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ÚVOD 

 Snad každý z nás se už s pojmem „Mafie“ setkal. Kdo by neznal film 

Kmotr (1972) nebo hru Mafia (2002)? Ale je tak známý i pojem „Cosa Nostra“ 

což v italštině znamená „naše věc“? A jaký je rozdíl mezi mafiánskou a pokrevní 

rodinou?  

  Sicilská mafie byla, je a bude největší a nesilnější mafiánská organizace 

v Evropě. Jejich kořeny sahají do počátku 19. století. Je to pojem, při kterém 

většině z nás zatrne. Jaké zrůdnosti dokázali bossové napáchat a při tom nehnuli 

ani prstem? Jak to udělali, že je bylo tak těžké chytit?  

 Jejich přijetí do „rodiny“ zahrnovalo rituální obřad, jehož součástí mohla 

být např. vražda, nebo jiný zločin. Členové organizace se řídili podle nepsaného 

etického zákona „Mafióso, Omerta, Vendetta“-kodexu cti (mafiánského desatera). 

 Každý z vás už určitě hrál hru „městečko Palermo". Právě toto město je 

považováno za kolébku mafie. V úzkých uličkách tohoto města se odehrávaly ty 

nejhrůznější vraždy a promýšleli se zde zločinecké intriky. Dodnes se místní lidé 

o mafii zmiňují s jakousi úctou. 

 Jak se vlastně stala tzv. Cosa Nostra nejznámější v povědomí lidí i přes to, 

že její dvě sestry Camorra a Ndrangheta (zločinecké organizace) byly taktéž 

stejně kruté a nemilosrdné? Začalo to v minulém století, kdy mafiáni 

vyvražďovali celé rodiny, jen aby dosáhli svého.  

 To se nelíbilo nejednomu sicilskému rodákovi, ale jen jeden s tím dokázal 

něco udělat. Byl to Giovanni Falcone, prokurátor zabývající se zločiny Cosa 

Nostry.  Nedopadl moc dobře, ale dokázal Palermo vyčistit od těch nejhorších.  

 A co nakonec k úvodu dodat? 

 „Nemůžeme porozumět přítomnosti sicilské mafie, aniž pochopíme její 

minulost."  
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KAPITOLA I – Počátky 

 

1 První zmínky o mafii 

  

 První studie o mafii (nebo spíše tzv. sektě) od barona Nicola Turrisi 

Colonny vyšly v roce 1863. Brzy po tom co je vydal, byl na něj sektou spáchán 

atentát, který se ale nepovedl. Ve své druhé studii 

poukazuje na bezpečnost veřejnosti na Sicílii, ve 

které je dobře informovaný a důvěryhodný popis 

této mafiánské sekty. Tato sekta se živila 

krádežemi dobytka. Colloni se poté s mafií spojil a 

dostával od ní cenné informace. Na oplátku ji 

ochraňoval při soudních procesech. Čtyři měsíce 

po vydání Collonyho  studie si sekta vysloužila 

své „jméno“, a tehdy se slovo „mafie“ poprvé 

objevilo v psané podobě. 

                                                                                                                        Obr. č. 1 Nicolo Turrisi Colonna 
                                                                                                                                          

2 Jak vznikl název mafia 

  

 Slovo „Maffioso“ což v palermském dialektu znamená, že má o sobě 

někdo vysoké mínění, je nejbližším možným slovem, podle kterého se mafie 

jmenuje. Jiné zdroje uvádí, že slovo mafie pochází z arabských „mahjas“ což 

v překladu znamená „naparovat se“ nebo z výrazu „marfúd“ čili „odmítat“. A jiný 

zdroj zase tvrdí, že slovo mafie pochází z války s Francií, kdy lidé křičeli: „More 

alla Francia, Italia avanti!“ což v překladu znamená: „Zabijeme všechny 

Francouze, Itálie vpřed!“A poslední zdroj uvádí, že se jedná o spojení slov „ma 

fia“ což znamená „moje dcera“.  

   

3 Mafie jako taková 

 

 Mafie jako taková se objevila kolem roku 1860, kdy byla zaostalá Sicílie 

plná revolucionářských idejí. Nejdřív byla vysvobozena od Bourbonů a poté 

přidána k italskému státu. Této volby Sicilané velmi litovali.  
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Italská vláda jejich vzpoury násilně potlačovala a Sicilané byli vězněni bez 

možnosti soudu. V roce 1866 vypukla vzpoura, která byla ještě téhož roku 

potlačena. Jejím zapříčiněním se na Sicílii až do roku 1876 bojovalo. Toho roku, 

po skončení konfliktů, poprvé vstoupili politici z ostrova do vlády v Římě.  

 Mafie se zrodila v oblasti za hranicemi Palerma. Nevznikla z chudoby, 

která v Palermu byla, ale z moci a bohatství. První člověk, který kdy měl spor s 

mafií byl uznávaný doktor Gaspare Galati.  

Zdědil citroníkový sad i se správcem, kterého ale vyhodil. Bývalý správce 

Carollo chtěl mít sad pro sebe, a proto nově najatého správce, se skupinou 

dalších mužů, zastřelil. Doktoru Galatimu posílal výhružné dopisy s podpisem 

muž cti. Doktor následně odhalil, že v řeči mafie je muž cti označením pro člena 

gangu. Správce Carollo patřil k mafii z Uditore jejímž bossem byl Antonino 

Giammona. Tato mafiánská rodina vydělávala pěstováním a prodejem citronů. 

Boss uditorské mafie dal doktorovi Galatimu ultimátum, aby do funkce správce 

dosadil někoho z mafie. Doktor neposlechl a tak byl jeho další správce postřelen. 

Policie Carolla zatkla, ale postřelený správce 

se šel s bossem usmířit a tak nebyl nikdo, kdo by 

Carolla usvědčil. Doktor nátlak nevydržel a 

s rodinou se odstěhoval. Poté píše své poznatky 

na téma Mafie z Uditore. 

                                                                                          

Obr. č. 2 - město Palermo 
 

4 Obřad zasvěcení 

 

 Mafie je tajný spolek svázaný přísahou stvrzenou krví a řídící se kodexem 

cti. Každý z mužů cti je předveden před skupinu vůdců. Jeden z nich pak 

budoucímu mafiánovi pořeže ruku a přikáže mu, aby krví pomazal posvátný 

obraz. Potom musí pronést přísahu věrnosti, zatímco obraz je zpopelněn a popel 

z něj rozprášen (což symbolizuje naprosté zničení všech zrádců). Tento obřad 

funguje od roku 1875.  
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 ,,Marsala mi pevně ovázal ukazovák na pravé ruce provázkem a píchl mě 

špendlíkem. Krev skapala na obraz světice. Obraz spálil, rozdělil ho na dvě části 

a jednu mi dal. Rozmetli jsme je v rukách a vyhodil popel a prach do vzduchu. 

Během ceremonie jsem přísahal, že zůstanu členem Spolku, který má za cappa 

Dona Vita Vita který páchá zločiny proti lidem i majetku. Řekli mi, že má tento 

Spolek odnože i v dalších městech, každá má svého cappa, a pokud člen nebude 

plnit povinnosti, bude Spolkem odsouzen k smrti. Pak mě naučili, jak poznat 

jiného člena.“  

Svědectví z výslechu Lea Pellegrina z vesnice Scianice, 15. Března 1876 

(zkráceno) 

 Obřad podporuje všeobecné rozšířené mýty o mafii jako o starodávné organizaci. 

Ve skutečnosti je spojen s ne tak dávnou minulostí, jako všechno ostatní, co se 

mafie týká. Zavedením obřadu se u Rodiny prohloubila důvěra. Vstup do gangu 

nabízel záruku ochrany při nelegálních činnostech.  

 

5 Kodex cti 

 

 Mafióso, Omerta, 

Vendetta. Těmito třemi 

slovy se označuje 

mafiánský zákoník.  

 

1) Omerta, je nejsvětějším zákonem každého člena mafie. Je to slib mlčenlivosti. 

Trestem za porušení je smrt  

2) Vendetta (it. Pomsta) je zákon, který přikazuje pomstít každého zabitého člena 

mafie. 

3) Členové mafie jsou poslušní vůči svým vůdcům, a ti jsou poslušní vůči bossovi 

4) Pokud má člen mafie nějaký problém, nejde na úřady ale za bossem 

5) Členové mafie si navzájem poskytují pomoc 

 

 

Obr. č. 3 – „piktogram“ poslušného mafiána 
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KAPITOLA II – Systém, funkce a praktiky 

 

1 Systém a funkce 

  

 Mafie funguje jako monarchie = rodina. V čele stojí Capo di Tutti capi 

neboli don/boss, který všemu velí a o všem ví. Pod ním je Consigliere což je 

kancléř nebo poradce velkého šéfa. Následuje Sotto Capo čili podšéf, pak 

Caporegime (kápo skupiny, dohlíží na obchody po fyzické stránce) a poslední  

Uomino D´onore, což jsou „muži cti“ neboli ti, co vykonávají špinavou práci. 

  K přijetí do rodiny nový člen potřebuje kmotra. Tento, většinou strýc či 

otec, je už v klanu nějakou tu dobu. Bere si nováčka pod svou ochranu a 

zodpovídá za něj. Je jeho „kápem“.  

 Toto byly stanovená pravidla hierarchie klanů, kterými se řídili všechny 

rodiny. Od nejmocnějších z klanu Greco (20. léta minulého století – dnes) a 

Corleonesi (80. léta minulého století – 1995) až po nejmenší a nejneznámější 

klany, které ale do velké mafie patřily také.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – schéma mafiánské „chobotnice“ 
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2 Praktiky 

 

 Při svých činnostech mafie praktikovala jisté metody k docílení určených 

zájmů. K přesvědčení volila nejdříve vydírání prvního stupně, kdy členové 

posílali dotyčnému dopisy s výhružnými vzkazy a podpisy muži cti. Pokud 

dotyčný nepřistoupil na domluvenou „dohodu“ mafie přitvrdila. V historii se 

mnohokrát zmiňuje, jak mafie děsí nepřátele tím, že jim zasílá části údů. Když jste 

si v té době začali s mafií, bylo dost možné, že vám znenadání u nohou přistane 

odseknutá ruka. Pro ty, kteří ani po téhle výhružce neposlechli, nastaly krušné 

časy, které zpravidla končily jejich vraždou. Museli být ve střehu 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu, protože bylo možné, že je mafie zastřelí i za bílého dne na ulici. 

Přes všechny obranné manévry, které podnikali, je většinou potkal stejný osud. 

 Tímto se sicilská mafie liší od své americké sestry. Američané své 

nepřátele zabetonovávali do kvádrů, schovávali je do sudů, které házeli do jam či 

do moře. Naproti tomu Sicilané pouze pozvedli pistoli a zmačkli spoušť.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5- „Betonové boty“, velice oblíbené u americké mafie 
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KAPITOLA III – Průběh dějinami 

 

druhá polovina 19. století 

  

 1838 – zrození počáteční mafie 

 1863 – první písemné zmínky o mafii, od barona Nicola Turrisi Colonny 

 1865 – slovo Mafie se objevuje v italském slovníku 

 1872 – 1875 – první rozpor mafie (s doktorem Galatim) 

 1874 – sicilská mafie se dostává do italského vládního systému 

 1877 – vláda začíná řešit problém kriminality na Sicílii 

 1885 – bylo „poraženo“ 1. kriminální uskupení Fratellanza (it. Bratrstvo)  

 1893 – první „významná mrtvola“ mafie, markýz Emanuele Notarbartolo  

 1892 – 1899 – italská krize, vláda se snaží objevit mafii ve svých řadách  

 1897 – 1899 – mafiánská válka (s přestávkami), válka o moc mezi klany  

 

20. století 

 

1901 – soud vedený Ermannem Sangiorgiem, z 200 zadržených pouze 32 

zatčených 

1901 – 1923 – emigrace do USA, ¼ obyvatelstva ostrova 

1903 – 1. vražda spáchaná sicilskou mafií na území USA 

1901 – 1909 – policista Joe Petrosino vyšetřuje činy sicilské mafie na 

území USA, úspěšně zatýká členy gangů, zavražděn 

1915 – smrt corleonského starosty Bernardina Verra, který byl proti Cosa       

Nostře i přes to, že se stal mužem cti 

1926 – Benito Mussolini vyhlašuje válku organizovanému zločinu na 

Sicílii, jeho zástupcem v Palermu je Cesare Mori   

1928 – 1943 – pomalý rozpad mafie v období fašismu 

1943 – znovuzrození mafie po období fašismu 

1946 – sicilská mafie si oficiálně začíná říkat Cosa Nostra (podle americké 

La Cosa Nostry) 
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1946 – 1947 – zuřivá ciacullijská válka mezi rodinou Greco v Ciaculli a 

v Giardini, důvodem byla rodová krevní msta   

1950 – smrt posledního sicilského bandity Salvatora Giuliana (mafie vždy 

banditům pomáhala a chránila je, Giuliani jim ale přerostl přes hlavu)  

1959 – 1963 – stavební horečka v Palermu, vzniká „nové“ betonové město 

1962 – 1969 – první mafiánská válka, začala explozí auta u Ciaculli 

1963 – zrození první proti mafiánské organizace Antimafie 

(neinformovaná a špatně fungující) 

1964 – pastýřský list Pravá tvář Sicílie od kardinála Rruffiho, první 

oficiální vyjádření církevní hierarchie o mafii 

1970 – 1975 – Cosa Nostra prožívá krizi, začíná se obchodovat 

s heroinem, který z bossů udělá miliardáře 

 1981 – 1983 – druhá mafiánská válka, la mattanza  

1982 – Giovanni Falcone začíná řešit problémy s mafií 

1984 – Tommaso Buscetta porušuje Vendettu a prozrazuje Falconemu vše 

o Cosa Nostře 

1986 – 1988 – maxiproces, ve kterém bylo odsouzeno a uvězněno 360 ze 

474 mafiánů, tento proces vedl G. Falcone a P. Borsellini 

1992 – vraždy G. Falconneho a P. Borselliniho (exploze), tímto je 

vyhlášená „bombová kampaň“   

1995 – Provenzano se stává bossem bossů a mafie se dostává pod dosah 

médií   

 

21. století 

 

2002 – pokus o usmíření s vládou a uznání autority, výměnou za méně 

tvrdé tresty pro muže cti 

2006 – předposlední boss bossů Cosa Nostry Bernardo Provenzano byl 

dopaden a uvězněn 
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KAPITOLA IV – Hlavní představitelé 

 

Giuseppe Morello 

Narodil se v Corleone na Sicílii roku 1867. Je také 

známý pod přezdívkou „The Old Fox“ (Starý lišák). Jeho 

nepřátelé ho znali jako Petera Morella. Měl deformovanou 

pravou ruku, která připomínala dráp. Roku 1890 založil 

gang, ze kterého se později stala rodina Morello. Dnes je 

rodina Morello jedna z pěti nejstarších New Yorských rodin. 

  

Charles „Lucky“ Luciano 

Salvatore Luciano spatřil svět roku 1897 ve vesnici Lercara Friddi na Sicílii. 

V roce 1906 se jeho rodina přestěhovala do USA. V roce 1916 byl kvůli obchodu 

s heroinem odsouzen k šesti měsícům ve vězení. Jeho prvním gangem 

byl Five Points, ve kterém se Charlie setkal s Joem Masseriou. Luciano však 

s Masseriou v mnoha věcech nesouhlasil a nakonec ho roku 1931 nechal zabít. 

V roce 1936 byl obviněn z kuplířství a byl odsouzen na 50 let vězení. Odseděl si 

však jen 10 let. Ve druhé světové válce totiž Luciano spolupracoval s americkou 

vládou, a ta mu nabídla, že ho propustí pod podmínkou, že opustí Ameriku a vrátí 

se do Itálie. Stejný rok Luciano opouští americkou půdu a usazuje se v Římě. 

Zemřel 26. ledna 1962 na srdeční infarkt. Je pohřben na hřbitově v New Yorku. 

Dnes ho můžeme považovat za nejznámějšího mafiána v historii mafie. 

  

 

 

 

 

 

Carlo Gambino 

Narodil se roku 1902 v Palermu na Sicílii, v rodině, která patřila k  sicilské 

mafii. V roce 1921 emigroval do USA.  

V New Yorku se přidal ke zločinecké rodině Gambino.  

   Obr. č. 8 – 9 – „Kmotr“ 

Obr. č. 6 – Peter Morello 

Obr. č. 7 - Lucky Luciano 
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Později se stal bossem této rodiny a dostal přezdívku 

„The Godfather“ – Kmotr.  Zemřel 1976 na srdeční 

infarkt.  

                                                                                         

Michele Navarra 

 Se narodil roku 1905 

v sicilském městě Corleone. 

Byl silným členem sicilské 

mafie. Měl přezdívku 

„Tatíček“. Navarra studoval na univerzitě v Palermu a 

svůj doktorský titul získal v roce 1929. Sloužil v italské 

armádě do roku 1943, kdy se stal bossem mafie 

v Corleone. Byl staromódní typ šéfa: jemný, dobře 

oblečený, ale zuřivý. Sám nevraždil. Zemřel roku 1958, kdy na něj byl spáchán 

atentát. 

 

Luciano Leggio 

 Narodil se v Corleone 1925. Pocházel z chudé 

rodiny a měl deset sourozenců. Studium na škole 

ukončil, když mu bylo devět let. Svou první oběť zabil 

v 18 letech.  V roce 1945 se přidal k Corleonské mafii a 

v  roce 1958 spáchal atentát na Michela Navarru. 10. 

února 1986 byl odsouzen v monstrprocesu. Roku 1993 

zemřel ve vězení na infarkt. 

 

 

Salvatore Riina 

Narozen roku 1930 v sicilském 

městečku Corleone. Po smrti otce a bratra 

se stává hlavou rodiny. V 18 letech je 

uveden do corleonské mafie a o rok později 

zabíjí svou první oběť. Po smrti „Tatíčka“ 

spolu s Provenzanem a Leggiem tvoří vraždící trio.  

Obr. č. 9 – „Tatíček“ 

Obr. č. 11 – „Toto“ (zkratka jména Salvatore) 

Obr. č. 10 – L. Leggio 

Obr. č. 8 – Kmotr 



 13 

Roku 1970 rozpoutává válku proti konkurenčním klanům a roku 1974 se stává 

bossem corleonské mafie (L. Leggio je zatčen).  

Vrcholem Riinova zastrašování byly vraždy dvou soudců G. Falconeho a 

P. Borselliniho spáchané roku 1992. O rok později ho ale zákon dostihl a byl 

odsouzen a uvězněn na doživotí. V roce 2004 přežil ve vězení dva infarkty ale 

jako jeden z mála bossů je ještě naživu. 

 

Bernardo Provenzano 

 Narozen roku 1933 v témže sicilském 

městečku jako „Toto“. Do mafie se dostal už v 17 

letech. Po zatčení L. Leggia se Provenzano stal 

Riinovou pravou rukou a od roku 1963 se společně 

ukrývali. Po Riinově uvěznění se Provenzano stal 

bossem corleonské mafie. Jako boss navrhl novou, 

méně násilnou mafiánskou strategii, kdy proti sobě 

rodiny nesměli používat násilí, pokud to nebylo nutné. 

Roku 2006 jeho „mírná“ vláda skončila. Byl odsouzen 

a uvězněn na doživotí. V minulém roce zemřel ve 

vězení na rakovinu močového měchýře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 – B. Provenzano 
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KAPITOLA V – Mafie v literatuře 

  

1) Literatura  

 

 Přestože je mafie zločinecká organizace, dala literatuře spoustu nápadů. 

Ne jedna kniha či film se mafií zabývají, ale jen některé z nich vypráví skutečné 

příběhy. Spousta lidí má o mafii romantické představy a tak se i někteří z autorů 

snaží čtenářům vyhovět. Jiní autoři se neopováží napsat pravdivý příběh ze 

strachu z mafie, protože se už několikrát v historii stalo, že mafie autorům 

vyhrožovala. Není to ani tak dávno co mafie vyhrožovala jedné německé autorce 

Petře Reski. 

 „Nejčastější otázka, kterou mi po zveřejnění této knihy čtenáři kladli, byla: Už 

vás někdo ohrožoval? Ano. To, co se mi přihodilo v německém Erfurtu na jedné 

přednášce byl zlomový bod. Z publika se zvedl Ital a vylovil klasickou pohrůžku 

mafiánů: „Obdivuji vaši odvahu, opravdu obdivuji vaši odvahu!“ Pak vstal další 

Ital a označil mě za „mafiosu“. 

Mafie: O kmotrech a falešných kněžích 

(zkráceno) 

 Mafie ale nejde po všech autorech.  Například John Dickie, který napsal 

spoustu knih o mafiánských bratrstvech, o špinavých penězích nebo o kmotrech a 

jejich vnucích, kteří jsou přijati do „rodiny“ hned z kolébky, dodnes žádný 

výhružný vzkaz od mafie nedostal. Díky těmhle autorům můžeme číst knihy o 

Cosa Nostře, dívat se na vynikající film Kmotr (Mario Puzo) nebo studovat 

mafiánské kořeny do hloubky. 

  

2) Slovníček 

  

 Dva základní mafiánské pojmy: 

Denaro sporco neboli špinavé peníze je označení pro peníze, které jsou určené na 

úplatky. 

Maffioso neboli „krásný, odvážný a sebevědomí“ je označením pro člověka, jenž 

s mafií něco má nebo sám v mafii figuruje, používá se ve špatném slova smyslu. 
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KAPITOLA VI – Dnešní mafie a její finance  

 

 V dobách po Falconeho monstrprocesu síla mafie upadala. Po odsouzení 

338 mafiánů, řady sicilské mafie prořídly. Jeho smrt donutila občany Itálie, se 

více zajímat o mafii a začít jednat proti ní. Společnost ji nehodlala dál tolerovat a 

mafie se stáhla do pozadí. Stále však figuruje v organizovaném zločinu. Od roku 

2015 se do vedení mafie dostávají i ženy.   

 Před rokem zemřel hlavní boss všech bossů Cosa Nostry Bernardo 

Provenzano. Pod jeho vedením mafie upustila z pašování drog a zbraní a přešla na 

podnikání s obnovitelnými zdroji. Díky aktivitě ve 20. století má mafie dostatek 

financí k nákupu polí, kde staví větrné elektrárny a solární panely. Podnikatelé 

častokrát ani nevědí, že s mafií obchodují a jiní to ani vědět nechtějí.  

 V Palermu mafie vyhlásila „válku“ uprchlíkům. Děsí se toho, že jim cizí 

gangy budou narušovat jejich byznys.   

 

„Palermo už dávno není italské, už není ani evropské. Když se procházíte po 

městě, cítíte se spíš jako v Istanbulu nebo v Bejrútu než v Evropě.“                                                                

Leoluca Orlando, místní starosta 
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ZÁVĚR 

 

 Co mafie chce, za tím si jde. Nebere ohledy na nic a na nikoho. Kvůli 

tomuto faktu se ji nejedni lidé pokoušeli zastavit. Snažili se a stále se snaží ji 

zlikvidovat, ale mafie nikdy zcela nezanikne. Díky mužům jako byl Giovanni 

Falcone a Paolo Borsellino však dnes můžeme žít v klidu a beze strachu.   

 

„Kdykoliv mlčky skloníme hlavu, pokaždé umíráte. Když jdete s hlavou vztyčenou, 

zemřete jen jednou.“ 

-Giovanni Falcone 

 

 Nejmocnějším mafiánem v historii byl Salvatore Lucania. Tento muž 

mnoha tváří byl známý pod přezdívkou Lucky Luciano. Zabíjel, vládl, rozděloval 

území a řešil spory. Pro historii mafie znamenal mnoho. 

 

„Není žádná taková věc jako dobré nebo špatné peníze. Jsou jenom peníze.“ 

-Lucky Luciano 

  

 V dobách minulého století se lidé mafie báli. Dnes už tomu tak není. Mafie  

ztrácí jakousi svou autoritu, která jí dávala dojem hrůzostrašnosti. V dnešní 

Evropě se svět už nad jejich zločiny nepozastavuje.  V dnešním světě terorismu se 

dějí srovnatelné, dokonce i horší zrůdnosti. 

 

 Mafie i přes svoji podvodnou a hrůznou činnost, obohatila historii Evropy 

i celého světa. 

 

 Tímto bychom chtěli poděkovat panu učiteli Mgr. Martinu Nešporovi za 

jeho trpělivost a pevné nervy. Nebýt jeho stručných, ale věcných poznámek, dnes 

bychom tuto absolventskou práci ještě dopisovaly.  
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RESUMÉ 

 

The sicilian mafia was created around the year 1860. At first she was quiet 

but after 1874, when she got into the government system added to the 

delinquency. Murder in the streets of Palermo were rampant. In 1926 began the 

mafia's power is in decline. Until about 17 years later was re-born. In the years 

between 1962 to 1969 was raging between the "families" the mob war. It was a 

prediction of the crisis that followed. After her was the second mafia war during 

which he began to judge Giovanni Falcone to investigate the crimes that Cosa 

Nostra has done. After Falcone maxiproces it went with the mob just down the 

hill. In 1995, after the mob went off the grid but we know that in today's fully 

functioning. 


