
3000 Celje, Prešernova 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

»Napisano« po resničnih dogodkih
»Ljubezensko dogodivščino zakoncev Vuk so tako kovali v zvezde, da 
človeka  zamika, da bi jo postavil v pravi okvir ali celo sklatil z onih 
višav,« je v uvodu zapisal Fulvio Tomizza in priznati je treba, da 
je v svoji nameri vsekakor uspel. Še več. Uspelo mu je celo ustvariti 
nekaj, kar je zaradi osebne prizadetosti in poetičnosti zelo blizu 
tistega, kar se je resnično zgodilo. (Iz spremne besede M. Košute 
(Pisatelj meje, pisatelj na meji)

V romanu Mladoporočenca z ulice Rosseti italijanskega pisatelja 
Fulvia Tomizze, rojenega leta 1935 v Istri (umrl 1999 v Trstu), avtor 
popisuje tragično smrt Slovencev Stanka Vuka in njegove žene 
Danice Tomažič v času fašizma. S tem, ko prikazuje tragedijo 
manjšine, odstira skozi usodo posameznika tudi specifično obdobje v 
zgodovini; Fulvio Tomizza tudi sicer v mnogih svojih delih posega v 
problematiko sobivanja različnih kultur in ljudi ob meji, še posebej na 
Tržaškem. Za roman je prejel mednarodno nagrado Vilenica leta 1986.  
Prenovljena izdaja Mladoporočencev v novem prevodu tvori celoto 
z izčrpnim esejem pesnika Miroslava Košute, poznavalca tržaških 
razmer, ki s pogledom iz okolja in poznavanjem slovenskega 
kulturnega prostora daje novo vrednost literaturi italijanskega 
pisatelja. S tem se dopolnjuje odmevnost, ki jo ima v protislovni 
Italiji fenomen Boris Pahor.
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