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Vittoriosa, czyli Birgu i Pałac Inkwizytora 

 
Vittoriosa, czyli Birgu, jedno z tzw. Trzech Miast, do 
których należą również Cospicua (Bormla) i Senglea 
(L-Isla), to pierwsza siedziba joannitów, po ich 
przybyciu na Maltę w 1530 r. Jest najciekawszym z 
Trzech Miast i zarazem najmniej zniszczonym w 
czasie II wojny światowej. 

To tu, w Vittoriosie, mieściła się siedziba 
inkwizytora – Palazzo del Sant'Officio.  

Obecnie to muzeum – Pałac Inkwizytora. Jest jednym 
z niewielu zachowanych tego typu obiektów na 
świecie i jedynym dostępnym dla zwiedzających. 

Wybudowany w 1530 r. pałac służył początkowo jako siedziba sądów cywilnych zakonu i 
więzienie. Od 1574 r. do 1798 r. w pałacu rezydował Generalny Inkwizytor inkwizycji rzymskiej 
i delegat apostolski Wysp Maltańskich.  

Stanowisko Głównego inkwizytora było, dla wielu sprawujących go duchownych, krokiem do 
dalszej kariery. Z sześćdziesięciu dwóch maltańskich inkwizytorów dwudziestu siedmiu zostało 
kardynałami, a dwóch papieżami. 

Prawie wszyscy kolejni inkwizytorzy rozbudowywali pałac, przekształcając go w rzymskie 
palazzo z wpływami architektury barokowej. Z powodu tych modyfikacji budynek, w części 
więziennej, przypomina nieco labirynt, co może wywołać konsternację zwiedzających, którzy, 
kończąc zwiedzanie, z pewnym trudem znajdują wyjście z tej części budynku. 

Zadaniem inkwizycji było utrwalanie wiary katolickiej przez bigamii, wierzeń magicznych. ściganie 
herezji, bluźnierstw, odchodzenia od wiary katolickiej na rzecz protestantyzmu lub islamu. 
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Większość wydawanych wyroków była natury duchowej 
– post, modlitwa, pójście na pielgrzymkę, regularne 
spowiedzi. Stosowano też karę więzienia, rzadko 
orzekano karę śmierci. W celu ustalenia prawdy, niezbyt 
często, stosowano tortury i były one raczej łagodne, w 
porównaniu ze stosowanymi przez sądy świeckie. 
Najpowszechniejszym typem tortury było podwieszanie 
oskarżonego za związane z tyłu ręce. Warunki w 
więzieniu były humanitarne. Często zdarzały się ucieczki.  

W muzeum można obejrzeć „fabularyzowane 
dokumenty” z przebiegu procesów, przesłuchania 
oskarżonych, postępowanie z użyciem tortur, 
ogłoszenia wyroku, czas pobytu w więzieniu i wreszcie 
koniec kary i opuszczenie więzienia przez skazańca. 

Najważniejszym pomieszczeniem w Pałacu 
Inkwizytora był trybunał, w którym odbywały się 
procesy i ogłaszano wyroki.  

Część więzienna dzieliła się na cele przeznaczone dla 
osób oczekujących na proces i dla tych, którzy już 
odbywali karę. W części więziennej znajdowała się 
również sala tortur. Wszystkie te pomieszczenia 
możemy obejrzeć, zwiedzając pałac.  

Dostępne dla zwiedzających są też kuchnia 
inkwizytora i jego prywatne pomieszczenia – sypialnia 
i prywatna kaplica.   
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