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Venované pamiatke môjho otca,
imigranta





Non so come si può vivere in questo fuoco!* 
Taliansky imigrant, ktorý sa ocitol prvý raz v New Yorku



-



11

P
1 sa neposedný chlapec menom 

-

prázdne.

-

-
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-

La Mano Nera – ako 

-
ná,2

unášali deti a kládli bomby. Notoricky známou sa stala v roku 1904, 

-

-

4 komentoval pocity 

vety ako „Váš syn je s nami“  a „Neukazujte tento list policajtom, lebo 

-

6 povedal o údajnom tajnom 
talianskom spolku senátor štátu Massachusetts Henry Cabot Ladge, 



13

dostávajú pod svoju kontrolu správu mesta i štátu.“ Skeptici, medzi 

 7

8 sa v podstate obmedzuje na literatúru“.

ich opisovali ako tmavosivé9

10 -
ko. Rád sa zhováral o estetike s absolventmi Harvardovej univerzity, 

New 
11

12, vyhla-
soval New York Times, „taliansky Sherlock Holmes“,  tvrdilo sa v jeho 

-

nadchlo aj Conana Doyla“.14

-
16

17



14

18

-

19 

20 – nfami – roz-
prestierala sa po celej metropole. Patrili do nej: barmani, lekári, po-

-

predali, odsúdili by seba i svoje deti na biedu, hroznú biedu, pred 
ktorou utiekli z Mezzogiorna. Ich americký sen by sa prinajmenšom 
o jednu generáciu oneskoril.

Spolok akosi predpokladal, ako rodina zareaguje. Vo štvrtom liste 

xxxxx

od jedného 21

-

-
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na voz a odišiel. 

-

-

22 tri 

 s nabitými puškami, 
-
-

na svete bombardovali, akoby bolo obliehané nebojácnou obludou 
24

-

A nedialo sa to len v New Yorku. Ako Petrosino predpovedal, strach 

ruka sa objavila v Clevelande, Chicagu, Los Angeles, Detroite, New 

-
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-

-
-

26

-

pracoval ako policajný komisár v New Yorku, pozorne sleduje, ako 
27

28 ktorými chcel 
-

sledovali, ako dopadne tento súboj medzi silami civilizácie a anarchie. 
Schadenfreude*

-

-
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„Taliani majú vrodenú lásku k slobode,“29 vyjadril sa pre New York 

jeho 

v tvár vojne so spolkom. Dokonca aj Times vyzývali k tomu, aby sa 

-

 Nie veru, „boli to 

napochytro odliate z akéhosi páchnuceho lepkavého slizu prúdiaceho 

-

výprava by prebiehala hladšie. Ale rok 1906 bol zlý: prišiel o krv, 

Labarberu.
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-
tovu áriu z V nej utešuje otec svojho syna, ktorý prišiel 

O, rammenta pur nel duol 
ch’ivi gioia a te brillò; 
e che pace colà sol 

Petrosino sedel vo svojom staromládeneckom byte, bez prestávky 
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