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Þar sem dauðinn liggur í loftinu 
SVIPMYNDIR ÚR FERÐ Á SLÓÐIR MAFÍUNNAR 

 

Texti og myndir Ólafur Gíslason 
 

Daginn sem ég kom til Palermo á Sikiley voru hundrað dagar liðnir frá því að dómarinn Giovanni 
Falcone, eiginkona hans og fylgdarlið voru sprengd í loft upp á hraðbrautinni milli Punta Raisi og 
Palermo með fjarstýrðri 500 kílógramma TNT-sprengju. Og það var liðinn rúmur mánuður frá því að 
einn nánasti samstarfsmaður hans til margra ára, Paolo Borsellino, var myrtur með sama hætti ásamt 
fimm lífvörðum fyrir utan hús móður sinnar við Via Amelia í Palermo. Með starfi sínu höfðu þeir náð 
lengra en nokkur annar í að svipta hulunni af blóðugu veldi mafíunnar á Sikiley, og morðin á þeim 
afhjúpuðu varnarleysi ríkisvaldsins gagnvart þessu ógnarvaldi sem læst hefur klóm sínum um ítalskt 
þjóðlif og ógnar nú réttarfari í álfunni allri. Þessi morð voru siðferðilegt áfall fyrir ítölsku þjóðina og 
það var eins og dauðafnykurinn lægi ennþá í loftinu yfir borginni.  

Það var ekkert lát á brennandi sumarhitanum á Sikiley; skrælnuð jörðin æpti á vætu og sólarljósið 
endurkastaðist yfir borgina af himinbláu hafínu fyrir utan, en borgin er byggð við lítinn flóa í víðum en  
grunnum dal girtum tignarlegum fjöllum. Palermo ber þess enn merki að eitt sinn var hún meðal 
fegurstu borga við Miðjarðarhafið. En síðan eru liðin ár og aldir, og þegar ég steig fyrstu skrefin út frá 
járnbrautarstöðinni fann ég sjóðandi heitt malbikið undir fæti og brennandi hádegissólina yfir höfði 
mér og í loftinu var undarlegt sambland af olíustybbu frá umferðinni og lykt af rotnandi matarleifum 
frá nálægum markaðstorgum og matsöluhúsum. 

I gamla miðbænum í Palermo fer nær öll verslun með matvæli fram á ævintýralegum útimörkuðum 
sem minntu helst á arabíska markaði sem í Austurlöndum nær. En borgin sjálf er öll í niðurníðslu og 
ber merki langvarandi hrörnunar eins og tærður sjúklingur. Jafnvel breiðgatan Viale della Libertá er 
ekki lengur það sem hún eitt sinn var, og Teatro Massimo, sem reist var um aldamótin síðustu og talið 
eitt glæsilegasta leikhús álfunnar í nýklassískum stíl, stendur nú lokað og með gapandi gluggatóftir á 
torgi Giuseppe Verdi eins og minnisvarði um þá sameiningu Ítalíu í eitt ríki á 19. öldinni, sem enn 
hefur í raun ekki komist að fullu í framkvæmd. Hér hefur allt snúist á ógæfuhliðina og yfir borginni og 
eyjunni allri hvílir andi uppgjafar  og   ólýsanlegrar tilfinningar fyrir því að harmleikurinn sé 
óumflýjanlegur rétt eins og brennandi sólin yfir höfðum okkar; hér hljóti allt að fara á versta veg og 
hér sé hver sjálfum sér næstur. 

Verkin tala þótt valdið sé hulið 

„Skýringin á völdum mafíunnar á Sikiley er fólgin í fjarveru ríkisvaldsins. Þegar ríkisvaldið sinnir ekki 
hlutverki sínu verður til annað valdakerfi sem gengur í hlutverk þess. Þannig skapast jarðvegur fyrir 
mafíuna," sagði lögfræðingur sem  ég  hitti   í  hraðlestinni   frá Padóvu til Palermo. Hann talaði eins 
og af fenginni reynslu, ættaður frá Calabríu en sestur að á Pósléttunni, þar sem náttúran og 
samfélagið lúta gjörólíkum lögmálum. Ég hafði heyrt þessa skýringu áður, en ég átti eftir að komast 
að þeirri niðurstöðu að þetta væri einföldun á málinu; víglínan á Sikiley er ekki bara dregin á milli 
ríkisvaldsins og mafíunnar, heldur eru mörkin á milli þessara valdakerfa oft svo óljós að jafnvel 
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hugrökkustu og færustu dómarar eins og Falcone og  Borsellino höfðu komist í þá aðstöðu að geta illa 
greint á milli hvað væri mafía og hvað væri heiðarlegt dómsvald. 

En þótt valdið sé oft ósýnilegt og víglínan óljós tala verksummerkin sínu máli; árlega hafa að meðaltali 
yfir 700 morð verið rakin til skipulagðrar glæpastarfsemi á Suður-Ítalíu á síðustu árum. Þar af hafa 
fjölmargir opinberir embættismenn, dómarar, lögreglumenn og lífverðir verið myrtir (samtals 48 á 
árinu 1991). Þetta er ámóta mannfall og „Intifadan" á herteknu svæðunum í Palestínu hefur kostað á 
sama tíma. Þá eru ekki meðtalin hundruð ungmenna sem látið hafa lífið á sama tíma af völdum of 
stórs skammts eiturlyfja, sem mafían sér um að dreifa, né heldur sá glæpafaraldur sem fylgir 
eiturlyfjaneyslunni. Það er talið að fjármálaveldi mafíunnar og skipulagðra glæpasamtaka á Ítalíu sé 
ámóta og FIAT-verksmiðjanna, sem eru stærsta einkafyrirtækið í landinu. Samkvæmt opinberum 
heimildum er talið að mafían á Sikiley einni hafi á að skipa um 45.000 eiðsvörnum félögum er skiptist 
í 150 „fjölskyldur". Fjölskyldurnar eiga sín lén eða yfirráðasvæði og hirða skatt af nær allri 
atvinnustarfsemi á viðkomandi svæði með ofbeldi og kúgun. Yfir mafíunni á Sikiley er „la Cupola", eða 
hvolfþakið, ráð fimm æðstu manna   mafíunnar,  er deila  og drottna yfir fjölskyldunum. Morðin sem 
rakin eru til mafíunnar stafa ekki síst af innbyrðis deilum einstakra „fjölskyldna" eða valdahópa, og á 
síðustu árum hefur ítalska dómsvaldinu tekist að rjúfa svo þagnarmúr mafíunnar að í raun eru nöfn 
helstu höfuðpauranna þekkt. Þeir ganga sumir lausir vegna þess að þeir hafa verið sýknaðir (vegna 
skorts á sönnunum eða formgalla í réttarfærslu) en flestir fara huldu höfði. Þá er talið víst að þeir sem 
setið hafa inni hafi í mörgum tilfellum náð að stjórna sínu ríki áfram úr fangaklefunum. Samþætting 
mafíunnar og ríkisvaldsins stafar ekki síst af því að stærsti tekjuliður mafíunnar á eftir 
eiturlyfjasölunni felst í því að hirða toll af þeim mikla straumi opinbers fjármagns sem streymir úr 
ríkiskassanum til hvers kyns framkvæmda og félagslegrar þjónustu á Suður-Ítalíu. Auk þess mun 
mafían hafa lært að svindla á styrkjakerfi Evrópubandalagsins til landbúnaðar með árangursríkari 
hætti en flestir aðrir. Þetta sníkjulíf á sjóðakerfínu hefur mafían tryggt sér með pólitískum 
samböndum, og má segja að í þessu athæfi séu Norður- og Suður-ítalía þó sameinaðar, því það hefur 
verið mafíunni mikill siðferðilegur styrkur undanfarið að upp heftir komist á síðustu mánuðum að 
stétt stjórnmálamanna og heilu stjórnmálaflokkarnir á Norður-Ítalíu lifa ámóta sníkjulífi á ríkissjóði og 
hafa rétt eins og mafían safnað digrum leyndum sjóðum á bankareikninga í Sviss í gegnum svikna 
verktakastarfsemi. Þar sem mafían og hið spillta stjórnmálakerfi á Ítalíu mæt mætast má segja að 
skrattinn hitti ömmu sína, og sambúð þeirra getur einungis falist í samlyndi og gagnkvæmum 
yfirhylmingum eða tortímandi og blóðugu stríði. 

Hylling hinna dauðu 

Það var 3. september og Palermo minntist þess að 10 ár voru liðin frá því að Carlo Alberto Dalla 
Chiesa herforingi, eiginkona hans og lífvörður þeirra voru skotin til bana úr launsátri í Via Carini í 
Palermo. Dalla Chiesa hafði gegnt embætti landstjóra í Palermo í rúmt ár, og morðin mörkuðu upphaf 
þess stríðs  sem staðið hefur síðan gegn þeim einstaklingum sem gengið hafa fram fyrir skjöldu og 
reynt að afhjúpa og rjúfa vanheilagt bandalag spilltra stjórnmálamanna og mafíunnar. 
Minningarathafnir eins og þessar eru orðnar daglegt brauð fyrir æðstu embættismenn Sikileyjar, og 
þarna sátu þeir klukkan 9 að morgni á fremsta bekk í kirkju Heilagrar Maríu frá Monserrato: Giuseppe 
Campione, forseti héraðsstjórnar Sikileyjar, Giorgio Musio, nýskipaður landstjóri, Aldo Rizzi, 
borgarstjóri í Palermo, fjöldi borðalagðra borgarstjóra annarra borga og bæja á Sikiley, Bruno Siclari 
saksóknari og allmargir dómarar og embættismenn. Í mörgum þessara andlita mátti sjá þá sviplausu 
grímu yfirvaldsins sem enginn veit hvað dylur og Sikileyingar hafa alist upp við frá alda öðli. Athöfnin 
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var stutt og fámenn, enda kirkjan lítil. Presturinn minntist þess að frá því í fyrra væri tveggja saknað 
við þessa athöfn: Falcone og Borsellino. Þeir væru þó meðal vor í andanum. Hann spurði ekki hverra 
yrði saknað úr hópi viðstaddra við þessa hefðbundnu athöfn að ári, en benti á útskorna og málaða 
trélíkneskju yfir altarinu af Kristi deyjandi á krossinum og sagði: „Þessi fagra mynd er eftir ókunnan 
höfund frá 17. öld. Mig brast hugrekki til að tala um hana í fyrra, en nú vil ég biðja ykkur um að horfa 
á  þessa mynd og í þetta andlit. Það er enginn ótti í þessu andliti, heldur fórnfýsi og kærleikur. Það 
segir okkur allt sem við þurfum að hugsa á þessari stundu." Síðan fengu viðstaddir heilagt sakramenti  
og að lokum var gengið fylktu liði að morðstaðnum við Via Carini, þar sem hermenn mynduðu 
heiðursvörð og fyrirmenn lögðu blómsveiga að húsveggnum. Hinir dauðu í Palermo höfðu fengið sína 
formlegu hyllingu, en morðingjarnir voru enn á meðal okkar. 

Mér varð gengið niður að Ucciardone-fangelsinu sem er skammt frá, umgirt þykkum og háum 
múrveggjum. Þar bíða margir dæmdir mafíósar í von um náðun, og þar eru neðanjarðarbyrgin þar 
sem þeir Falcone og Borsellino háðu stríð sitt við morðingja Dalla Chiesa og fleiri stórglæpamenn í 
fjöldaréttarhöldunum frægu fyrir nokkrum árum. Sú vinna var að stórum hluta gerð ómerk á æðsta 
dómstigi og morðingjarnir sýknaðir. Á leiðinni mætti ég nokkrum skólabörnum með kennara sínum. 
Þau báru gular liljur og borða þar sem á var letrað: „Grazie per la vita" — Við þökkum fyrir lífið. Þau 
ætluðu að leggja liljurnar á morðstaðinn í Via Carini. Við fangelsismúrinn voru sandpokavígi og 
hermenn á vakt og skriðdreki var skammt frá innganginum. Palermo hefur verið hersetin borg eftir 
morðið á Falcone. Fyrir framan virkishliðið sátu svo mæður, eiginkonur og börn fanganna með 
matarpoka sína og pinkla og biðu eftir að fá að tala við þá sem inni sátu. Þetta var hin hliðin á 
veruleikanum í Palermo; umhyggjan fyrir hinum seku. 

Andófshreyfingin fædd? 

En það voru ekki bara fyrirmennin sem minntust morðsins á Dalla Chiesa; um kvöldið var boðað til 
fjöldagöngu. Það átti að mynda keðju andófsmanna gegn mafíunni — catena umana — frá Via Carini 
að heimili Falcones við Via Notarbartolo og síðan að Via Amelia þar sem Borsellino var drepinn. Þetta 
var í þriðja skipti í sögu Palermo, sem efnt var til fjöldaaðgerða gegn mafíunni. Fyrri skiptin voru eftir 
morðin á Falcone og Borsellino, og af um það bil einni milljón íbúa borgarinnar voru um 4-5.000 
mættir í Via Carini. Það nægði ekki til þess að mynda keðju alla leið á milli þessara táknrænu staða, en 
engu að síður var hugur í mönnum og menn töluðu um tímamót; að fólkið væri að vakna til vitundar 
um að ekki væri hægt að búa við þetta tvöfalda siðgæði lengur. í þessum hópi var einkum fólk á milli 
tvítugs og fertugs. Eldra fólkið lét varla sjá sig. Ég hafði ekki gengið lengi með hópnum þegar ég varð 
var við að mannþröng hafði myndast og einhverjir hrópuðu „Luca! Luca!" Þarna var kominn Leoluca 
Orlando, fyrrverandi borgarstjóri Palermo. Hann varð fyrstur borgarstjóra í Palermo til þess að taka 
sér orðið mafía í munn og reyna að höggva á hið vanhelga bandalag mafíu og stjórnmálamanna á  
Sikiley, meðal annars með því að ásaka flokksbrodda úr eigin flokki, Kristilega demókrataflokknum,  
um beina og óbeina aðild að hinu vanhelga bandalagi. Orlando naut í þessari baráttu sinni stuðnings 
valdamikilla jesúíta í borginni, sem fóru að tala upphátt um mafíuna í kjölfar morðsins á Dalla Chiesa. 
Orlando hafði einnig myndað bandalag við kommúnista um stjórn borgarinnar í óþökk flokksforystu 
Kristilegra og Sósíalista, sem voru í stjórnarsamstarfi. Barátta hans hlaut að enda með því að honum 
var vikið úr embætti og ýtt út úr flokknum. Hann stofnaði hins vegar eigin stjórnmálaflokk á landsvísu, 
„Netið", sem vildi gera baráttu gegn vanhelgu bandalagi stjórnmálaafla og mafíu að máli málanna. 
Flokkur hans hlaut um 5% fylgi á landsvísu, en mun meira fylgi í Palermo. Ástæðan fyrir því að  
nærvera Orlandos vakti sterk viðbrögð í göngunni var ekki síst sú að fjölmiðlar höfðu greint frá því 
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skömmu áður að upplýst væri um áform mafíunnar um að koma honum fyrir kattarnef. Honum var 
gert að flytja úr íbúð sinni í Róm af öryggisástæðum, og var nú sagður búa í herstöð undir stöðugri 
hervernd á ónefndum stað. En þarna var hann allt í einu mættur meðal fólksins, umgirtur  
einkennisklæddum lífvörðum í skotheldum vestum, og hætti ekki bara eigin lífi, heldur allra 
göngumanna með nærveru sinni. En samt var honum fagnað. Orlando hafði ekki gengið lengi með  
hópnum þegar hann og lífverðirnir í kringum hann tóku á sprett og hlupu eins og fætur toguðu 
nokkur hundruð metra fram með göngunni. Hægðu síðan á sér en endurtóku svo sama sprettinn eftir 
nokkra stund. Greinilega til þess að rugla hugsanlega tilræðismenn í ríminu. Og hvar sem hann kom 
hrópaði fólkið: „Luca! Luca!" Það var undarleg tilfinning að sjá evrópskan stjórnmálamann á 10. 
áratug 20. aldar fara um götur heimaborgar sinnar eins og hundeltur  flóttamaður - stjórnmálamann 
sem hafði fengið hátt í 100.000 persónuleg atkvæði í Palermo í síðustu kosningum.  

Raddir úr þvögunni 

Maður á fertugsaldri: „Ég er bankastarfsmaður og  nærveru mafíunnar fínn ég daglega í starfi mínu 
því öll starfsemi mafíunnar snýst endanlega um peninga og þar eru bankarnir mikilvægasti 
hlekkurinn.  Stærstu viðskiptavinir bankanna eru mafíósarnir. Áður fyrr sóttust þeir eftir fé úr 
bönkunum, nú eru þetta virðulegir fjárfestar sem eiga í vandræðum með að koma óhreinum gróða 
sínum í umferð. Þar gegna bankarnir mikilvægu hlutverki. Öll fyrirtækin sem þú sérð hér meðfram 
götunum í Palermo  greiða mafíunni toll. Þar er nánast engin undantekning. Hér í Palermo eru 
sjálfstæðir atvinnurekendur  skotnir ef þeir vilja ekki lúta skilmálum mafíunnar. Þessa dagana er ár 
liðið síðan Libero Grassi féll. Hann hafði lýst því opinberlega að sem sjálfstæður atvinnurekandi gæti 
hann ekki gengist undir skattheimtukerfi mafíunnar af prinsípástæðum. Hann var skotinn eins og 
hundur hér á götunni seinnipart sumars fyrir ári. Hér í Palermo gerast stóru glæpirnir alltaf að 
sumarlagi..." 

Kona um fertugt: „Ég er þýsk að uppruna en hef verið búsett hér í 25 ár og á hér bæði eiginmann og 
syni sem eru komnir á legg. Maður minn er arkitekt og hann hefur starfs síns vegna ekki komist hjá 
rekstrum við mafíuna, sem ræður öllu í byggingabransanum. Mér finnst nú orðið að ég sé orðin 
sikileysk, og öll þessi vandamál hafa snert mig djúpt. Synir mínir eru Sikileyingar og vaxa upp í þessu 
umhverfi og ég hef áhyggjur af framtíð þeirra. Hætturnar eru hvarvetna í umhverfínu, sjáðu bara 
Orlando hér á meðal okkar. Við getum ekki haldið áfram að lifa við þessi skilyrði. Hér hefur allt farið á 
verri veg. Við þorum ekki lengur út úr húsi á kvöldin, við erum ekki frjáls. Það verður að gera eitthvað. 
Þess vegna er ég hér ..." 

 Kona   á   sjötugsaldri   (reyndist vera Marina Marconi, þingkona fyrir Lýðræðislega vinstriflokkinn         
(PDS) og meðlimur í borgarstjórn Palermo): „Sú staðreynd að hér er yfirgnæfandi ungt fólk og 
fjölskyldur með börn sín sýnir okkur að hér eru saman komnir íbúar Palermóborgar, ekki bara 
atvinnumenn sem eiga áratugabaráttu gegn mafíunni að baki eins og ég. Morðárásirnar sem hér voru 
framdar í sumar hafa haft sálfræðileg áhrif til vitundarvakningar, en ekki til þess að skelfa fólkið eins  
og mafían ætlaðist til. Hér var of langt gengið. Menn segja stundum að tilvist mafíunnar stafi af 
fjarveru ríkisvaldsins, en það er ekki allskostar rétt. Ástæðurnar eru af tvennum toga: Við höfum 
annars vegar verið skilin eftir sem afgangsstærð við mótun sameinaðrar Ítalíu á meðan Norður- og 
Mið-ítalía nutu forréttinda. Hins vegar er hér einnig að fínna menningarsögulega arfleifð sem er 
vanþróuð í félagslegum skilningi. íbúar eyjarinnar hafa liðið fyrir landlæga tilfinningu einangrunar og 
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einstaklingshyggju sem hefur staðið í vegi framfara. En ég trúi því að við séum nú að yfirstíga þessa 
erfiðleika ..." 

Gangan hafði staðið í nærri tvær klukkustundir þegar við komum að Via Amelio. Gapandi 
sprengigígurinn blasti enn við okkur framan við fjölbýlishúsið þar sem móðir Borsellinos bjó. Múrar 
hússins höfðu að hluta til látið undan krafti sprengjunnar og um 15-20 íbúðir stóðu enn með tómar 
gluggatóftir. Það varð tilfinningaþrungin en hálfvandræðaleg þögn, sem rofin var með stöku 
slagorðum, sem hrópuð voru í takt. Sumir voru með tárvot augu, og það var eins og 
vanmáttarkenndin væri að ná yfirhöndinni á ný þegar lágvaxinn, skeggjaður maður rauf skyndilega 
þögnina og hélt hrópandi ræðu í mikilli hugaræsingu: „ítalska lýðveldið hefur nú sent okkur her sinn 
hingað til Palermo til þess að berjast gegn mafíunni eftir að hafa skilið okkur eftir eina og yfirgefna í 
10 ár. En mafían verður ekki sigruð með hernum, heldur með því að veita unga fólkinu vinnu. Við 
erum þreyttir á því að greiða skatta til ríkisins áratugum saman án þess að fá nokkuð í staðinn ..." 
Ræða hans kafnaði í fagnaðarlátum en hann gaf sig ekki fyrr en röddin brast  eins  og  í  
krampakenndum ekkasogum og gráti. Mannþröngin leystist smám saman upp og ég varð samferða 
þrem miðaldra kennslukonum sem buðu mér far í bíl sínum. Þær sögðust tala reglulega um mafíuna  
við skólabörnin. Það væri liður í uppeldinu. En það að mótmæla mafíunni á torgum úti með þessum 
hætti væri nýmæli á Sikiley. Höfðum við kannski orðið vitni að eldskírn andspyrnuhreyfingarinnar? 

Næsta fórnarlamb mafíunnar? 

Daginn sem ég átti viðtal við lögreglustjórann í Palermo, Matteo Cinque, sögðu forsíður dagblaðanna 
frá því að starfsmenn hans hefðu gert upptækar eigur auðkýfingsins Cataldo Farinella; iðnfyrirtæki, 
búgarða, byggingafyrirtæki, fasteignir, lúxusbíla, listaverkasafn og 300 hektara lands, samtals að 
verðmæti um 2,4 milljarðar íslenskra króna eða 50 milljarðar líra. Þetta var ein fyrsta stóra 
eignaupptakan sem gerð hefur verið á grundvelli laga sem eru yfir 10 ára gömul. Auðkýfingurinn sem  
þarna var gerður eignalaus með einni lögregluaðgerð hafði farið huldu höfði síðan 1989 vegna ákæru 
um aðild að mafíunni. Matteo Cinque tók við starfi lögreglustjóra skömmu eftir morðið á Falcone. 
Hann er ekki öfundsverður af sínu starfi, en ýmislegt benti til þess að með ráðningu hans hefðu verið 
tekin upp ákveðnari vinnubrögð innan lögreglunnar. Blöðin höfðu greint frá því tveim dögum áður að 
Cinque væri nú efstur á dauðalista mafíunnar. 

Skrifstofa lögreglustjórans var á fyrstu hæð í höfuðstöðvum lögreglunnar í Palermo, og þótt ég hafi 
gengið fram hjá nokkrum vopnuðum varðmönnum og beðið drjúga stund á skrifstofu ritarans var 
öryggisgæsla minni en ég hafði átt von á. Leyfí mitt var bundið við fáar afmarkaðar spurningar og ég 
var kurteislega beðinn um að nota ekki segulband. Þetta var stór skrifstofa búin dökkum 
leðurhúsgögnum með háum gluggum er sneru að bakgarðinum. Fyrir enda salarins sat 
lögreglustjórinn á bak við gljáfægt skriflaorð. Hann var klæddur dökkum jakkafötum, hvítri skyrtu og 
bindi, snyrtilegur án þess að vera stífur, með viðmót sem virtist grímulaust og traustvekjandi, ólíkt því 
sem ég hafði fundið annars staðar meðal valdsmanna í Palermo. Lögreglustjórinn sagði að 
rannsókninni á morðunum á Falcone og Borsellino miðaði vel og fyrstu niðurstöður væru 
væntanlegar innan fárra vikna (þetta var 3. september). Eg spurði lögreglustjórann hvort sýknudómar  
hæstaréttar yfir dæmdum morðingjum Dalla Chiesa herforingja og konu hans væru ekki um leið 
áfellisdómur yfir ítölsku réttarfari og hvort ný rannsókn væri í gangi í því máli? Lögreglustjórinn sagði 
að rannsókn í máli sem þessu lyki ekki fyrr en niðurstaða væri fundin, og þótt sakborningarnir sem 
dæmdir voru í undirrétti væru nú saklausir samkvæmt úrskurði hæstaréttar gætu nýir vitnisburðir 
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breytt þeirri niðurstöðu. Lögreglustjórinn vildi ekki viðurkenna að í þessu fælist áfellisdómur yfir 
ítalska réttarkerfinu, en taldi það bera vott um það mikla réttaröryggi sem sakborningar hefðu í  
ítölsku réttarkerfi, þar sem hinn minnsti formgalli í málsmeðferð gæti leitt til sýknunar. Að lokum 
spurði ég lögreglustjórann hvort hann skynjaði hættuna sem í starfi hans væri fólgin, og hvort hann 
óttaðist um líf sitt? Matteo Cinque lygndi aftur augunum hugsi og strauk hægri hendinni hægt yfir 
vangann en horfði síðan í augu mér og sagði að vissulega væri hættan meiri hér á Sikiley en annars 
staðar, en hann hefði sjálfur valið sér þetta starf og þá áhættu sem því fylgdi, og hann sagðist 
sannfærður um að með lögin í annarri hendinni og samvisku sína í hinni mundi honum auðnast að 
vinna til góðs fyrir Sikiley og Ítalíu. Megi lögreglustjóranum verða að ósk sinni, hugsaði ég um leið og 
ég gekk framhjá varðmönnunum sem gerðu að gamni sínu í brennandi sólinni fyrir utan innganginn 
að lögreglustöðinni. Það var ekki á þeim að sjá að þeir gerðu sér grein fyrir því að hlutverk þeirra var 
að gæta mannsins sem var efstur á dauðalista mafíunnar. 

Heilög Rósalía ákölluð 

Það var kominn föstudagurinn 4. september, nafndagur heilagrar Rósalíu, verndardýrlings Palermo. 
Ég tók strætisvagninn eins og fjölmargir aðrir íbúar borgarinnar upp á Pílagrímsfjall, sem rís tignarlegt 
yfir borginni og Palermóflóanum. Efst uppi á fjallinu er ægifagurt útsýni og þar er hellirinn þar sem 
þessi heilaga jómfrú af ættum Normanna lifði í iðrun, bæn og meinlæti á 12. öld. Hún var talin hafa 
bjargað borginni frá pestinni og öðru fári og enn trúa trúaðir íbúar borgarinnar henni fyrir bótum 
meina sinna. Þegar komið er í helgidóminn sjáum við fyrst útskorna málaða líkneskju af Kristi  
deyjandi á krossinum. Innar í hellisskútanum sjáum við jómfrúna standa í svörtum skósíðum kufli og 
lyfta krossinum með hægri hendi en halda hauskúpu við brjóst sér með þeirri vinstri. Yfir höfði 
hennar er lýsandi geislabaugur. Á gólfinu umhverfis hana loga hundruð rauðra kertaljósa, sem eru 
fórnargjafir í tilefni dagsins, og við stall styttunnar getur að líta blómvendi og gjafir af ýmsum toga;  
silfruð hjörtu og fætur og augu og hendur með ígreypta stafina „GR": „Grazia ricevuta", náð 
meðtekin. En einnig; notuð hækja, notaðar gifsumbúðir utan af brotnum handlegg,  
björgunarhringur, slitið bíldekk, sendibréf og fleira. Til hliðar í hellinum getur svo að líta á bak við gler 
og flúraðar marmaragrátur styttu í barokkstíl úr hvítum marmara af heilagri Rósalíu þar sem hún 
liggur með hægri hönd undir kinn og vefur krossmynd og gylltan staf að brjósti sér með vinstri hendi. 
Styttan er í fullri líkamsstærð íklædd möttli úr ekta gulli með rósaflúri og yfir höfði hennar er 
rósakrans úr gulli. Við hlið hennar hvílir hauskúpa og afskorin rós, hvort tveggja úr skíragulli, og bak 
við glerið má sjá fjölda skartgripa úr gulli og eðalsteinum, sem eru fórnargjafir til dýrlingsins. Styttan 
er gerð af flórenskum myndhöggvara, en gullmöttullinn er gjöf Karls III. konungs af ætt Búrbóna. 
Undir hellishvelfingunni eru blikkrennur er safna því heilaga vatni sem þar drýpur í þró, og stóð fólk í  
biðröð að fá að dreypa á þessu heilaga vatni sér til sáluhjálpar og heilsubótar. Það er áberandi fyrir 
trúarlíf á þessum slóðum hvað hin myndræna framsetning þess er sterk, og hvað snertiskynið skiptir 
þar miklu máli; í hellinn var stöðugur straumur fólks og það klappaði og strauk og kyssti á fætur og 
síðu hins deyjandi Krists á krossinum, kveikti svo á kerti fyrir Rósalíu og klappaði henni og kyssti. Ein 
konan tók klút úr pússi sínu og strauk dýrlinginn og bar klútinn svo í augun á blindum eiginmanni 
sínum. Og svo var lagst á bæn fyrir framan heilaga Rósalíu í gullmöttlinum og að lokum var keypt 
dýrlingsmynd af betlikonunum sem lágu með börn sín á brjósti í tröppunum upp að helgidómnum. Á 
veröndinni fyrir framan helgidóminn var búið að koma upp tjaldhimni og altari með mynd af heilagri  
Rósalíu í tilefni dagsins. í forsælunni undir himninum var hvert sæti setið og hempuklæddur munkur  
æfði viðstadda, sem voru að meirihluta fátækar eldri konur, í kliðmjúkum sálmasöng, sem var fullur 
auðmýktar. Pappalardo kardínáli og erkibiskup af Palermo var væntanlegur á hverri stundu til þess að 
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syngja messu í tilefni dagsins og þarna voru þeir enn mættir á fremsta bekk, forseti héraðsstjómar  
Sikileyjar, landstjórinn og borgarstjórinn með hvítan og rauðan og grænan borðann yfir bringuna, auk  
annarra fyrirmenna.  

Mjói vegurinn og hinn breiði  

Virðuleikinn geislaði af Pappalardo kardínála þar sem hann birtist á sviðinu í gull- og silfurbrydduðum 
skrúða með mítur og bagal og gullhring með gríðarstórum glitrandi rúbínsteini á baugfingri vinstri  
handar. Og þegar aðstoðarprestur inn tók af honum míturnar fyrir messusönginn blikaði á skærbleika 
kardínálahúfuna á kolli hans. Pappalardo kardínáli er ekki bara sannkallað glæsimenni, hann er líka 
þekktur fyrir að vera fyrsti erk erkibiskupinn í Palermo sem tekið hefur sér orðið mafía í munn í 
stólræðu.  Því þagnareiður mafíunnar, „l‘omerta", hefur löngum náð langt út fyrir innsta hring 
hennar. Kirkjunnar menn hafa til skamms tíma verið þöglir sem gröfin og tekið þátt í að breiða yfir hið 
vanhelga bandalag glæpa og hugsjóna á Sikiley. Eitur mafíunnar hefur seytlað um allan  
þjóðarlíkamann og blandast sjálfu messuvíninu. En þótt valdsmannslegt yfirbragð kardínálans hafi 
borið með sér hina sviplausu grímu valdsins vöktu orð hans greinilega athygli viðstaddra, þar sem 
hann bað hina heilögu einsetujómfrú á Pílagrímsfjalli um  vernd gegn þeim illu öflum sem reyna að 
slökkva lífslöngun Palermóborgar. Og kardinálinn sagði að morðin á þeim Falcone og Borsellino sýndu 
glögglega „hvernig hin illu öfl mafíunnar hafa fest rætur sínar í samfélaginu og náð að svívirða og ata 
auri hið siðmenntaða og kristna andlit okkar Palermóborgar, okkar Sikileyjar". Og kardínálinn talaði 
um djöfla Mammons sem gengju lausir; þá djöfla „peninganna sem skapa óseðjandi hungur, valdsins  
sem umbreytist í ofríki, metnaðarins sem umbreytist í valdahroka, nautnanna sem skapa siðleysi og 
slíta allar, siðferðilegar hömlur ... allir þessir djöflar eða öllu heldur hjáguðir, sem hafa tekið sæti Guðs 
í lífi svo margra, ganga lausir um heiminn og skapa glundroða og skefjalaust og hulið ofbeldi sem 
hvílir á okkur öllum", sagði kardínálinn og vitnaði síðan til orða Krists við lærisveinana er þeir leituðu 
aðstoðar hans við að losa sig undan illum öndum: „Slíkir djöflar verða ekki burt reknir nema með 
iðrun og föstu." Og það varð boðskapur kardínálans til safnaðarins á þessum degi; bænahald, iðrun  
og fasta. Og hann talaði um gildi lífsagans og hins mjóa vegar andspænis breiðgötu freistinganna og 
holdsins ára. Og hann vísaði til fordæmis Krists og heilagrar Rósalíu, „iðrandi og biðjandi jómfrúr sem 
lifði hetjulífi og tók á sig syndir annarra". Það glitraði á rúbínsteininn á hendi kardínálans og  
landstjórinn og forseti héraðsstjórnarinnar og borgarstjórinn sátu álútir undir ræðunni og þessar  
fátæku og þreyttu konur sem sátu að baki þeim undir tjaldhimninum horfðu opinmynntar á hans 
hátign svo að skein í skemmdar tennurnar. Eftir predikunina tróðust þær fram í biðröð á eftir  
yfirvaldinu til að þiggja heilagt sakramenti úr hendi kardínálans, líkama og blóð Krists. En hvar var  
hinn mjói vegur heilagrar Rósalíu sem leiða átti þetta fátæka fólk undan oki mafíunnar? 

Harmleikurinn sviðsettur 

„Til hamingju strákar, þetta var fagmannlega gert," sagði mafíuforinginn Giuseppe Madonia „Piddú" 
um leið og hann rétti brosandi fram handleggina undir handjárn rannsóknarlögreglumannanna  sem 
höfðu umkringt hann í borginni Vicenza á Norður-Ítalíu 6. september síðastliðinn. Þetta var maður 
innan við fimmtugt og hann talaði Sikileyjarmállýsku, var snyrtilega klæddur og óvopnaður, en í 
fórum hans fundust falsað vegabréf, morð fjár í ólíkum gjaldmiðlum og nokkrir tugir Biblíumynda af 
heilagri Rósalíu með hauskúpuna. Þetta var eins og sviðsetning á leikatriði úr harmleiknum mikla um 
Sikiley, þar sem gríman gegnir mikilvægu hlutverki og dauðinn er jafnan nálægur. Og leikarinn hélt  
grímu sinni af fullkomnu öryggi; grímu mafíuforingjans sem talinn er meðal fimm æðstu manna undir 
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hvolfþakinu, „la Cupola", sem stjórnar mafíunni. Hann er talinn hafa setið fundina þar sem  
dauðadómar voru kveðnir upp yfir Falcone og Borsellino og hann á að baki sér slóð morða, 
fjárkúgunar, ofbeldis, eiturlyfjasölu og fjársvika sem á sér vandfundinn samjöfnuð.  

Fáir hafa gert þessum sikileyska harmleik betri skil en skáldið Tomasi di Lampedusa í skáldsögunni 
Hlébarðanum. Saga hans, sem gerist á Sikiley á 19. öldinni, á þeim tíma þegar Ítalía var sameinuð í 
eitt ríki, dregur fram með skýrari hætti menningarsögulegan bakgrunn mafíunnar en nokkur 
félagsfræðileg rannsókn; vanþróun Sikileyjar í félagslegu og efnahagslegu tilliti stafar ekki af ytra 
arðráni eða afskiptaleysi ríkisvaldsins að mati Lampedusa, heldur á hún sér innri menningarsögulega 
skýringu. Eða eins og Lampedusa lætur Salina fursta segja við Chevalley di Moterzuolo, útsendara 
nýja landstjórans eftir sameiningu Ítalíu í nóvember 1860: „Á Sikiley skiptir ekki máli hvort hlutirnir 
eru gerðir vel eða illa — syndin er fólgin í því að við Sikileyingar getum aldrei fyrirgefið þeim sem vilja 
„aðhafast". Við erum orðnir gamlir, Chevalley, hundgamlir. Að minnsta kosti í 25 aldir höfum við 
borið á herðum okkar hátimbraða en blandaða menningu, ávallt aðflutta og aldrei sjálfsprottna úr 
okkar jarðvegi, að okkar frumkvæði. Við erum jafnhvítir á hörund og þér, Chevelley, eða drottningin 
af Englandi, en í tvö þúsund og fimm hundruð ár höfum við verið nýlenda. Ég segi það ekki til þess að 
barma mér — sökin er okkar. En engu að síður erum við þreyttir og innantómir ... Það er svefninn, 
kæri Chevalley, svefninn sem Sikileyingar þrá, og þeir munu alltaf hata þá sem reyna að vekja þá,  
jafnvel þótt þeir vilji færa þeim hinar fegurstu gjafir..." 

Lampedusa reyndist sannspár þegar hann skrifaði þessi orð um miðbik þessarar aldar. Síðan hafa 
margir reynt að færa Sikileyingum gjafir, og þeir hafa flestir verið bæði hataðir og drepnir. Mafían á 
Sikiley er mein sem verður ekki upprætt með utanaðkomandi lögregluvaldi eða fjárframlögum úr 
sameiginlegum sjóði landsmanna. Svefnhöfgin og forlagatrúin og hin arfborna forræðishyggja og 
undirgefni ásamt þeirri meðfæddu trú að hver sé sjálfum sér næstur og að andskotinn hirði þann 
síðasta eru Akkilesarhæll Sikileyinga, og hann er orðinn samgróinn því spillta stjórnmálakerfi sem 
mótaðist með stofnun ítalska lýðveldisins í stríðslok, en ber nú þegar mörg feigðarmerki ellinnar. Eins 
og lesa má af þessari frásögn telja margir sig merkja nýja vitundarvakningu meðal íbúa Sikileyjar um 
þessar mundir, en spurningin er hversu margra mannfórna verður enn þörf áður en hún megnar að 
velta þessu ofurvaldi af herðum þeirra.  

Höfundur er sjálfstætt starfandi blaðamaður. 

Myndatexti: Frá minningarathöfninni um Dalla Chiesa herforingja og fyrrum landstjóra í Palermo. 
Giorgio Musio, nýskipaður landstjóri (t.h.), ogAldo Rizzi borgarstjóri (í bakgrunni) þiggja heilagt 
sakramenti úr hendi prestsins í kirkju heilagrar Maríu frá Monserrato. 

Myndatexti: Leoluca Orlando, fyrrverandi borgarstióri Palermo, á hlaupum í fjöldagöngunni 
umkringdur lífvörðum í skotheldum vestum. 

Myndatexti: Þátttakendur í  göngunni við sprengigíginn þar sem Paolo Borsellino dómara var grandað 
við Via Amelia 18. júlí síðastliðinn 

Myndatexti: Fólkið tilbiður heilaga Rósalíu, verndardýrling Palermo, í helli hennar á Pílagrímsfjalli. 
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Myndatexti: „Andspyrna gegn mafíunni" stendur á borðanum. Geðshræring í andlitum þátttakenda í 
göngunni við morðstað Borsellinos. 

Myndatexti: Matteo Cinque lögreglustjóri við skrifborð sitt í höfuðstöðvum lögreglunnar í Palermo. 

 

Aths: Nokkrum mánuðum eftir að greinin birtist las ég þá frétt í úitölsku dagblaði að matteo Cinque, 
lögreglustjóri í Palermo, sem vitnað er til í greininni, hafi verið fangelsaður og ákærður fyrir 
mafíutengsl. 

Hann hafði starfað sem lögreglustjóri í Napoli á þeim tíma þegar Gava var innanríkisráðherra, en 
hann var frá Napoli. Cinque hafði haldið embætti sínu í Napoli á þeim forsendum að hann léti 
mafíuna þar alltaf vita fyrirfram þegar handtaka átti háttsetta mafíósa, en þeir voru nátengdir 
innanríkisráðherranum 
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