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Mezi mýtem a realitou

Co znamenala ’Ndrangheta v minulosti a co znamená dnes? „Ctihodná spo-
lečnost“, jak se také někdy formálním (a zločineckým) klikám na jihu Itálie 
říká, nedisponuje žádným oficiálním rodným listem. Zmínky o počátečních 
událostech stojících za jejím vznikem jsou předávány ústně z generace na gene-
raci. V roce 1884 Enrico Tamajo, prefekt Reggio di Calabria, použil slovo mafie 
ve zprávě určené italskému ministerstvu vnitra k tomu, aby popsal specifický 
habitus místních zločineckých band, na jejichž vzniku měli značný podíl osoby 
původem ze Sicílie, které byly v Kalábrii drženy v rámci tzv. confino.4 Prvním 
psaným dokumentem, který popisuje samotnou organizaci, je zápis carabinieri5 
v obci Seminara v provincii Reggio di Calabria ze 4. září 1896. 

Legenda o Ossovi, Mastrossovi a Carcagnossovi říká, že tito tři španělští 
rytíři z tajného spolku Garduña ztroskotali na ostrově Favignana nedaleko 
Sicílie a později založili italské tajné zločinecké spolky na Sicílii (Osso), v Ka-
lábrii (Carcagnosso) a v Kampánii (Mastrosso). Podle legendy došlo k usazení 
španělského spolku v Kalábrii v roce 1420. Ctihodná společnost Garduña je 
tedy považována za matku kalábrijské mafie. V každém případě šlo o jakousi 
asociaci osob, které měly páchat zločin a získávat majetek prostřednictvím 
krádeží, korupce a vydírání. To vše ve jménu vzájemného respektu. 

Zápis ze Seminary líčí organizaci zločinců alegoricky jako strom, který 
je rozdělen do pěti částí; kmen reprezentuje bosse (capobastone), větve pak 
symbolizují pokladníka (mastro di giornata6), různé typy služebníků a „vojáků“ 
(camorristi di sangue, di sgarro e di seta).7 Menší větvičky reprezentují mladé 
rekruty ( piccioti), květy pak ctihodnou mládež, budoucnost organizace. Jako 
v každém tajném spolku je diskrétnost a slib mlčení (omertà) „mízou“ udržující 
organizaci při životě. Pod samotným stromem se pak nachází hrob, jakožto 
symbol trestu za porušení tohoto principu. 

Dalším protagonistou kalábrijské mytologie spojenou se zrozením moderní 
kalábrijské mafie je Serafino Castagna, který je znám také jako „monstrum 
z Presinaci“. Presinaci je místo, kde Castagna v roce 1955 zavraždil pět osob 
včetně svého otce. Na konci 60. let Castagna popsal svůj životní příběh 
v knize Tu devi uccidere (Musíš zabít). Po zmíněných vraždách, které mu 

4 Confino (italský termín, který v českém jazyce znamená „vyhoštění“) je italským elementem 
trestní politiky namířeným proti osobám, které jsou členy nebo spolupracovníky mafie. Vy-
chází z ideje, že deportace osob z jejich původního teritoria může organizace mafie oslabit. 

5 Carabinieri (italský termín, který v českém jazyce znamená „karabiníci“) je jednou 
z italských bezpečnostních složek, která má na starost bezpečnost v malých městech a na 
venkově, zároveň však vykonává i úkoly vojenské policie. Jedná se o četnický útvar, který 
však z historických důvodů spadá pod ministerstvo vnitra. Původně se jako carabinieri 
označovali velmi dobře vycvičení vojáci jednoho z italských pluků. Postupnou transfor-
mací se z nich stala právě složka chránící občany. ˝

6 V českém překladu „mistr dne“. 
7 V českém překladu „camorrista krve, hříchu a hedvábí“

byly zadány výše postavenými členy mafie, se Castagna skrýval dva měsíce 
v pohoří Aspromonte s nadějí, že se mu dostane pomoci od ’ndrine z Catanzara 
a bude moci utéct na americký kontinent. Očekávaná pomoc však nepřišla, 
Castagna byl později zadržen a začal otevřeně spolupracovat s policií. A to vše 
v období, kdy fenomén ’Ndrangheta ještě nebyl pevně zakořeněn v povědomí 
obyvatel Kalábrie a kdy se organizace sama teprve snažila emancipovat. V té 
době byla známá spíše jako fibbia (sponka), ctihodná společnost nebo jako 
’ndranghita, což bylo označení, které se objevilo na letácích Komunistické 
strany Itálie. Castagna přispěl k vytvoření image člena kalábrijské mafie jako 
zabijáka skrývajícího se v pohoří Aspromonte a připraveného kdykoli vraždit. 

Kořeny kalábrijské mafie

Historii i současnost ’Ndranghety propojuje postava Giuseppeho Musolina, 
„krále Aspromonte“,8 bandity (brigante), který je obecně považován za spojo-
vací článek mezi rebelií kalábrijských banditů a rostoucí mocí mafie v mnoha 
vesnicích pohoří Aspromonte, kam byla v rámci confino dislokována celá řada 
členů sicilské mafie Cosa Nostra. 

Na těchto základech se začaly tvořit téměř v každé kalábrijské vesnici první 
’ndrine, autonomní klany, které svou moc vystavěly na placené ochraně, 
kterou využívala nepočetná střední třída pro ochranu svých privilegií, a na 
kontrole elektorátu, který tehdy představoval víceméně masu chudých a zou-
falých lidí, kteří s radostí přenesli své starosti na bedra těch „schopnějších“. 
Zakladatelé prvních ’ndrine v druhé polovině 19. století byli farmáři, pastevci 
a řemeslníci, tedy obyvatelé nejvíce postiženi dobovými pozůstatky feudalismu, 
které rekrutovali zločinci ze Sicílie odsunutí do Aspromonte. V takových 
podmínkách se tedy začala ctihodná společnost formovat. Kdokoli toužil něco 
získat, kdokoli chtěl být respektován nebo žít mimo útlak, vstoupil do struktur 
nově vznikající organizované subkultury mužů cti. V meziválečném období 
„společnost“ rozšířila svůj zájem (od placené ochrany) také na zemědělství. 
Právě s touto extenzí došlo k vnitřnímu rozkolu, z něhož vznikla ’Ndrangeta, 
jak ji známe dnes. 

Někteří členové společnosti se rozhodli vstoupit do politiky, a  tím na 
stranu oficiální moci, což se setkalo s nevolí těch, kteří viděli „společnost“ 
v rovině idealistického přátelství. „Společnost“, od té doby vnímaná jako 
’Ndrangheta, se stala organizací „opuštěných“ a zneuctěných starou ctihod-
nou společností. Reorganizované a odpolitizované ’ndrine započaly svou 
misi akumulací kapitálu a neformální moci, které získaly díky spekulacím 
se zemědělskými produkty a určitému monopolu na prodej specifických 

8 Aspromonte je pohoří v Kalábrii rozkládající se mezi Tyrhénským na severozápadě, 
Jónským mořem na východě a Messinskou úžinou na západě, která odděluje pevninskou 
Itálii od Sicílie. 
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lokálních produktů, které získávaly od zemědělců výměnou za „ochranu“. 
Takto vznikl široký trh s vynucenou ochranou, který členové jednotlivých 
klanů podporovali provokacemi, kradením dobytka, vydíráním obchodníků 
na lokálních slavnostech a trzích a který je ve svých variacích přítomný na 
území Kalábrie do dnešní doby. 

Ačkoli bylo období fašistického režimu v Itálii pro všechny zločinecké 
systémy v Itálii krizové, ’Ndrangheta vstoupila do druhé poloviny 20. století 
ve stavu, který nabyla v meziválečném období. V poválečných letech rozšířily 
jednotlivé klany své aktivity o ozbrojené loupeže a vydírání politických před-
stavitelů, dokud se s těmito reprezentanty oficiální moci opět nepromísili. 
Pomalu a bez povšimnutí zanechala organizace vnějších projevů starých 
rituálů a vstupních kodexů a zaměřila se spíše na rozšíření vlastní „armády“ 
– tedy výkonných složek své činnosti. V 60. letech se objevily první známky 
změn v organizaci – kalábrijská mafie se stala v určitém smyslu arogantnější, 
neboť násilí bylo ustaveno jako jeden z hlavních elementů obecné strategie. 

Celý proces reorientace a transformace trval dvě desetiletí. Částečně je 
ovlivňoval a částečně reagoval na procesy urbanizace, industrializace a ori-
entace na turistický ruch – to vše během morální a ideologické krize italské 
společnosti, která začala koncem 60. let. Právě v této době ’Ndrangheta 
vstoupila do všech hospodářských sektorů (primér, sekundér, tericér, kvartér). 
Zatímco si stále udržovala monopol na produkci oleje a dalších zemědělských 
produktů, jednotlivé ’ndrine začaly ovládat výkonné orgány oficiální moci 
zaměřené na kontrolu teritoria (lesní a rekultivační vládní agentury), zapojily 
se do pašování cigaret z jihovýchodní Evropy a ve stejnou dobu zintenzívnily 
vydírání i vynucenou ochranu. Takto postupně paralyzovaly každou soukro-
mou obchodní iniciativu s cílem získat monopol na všechny ekonomické 
příležitosti ve svém regionu. 

Celý proces transformace byl dokonán v průběhu 70. let, kdy se klany 
rozhodly investovat peníze získané z vydírání, únosů a obchodu s drogami 
do stavebnictví a veřejných zakázek. Střední třída, které chyběl vliv, konexe 
a peníze, se nemohla tomuto nátlaku vyrovnat. Investice italské vlády, které 
měly podpořit jeden ze dvou nejchudších regionů v Itálii, tak přešly rovnou 
do rukou organizace, která prožívala jeden z vrcholů své historie. 

V průběhu 60. a 70. let se původní pastevci a farmáři stali pašeráky a podni-
kateli, což se projevilo i ve vzájemných vztazích mezi klany, které respektovaly 
své zóny vlivu. Obnovily se také vztahy se sicilskou mafií, které získaly čistě 
obchodní charakter. 

’Ndrangheta se také stala protagonistkou důležitých veřejných projektů, 
jako je dosud nedokončená dálnice spojující Salerno s Reggiem di Calabria, 
nebo plánovaných investic podporujících turistický ruch, které však povětšinou 
skončily ilegální komerční výstavbou podél pobřeží Jónského a Tyrhénského 
moře. Na mezinárodní úrovni se stal primárním zájmem kalábrijské mafie 
obchod s drogami. 

Do 80. let tedy ’Ndrangheta vstoupila jako velká mafie, neoddělitelný 
strukturální fenomén jižní Itálie, který pokrývá prakticky kompletně ilegální 
sféru a pohlcuje zbytky legální ekonomiky. Forma organizace od poválečných 
let prošla radikální změnou, která se později projevila i v její vnitřní struktuře. 

Kontrola kalábrijského finančního toku, výhodná pozice prostředníka 
mezi teritorii organizace Cosa Nostra a systému Camorra, tvořícího rozsáhlou 
zločineckou síť protínající celé mezzogirono, a silná, i když ještě ne rigidní, 
struktura klanů připravila kalábrijské mafii živnou půdu pro překročení regi-
onálních a národních hranic. 

Nesmíme také zapomenout na fakt, že Kalábrie byla vždy zdrojem imig-
race a zejména v uplynulých padesáti letech došlo k velkému odlivu lidského 
kapitálu do severní Itálie, Jižní Ameriky, Austrálie, Kanady a USA. 

Přenos kalábrijského zločineckého systému do těchto regionů však ne-
musel nutně proběhnout. ’Ndrangheta totiž není pouze organizace založená 
na rituálech, příbuzenství, důvěře a diskrétnosti, ale také na subkultuře, jejíž 
mentalita byla a je založena na falešných a pokřivených konceptech cti a so-
ciální ochrany. Navíc jde o svébytné „podnikání“, které často předjímá tržní 
trendy a je schopno proniknout do jakéhokoli sektoru produkce. Reprodukce 
všech těchto charakteristických rysů jinde než v místě původu trvá poměrně 
dlouhou dobu a je navíc ovlivněna nemožností sociální kontroly a okolností 
v takové míře jako v místě svého vzniku. Pro překonání nejistoty operačních 
podmínek mimo oblast Kalábrie tedy v 80. letech vznikla nadstruktura ka-
lábrijské mafie – Santa. 

La Santa 

Jih Itálie prošel po druhé světové válce značnou proměnou. Kalábrie z druhé 
světové války vyšla oslabená a dnes je pravděpodobně ještě slabší jak ekono-
micky, tak i společensky. Zčásti kvůli absenci nebo schizofrenické přítomnosti 
„státu“, zčásti kvůli slabé intervenci církve, politických stran i odborů a zčásti 
v důsledku ilegální ekonomiky, která pohltila veškeré možnosti růstu regionu. 
Také Cassa del Mezzogiorno, instituce existující mezi léty 1950 a 1984, která 
měla fungovat jako hlavní nástroj pro zesílení rozvoje regionu, nakonec sloužila 
pouze jako překážka ekonomického a demokratického rozvoje jižní Itálie, 
neboť byla penetrována mafiánskými klany. K tomu tedy došlo v období 
restrukturalizace a rekonceptualizace cílů tohoto kalábrijského zločineckého 
systému. 

Přestože ’Ndrangehta procházela v poválečném období určitým procesem 
modernizace, ezoterické rituály se v systému zachovaly. V 60. a 70. letech se 
začíná konsolidovat Santa, „vyšší třída“ ’Ndranghety; spojnice mezi neapol-
ským systémem Camorra a sicilskou organizací Cosa Nosta, která umožnila 
kalábrijské mafii investovat nabytý kapitál prostřednictvím veřejných zakázek 
či subkontraktů. Toto období trvalo až do 80. let, kdy ’Ndranheta přebrala 
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obchody se zbraněmi a drogami od sicilské mafie, která se vlivem strategie 
založené na obskurním násilí mocné rodiny Corleone dostala do hledáčku 
bezpečnostních složek Itálie. Zcela nečekaně tedy ’Ndrangheta prohloubila 
a rozšířila své ofenzivní kapacity a k dokonalosti dovedla praktickou beztrestnost 
svých aktivit, neboť stát byl plně zabrán sicilskou otázkou. 

V posledních letech 20. století se objevily informace o (z)neužívání velkého 
námořního překladiště v Gioia Tauro,9 o neúspěšných projektech zaměře-
ných na chemický průmysl v Lamezia Terme, o ztracených iluzích rozvoje 
průmyslu v okolí Crotone nebo center textilního průmyslu v pohoří Pollino 
a také o pozastavených projektech na Tyrhénském pobřeží provincie Cosenza. 
Všechny výše uvedené pokusy souvisí s tzv. Colombovým balíčkem (Pacchetto 
Colombo), jehož idea vznikla v polovině 70. let na popud tehdejšího italského 
ministra průmyslu Emilia Colomba. Cílem balíčku vládních opatření měla 
být podpora rozvoje těžkého, chemického a textilního průmyslu v regionu 
Kalábrie, a to prostřednictvím nákladných projektů, které nakonec nejenže 
skončily v drtivé většině fiaskem, ale navíc vytvořily prostor a příležitost pro 
úplatkářství a klientelismus. 

Vzhledem k tomu, jaký vliv měl na vývoj v současné Kalábrii Colom-
bův balíček, je nutné u něj ještě na chvíli zůstat. Po nepokojích v Reggiu 
di Calabria v 70. letech, které byly zapříčiněny přesunem výkonné moci do 
Catanzara, prosadil Emilio Colombo program cílených investic, které měly 
Kalábrii dostat na alespoň srovnatelnou úroveň se zbytkem jižní Itálie. Bez 
ohledu na plány vlády se však peníze ztratily a vyplýtvaly. Ambiciózní projekt, 
který měl poskytnout práci 25 tisícům obyvatel, zcela zkrachoval. Projekt 
V. ocelářského centra nebyl nikdy realizován, závod Liquichimica v Saline 
Joniche na produkci bioproteinů byl sice vystavěn, ale nikdy nebyl uveden do 
provozu a textilní průmyslové centrum v Castrovillari skončilo svou činnost 
záhy po svém spuštění. Důvody neúspěchu jsou několikeré. Za prvé, vláda 
při schvalování Colombova balíčku postupovala rychle, tak aby umlčela la-

9 Jak uvádí Francesco Forgione (2010: 72), „přístav navržený v 60. letech jako průmyslo-
vý přístav, který měl sloužit nikdy nerealizovanému V. ocelářskému centru, byl otevřen 
až v roce 1992 a nakonec měl sloužit jako kontejnerový terminál podnikatele Angela 
Ravana, zákonného zástupce nadnárodní společnosti Contship Italia, která zde zamýšlela 
vybudovat hlavní překladiště kontejnerů v celém Středozemním moři. Překladiště se 
opravdu v roce 1995 stalo lídrem v sektoru transhipmentu v oblasti Středomoří.“ Forgi-
one (2010: 73–76) dále uvádí, že proces „Přístav“, který se zabýval aktivní účastí mafie 
v jedné z největších investic v Kalábrii, ukázal, že realizaci předcházela předběžná dohoda 
mezi nadnárodní společností, řízenou Angelem Ravanem, a rodinami Piromalli-Mole’ 
z Gioia Tauro a Belloco-Pesce z města Rosarno, které ovládají oblast Piana di Gioia Tauro, 
a spojily se do jediného kartelu jednotně zastupovaného bossem Piromallim. Dohoda 
stanovila platbu fixního poplatku ve výší dolaru a půl za každý odbavený kontejner vý-
měnou za celkovou bezpečnost v přístavním areálu. Vzhledem k přibližně třem milionům 
odbavených kontejnerů ročně jde o významný příjem finančních aktiv. Mimo to dohoda 
zahrnovala také získání kontroly nad aktivitami spojenými s přístavem, nad najímáním 
pracovních sil a navazováním kontaktů s představiteli odborů a místních úředníků. 

tentní i manifestní nepokoje v Reggiu di Calabria, které vznikly díky přesunu 
správního centra do Catanzara. Oblast Gioia Tauro poblíž Reggia di Calabria 
pro výstavbu ocelářských závodů tak byla vybrána poměrně ukvapeně a na-
vzdory tomu, že je oblast poměrně významnou zemědělskou oblastí Kalábrie.

Projekt V. ocelářského centra navíc představuje ukázkové sel-
há ní ofi ciální moci vůči rodinám kalábrijské mafie. Gioacchino, syn  
bosse „Mom mo“ Piromalliho, měl se staviteli centra vynikající vztahy a v době, 
kdy ministerský předseda Itálie Giullio Andreotti slavnostně otevřel stavební 
práce na centru, byl již oficiálně zaměstnancem jedné ze stavebních společ-
ností. Stavební práce po nějaký čas úspěšně postupovaly, a to zejména proto, 
že klan Piromalli rozdělil práci okolním ’ndrine. Jakmile však vláda ztratila nad 
výstavbou plnou kontrolu, peníze určené na budování byly utraceny, práce na 
centru se zastavila, zatímco ’Ndrangheta úměrně tomu bohatla. Tentýž princip 
byl v zásadě uplatněn i při budování dálnice Salerno – Reggio di Calabria, 
i když na tomto projektu se, částečně díky jeho symbolické hodnotě, stále 
pokračuje. Jakmile bylo jasné, že se projekt V. ocelářského centra nepovede, 
začalo se hovořit o budování elektrárny, pobočky celonárodního konsorcia 
Enel, avšak tento záměr byl nahrazen nápadem s přístavem v Gioia Tauro.

Události okolo chemického závodu Liquichimica jsou podobného ražení. 
Na výstavbu bylo vyhrazeno 300 miliard lir, přestože poloha závodu nebyla 
nikdy zcela schválena. Několik geologických zkoušek ukázalo, že terén není 
pro výstavbu takovéhoto závodu vhodný. Znalecký posudek však nebyl nikdy 
ve svém kompletním znění zveřejněn. Navíc jediný člověk, který oficiálně 
vystupoval z výše uvedených důvodů proti výstavbě, zahynul v podivné do-
pravní nehodě, která nesla přídech zásahu mafie. Ze zveřejněných odposlechů 
je také zřejmé, že stavební smlouvy byly napsány na míru místních ’ndrine 
a jejich kanadského kriminálního partnera. Další tendry pak byly přiděleny 
anonymním společnostem se sídlem v Lichtenštejnsku, za kterými podle všeho 
stáli podnikatelé z okruhu klanu De Stefano (Reggio di Calabria). Závod 
nebyl nikdy postaven a vládní peníze skončily v kapsách maffiosi podílejících 
se na projektové přípravě. Tatáž situace nastala v pokusech o vytvoření zázemí 
pro strojní a textilní průmysl na úpatí pohoří Pollino poblíž města Cosenza.

Situaci nepřispěla ani mezinárodní situace. Prohlášení dolaru za nekonver-
tibilní a stoupající cena ropy v roce 1973 nepřispěly k efektivní industrializaci 
regionu. Navíc došlo k opětovné administrativní reformě, kdy bylo Catanzaro 
prohlášeno za centrum výkonné moci Kalábrie a Reggio di Calabria za ka-
lábrijské správní centrum. Takový chaos vedl k situaci, že ’Ndrangheta mohla 
bez povšimnutí pronikat do místních úřadů. 

Jediným úspěšným projektem z Colombova balíčku tak zůstává založení 
univerzity v Cosenze (Università della Calabria). 

Tyto alarmující scénáře demonstrují, jakým způsobem kalábrijská ma-
fie ovlivnila a může skrze své aktivity ovlivnit vývoj v části státu patřícího 
mezi nejsilnější ekonomiky světa. Charismatická moc starých capibastone, 
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kteří fungovali zejména jako vyjednavači ve vnitřních sporech, se proměnila 
v hromadění majetku a finančních aktiv. Pozoruhodné změny v průběhu 
tří desetiletí po druhé světové válce donutily starou „ctihodnou společnost“ 
k redefinici vlastní identity, jež by pomohla udržet jejich pracně vybudovanou 
prestiž a moc, která se v počátcích globalizace zdála již neudržitelná. Taková 
změna identity organizace se na jejím chodu projevila skutečně „geneticky“ – 
bezprecedentní revoluce ve společnosti, širší psychické i kulturní horizonty 
a výstup z uzavřené reality vesnic a obcí změnila původní identitu mafiosi 
z „mužů míru“ na predátory využívající akutní a brutální násilí. S novou 
identitou slibující úspěšnou budoucnost se objevuje nový fenomén osob 
patřících do struktury Santa. Tyto osoby disponující ohromujícím majetkem 
nosí černé kravaty, výrazné boty, investují v nejvyšších ekonomických sférách 
a angažují se také ve sféře politické.

Původ nadstruktury Santa můžeme nalézt na konci 60. let. Organizace byla 
držena nad vodou několika různými osobami, jako byl například Antonio 
Macri’ ze Siderna, který byl v rámci kalábrijské mafie jediným bossem, který 
mohl vstoupit na území USA, Kanady a Austrálie díky svým kontaktům 
s organizací Cosa Nostra. ’Ndrangetisti v mnoha případech svou příslušnost 
k mafii zdvojovali (nebo se o to alespoň snažili) svými kontakty se sicilskou 
a kampánskou mafií, čímž chtěli posílit svůj vliv vůči jiným bossům ve své 
regionu. Struktura kalábrijské mafie totiž umožňovala existenci mnoha bossů 
na relativně malém teritoriu – některé vesnice byly rozděleny mezi dva a více 
klanů, situace ve větších sídlech pak byla tím nepřehlednější, čím větší sídlo 
bylo. Noví členové požadovali dynamičtější přístup k nově vznikajícím ile-
gálním trhům, zatímco staří členové aktivitám jako byly únosy nebo obchod 
s drogami často oponovali. 

Někteří členové pak hledali nové příležitosti skrze své členství v obskurních 
politických institucích nebo zednářských lóžích, které mají dodnes v Itálii 
velice silnou tradici. Mezi prvními rodinami, které šly cestou otevřené aliance 
s oficiální mocí, byly rodiny Piromalli (Gioia Tauro) a De Stefano (Reggio 
di Calabria). Důvodem byla především touha vystoupit ze stínu Sicilanů. 

Na tomto základě vznikl hierarchicky nadřazený organizmus La Santa 
s novými pozicemi, rituály a omezeným elitním členstvím. Nadřazeností se zde 
nemyslí centralizované vertex organizace, jakou je například Cupola v organi-
zaci Cosa Nostra, ale spíše modernizovaná struktura posilující pozici nadaných 
bossů s cílem prohloubit kontakty s politiky a vyšší sférou společnosti. 

Významnost této změny však nebyla od začátku zcela zřetelná. Kontakty 
některých členů se zednářskými lóžemi a pravicovými politiky měly v prostředí 
mafie spíše tajný charakter, a tak brzy došlo k otevřeným sporům s tradiční 
klikou kalábrijského zločineckého systému. Antonio Macri’ nebo Domenico 
Tripodo, jmenujeme-li alespoň namátkou, například zastávali tradiční přesvěd-
čení, že žádný ze členů ’Ndranghety by neměl udržovat kontakty s místními 
politiky, soudci nebo jinými osobami představujícími moc státu. Don „Mom-

 mo“ (Girolamo) Piromalli naopak svým návrhem vytvoření pozice Santista 
nejenom tomuto přesvědčení oponoval, ale dokonce tyto akvitiy podpořil. 

Vytvoření struktury Santa bylo pro kalábrijskou mafii trefou do černého. 
Kdokoli byl představen jako Santista, byl automaticky akceptován v zednářské 
lóži – od 70. let si tedy oficiální státní instituce a zločinecké síly ’Ndranghety 
byly vzájemně „prospěšné“. Strategie vytvoření mostu mezi „nadsvětím“ 
a „podsvětím“ přinesla kalábrijské mafii nové kontakty, lukrativní zakázky 
i imunitu a samozřejmě to byl první krok k vývoji v 80. letech, kdy se ’Ndran-
gheta definitivně stala politickým aktérem jižní Itálie. 

Emblematickým momentem přechodu staré ’Ndranghety k nové formě 
zločinecké organizace bylo setkání přibližně stotřiceti ’ndranghetisti v Montaltu 
poblíž kláštera sv. Madonny v Polsi (Santuario della Madonna di Polsi) 26. října 
1969. Setkání bylo přerušeno policií a carabinieri, kteří byli pravděpodobně 
upozorněni osobami z okruhu „staré gardy“ Domenica Tripoda, kteří si diskusi 
nad vytvořením struktury Santa zcela otevřeně nepřáli. K diskusi bylo vše 
připraveno – tematicky se mělo debatovat nad hierarchií, tradicí a vztahem se 
státem, policií a dalšími oficiálními autoritami. Tedy nad tématy, nad kterými 
v určitých etapách svého vývoje debatovaly i jiné italské zločinecké systémy. 

Podle Giuseppeho Zappii (Taurianova), který byl v té době pořadatelem 
setkání a později vypovídal před policií, byla cílem summitu v Montaltu pře-
devším unifikace různých locali,10 ale také debata nad sjednocením strategie. 
Konkrétně pak šlo o budoucnost únosů, jakožto možnosti akumulace kapitálu, 
o používání násilí vůči státu a o to, koho podpořit při následujících volbách. 
Zatímco v prvních dvou tématech převládla po mnoha hodinách debatování 
umírněná pozice, ve třetí debatě byla vyslovena podpora Křesťanským demo-
kratům (DC – Democrazia Cristiana). Fakt, že klany Piromalli a De Stefano 
byly napojeny na krajně pravicové subjekty, však v dlouhodobém horizontu 
zabránil vytvoření jednotné a silné zločinecké organizace. 

Faida, zednářská lóže a pax mafiosa 

Každá mafiánská válka ( faida) vzniká z ekonomických důvodů a kalábrijský 
příklad z konce 70. let není výjimkou. Napětí se na organizační úrovni po 
založení Santy stalo nesnesitelným a v kontextu omezeného trhu, na kterém 
klany kalábrijské mafie působily, rychle eskalovalo. První mafiánská válka 
probíhala mezi lety 1974 a 1979 (některé zdroje uvádí rok 1977). Okolí Re-
ggio di Calabria se stalo válečným divadlem, které počítalo vraždy a útoky na 

10 Označení locale souvisí se strukturou kalábrijské mafie v jednotlivých sídlech. Základní 
stavební jednotkou organizace je rodina označovaná jako ’ndrina (v množném čísle’ndri-
ne; jde o výraz typický pro Kalábrii, v italské terminologii se často používá také sicilský 
termín cosca, označující rostlinu, jejíž točité a skládané listy označují blízký vztah mezi 
jednotlivými členy mafie). Více než jedna ’ndrina v jednom sídle tvoří locale (v množném 
čísle locali). 


