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“Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte” a
fost dictonul care a însufleţit cele mai multe
dintre vendettele mafiote din toate colţurile
lumii. Legile guvernanţilor păreau perimate,
în toata modernitatea lor, în faţa unui crez
de milenii. În Italia, Statele Unite şi alte ţări
greu încercate de flagelul mafiei, populaţia
începea să creadă că eficienţa grupărilor
mafiote nu va fi nicicând egalată de cea a
magistraţilor iar urmarea acestei convingeri
a fost o reticenţă extremă faţă de măsurile
impuse de stat. În fond, una dintre legile de
aur ale grupărilor criminale era interferenţa
cu structurile poliţieneşti şi coruperea pe
scară mare a celor care ar fi trebuit să îi
prindă. Judecători, ofiţeri cu grad înalt din
cadrul poliţiilor, chiar şi mărunţii agenţi de
stradă, medici, avocaţi, procurori sau senatori,
cu toţii împărţeau uriaşa “plăcintă” a afacerilor
murdare. Criminalii stăteau la aceeaşi masă cu
autorităţile, sfidând masa mare a populaţiei şi
reducând la tăcere pe oricine ar fi încercat să
demaşte tenebroasele relaţii de tip mafiot. Intrun asemenea climat nu se mai impunea decât
o singură măsură... ochi pentru ochi şi dinte
pentru dinte. Primul a fost prefectul italian
Cesare Mori. Fascist, apropiat al lui Benito
Mussolini, Mori nu s-a dat înapoi de la nimic

pentru a reduce mafia siciliană la zero. A fost
numit în funcţia de prefect al oraşului Palermo
la 20 octombrie 1925, chiar de către dictatorul
italian. În scrisoarea de investire, Mussolini îi
cerea omului său de încredere să distrugă mafia
prin orice mijloace posibile, “iar dacă legile îl
împiedică, să nu se teamă. Alte legi aveau să fie
făcute în locul celor vechi”.

Cesare Mori Prefectul de
fier din Sicilia

În numai doua luni, Cesare Mori efectuase
peste 500 de arestări, iar până la finalul

mandatului său, în anul 1929, numarul celor
închişi se ridica la peste 11.000. Nu existau
procese, nu exista birocraţie, nu existau
negocieri. “Prefectul de fier”, aşa cum fusese
poreclit Mori, a declanşat un veritabil război cu
toate clanurile mafiote. Sub aripa protectoare a
regimului fascist italian, el a folosit orice măsură
pentru a-i prinde pe răufăcători. Tortura,
execuţiile, luarea de ostatici, chiar asediile
militare asupra oraşelor şi satelor fortificate de
către mafioţi, într-un cuvânt, aceleaşi arme pe
care mafia le folosise dintotdeauna împotriva
celor care i se opuneau. În plus, Mori avea
de partea lui presa. Orice acţiune în forţă era
redată pe prima pagină a ziarelor iar oamenii
înţelegeau că justiţia este mai presus chiar şi de
Mafie. După numai patru ani, Benito Mussolini
decreta în Parlamentul de la Roma: “Mafia a fost
eradicată!”. Se înşelase de puţin. Tocmai membrii
partidului fascist ascunseseră o mână de capi
mafioţi, iar aceştia aveau să facă din Mafie, odată
cu încheierea războiului, o organizaţie de zeci
de ori mai puternică decât fusese până atunci.
În Lumea Nouă, într-o situaţie socioeconomică asemanatoare celei din Sicilia, se
năştea mitul unui alt justiţiar de notorietate,
“Incoruptibilul” Elliot Ness. într-un oraş
Chicago terorizat de bandele mafiote irlandeze
şi italiene, în plină era de aur a Prohibiţiei,
într-o lume ruptă parcă din filmele de acţiune,
un agent al Biroului Prohibiţiei era însărcinat
cu prinderea şi condamnarea temutului Al
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