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Прво веруј породици,� затим рођацима,� потом 
Сицилијанцима,�а све остале иза њих – заборави!

Trust family fi rst,� relatives second,� Sicilians third,� and 
after that,�forget it!



Њујорк, 1923,
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Било је то изјутра 25. октобра 1967. године. Седео сам за 
баром Парк-Шератон хотела на Менхетну и управо пијуцкао 
капућино, када је ушао Алберт Анастасиа. Одмах ми је при-
шао, лупнуо ме по рамену и упитао: „Шта се кува, Џо?’’1. Али, 
пре но што сам успео да му кажем шта има, већ је отишао до 
хотелског берберина. То је било, како се касније испоставило, 
његово последње бријање.

Мој приступ братству догодио се у Њујорк Ситију, тачније 
у Малој Италији у јесен године 1911. Одвели су ме у један 
ресторан, где су ме већ очекивали пријатељи. „Stoppagliero‘‘ 
ми је забио иглу у јагодицу средњег прста и истиснуо толико 
крви колико је било довољно да се натопи мала заветна сли-
ка Свете Розалије. Онда је мој кум запалио папир и ја сам са 
пепелом у руци морао да изговорим следећу заклетву: „Ку-
нем се, да ћу својој браћи бити веран, да их нећу никада из-
дати и увек им помагати. Ако ову заклетву икада прекршим, 
нека сагорим у пепелу као ова слика.‘‘

Џое Чипола (Joe Cipolla), Кувар Мафије



Прихватни центар за Сицилијанце и све друге емиграната из Европе од 
1882. до 1945. године налазио се на острву Елис код Њујорка. Процена је 
да више од 40 одсто данашњих Американаца води порекло од оних који су 
прошли кроз овај прихватни центар.
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РЕЧ АУТОРА

Мој деда Салваторе Анселмо (Salvatore An sel mo), Сици-
ли ја нац, рођен је у сиромашној породици у месту Камарата 
(Cammara ta). Његови преци стотинама година били су надни-
чари и радили за друге. У Америку је дошао као младић са 18 
година, непосредно пре почетка Првог светског рата. Прошао 
је комисију на Стејт Ајленду и настанио се у граду Њујорку, 
међу својим земљацима у познатој четврти Мала Италија.

Запослио се у штампарији. Прво је радио све физичке 
послове – чистио подове, прао машине, носио папир. Радио је 
16 сати дневно, научио енглески и изучио занат штампара. 
Оженио се мојом бабом, пореклом Италијанком, али рођеном 
у Америци. Бака је била домаћица, врсна куварица, и бри-
нула се о деци и кући. Имали су петоро деце, четири сина и 
једну ћерку.

Деда је увек говорио да је глад највећи непријатељ живо-
та. Ако има хране у кући има и мира. Никада није претери-
вао у количини, сећао се гладних година из детињства, али 
је одлично познавао добра сицилијанска јела. Често је о томе 
причао и давао савете мами током породичних ручкова.

Стричеви су отишли сваки на своју страну и створили 
сопствене породице, а отац Вито је наставио дединим путем. 
Моја тетка има 85 година и једина је још жива из њене ге-
нерације. Радила је у књижари, удала се, муж јој је одавно 
умро, а син јединац је у средњим годинама отишао са овог 
света.

Мој деда Салваторе Анселмо
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Захваљујући дедином капиталу отац је 
отво рио нашу штампарију. Није нам лоше 
ишло и могли смо да живимо сасвим пристој-
но. Мој рођени брат је бравар, има сопствену 
радионицу за поправку брава и нарезива ње 
кључева. Ја сам завршио финансије на Њу-

јоршком универзитету. Наследио сам очеву 
штампарију и отворио малу издавачку кућу. 
Супруга ми је радила као новинар, а у нашој 
издавачкој кући била је задужена за лекту-
ре и коректуре текстова. Нисмо се обогатили, 
али смо стекли одређени капитал, тако да 

Сицилијанска породица крајем 19. века у Америци
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смо мирно дочекали пензију. Имамо једног 
сина који је музичар. Шта ће бити од њега, ко 
зна? Штампарију смо продали, али и даље се 
бавимо издаваштвом.

Моја породица никада није била члан ни-
једне организације, укључујући и Koza No-
stru. Међутим, живећи у Малој Италији, мно-
ге чланове смо познавали, а неки су користи-

ли и услуге наше штампарије. Према нама су 
увек били коректни и ценили су нас, посебно 
деду. Неке из моје генерације знао сам још из 
детињства са улице, а са некима сам ишао у 
школу. Већина није сретно завршила, многи 
су добили затворске казне, а неки су страда-
ли у обрачунима.

Италијански музичар на улици Њујорка 1900.
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Виђали смо се и у италијанским ресторани-
ма, који су били прави храмови културе сици-
лијанске кухиње и где смо породично волели 
да идемо. У њима се није само јело, већ „жи-
вело“. Такав однос према италијанским рес-

торанима задржали смо до данас.Тако сам се 
и заинтересовао за тему шта су ти „опасни“ 
момци волели да једу. Нажалост, у некима од 
тих ресторана или испред њих дешавала су 
се и страшна убиства. Сви чланови моје шире 

Италијански емигранти крајем 1900.
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породице, од деде и стричева до мене, осуђи-
вали су злочине. Сматрали смо да не треба да 
се свађамо и једне друге убијамо. Зар нам ко-
рени и традиција нису исти?

Сви ми, „амерички Сицилијанци“, без об-
зира којој генерацији досељеника припадамо, 
без обзира шта смо били или шта јесмо, имамо 
једну заједничку велику страст – сицилијан-
ску кухињу! Храна је постала централни део 
нашег свакодневног живота, потврда нашег 
идентитета и заузима истакнуто место на вер-
ским и традиционалним прославама. У сушти-
ни, то је једна здрава медитеранска кухиња, и 
поред тога што су се неки рецепти прилагоди-
ли условима живота у Америци, са доста до-
брог маслиновог уља, парадајза и тестенине.

Крајем двадесетог века дошло је до поно-
вног ширења ресторана са типичном сици-
лијанском кухињом у Њујорку, нарочито у 
четврти Мала Италија. Али, данас је наша 
четврт препуна туриста и у тим ресторанима 
не влада више атмосфера у којој сам одрас-
тао. Све се променило, а и све је мање нас који 
се сећамо како је то некада изгледало. Исти-
на у неким забаченим улицама поред улице 
Канал (Canal street) још увек раде мали ита-
лијански ресторани са дрвеним столовима, 
коцкастим столњацима и домаћом кухињом.

Много је књига до сада објављено на тему 
рецепата јела „итало-америчке кухиње“, исто 

као и о Коза Ностри (Cosa Nostra). Већина тих 
публикација су углавном интерпретације, из-
узев аутентичног изванредног кувара који 
је написао познати врсни кувар и члан Коза 
Ностре, Џое Чипола. Џое се доселио у Амери-
ку 1903. године и постао је куварска легенда 
три генерације чланова Коза Ностре. Једном 
давно сам га и срео, али се нисмо упознали. 
Неке од његових рецепата и назива јела сам 
преузео, али највећи део за ову књигу прику-
пио сам из „прве руке“, од кувара и келнера 
који су радили у италијанским ресторанима.

То баш и није било једноставно. Многи ку-
вари које сам питао за рецепте нису знали та-
чне мере, једноставно они су користили не-
ке своје односе састојака, као што су: шоља, 
врх варјаче, једна кашика, на врх ножа, пре-
ма укусу и слично. Тако да су рецепти и ре-
дослед састојака, као и начин припреме мало 
неуједначени, онако како су ми пренели. Али, 
вешт кулинар, од мириса и осетљивог непца, 
то ће разумети. У сваком случају то су раскош-
на и калорична јела сервирана топла, као „си-
цилијанска љубав“ или хладна као „освета“.

Као илустрације користио сам новинске 
чланке и фотографије и полицијске извеш-
таје. Постоје бројне тачне и измишљене при-
че о члановима Коза Ностре. Моја намера ни-
је да било коме пресуђујем за поступке, то мо-
же само Бог.



Корлеоне, Сицилија
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МАФИЈА

Шта значи реч мафија данас? Толико често се употребља-
ва овај појам, посебно одомаћен у медијима, да је изгубио 
своје основно значење: нарко мафија, грађевинска мафија, 
фармацеутска мафија, политичка мафија… Какве то има 
везе са нама? Углавном се користи да означи неку повеза-
ну организовану групу која се бави криминалом или јој еко-
номски и политички положај и везе дозвољавају да избегава 

Музеј мафије, Салеми, Сицилија
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(контролише) државну регулативу. Међутим, 
једино изворно значење, и једино тачно, пове-
зано је са Сицилијом – сицилијанска мафија.

Сложена и пуна обрта је сицилијанска 
историја. Корен речи мафија није до краја 
објашњен, и не зна се порекло са сигурнош-
ћу, има више тумачења. Нека од њих су да 
реч има арапске корене, с обзиром на арапс-
ку историју на Сицилији, и да потиче од рече 
махyас – што би значило „агресиван приступ, 

хвалисање“, или можда „marfud“ што значи 
„одбачен“. На италијанском језику то би зна-
чило „шепурење“ или „одважност“. Ово тума-
чење највише се допада самим члановима 
мафије. Међутим, има тумачења и да потиче 
од арапске речи за избеглице.Током средњо-
вековних напада на Сицилију које су водили 
Сарацени и Нормани, острвљани су се повла-
чили у брда и утемељили су тајно друштво 
за одбрану. Испочетка је сврха мафије била 

Музеј мафије, Салеми, Сицилија
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створити везу између породичне блискости и 
сицилијанског наслеђа. Још у 13. веку, тач-
није 1282. године, породице су се удружиле 
ради заштите од инвазије Француза – „Си-
цилијанска ве  чер ња“. У тој побуни користи-
ли су мото – „Смрт Французима је италијан-
ски поклич“ (Mor te Alla Francia Italia Anela 
– MAFIА).

Назив је на почетку коришћен првенстве-
но ме ђу сиромашним слојем становништва 
Сици ли је организованим у патријархалне по-
родице и фамилије, као отпор против оштрог 
феудалног система.

Сицилијом су се током историје смењи-
вали мно ги властодржци, а сиромашан на-
род, да би опстао, често се удруживао у тајна 
дру штва. Ор га низација се заснивала на па-
тријархалној по ро дици и имала је строг хије-
рархијски однос. Главе породица били су газ-
де (Donni),задужени за стање у селу.

Тек у 18. веку забележени су случајеви да 
су богате породице добијале слику црне руке, 
која је значила захтев за новац у замену за 
заштиту. Феудални систем је све до средине 
19. века био укорењен у затвореном острвс-
ком друштву.

Један од најбољих филмова, управо на те-
му раслојавања сицилијанског друштва сре-
дином 19. века, „Гепард“, направио је позна-
ти филм ски маг Лукијано Висконти. Све до 
Гари балдија и припајања Сицилије буржо-
аској Италији, становништво острва је дубоко 

подељено на већину – углавном сеоску сиро-
тињу, новоформирану средњу капиталистич-
ку класу и на мањину – старо племство.

До средине 19. века мафија је била нека 
врста религије, „поштовано друштво“ у циљу 
обезбеђивања животних услова за породице 
и за одбрану од насиља велепоседника и њи-
хових управника. Наравно контролисали су и 
полицију. Мафија је постала апсолутни гос-
подар Сицилије у 19. веку.

Рушењем традиционалног друштва и до-
ласком капитализма мафија прераста у моћну 
тајну организацију, са сопственим правилима 
и овлашћењима, далеко од грађанских зако-
на и норми понашања. Тако је убиство (крвна 
освета – vendeta) било „легалан“ начин обра-
чуна са противницима, посебно са онима који 
би издали утврђена правила, односно закон 
ћутања (omertа).

Познато је романтично разумевање ма-
фије које је изнео у својој изборној кампањи 
1925. године Виторио Емануел Орландо, бив-
ши италијански председник владе, рођен у 
Палерму: „Ако је мафија осећање за част по-
ја чано до претеривања, неподношење сваког 
типа препотентности и потчињавања, вели-
кодушност која се противи јаком и истовреме-
но је блага према слабом, ако је мафија верно 
пријатељство, снаж није од свега па и од смр-
ти… Ако се под појмом мафија заводе так-
ва осећања, такво држање, чак и у њиховом 
претеривању, ако је ту реч о индивидуалним 
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ознакама сицилијанске душе, онда сам и ја 
мафијаш и поносан сам што то јесам“. Управо 
тако се мафија представљала широј острвској 
заједници. Нисам баш сигуран да Орландо 
није и стварно био члан мафије? Једино што 
се „заборављало“ јесу сурова средства која је 
користила да би остварила своје циљеве.

Данашња мафија се прилагодила новим 
политичким и економским условима. Поста-
ла је терет за економски развој и нормалан 
живот становништва. Бивши шеф Дирекције 
антимафије на Сицилији, Пјеро Грасо, то је 
најбоље описао: „Током бројних година у који-
ма смо водили истраге против мафије, суда-

Туристичка понуда Сицилије
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рили смо се са једним забрињавајућим фено-
меном. У добро ситуираним грађанским кру-
говима постоји жеља за мафијом, која је омо-
гућила да се формира мафијашка буржоа-
зија. Открили смо велики број предузетника, 
лекара, инжењера, економиста, рачуновођа, 
високих чиновника, у дослуху или инкорпо-
рираних у мафију. Практично, нема ниједног 
сектора у којем не постоје особе спремне да 
на овај или онај начин сарађују или буду ко-
рисне мафији“. Митови о члановима мафије 
као људима који се поштују и који се држе 
части, више ни формално не важе.

Стање на Сицилији посебно је постало дра-
матично после убиства судије у процесима 
про тив мафије, Ђованија Фалконеа (Giovanni 
Fal cone) 1992. године. Порастом незапосленос -
ти на Сицилији мафија се финансијски уба-
цивалa тамо где је недостајала подршка др-
жавних институција.

Најутицајније су биле породице Аћусанта, 
Аренела, Феранте и Фонтана (Ackuasanta, 
Arenella, Ferrante i Fontana), које су историј-
ски имале контролу над деловима главног 
града Палерма. Чланови ових породица ба-

вили су се прањем новца, трговином дроге, 
спортским преварема, трговином украдене 
ро бе и изнудама. Умешани су и у склапање 
корумпираних уговора и коцкање. Поседова-
ле су и илегалне слот машине. 

Италијанска влада је средином 1990. рас-
писaла потерницу за вођом мафије на Сици-
лији, Провенцаном, за награду од 1,5 милиона 
евра. Награда је порасла на 2,5 милиона евра 
до 2003. године. Провенцано је касније стекао 
други надимак, „рачуновођа“, јер је овладао 
финансијама свог царства криминала. Уха-
пшен je у једној сеоској кући на свом феуду у 
Корлеонеу код Палерма, 2006. године.

Наследник Провенцана, Матеа Месине 
(Mattea Messine Denara), наводно убојити ма-
фи јаш, припадао је младој гарди. Плејбој ко-
ји се бавио изнуђивањем, прањем новца и 
же нама.

Стари чланови мафије који су увек избе-
гавали јавност, да су живи, сигурно би били 
згранути када би сазнали да је данас веома по-
сећена туристичка атракција Сицилије „Ма-
фијашка тура“ (Mafi a Tour), са посетом музеји-
ма у старим местима Салеми и Корлеоне.
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КОЗА НОСТРА – НАША СТВАР

Коза Ностра (La Cosa Nostra) настаје од миграната придо-
шлих са Сицилије између 1890. и 1910. године. Први новин-
ски чланак о криминалу италијанских досељеника појавио 
се после убиства шефа полиције у Њу Орлеансу 1890. годи-
не. Давид Хенесеи убијен је у стилу погубљења. Стотинe Си-
цилијанаца су ухапшене, а 19 је на крају оптужено за убист-
во. Ослобађајућа пресуда створила је гласине о раширеном 
подмићивању и застрашивању сведока. Огорчени грађани 

Ђосуе Галучи, бос Мале Италије, са 
породицом почетком 20. века
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Њу Орлеанса организовали су линч и убили 
11 од 19 оптужених.

Емиграцијом Сицилијанаца у Америку 
тра диција мафије се преселила у „обећану 
зем љу“. Први је то покушао, истина неуспеш-
но, Ђу зепе Еспосито (Giuseppe Esposito) позна-
ти члан сицилијанске мафије који је емигри-
рао у Америку. Он и још шест Сицилијанаца 
по бегли су у Њујорк после убиства канцелара 
и ви цеканцелара сицилијанске провинције и 
11 богатих власника земље. Ухапшен је у Њу 
Орлеансу 1881. године и изручен Италији. 
Прва криминална група, повезана са Сици-
ли јанцима, била је Црна рука коју је полиција 
уни штила већ до 1915. године.

Чланови Коза Ностре брзо су се прила-
годили новим условима, организовали се по 
породицама и клановима и умногоме се раз-
ликовали од оне која је остала на Сицилији. 
Салваторе Маранзано (Salvatore Maranzano, 
1886–1931) назван „Мали Цезар“, био је први 
велики вођа организације која је названа „La 
Cosa Nostra“.Успоставио је кодекс понашања, 
основао „породичне“ поделе и структуру и до-
нео правила за решавање спорова. Две нај-
моћније породице до данас познате као поро-
дице Ђеновезе и Гамбино – настале су из на-
пора Маранзана.

Сам назив Коза Ностра за организацију 
открио је Џозеф Валачи (Joseph Michael Vala-
chi, 1904–1971), познат и као Џо Карго (Joe 
Cargo) који је 1963. године сведочио пред Стал-

ним пододбором за истраге сената. Случај по-
знат као „Валачијево саслушање“ објаснио је 
и тајну церемонију примања у организацију. 

Ђузепе Морело, први улични мафијаш у Њујорку, 
1902.



Босови Коза ностре


