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Prefaţă
Cândva la începutul anilor ’50, autorul de faţă a fost izbit de
curiosul fapt că peste tot în Europa se spuneau exact aceleaşi poveşti
şi mituri despre anumite tipuri de bandiţi, ca aducători ai dreptăţii
şi redistribuţiei sociale; de fapt, cum a devenit din ce în ce mai clar,
peste tot pe glob. Urmând îndemnul doctorului Samuel Johnson ca
să cercetăm cu cea mai amplă privire,
din China până în Perú, a noastră omenire,

cititorii acestei cărţi îi vor descoperi pe aceştia în ambele ţări
şi, de fapt, pe toate continentele locuite. Această descoperire a constituit baza unui eseu, „Banditul social”, primul capitol al cărţii de
studii despre formele arhaice ale mişcării sociale, Primitive Rebels
(Manchester, 1959). Zece ani mai târziu, pe baza şi altor studii, mai
ales din America Latină, ea a fost adăugată, devenind prima ediţie a
cărţii de faţă (Bandiţii, Londra, 1969). Aceasta a constituit, de fapt,
punctul de plecare al studiilor contemporane în plină dezvoltare
despre istoria bandiţilor, din care o mare parte (mai ales după critica
lui Anton Blok din 1971) nu a acceptat teza „banditismului social”,
cel puţin nu în forma ei originală. Ediţiile ulterioare (pentru Penguin Books, 1971) şi pentru o editură americană (Pantheon Books,
1981), ambele epuizate acum, au revizuit şi au adăugat textul iniţial
şi au luat în considerare masa noului material şi a acelor critici care
mi s-au părut a fi întemeiate. Astfel, ceea ce se află acum sub ochii
cititorului este a patra ediţie revizuită a Bandiţilor.
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Există trei motive importante pentru pregătirea acestei ediţii, în
afara faptului că diverşi editori consideră în continuare că această
carte nu şi-a pierdut interesul. În primul rând, şi cel mai evident,
după 1981 au apărut mai multe lucrări importante despre istoria
banditismului, de exemplu despre bandiţii chinezi, turci otomani şi
balcanici, despre America Latină, Mediterana şi multe alte regiuni
mai lăturalnice, fără a uita îndelung aşteptata biografie a lui Pancho
Villa aparţinându-i lui Friedrich Katz. Acestea nu doar au adăugat
un material nou, ci au lărgit mult modul în care gândim despre
banditismul din societate. În ediţia de faţă, am făcut tot posibilul să
iau în considerare aceste noi descoperiri. (Pe de altă parte, critica argumentaţiei din Bandiţii rămâne mai mult sau mai puţin cum era.)
În al doilea rând, dezintegrarea rapidă a puterii de stat şi administraţiei din multe părţi ale lumii şi declinul notabil al capacităţii
chiar şi a statelor puternice şi dezvoltate de a menţine nivelul de
„lege şi ordine” pe care l-au creat în secolele XIX şi XX îi familiarizează din nou pe cititori cu acel tip de condiţii istorice în care poate
exista banditismul endemic şi, uneori, epidemic. În lumina Ceceniei
contemporane, interpretăm explozia de bandiţi mediteraneeni de la
sfârşitul secolului XVI altfel decât o făceam în anii ’60.
Al treilea motiv este că autorul însuşi, deşi mândru de a fi
părintele fondator al unei întregi ramuri a istoriei, nu poate evita
încercarea de a răspunde la întrebarea sugerată de cronica unui
istoric bun la două cărţi despre banditism din urmă cu zece ani:
„Prea puţin din teza lui Hobsbawm rămâne neafectat”1. Dacă acest
lucru chiar ar fi adevărat, nu ar exista niciun motiv pentru o nouă
ediţie a Bandiţilor. Cartea ar deveni pur şi simplu anacronică şi
imposibil de salvat doar prin corecturi şi revizuiri, chiar dacă ar
merita citită, poate, ca document al epocii ei. După părerea mea,
nu este cazul Bandiţilor. Principalele critici faţă de teza iniţială sunt
trecute în revistă în partea I a Post-scriptumului acestei ediţii, care
modifică şi completează Post-scriptumul inclus în ediţia din 1981.

1
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William Doyle, „Feuds and Law and Order”, London Review of Books, 14 septembrie 1989, p. 12.

Cu toate acestea, la 30 de ani după prima ei publicare, este
evident că atât argumentaţia, cât şi structura cărţii necesită o regândire, ca şi o aducere la zi substanţială. Am încercat să fac asta
aici, în primul rând prin plasarea mai sistematică a banditismului,
inclusiv a banditismului social, în contextul politic – al stăpânilor2
şi statelor, al structurilor şi strategiilor ambelor categorii – în care
funcţionează ei. Deşi această dimensiune a subiectului este prezentă
în ediţiile anterioare ale cărţii, acum am încercat mai clar ca înainte
să văd „istoria politică a rolului banditismului… (ca fiind) centrală”3.
De asemenea, am luat în considerare cea mai convingătoare
critică adusă cărţii mele, anume faptul că am folosit cântecele şi
poveştile banditeşti deopotrivă pentru a depista natura mitului
banditului social şi, mai degrabă experimental, pentru a vedea „în
ce măsură bandiţii se ridică la înălţimea rolului care le-a fost atribuit în drama vieţii ţărăneşti”. A devenit clar, acum, că ele nu pot fi
folosite nicidecum, în mod rezonabil, în al doilea scop. În orice caz,
bărbaţii identificabili în jurul cărora s-au constituit astfel de mituri
erau adesea în viaţa reală foarte diferiţi de imaginea lor publică;
inclusiv mulţi dintre cei citaţi drept „bandiţi buni” în versiunile
anterioare ale acestei cărţi. De asemenea, a devenit clar acum că ele
nu pot fi folosite în primul scop fără o analiză anterioară completă
a acestui gen de compunere literară, a transformărilor publicului,
tradiţiilor şi toposurilor ei, a modurilor ei de producere, reproducere şi distribuire. Pe scurt, baladele, ca şi înregistrările de istorie
orală, sunt o sursă foarte înşelătoare şi, asemenea tradiţiei orale,
sunt contaminate de modul în care se transmit de la o generaţie la
alta. Cu toate acestea, ele pot şi trebuie să fie folosite în continuare
în anumite scopuri. Sper ca (de data asta) să nu fi încălcat graniţele
bunului-simţ când am făcut acest lucru.

2

3

„Lord”, în original – am recurs la această variantă în întregul volum, în lipsa
alteia mai bune, însă ar trebui avute în vedere şi sensurile de „senior feudal”,
„mare proprietar de pământ” etc. (n. tr.).
Cf. E. J. Hobsbawm, Introducere la G. Ortalli, ed., Bande Armate, Banditi, Banditismo
e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime (Roma, 1986), p. 16.
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Aceasta este, prin urmare, o ediţie substanţial adăugită şi revizuită, chiar dacă textul celor nouă capitole iniţiale şi al Anexei,
„Femeile şi banditismul” (acum Anexa A), deşi a fost modificat
unde se impunea, nu a necesitat o rescriere substanţială. Adăugirile
importante la ultima ediţie britanică (1971) sunt următoarele: (1)
un „Portret al unui bandit” introductiv (publicat iniţial drept corp
principal al Prefeţei la ediţia americană din 1981), (2) un capitol nou
intitulat „Bandiţi, state şi putere”, (3) o Anexă B, „Tradiţia banditului”, şi un Post-scriptum în două părţi (modificat şi adăugit faţă de
ediţia din 1981) care – cum am mai amintit – se ocupă de criticile
la adresa lucrării mele şi, de asemenea, examinează supravieţuirea
activităţilor care întruchipează tradiţia clasică a banditismului în
ultima parte a secolului XX. Secţiunea Lecturilor suplimentare a fost
şi ea rescrisă. Prefeţele ediţiilor anterioare au fost omise.
În ce priveşte mulţumirile, nu trebuie decât să repet ce am spus
în ediţia iniţială. Majoritatea acestei cărţi se bazează pe materiale
publicate şi informaţii extrase sau, mai degrabă, oferite voluntar cu
mult entuziasm de prieteni şi colegi conştienţi de interesul meu faţă
de acest subiect şi pe seminare din diverse ţări care au criticat argumentele cărţii şi mi-au adus în cale alte surse. Îndatorarea mea faţă
de corpusul crescând al istoriografiei bandiţilor e recunoscută cu
plăcere şi satisfacţie, cu atât mai sincer cu cât o mare parte a acestei
literaturi de după 1969 se bazează pe cercetarea primară stimulată
de prima ediţie a Bandiţilor. Contactul meu direct cu tema acestei
cărţi a fost limitat. Capitolul 9 se bazează pe o cercetare intensivă
din 1960, de mai multe săptămâni, a carierei proscrişilor anarhişti
catalani, pe care nu aş fi putut s-o întreprind fără ajutorul şi recomandările oferite de dl Antoine Tellez din Paris. Argumentaţia
fundamentală a Capitolului 4 a fost confirmată de o zi petrecută în
compania lui Don José Avalos din Pampa Grande, provincie din
Chaco, Argentina, fermier şi fost sergent în poliţia rurală. În 1981,
în urma unei conferinţe despre bandiţii şi proscrişii din Sicilia, am
avut şansa de a mă întâlni cu doi foşti membri ai bandei lui Salvatore
Giuliano şi cu alţi oameni care aveau o cunoaştere directă a activităţilor lui. Cu toate acestea, le datorez mai mult unor prieteni şi colegi
din Columbia, Italia şi Mexic care au avut un număr substanţial mai
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mare de contacte directe şi ample cu lumea proscrişilor înarmaţi.
Le datorez mult lui Pino Arlacchi şi, pentru Columbia, lui Carlos
Miguel Ortiz, Eduardo Pizarro şi Rocío Londoño şi prietenilor ei,
unii morţi acum. Datoria mea faţă de operele lui Gonzalo Sanchez
şi Donny Meertens ar trebui să fie evidentă din text.
E. J. Hobsbawm
Londra, iunie 1999
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Portretul unui bandit

Cea mai bună modalitate de a pătrunde în subiectul complicat
al „banditismului social”, care constituie subiectul acestei cărţi,
este prin cariera unui bandit social. Iată un astfel de caz. El a fost
întocmit de un student necunoscut de la Universitatea din Addis
Abeba, Etiopia, a cărui lucrare mi-a fost pusă la dispoziţie de profesorul lui. La momentul în care am primit această lucrare, bazată pe
informatori locali şi surse periodice în engleză şi tigrinya, nu mi s-a
oferit numele autorului, din motive legate de situaţia politică incertă
din Etiopia şi Eritreea din acea perioadă. Dacă se va întâmpla ca el
să vadă această ediţie şi să dorească să se facă cunoscut, mi-ar face
mare plăcere să-mi recunosc datoria faţă de el.
Iată deci, într-o formă destul de sumară, povestea lui Weldegabriel, cel mai mare dintre fraţii Mesazgi (1902/3-1964). S-o lăsăm
să vorbească de la sine.
Pe vremea în care Eritreea era colonie italiană, tatăl lui Weldegabriel, un ţăran din satul Beraquit din districtul Mereta Sebene, a
murit în închisoare, unde fusese băgat ca unul din reprezentanţii
satului care se opuseseră numirii unui nou guvernator al districtului,
deoarece nu era localnic. Văduva lui l-a învinovăţit pe guvernatorul
nepopular şi a cerut răzbunare, însă fiii ei erau prea mici, părerile
localnicilor referitoare la vinovăţia guvernatorului erau împărţite
şi, în orice caz, italienii interziseseră vendetele. Cei patru fii ai ei au
crescut şi şi-au făcut un rost paşnic ca agricultori. Weldegabriel s-a
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înrolat în armata colonială ca askari şi i-a slujit pe italieni în Libia,
în timpul Războiului Italiano-Etiopian din 1935-1936, împreună
cu doi dintre fraţii lui, şi la ocuparea Etiopiei (1936-1941). După
victoria britanicilor, s-au întors acasă să se reapuce de agricultură,
cu unele economii, puţină italiană şi o bună cunoaştere a armelor
şi abilităţilor militare. Weldegabriel a fost un soldat bun, promovat
la gradul de subofiţer.
Ordinea colonială italiană se prăbuşise şi pe moment britanicii
administrau teritoriul. În situaţia tulbure de după război, banditismul a înflorit, iar marele corp de askari demobilizaţi constituia un
rezervor natural de potenţiali recruţi. Slujbele erau rare şi eritreenii
continuau să fie discriminaţi în faţa italienilor. Etiopienii imigranţi
aveau încă şi mai puţine şanse. În ţinuturile muntoase grupurile
etnice se jefuiau unele pe celălalte, luptând pentru pământ şi vite.
Vendetele au reapărut, dat fiind că administraţia italiană nu mai
stătea în calea îndeplinirii acestei datorii sacre. Mai mult, într-o
astfel de situaţie banditismul părea să ofere perspective de carieră
rezonabile, cel puţin pentru o vreme. Fraţii Mesazgi au aderat la
el prin intermediul vechii lor vendete de familie, deşi probabil că
greutăţile vieţii civile i-au încurajat şi ele să reia acest conflict.
Întâmplarea face că guvernatorul districtului, fiul bărbatului care
putea fi făcut responsabil pentru moartea tatălui lor, devenise nepopular din acelaşi motiv ca şi tatăl său, deoarece numise la conducerea
satului un membru al unui clan minoritar stabilit în satul Beraquit,
dar de obârşie străină. Weldegabriel a fost băgat la închisoare pentru
că i s-a opus în numele satului şi a fost eliberat după un an, apoi
ameninţat. Fraţii au decis să-l omoare pe noul guvernator – ceea
ce era legitim după legile vendetei – şi în acest scop au divorţat de
soţiile lor, pentru ca poliţia să nu le pedepsească, redobândind prin
asta mobilitatea fără de care proscrişii nu pot opera. L-au împuşcat
şi s-au dus într-o pădure din apropiere, bazându-se pe prieteni şi
rude în ceea ce priveşte proviziile. Majoritatea satului îi susţinea ca
pe nişte apărători ai drepturilor acestuia, însă fraţii nu ar fi putut
nicicum să-şi ofenseze foştii vecini jefuindu-i.
În mod firesc, clanul minoritar şi rudele guvernatorului li se
opuneau şi ajutau autorităţile britanice. Fraţii Mesazgi au evitat
16

să-i masacreze, însă au încercat, cu destul de mult succes, să le facă
viaţa imposibilă în zonă. Cei mai mulţi dintre ei au plecat, ceea
ce le-a adus fraţilor şi mai multă popularitate locală, dar fiind că
pământul emigranţilor devenise acum disponibil pentru ceilalţi
săteni. Însă restul districtului îi considera nişte bandiţi obişnuiţi,
deoarece existau îndoieli în privinţa legitimităţii vendetei lor. Erau
toleraţi deoarece aveau grijă să nu le facă rău oamenilor din zonă
care îi lăsau în pace.
Dat fiind că aveau nevoie de un sprijin mai larg, nu în ultimul
rând pentru a hărţui familia guvernatorului, fraţii au început să
meargă prin sate, îndemnându-i pe ţărani să nu lucreze terenurile
atribuite guvernatorului şi să le împartă între ei. Printr-o combinaţie
de persuasiune şi tactici de forţă dozate adecvat, ei au convins mai
mulţi săteni să denunţe aceste drepturi semifeudale şi astfel să pună
capăt dreptului stăpânilor la pământ şi muncă gratuită în districtul
Mereta Sebene. La acest moment, ei au început să fie priviţi nu ca
simpli bandiţi, ci ca bandiţi „speciali” sau sociali. Prin urmare, s-au
bucurat de protecţie împotriva poliţiştilor trimişi în zonă împotriva
lor – pe cheltuiala sătenilor.
Când poliţiştii le-au blocat accesul la sursele de aprovizionare,
fraţii au trebuit să înceapă să jefuiască pe principalul drum regional.
Alţi bandiţi li s-au alăturat. Dar cum jefuirea altor eritreeni ar fi
putut să ducă la noi vendete, au preferat să jefuiască italieni. Unul
din fraţi a fost ucis, iar ceilalţi doi rămaşi au început să ucidă orice
italian drept răzbunare, dobândind astfel reputaţia de apărători ai
eritreenilor. Deşi probabil că nu au ucis mai mult de 11 italieni,
isprăvile lor au fost exagerate de opinia locală, care îi credita cu obişnuitele atribute şi invulnerabilităţi eroice ale bandiţilor sociali. Au
devenit un mit. Mai mult, dat fiind că drumurile ajunseseră nesigure
pentru şoferii italieni, eritreenii cărora înainte administraţia italiană
sau cea britanică nu le îngăduise să şofeze au primit permisiunea s-o
facă. Acest fapt a fost primit cu bucurie, ca o ameliorare a condiţiei
lor sociale şi pentru slujbele care deveneau acum disponibile. Mulţi
oameni au spus: „Trăiască fiii lui Mesazgi. Ei ne-au dat posibilitatea
să conducem maşini”. Fraţii intraseră în politică.
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La acest moment (1948), politica eritreeană era complicată şi mai
mult de incertitudinea referitoare la viitorul fostei colonii. Apărătorii
unităţii cu Etiopia se opuneau susţinătorilor diverselor formule ale
unei posibile independenţe eritreene. Anumiţi unionişti importanţi
i-au abordat pe bandiţi, cerându-le sprijinul, şi aproape toţi bandiţii
creştini au acceptat, deoarece asta le oferea senzaţia de identitate şi
siguranţă împotriva oamenilor predominant musulmani ai independenţei. Însă, deşi susţineau unirea, fraţii, ca oameni raţionali,
nu omorau eritreeni din motive politice, ca să evite vendetele, iar
Weldegabriel nu incendia case sau recolte. Susţinerea din partea
Etiopiei le oferea bandiţilor nu doar arme şi bani, ci şi un refugiu de
cealaltă parte a graniţei. Deşi îşi juca rolul de a teroriza Eritreea să
intre în federaţie cu Etiopia şi de a lupta împotriva musulmanilor,
Weldegabriel avea grijă să nu se implice pe el şi nici districtul lui
natal, Mereta Sebena, în lupte care nu îl vizau în mod direct.
Atunci când ONU a votat, în sfârşit, pentru federaţie, bandiţii
au pierdut susţinerea unioniştilor şi a guvernului etiopian. Cei mai
mulţi au fost amnistiaţi în 1951, dar Weldegabriel a rezistat până
în 1952 şi a fost unul din cei 14 bandiţi consideraţi de britanici
prea infami ca să li se permită să rămână în Eritreea. Prin urmare,
britanicii au aranjat ca acestora să li se ofere azil în Etiopia, unde
au primit din partea împăratului nişte pământ în provincia Tigré şi
un stipendiu lunar. Din păcate, acum erau ei străini şi ţăranii din
zonă le erau ostili. Împăratul le-a promis pământ cu mai puţine
probleme, indemnizaţii mai bune şi educaţie gratuită pentru copii,
dar promisiunea nu s-a materializat niciodată. Toţi bandiţii, în afară
de Weldegabriel, au ajuns înapoi în Eritreea.
Şi el ar fi putut să se întoarcă în Beraquit, dat fiind că, după
ce încetase să mai fie proscris, devenise un membru respectat al
comunităţii. Se recăsătorise cu soţia lui, întrucât ea nu mai era în
pericol şi el nu mai era forţat să hoinărească. Rudele guvernatorului
mort, duşmanii lui, erau încă puternice în Mereta Sebene, iar între
ele şi Weldegabriel şi familia lui mai funcționa actul de răzbunare
„ochi pentru ochi”. Aşa că el a preferat să-şi ducă viaţa în Tigré.
A murit la vârsta de 61 de ani, într-un spital din Addis Abeba. În
Beraquit s-a ţinut o slujbă religioasă pentru el. După cum a relatat
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un ziar eritreean, la ea au participat multe notabilităţi eritreene,
iar bocitorii au cântat cântece care îi lăudau realizările. Patrioţii
eritreeni nu se pot hotărî în privinţa carierei lui Weldegabriel: un
bandit pentru oameni, însă unul care a avut un rol esenţial în integrarea ţării lor în Etiopia. Însă politica lui nu fusese cea a secolului
XX. Era politica străveche a lui Robin Hood, care se confruntă cu
şeriful din Nottingham.
Pentru occidentalii mileniului al treilea care citesc cronologia
unor oameni precum fiii lui Mesazgi, cariera acestora poate să pară
stranie şi dificil de înţeles. Capitolele care urmează vor ajuta, sper,
la explicarea ei.
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