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LAXKAR FIL-ĦABSIJIET TAL-INKWIZIZZJONI 

r L-istruttura taċ-ċelel tal-lnkwiżizzj~ni kienet biss parti miii-prob
lema marbuta nat-tmexxija tal-kumpless tal-ħabs. Aktar impor
tanti minn hekk kienu l-priġunieri nfushom, li kienu jeħtieġu min 
jieħu ħsiebhom. Fil-fatt, sal-bidu tas-seklu 17, il-prattika tal-es
proprjazzjoni u l-pieni fiskali, naqsu sew fit-tribunali kollha tal-lnk
wiżizzjoni Rumana madwar l-Ewropa, fosthom Malta. Din il-politika 
tefgħet aktar pressjoni fuq l-lnkwiżituri għall-immaniġġjar tal-kum
pless tal-ħabsijiet. Kenneth Gambin, li għal żmien twil kien kuratur 
tal-Palazz tal-inkwiżitur ta' Heritage Malta jwasslilna aktar tagħrif. 

Jiġifieri meta jiġu daharhom 
mal-ħajt, x'kienu jagħmlu 
l-Inkwiżituri? 

Fl-1638, 1-Inkw1żitur Fabio Chi
gi (aktar tard il-Papa Alessandro 
VII) ipprotesta li bilkemm kellu 
flus għall-ispejjeż tal-priġunieri 
tas-Sant'U ffiċċju, għax il-prezz 
għall-priġunieri ma kienx wieħed 
~ 

Pereżempju għall-petjodu ta' 
ħames snin btjn l-1658 sal-166~, 
is-somma kienet tammonta għal 
mill-inqas 380 s:kti4waqt1i mill-
1676 sal-1678, it-Tribunal kellu 
jagħmel tajjeb għal aktar minn 139 
skud. 

Allura kif kienet tinstab 
soluzzjoni? 

H-1668 is-Sant'Uffiċċju kien 
f'qagħda finanzjarja diffiċli, tallt 
li ma kienx jiflaħ iħallas għall
ikel tal-priġunieri. Kellha tlnm 
ir-Reverenda Fabbrica li wasslet 
għas-salvataġġ tat-Tribllllal, bi
li pprovdiet 50 sl.lld, ġeneral
ment imqassma għal kawżi 1:2.' 

bżonn bażil.-u. Għal darb'oħra, fl
aħħar tas-snin 1760, l-Inkwiżitur 
Giovanni Mancinforte kkalku2a 
li t-Tribunal nefaq madwar 130 
skud kull sena għall-manutenz
joni tal-ħabsijiet u għali-bżonniji
et tal-priġunieri. Dan kien piż tqil 
wisq għas-Sant'Uffizzju, li kellu 
żbilanċ ta' aktar minn 1,000 skud 

Dak kien jirrigwarda 
biss lill-priġunieri, għax 
naturalment, l-lnkwiżizzjoni 
riedet ukoll min jieħu ħsieb 
il-tiabs. 

Hekk hlL Dak kien riżors ieħor 
meħtieġ fit-tmexxija tal-kwnp
less. Ried ikun hemm bniedem 
responsabbli mill-ammlnistrazz
joni tal-ħabs, li kien il-gwardjar. 

Minn CHARLES B. SPITERI 

Hu kien ukoll uffiċjal tat-tribunal 
tal-Inl.-wiżizzjoni. 

Ir-responsabbiltà tiegħu kienet 
fil-ħarsien u s-sigurtà tal-ħabs u 
tal-priġunieri. Apparti dan, kien 
ikollu jżur lill-priġunieri kull fil
għodu u filgħaxija, biex iwasslil-. 
hom l-ikel u l-ilma. 

Ma kien.."" dmir tiegħu jżur 
il-ħabsijiet matul il-lej~ sakemm 
l-Inkwiżitur ma jordnalux jagħmel 
dan, biex jara li kollox ikun miexi 
sew. Fdin ir-ronda, kien jittaw
wal mit-tieqa ċkejkna f'kull bieb 
taċ-ċella.. 

Parti oħra mix-xogħol tiegħu 
kienet li jiċċekkja kull oġġett li 
jirċievu l-priġunieri. Klen jikkon
trolla kollox hu. Xi minn daqqi
et anki ministri oħra tat-tribunal 
kienu jiċċekkjaw l-affarijiet qabel 
ma jgħadduhom lill-priġunieri. 

Meta meħtieġ, kien obbligat 
jiftaħ iċ-ċelel lill-priġunieri biex 
jagħmlu l-ħtiġiet naturali tagħhom. 
Dan l-aktar li kien jiġri meta ma 
kienx għad kellhom il-faċilità fiċ
ċelel Kultant kien anki joħroġ 
jixtri xi affarijiet għall-priġunieri 
mill-flus li jgħaddulu huma stess, 
u tul is-sentenza li jingħataw kien 
imur magħhom biex jisimgħu 
l-quddies. 

Responsabbiltà oħra tiegħu 
kienet li kull filġhodu u filgħaxija 
jżomm għandu l-imfietaħ tal-bieb 
ewlieni tal-Palazz u taċ-ċelel koll
ha. 

Il-priġunieri kienu jagħtu xi 
daqqa t'id fil-ħabs? 

Fuq din interessanti ngħidu li 
tul is-sena 1650, il-gwardjan kel
lu miegħu lill-ħabsi Thomaso 
Seychel, li kien jagħmd xogħol 
fil-ġnien tal-palazz. Iżda ma ki
nitx ħaġa rari li gwardjan tal-ħabs 
ikollu assistent biex jgħinu jwettaq 
tlldmietu. 

L-esperjenza tal-ħabs fil-Pala-

zz tal-Inkw1żitur kienet differen
ti minn dik tal-iskjavi tal-Gran 
Prigione fil-Belt Valletta. Dawn 
tal-aħħar kienu taħt ir-responsab
biltà tal-prodomo, li kien il-gward
jan tal-ħabs u seta' jiddeċiedi fuq 
il-kastig; l-Agozzini, responsab
bli għat-tqassim tal-priġunieri 
għax-xogħol u l-carcerieri, li kienu 
jagħmluha ta' gwardjani. 

Fil-bidu tas-seklu 17, meta 
ċ-ċelel tal-ħabs kienu għadhom 
mifruxin madwar il-Palazz tal-Ink.: 
~ il-kamra tal-gwardjan 
tal-ħabs kienet maġenb id-daħJa 
princip;ili tal-palazz. 

Fl-1631, minbarra li l-gwardjan 
kien jaħżen numru ta' saqqijiet u 
kutri li kien iqassam fost il-priġu
nieri, kellu wkoll f'idejh l-istru
menti tat-tortura: il-ħabel u l-ka
vallett. Il-manetti tal-ħadid u par 
dammi li l-priġunieri kienu jużaw 
biex jgħaddu ż-żmien, kienu 
jinżammu wkoll fil-kamra tiegħu. 

Sat-tieni nofs tas-seklu 17, 
insibu li din il-kamra kienet tras
ferita għall-ewwel sular, aktar 
qrib iċ-ċentru tal-palazz u eqreb 
għall-post il-ġdid tal-ħabsijiet u 
t-taqsima l-'qadima' mibnija minn 
Gori Pannellini. Madankollu, sal-
1700, matul xi xogħlijiet strut
turali li reġgħu saru, l-'uffiċċju' 
tiegħu reġa' ttrasferixxa ruħu isfe~ 
fil-kamra fejn hemm it-taraġ sigri
et li mill-ħabsijiet iwassal diretta
ment għall-kanċellerija u l-kamra 
tat-tribunal. 

Nafu x'kien jitħallas gwardjan 
tal-ħabs għax-xogħol li 
jwettaq? 

Lejn l-aħħar tas-seklu 16, kellu 
salarju annwali ta' 24 skud. Aktar 
tard żdiedlu għal 45 skud, waqt 
li fl-1735 kellu dħul ta' 54 skud 
fis-sena. 

Kienu biZżejjed għal dak 

iż-żmien? 

Biżżejjed ngħidu li bħaJa skala 
6s-salarji,. meta l-paga tal-gwardjan 
tal-ħabs kienet ta' 45 skud fis--se
na, Jill-gwardjan insibuh fil-ħames 
post fost il-ministri tal-Inkwlżizz
joni. Fl-ewwel post kien hemm 
l-Inkwiżitur b'100 skud lnill xahar, 
imbagħad il-kanċillier (84 skud 
6s-sena); il-kaptan (48 skud fis-se
na) u l-assessur u promotur fi.skali 
(47 skud). Il-prekursuri u d-de
pożitarju biss kienu jaqilgħu inqas 
mill-gwardjan tal-ħabs. Is-salarju 
tagħhom kien ta' 30 s1..-ud fis-sena. 

Fil-Milied, kemm il-gward
jan kif ukoll il-prekursuri kienu 
jirċievu xi ħaġa tal-flus żejda 
mill-Inkwiżitur. 

Meta wieħed iqis li l-gwardjan 
tal-ħabs ma kellux għaliex ikun 
ta' skola jew xi sengħa, is-sala
rju tiegħu jitqies tajjeb ħafna ma' 
dak tal-ministri l-oħra tat-tribu
nal. Iżda l-istess ħlas kien jirrifletti 
l-importanza ta' ħidmietu, li uffiċ
jalment ried jiżgura s-segretezza u 
s-sigurtà tal-ħabs. 

Bħala uffiċjal tas-Sant'U ffizz
ju, il-gwardjan tal-ħabs kellu jgħix 
ħajja eżemplari u jwettaq ħidmietu 
bl-akbar reqqa. 

Insibu Maltin li wt!ttqU 

ħidmiethom kif kica 
mistenni? 

Gwardjan li kien rakkomandat 
għad-dedikazzjoni tiegħu kien 
Zaro Xerri, li tant wettaq ħidmietu 
taijeb li meta rtira fl-1675, ingħata 

pensjoni ta' nofs is-salarju annwali 
li kellu, mill-Inkwiżitur Ranuccio 
PaDavicino. L-istess ~ fil-każ 
ta' Pietro Muscat fI-1758, iżda 

bid-differenza li dan baqa' jingħa
ta salarju sħiħ. 

Għandna gwardjani oħrajn li 
mxew bil-maqlub? 

Naturalment insibu gvnrdjani 
oħra li spiċċaw piż fuq l-Inkwiżi
tur u żiedu l-problemi għall-am
ministrazzjoni tal-ħabs. 

R-aħħar tas-seklu 16, il-gward
jan Theodoro Xuereb ittella' qud
diem it-tribunal u kien akkużat 
b'maġija. Madankollu, għalkemm 
ma nstabux provi biżżejjed kon
trih, ġie ssentenzjat sentejn ħabs 
mill-Inkwiżitur Giovanni Ludovi
co dell'Armi fI-1593. 

Xuereb ħa wisq bi kbir il-mod 
kif mexa miegħu l-imgħallem 
tiegħu u ħalef li jpattihielu. Hekk 
kif dell' Armi telaq mill-gżira, 
Xuereb mar fuq l-Inkwiżitur ta' 
warajh, knocenzo dcl Bufalo de' 
Cancellieri u akkuża lil dell' Armi li 
kellu relazzjonijiet illeċti frekwenti 
ma' ċerta :.Orenza Crispo. Iżda ma 
nstabux provi biżżejjed f'dawn 
l-akkużi ta' Xuereb. 

In-nuqqasijiet fost il-gwardjani 
tal-ħabs, kienu spissi? 

Insibu numru, tant li fl-1630, 
l-Inkwiżitur Martino Alfieri wis
sa kemm-il darba lill-gwardjan 
tal-ħabs Giuseppe Galdes biex 
joqgħod attent, peress li Galdes 



Cella għal iewg priġ:unieri 
fil"'habs ta'l-InkwiZitur. 

ibe"1 qed '1qami'iħafna.ħin piMJem 
mal-p~eri u jidħol 6.c-telel 
tagħhom jixrob l-inbld u jilgħab 
td-dammi IU }Jkarti W-logħob. 

Galdes kien ttnpjegat mill-Ink
wiZizzjoni bħila furnar fi żmien 
l-InkwiZitur Fabrizio VeraDo 
(1600--05) u meta tl-1625 kien 
ktber 8.-eti, ingħata 1-~ ta' 
gwardjan tal-ħabs. 

Ġatà 1żda, li 61-Katniw.l tal-
1633, mett GAfdes kellu 73 sena, 
tlal1les p~ ħadu ~ 
sM1 :mill...att:t;ġġjament: ta' ħbib
ttija li !kellhom ~u u iħa.tlbu 
mill-,bie'b prinqpàli tal-ħabs, 'Ml1'.a 

li b'aljooa:zzjoni, Gfildes ħallieh 

~ ~ li 1tim. ~ iliit 
fhmartu. 

Kif ġtatdia il-harba? 

Ġatt li Màmi Rais u Gio. Batta 
~ użaw musmar u fetħu 
katnazz li kienu ta\Vh il-grease 
u Z--żtjt biex ma j*aqżaqx meta 
jiftħuh. Imbagħad, telgħu fuq 
il-bejt tal-Palazz tal-lnkwiżiw.r u 
lbl..għajnw:ia ta' 7.ewġ kowtijiet li 
rabtu flim'kioo, oiżlu f'bitħa inter
oa u ħarr'bu tliet priġunieri oħra: 
Gioano.e, Costantino u Ahmed, 
li kienu maqfulin f'ċ.ella o~ 
Ahmed inqabad u reġa' ddaħħal il
ħabs dakinħac stess. Huma lw:bu 
lej11 il..:Jwnpatt;a u kull lejl bdew 
ibiddlu l-moħba tagħhom u jieklu 
prodotti li jsibu. mkabbra fi-għe
lieqi privati. Imbagħad., irħewlha 
kjn il-baħar biMama li jsibu Qgħa
jsa u jaħartm minn Malra.. 

Iżda wara erbat jjiem maħru
bin, iiflqàhdu minn ~ nies ċivi
li fi-inħawi ta' Kordin u rtj!gtni 
salm. ruħhom maqfulin lil-Pahzż 
bl-Inkwiżitui:. 

Al6eri infurma lis-supetjuri 
tiegħu f 'Ruma. bil-ħarha u qalu
lu biex jei;ġa' jitfa' lill-maħrubin 
fil-ħabs mingħajr ma jżidilhom 
iis-sentema. Waqt il-proċeduri tal
każ, Galdes spieca wkdll priġunier 
u maqful :fil-ħabs. 

Għandna xi rakkont ta~ xi 

gr:ijià~r~Wst 
il-gw.udjam'? 

Għandoa <lik tal-gwrurljan Carlo 
Vella. Dan kien tkeċċa. mtt-:xog
ħol 6.-1670 fuq numru ta' 2haJji, 
meqJusin bħala Ji saru bi ttasku-
11'.llġni ċertament. l-ak'tar ħaġa 
setja kienet li ta daq<iiet b'arma· 
bil-ponti lil Antonio Rave wam li 
Vella kellu jagħtih xi tlus. . 
Vella spiċea nqafel ukoll :6J..-ħabs 
wara li nst:a:b ħati li għadda infor
mazzjoni ikunfldeozjali, meta bħa
la uffiċjal ~-fultwiżizzjoni mota 

ma setax jgħaddiha, gt:iax kien 
obbligat ma jagħmilx dan bil-gur-
2mettt t.al-ħat12 Ili ngħata. 
Llstessthnijaġunbha l-gwud-

jao. Andrea MilStJd, 1i -nstab li li!o. 
responsabb1igml-ħaiba t2' ptiġu-
niet:. HU dreċċa f!...16&5. 

Dawn J...af&rijiet kimn jiġru 
biss f'Malta? 

Le, tant li fi-1717 is-Sagra Kon
gregazzjoni ta' Ruma infurmat 
lill-lflkwiżituri kolllia, fi l-gwatd
jan tal-ħabs tas-Sant'Uffizzju ta' 
Spoleto, il-Patri Oumnikan Egidio 
Giorgi, ġie sen.tenzjat għal seba' 
snin ħabs talli kiser il-ġurament 
tas-segtete72a. Ħasbu li t-tili 
twissija kienet se sservi ta' deter
rent mal-pajjiżi kollha fejn kien 
hemm l-lnhvilitjoni. 

U h~ġata, tabilħaqq? 

Le, għax seħħ każ ieħor f'Mal
ta fis-snin tal-1740. U-gwardjan 
Pietro ài Cristoforo u l-~t 
tiegħu, Gio~ Lomhar
dioi ntbagħtu J...ħa'bs b~ ak
kJria Madwar seoa wara, i-Ink
wiżitur Pao1o Passi&nei itOeva 
struzzjonijiet minn Ruma biex 
jilhbetahom, peress 1i ż-żmiett li 
qattgħu 61-ħabs tqies bħila kastig 
biżżejjed. 

Madankollu, mino. dakinhar, 
biex 7,gt:tt ikun hemm di:xxiplina 
lejn tt-tmexxija, hekk kif gwardjan 
jaċċetta l~kariga, kien ikun imwis-

Meta wieħed iqis 
li l-gwardjan tal-ħabs 

ma kellux għaliex ikun 
ta' skola jew xi sengħa, 
is-salarju tiegħu jitqies 
tajjeb ħafna ma' dak 

tal-ministri l-oħra 
tat .. tribu na l 

si ili jekk ;onqos minn dmirijietu 
jingħata sentenza ta' ħames snin 
ħabs. 

~etxtjndin 
id-<IOOiijObi, u kien jinstab ·- ~ 
Att nisr,għax ngħidil heli, ~ 
inSbl. li liii Lomlmdini n'ħdes, 
r:ef!!." tilab 1i jmgħata m x-xog
ħol li kellu, iżda Malba tw2ttbet 
roi11-~ li haw- lil Carlo 
Genovesi min1J.oku A-1731 insi
bu li l-Inkwiżitur Giovanni Fran
cesco Stoppani wkoll sab li kien 
meħtieġ ibiddel lill-għassies tal
ħabs, wara u ma wettaqx ħidmietu 
għalkoilox, Madankdlfu., l-Mt
wiżitur qatagħha li wara 40 sena 
ħidma lit-tribunal, joħrogtu xi flus 
bia ma jispicċa:s: 61-faqar. 

Xi nsibu bhala aggtavji oħra? 

Kien hemm numru ta' għassiesa 
li abbużaw b'mod qawwi mill-a.w
to:tici. m-xogħol ~m -vei:su 

l-priġunieri 
Pereżempju, B.-1622 u-gward

jan Antonio Bellia talab lill-priġu
oier Mngllman jagħtih &lStl biex 
iqegħodhomhi Cpost sigur. I2xh 
aktarttttd, md21-lsijav Musulman 
talab ~lura, intqallu li kien itn
poss.ibbli, peress )i l-gwanljan kien 
ilu li nefaqhom. 

Abbuż ieħor aktar serju ġan 
6.-1705 meta l-gwatdjan LazZMo 
Seichel instab ħati b're1azzjonijiet 
sesswali ma' priġuniera u li għad
dielha informazzjoni kunfidenz
jali Għal da:n, il-gwardjan lcien. 
ik1mnda1l'f\at ħames snin qdif fuq 

il-bastimenti. 
Kri iebor simili hu dak li seħħ 

fl-1756, meta l-gwar-djm P'.ietro 
Musatt iqgħata pecmess speQjali 
lbia jattendi ċena ma' .funiltn iil
Belt Va'fletta. !L-assistent tiegħu, 

Gimafmiài. ~ ħà ~ 
mis~ u. .abbuZa sessi

~ ta Antoail lhhela.. fuq 
is-sodda 12':-<:eDa t2għba. 

Dan ma kienx jittiiolta 
1i duejjaq għ:aB-lnkwi7.izzjoru""? 

~u ma niosewx li l-ħatbiet 
mill-ħabs u n-1ruqqas tl~ osser
'iama tad-<lmirijiet tal-gwardjani, 
kienu għadhom frekwenti Til1l.t 
hu hekk li 6-17-02 il-Kardinali tas
Sagta Koo.grey;azzjoni f'Ruma 
wissew u fakkru lill-lnkwlżituri 
kollha biex frekweo.tement iżuru 
l-ħabsijiet u Ji7,guraw li ma kinux 
qed isiru abbużi. Kellhom jiżgu
raw ukoll li l-għassiesa tal-ħabs 
jafu sew riohu x-xogħol tagħhom 
u li ma jieħdu ebda lnizja.ttiva per
sonali li tirrigwarda lill-priġtmieri 
jew lis-sentenzi li ke1Thtom iservu, 
miqgħajr ma qabel jinfurmaw lil
ħorn. 

Madi.nko1lu, il.Jka.Zi ta~ abbuż 

jew ħarhiot kompkw: Fl-1712 
Gtusq,pe Franciscotti tħah jdm 
61-Iruo:.p'less tl.1--mbs, u qob nof
sinhar ħatiab mffi..:bieb prinċipali 
tal-palazz. Fortw:iatament, il.Jkok 
tal-iakwiż:itut indw:ia b'dak.1i ġara; 
ġera wamjh lll qabdu wara }Jkoisja 
tad-Dwnnikaoi; li hemm quddi
em il-palazz. 

Kenneth, fost chwn il-harbiet 
kollha, hemm xi Wlllħda li 

ci spikka? 

Nista' -nsemroi 1~ka.ż ta' Giovan
ni Maria Zammit miII-Imqa'bba, 
magħruf hħala Ciaruano, 1i ġara 
f:l.-4 ta' illlju 1725. lflu. o.tbagħat11-
ħabs mis-SanfUifizzju. Tni:amm 
priġunier għal 26 jum, sat-30 t2"' 
... ......... Diliohtt hu ħa .. -~ L.-.............. V21U2gg 

~ tt"~al
~ Vm.cootio Mendus, lilien. 
ilu f1lidtniecu mil-1713. Mendus 
kien qed itelJà> l-ilma mill-bir tal
bitħa tal-babs. 

Zammit ~Cll miC--ċelJa 
tiegħu, li ma kinitx imsakkra., fetaħ 
il-bieb principali tal-ħabs (li Men
dus kien. ħarta miftuħ tempocanjà
ment) u qafd lill-għassies hemm 
ġew. Imbagħad, ħareġ mill-Palazz 
u mexxielu jasal l-Isla, jagħmilha 
ta' tallab. Għal xahar qagħad idur 
61-kampanja, u mexxielu jevadi 
kull tentattiv għall-qabda mill-ġdid 
ti~. Fil-31 ta" Awissu oqabad 
mill-uffitjali tal-Qorti Ġvili. 

Mada:nkoJu, reġa' mexxielu 
jaħrab mill-Palazz tal-fukwiżirur 
fi-14 ta' Settembru, meta .7gassa 
l-bieba taċ...reila. Hu qagħad jis
tenna fili-għassies imut iqassam 
l-irel ta' filgħaxija u W2qt li Mm
dus kien aljenat fuq xogħiu, Cia
mano ħanġ jiġt'i miċ-Cdla ~ 
ġibed wattjh il-bieb prinċipa'li tal
ħabs 'U qaful ġewwa 1in-għassies. 
Din w-darba ħarab miD.-BUgu, 
mexa lejn Ħaż-Żabbar u baqa' 
sejjer is-Siġġiewi Hemm sab kenn 
fil-Parroċċa tal-Imqabba, imnejtl 
sebat ijiem wmi., fi-20 ta" Settem
bru, lhu stess talab li jittieħed 
is-Sant'U ffu.zju, :mill.:uiffiċjali 
tal-1nkwiżizzjoni 


