo v stanovanja zaslužiti. Ko je oblast to ugotovila, mu 
niso izdali dovoljenja. Sedaj je, kar je! 
 
 

 
Malta je bila več v vojni kot v miru.  Da bi sovražnika laže odkrivali, so požagali vsa drevesa. Sedaj 
želijo otok spremeniti v zeleno oazo in načrtno zasajujejo drevesa. Tudi ta fikus ni starejši od 20 let. 
 
 

  
 
St. Thomas Bay: Namakanje v morju je bilo prijetno, vsaj nekaterim. 



    
 

     
 
Počitniške hiške ob obali 
 

  
 

  
                                                                                                  Značilen čoln LUZZU (beri lucu). 
 



     
 

     
 

     
 

     
 
Kaktus "Fico d'India" je tudi pogost. Iz njegovega sadeža izdelujejo marmelado pa tudi značilen liker. 
 

    
 



    
 
Agrumi so pogost sadež na Malti. Zaradi vetra jih zasadijo v zavetja, tudi v nekdanje obrambne jarke 
pod obzidjem. 
 

    


