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Сва ког ма ја, у гра до ви ма на тро ме ђи Сло ве ни је, Хр ват ске и 
Ита ли је (Ко пру, Ума гу и Тр сту), већ че тр на е сту го ди ну одр
жа ва се скуп по све ћен нај ва жни јем пи сцу с овог под руч ја, 
на зван „То ми ца и ми – су срет уз гра ницу“. Хро ни чар по сле
рат не Ис тре, Фул вио То ми ца (Тоmizzа, 19351999), ро ђен 
је у жу пи Ма те ра да, на до мак Ума га, у се лу Ју ри ца ни. Се бе 
ни је слу чај но на зи вао чо ве ком гра ни це, бу ду ћи да је ње го во 
род но ме сто уда ље но тек три де се так ки ло ме та ра од Тр ста, 
гра да у ком ће про ве сти нај ве ћи део жи во та, и за ко ји ће би
ти ве за не те ме ве ћег бро ја ње го вих ро ма на.

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ
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То ми цин би о граф ски ити не рер пре мре жио је ма ли про стор 
ве ли ких раз ли ка. Ро ђен у Хр ват ској, пи сао је на ита ли јан
ском, а увек на гла ша вао да је по ре клом из Ис тре; на кон шко
ло ва ња у Го ри ци и Ко пру сту ди рао је на Ака де ми ји драм
ских умет но сти у Бе о гра ду, не ко вре ме ра дио као аси стент 
ре жи је у Љу бља ни. То ми ци не књи ге су пре во ђе не на два де
сет је зи ка, до ово га тре нут ка нај ви ше на хр ват ски и сло ве
нач ки: у Ис три су му још 1989. об ја вље на иза бра на де ла у 
пет књи га, а нај но ви ји пре вод на хр ват ски, ро ман Багремо
вашума(2012), по нај ви ше је су мор на по вест о из бе глич ком 
при ла го ђа ва њу. Ју на ци овог де ла, ко је је То ми ца на пи сао са 
три де сет го ди на, до ла зе у се вер ну ита ли јан ску по кра ји ну 
Фур ла ни ју, где тре ба да се на ста не и за сну ју но ви дом на кон 
ви ше го ди шњег бо рав ка у из бе глич ким кам по ви ма у око ли
ни Тр ста. Њи хов ће но ви жи вот от по че ти смр ћу нај ста ри јег 
чла на по ро ди це, без дом ног истар ског Ита ли ја на, у сим бо
лич ном тре нут ку ка да се чи ни да је ње гов за ви чај ни ми кро
ко смос уз ма као пред обе ћа њем бо љег жи во та у фур лан ској 
при мор ској рав ни ци.

То ми ци не при по вед не по ступ ке и те ме ту ма чи ње го вог опу
са по ре де са ме то да ма кон стру и са ња ми кро и сто ри је; иако 
ће у је ди ном ро ма ну до са да пре ве де ном на ен гле ски, Ма
ријином причешћу (1981), рад њу сме сти ти у се дам на е сти 
век и опи са ти слу чај Ма ри је Ја нис, де вој ке ко ја је уобра зи ла 
да је све ти ца и ко ја се у сво јој усрд ној по све ће но сти Бо гу 
хра ни са мо хо сти ја ма, нај ви ше га за ни ма ју Истра и Ита ли ја 
у пе ри о ду то ком и по сле Дру гог свет ског ра та. То ми ци но 
пр во об ја вље но де ло је ро ман Матерада (1960), чи ме по
чи ње че тр де се то го ди шња ства ра лач ка оди се ја то ком ко је је 
на пи сао пет на ест ро ма на и не ко ли ко збир ки при ча, укуп но 
два де сет две књи ге про зе и три дра ме. У бо га том и ра зно вр
сном опу су нај ва жни јим се чи не две ро ма неск не три ло ги је: 
јед на истар ска (ко ју обра зу ју ро ма ни Матерада, Девојкаиз
Петровије и већ по ме ну та Багремовашума), а дру га ауто
би о граф ска, о пи сцу Сте фа ну Мо ро ви ћу, То ми ци ном ал тер 
егу. По све ће на је пи шче вој ду хов ној и иде о ло шкој оди се ји, 
те ма ти зу је тра у ме на пу шта ња Ис тре на кон Лон дон ског ме
мо ран ду ма 1954. (кад је То ми цин за ви чај при пао Ју го сла ви
ји), и пре се ље ње у Трст, где ју нак сре ће љу бав свог жи во та 
Је вреј ку Мир јам.

Бољиживот (1977), То ми цин нај по зна ти ји ро ман ко ји се 
оправ да но сма тра би се ром ре ги о нал не књи жев но сти, сли ка 
истар ску исто риј ску та пи се ри ју кроз по вест жу пе Ма те ра
да и ње ног при по ве да ча, цр кве ња ка Мар ти на. Не до вр ше ни 
цр кве ни то рањ, ко ји и дан да нас сто ји по врх ме сног гро бља 
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на ком је Фул вио То ми ца са хра њен, ба ца сен ку на све исто
риј ске по де ле и сим бо ли зу је све не до ре че не ет нич ке при че. 

Ти ме што се од лу чио за жи вот у Ита ли ји, Фул вио То ми ца 
све сно се опре де лио за рас цеп иден ти те та ко ји је из да шно 
фик ци о на ли зо вао у сво јим де ли ма. Ве чи та То ми ци на те ма 
је дра ма ис ко ре њи ва ња, и дра ма „по ро зних“ гра ни ца, и уто
ли ко је он „пи сац бу дућ но сти“ – све оно што се ра ни јих де
це ни ја под сме шљи во ети ке ти ра ло као ре ги о нал но или чак 
па ро хи јал но, са но вим ег зи стен ци јал ним иза зо ви ма и но вим 
се ри ја ли ма ду хов них рас це па дра ма тич но до би ја на зна ча ју. 
Дра ма по де ле, ег зо ду са, ет нич ких свр ста ва ња, иде о ло шких 
су ко ба, кул тур них раз ли ка и би лин гви зма ко ји ши зо фре но 
спа ја ју и де ле при сут на је не са мо у То ми ци ном де лу, већ и у 
ствар но сти ко ја да нас ту ма чи ње го во де ло. По ље ет нич ких 
на пе то сти, у ко јем овај пи сац за го ва ра иде ал „су жи во та“ 
(cоnvivеnzа), но ве књи жев не и кул тур не те о ри је учи ни ле су 
ег зо тич ним и ег зо ти зо ва ним. Фе но мен мул ти ет нич ког та ко 
је по стао атрак ти ван и ин три ган тан, али му је од у зет тра ги
зам из ког су из ра сле све раз ли ке и на пе то сти ко је је То ми ца 
опи сао у по ве сти ма сво јих ју на ка, ко ји се бо ре да оп ста ну у 
си ро ма шном за ле ђу Ис тре или при ста ју на тра у ма тич но ис
ко ре њи ва ње у име не у хва тљи ве фан та зме о бо љем жи во ту. 
Та ко и би лин гви зам од фак то ра ет нич ке на пе то сти и лич не 
тра у ме без ма ло пре ра ста у  ку ри о зи тет.

Да ли се о То ми ци ној про зи да нас мо жда мо же пи са ти из 
пер спек ти ве осо бе ног пост ко ло ни јал ног дис кур са, и то 
дис кур са ко ји би по ве зао пост ко ло ни јал но и (пост)ко му ни
стич ко, оста је да се ви ди. Но ва па ра диг ма до при не ла би, у 
сва ком слу ча ју, бо љем раз у ме ва њу ре ги о нал них те ма. Пост
ко му ни стич ко на и ме де кон стру и ше на сле ђе ко му ни зма на 
слич не на чи не као што пост ко ло ни јал не те о ри је пре и спи
ту ју фи ло зо фи ју и иде о ло ги ју ка пи та ли зма; слич не су им и 
кул тур не па ра диг ме, и кул тур не кон тро вер зе; по след ње, али 
и нај ва жни је, је сте иден ти фи ка ци ја Дру гог и дру го сти, ко
ја се на сли чан на чин оства ру је у ко ло ни јал ном си сте му и 
пост ко му ни зму – „ма ле“ на ци је, „ма ле“ кул ту ре и „ма ли“ 
је зи ци од ре ђу ју се од стра не еко ном ски и тех но ло шки до ми
нант ног за па да као Дру ги. 

Трст као ме сто уз бу дљи вих и пло до но сних су сре та је зи ка и 
кул ту ра, као ма ли про стор ве ли ких раз ли ка на ко ме се су
сти чу чак и по све раз ли чи ти кли мат ски ути ца ји, та ко ђе је и 
про стор пи са ца ко ји су де ла ли уз гра ни цу, у иза зо ви ма мул
ти лин гва ли зма и ре ги о нал не по себ но сти. То ми ца је, та ко, 
те ма ти за ци јом ет нич ке и је зич ке стра но сти на го ве стио ка
ри је ру сло ве нач ког Тр шћа ни на Мар ка Со си ча, и умет нич
ко оства ре ње ко је се ре а ли зу је у, сре ћом, мно го угод ни јем 
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исто риј ском и кул тур ном кон тек сту – из у зев што то ви ше 
ни је про стор она ко бо га тих је зич ких и со ци јал них пре мре
жа ва ња ка кав је био у ра ни јим вре ме ни ма.

Мар ко Со сич (1958), ре ди тељ и пи сац из Тр ста, сва ка ко 
је нај у глед ни ји пред став ник сло ве нач ке кул тур не сце не у 
Ита ли ји. Ре жи рао је пред ста ве у ви ше сло ве нач ких и ита
ли јан ских по зо ри шта, пи ше ра диодра ме за сло ве нач ки ра
дио у Тр сту, а нај ве ћи део до са да шње по зо ри шне ка ри је ре 
управ ни ка и умет нич ког ди рек то ра про вео је у Сло вен ском 
Стал ном гле да ли шчу у Тр сту. Аутор је про зне збир ке Роса
настаклу(1990), “ауто би о граф ске по зо ри шне хро ни ке” Хи
љадудана,двестаноћи (1996), ро ма на, Балерина,балерина 
(1997) и Тито,амормијо(2005). До бит ник је ни за по зо ри
шних и филм ских на гра да, а за ро ман Балерина,Балерина 
осво јио је спе ци јал но при зна ње “Ум бер то Са ба” и пр ву на
гра ду “Città di Sаlò” 2005. Сло ве нач ка ком по зи тор ка Пе тра 
Стра хов ник је, ин спи ри са на овим Со си че вим ро ма ном, на
пи са ла му зич ко де ло “Па ни сте ри ја”.  

Мул ти лин гва ли зам Со си че ве про зе, ње ни је зич ки ва ри је
те ти ко ји аутен тич но све до че о ви ше је зич но сти сло ве нач
ке за јед ни це у Ита ли ји, јед на ко све до че и о ди ја ле кат ском 
бо гат ству сло ве нач ког  је зи ка ко ји је од свих сло вен ских 
ве ро ват но у нај ве ћој ме ри ди ја ле кат ски раш чла њен, сва ка ко 
због кон так та Сло ве на ца са из вор ним го вор ни ци ма не сло
вен ских је зи ка (не мач ког, ита ли јан ског, фур лан ског). Тра
го ви ових су сед ста ва ути сну ли су се у сло ве нач ки је зик, и 
оста ли пре по зна љи ви у про зо ди ји, лек си ци и син так си, тим 
ин тен зив ни ји што су да ље од до се га је зич ког нор ми ра ња. 

О ви ше је зич но сти сло ве нач ке за јед ни це у Тр сту на при ме ру 
Со си че вог нај по зна ти јег ро ма на Балерина,балеринаоп се
жно је пи са ла Ла у ра Згу бин, ис ти чу ћи ка ко ро ман из и ску је 
ком плек сан пре во ди лач ки при ступ, бу ду ћи да је про жет кул
тур ним, исто риј ским и је зич ким обе леж ји ма сло ве нач ке за
јед ни це ко ја жи ви у тр шћан ском за ле ђу. Бу ји це ис ква ре них 
ита ли јан ских ре чи по ја вљу ју се мо ти ви са но, у тре ну ци ма 
ве ли ких обр та и не кон тро ли са них ре ак ци ја, а све их је ви ше 
ка ко од ми че мо у чи та њу ро ма на. На пре во ди о цу је од го во
ран за да так да вер но до ча ра пре пли та ња је зи ка и је зич ких 
ва ри је те та, као и да се из бо ри са те ле граф ском син так сом 
ко ја не ма у свим је зи ци ма јед на ке екс пре сив не мо гућ но сти: 
Ани Ри сто вић је у пре во ду Со си че вог ро ма на на срп ски то 
по шло за ру ком. 

Пр ви пут об ја вљен 1997. на сло ве нач ком, Балерина,балери
на је ро ман о пет на е сто го ди шњој аути стич ној де вој ци, ко ја 
је на мен тал ном ни воу тро го ди шњег де те та; пра ти мо ње ну 
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бол ну и по е тич ну ре кон струк ци ју све та, са зда ну на про бле
ма тич ној при ро ди ре ал ног и они рич ног, на де та љи ма из по
ро дич ног жи во та и од лом ци ма ме диј ске ствар но сти ко ја се 
до га ђа не где да ле ко, из ван гра ни ца дво ри шта ње не ку ће. Са
знај ни свет при по ве да чи це је огра ни чен, ње на пер цеп ци ја 
је не по у зда на, а ту не по у зда ност оме ђу ју мен тал на бо лест, 
дез о ри јен ти са ност, атем по рал ност. Иако Ба ле ри на на по чет
ку ро ма на пу ни пет на ест го ди на, а на кра ју уми ре у три де се
тој, чи ни се да се ни смо из ма кли из ка те го ри је уни вер зал ног 
пре зен та. Про сла ва ње ног ро ђен да на у апри лу са мо је јед на 
од на сум ице по ста вље них, не си гур них та ча ка у вре ме ну, да 
би смо од ње кре ну ли у ко ла жну при чу о емо тив ним и са
знај ним ути сци ма, о ту жним и ле пим до га ђа ји ма у ши рем 
по ро дич ном кру гу, до ла сци ма и не стан ци ма во ље них осо ба. 

Ла ко би би ло по ву ћи ди рект ну па ра ле лу из ме ђу Ба ле ри не 
и Фок не ро вог ју на ка Бен џи ја из ро ма на Букаибес, три де
сет тро го ди шњег чо ве ка на мен тал ном ни воу де те та (чи ји је 
ро ђен дан исто у апри лу!), ју на ка чи ја је атем по рал на сли
ка све та не ка вр ста ком пен за ци је за од ла зак во ље не се стре. 
Као што се Бен џи јев жи вот вр ти око Ке ди као свог емо тив
ног цен тра, та ко и Ба ле ри нин свет има чвр сто упо ри ште у 
фи гу ри мај ке. Бен џи и Ба ле ри на де ле уни вер зал ни пре зент, 
њи хо во вре ме је за мр зну то у се ћа њу, али док је Ви ли јам 
Фок нер те жио да ис тра жи ску че ност огра ни че ног ума, Со
си че ва ју на ки ња је ре цеп тив ни ја и екс тро верт ни ја, а ње на 
ис ку ства бо га ти ја.

Пси хо фи зич ка осу је ће ност при по ве да чи це не сма њу је ње
ну моћ кон тем пла ци је, ње ну спо соб ност упи ја ња ути са ка и 
фор ми ра ња сли ке све та на осно ву пар ци јал ног све до чан ства 
о ње му. 

Ро ман по чи ње при пре ма ма за ро ђен дан ско сла вље, уми ва
њем, че шља њем и оде ва њем ру жи ча сте сук ње, пар фи ми са
њем: му шки ло си он за бри ја ње ко ји на Ба ле ри ни ној ко жи 
тре ба да ими ти ра жен ски пар фем пр ви је знак раз де ше но сти 
све та, у ко ме је ју на ки њи но ме сто увек про бле ма тич но – ка
ко год се по на ша ла, би ло да леп ти ри ће на сво јој сук њи же ли 
да осло бо ди при ти ска ка пу та, би ло да из не на да за пе ва на 
кон цер ту сво ју оми ље ну пе сму, по ву че оца за уво или раз
би је та њир, ње но се при су ство до жи вља ва као опо ми њу ће 
и ре ме ти лач ко, она је оно Дру го ко је се скри ва и ути ша ва, 
она је ме та фо ра “ма ле” кул ту ре ко јој се бра ни да ја сно ис ка
же сво је по тре бе и чи ја се раз ли чи тост аpriоri про гла ша ва  
де ви јант ном. 

Ни жу се Ба ле ри ни не им пре си је о ус по ста вље ним ри ту а ли
ма сва ко дне ви це: оче ве ма ра ми це ко је мај ка про пи ра у во ди 
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и ње гов упо ран, ре ски ка шаљ; ка па, те шке ци пе ле и “би
че рин” с ра ки јом ко ји при па да ју по шта ру. Ба ле ри нин свет 
је ку хи ња, из ко је се пру жа по глед на дво ри ште, и ке стен 
у дво ри шту; ку хи ња у ко јој се про пи ње на пр сте и раз би ја 
та њи ре. Сви из ла сци из тог све та, све до фи нал ног од ла ска 
у “по друм” (од но сно, бол нич ку со бу), би ће тра у ма тич ни чак 
и кад су при јат ни, сто га што ње но при су ство ре ме ти кон
струк ци ју на вод не нор мал но сти све та ко ји је пак пре пун бе
сми сле них не прав ди, не из ве сно сти, опа сно сти, смр ти. 

Иако се по ми њу пу то ва ње на Ме сец и рат у Ви јет на му као 
ја сне со ци о кул тур не и исто риј ске од ред ни це, Балерина,ба
лерина је све вре ме на и без вре ме на. Овај ро ман са јед на ком 
сна гом ука зу је на за мр зну тост у вре ме ну, у про сто ру и је
зи ку на ко ју су обич но осу ђе не ма ле за јед ни це. Се ман тич
ки и сти ли стич ки све ден, Со си чев ро ман кон стру и сан је од 
те ле граф ски крат ких ре че ни ца у пре зен ту у ко ји ма се ме
ша ју не са мо ита ли јан ски и сло ве нач ки, не го се пре пли ћу 
и ди ја лек ти зми и ар ха и зми са нео ло ги зми ма, епо ни ми ма и 
брен до ви ма, а не ке се фра зе и ре чи ман трич ки по на вља ју. 
Ра диоапа рат је увек са мо “грун диг”, те ле ви зор је “те ле виж
јон”, али и “Те ле фун кен”; ју на ки ња је “кон тен та” да кре не 
у “шпа ци рунг”, веш ма ши на је “ла ва три че”, воз сти же на 
“шта цјон”, глу па же на је “шту пи да”, су пру жни ци су “шпо
же и шпо жи”. Ба ле ри на оп се сив но пе ва ита ли јан ске хи то ве, 
нај ви ше оне До ме ни ка Мо ду ња, ве зу је се за име на филм
ских ди ва по пут Гре те Гар бо и Ђи не Ло ло бри ђи де, ли ста 
ча со пи се, пра ти сле та ње на Ме сец. Ба ле ри ни на пер цеп ци ја 
тех но ло ги је не се лек тив но је по ве за на са свим оста лим де
та љи ма из ре ал но сти ко ји до пи ру до ње: „Не знам шта је 
спут ник. Ми слим да мо ра да ли чи на Ђи ну Ло ло бри ђи ду, јер 
и она ле ти, и ми слим да ће па сти и да ће он да да бу ду ве ли ке 
ру пе у зе мљи, на на шој ку ћи, ку хи њи, и да ће да по ку пи ма
му са зе мље“. Ње на не до у ми ца о зна че њу и ва жно сти ми сте
ри о зног спут ни ка на ста вља се кад, нео бја шњи во пре ско чив
ши вре мен ску дис тан цу, на ја вљу је апо ка лип су ко ја на сту па 
за хва љу ју ћи тој чуд ној по ја ви: “По штар ка же да не ма ни чег 
до брог на све ту од ка да су пре не ко ли ко го ди на Спут ни ком 
сти гли на Ме сец. Ка же да ће зве зде по че ти да се све те и да 
ће нам би ти све го ре и го ре“.  

Цен трал на лич ност Ба ле ри ни ног све та је ње на мај ка, чи ју 
нам жи вот ну при чу при по ве да, фраг мент по фраг мент:

„Уве че док ма ма и ја сто ји мо крај про зо ра, при ча ми ка ко 
је за јед но са Ели за бе том оти шла у Трст. Из Ај дов шчи не. У 
Трст. Ка да су би ле ско ро де вој чи це. Ма ма ка же да су Ели за
бе та и она чи сти ле по ку ћа ма. Да су пра ле, ку ва ле и пе гла ле 
као Јо си пи на. Али не кри шом. Он да је ма ма ишла по мле ко 
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у ту ку ћу, где смо са да, ка же. По мле ко за до ма ћи цу код ко је 
је пе гла ла, и да су јој јед ном ре кли да до ђе још ко ји пут, по 
мле ко, да ће до ћи Франц, да је леп и да ће се вен ча ти. Он да 
је, при ча ма ма, до шао Франц из вој ске и био је леп и вен ча
ли су се. Франц је мој та та ко га ву чем за уво. Ма ма ка же да 
игра кар те у се лу, у ба ру. Да и у Ве не ци ју иде да игра. Са да 
не ви ше, јер је стар, ка же ма ма. Ма ма ка же да је гон до лу 
са лам пи ца ма ко ја сто ји на грун ди гу у ку хи њи до нео та та. 
Франц. Не ка да“.

Иза Ба ле ри ни ног мо но ло га по ма ља се жи вот на исто ри ја ње
не мај ке, Сло вен ке из Ај дов шчи не, ко ју је обе ћа ње бо љег 
жи во та до ве ло у Трст, у на руч је ле пом Фран цу, ког у том 
тре нут ку још ни су ра зо ри ле плућ на бо лест и на гон за коц ка
њем; то је крат ка, дир љи во по јед но ста вље на ис по вест же не 
ко ја сва ко днев но, уз по моћ „ка пљи ца“ ко је узи ма, бри не о 
кће ри са по себ ним по тре ба ма, оде ва је у ру жи ча сту оде ћу, 
во ди на (има ги нар на?) пу то ва ња. Ба ле ри ни на пер цеп ци ја 
кре та ња у опи су пу то ва ња у Трст је до ча ра на упе ча тљи во 
и ве што, под се тив ши нас опет на фок не ров ску екс пе ри мен
тал ну прак су:

„Ру ка ма се др жим за ста кло. Ули ца па да ду бо ко низ бр до. 
Ви дим ку ће ка ко бе же. И љу ди на ули ци бе же. Ви дим их, 
а он да их ви ше не ви дим. За мо јим ле ђи ма су, не знам где. 
Он да ви дим дру ге љу де, дру ге ку ће. По пе ла бих се на пр сте. 
Не мо гу. Пе ва ла бих. Чу јем ма му. Са да она пе ва. Тек ма ло. 
Он да ка же: Не бој се, Ба ле ри но. Не ће мо па сти... У Тр сту су 
све ули це та кве...“ 

Ве ли ка оп се си ја ју на ки ње је мо ре, ко је на зи ва „пла во по
ље“. Нај по у зда ни ји кључ Ба ле ри ни не има ги на ци је мо гла би 
би ти пе сма ко ју стал но пе ва, по зна та под крат ким на зи вом  
„Во ла ре“ (Ле те ти), а ко ја се за пра во зо ве „Пла ве тан у пла
вет ни лу“ (Nеl blu, dipintо di blu). 

Ре чи пе сме До ме ни ка Мо ду ња, као у ка квом ег зи стен ци ја
ли стич ком три ле ру са пе трар ки стич ким еле мен ти ма, ну де 
ту ма че ње Со си че вог ро ма на: ју нак Мо ду њо ве пе сме са ња 
ка ко, по пут људ ских при ли ка са сли ка Мар ка Ша га ла, ле ти 
пла вет ни лом не ба, ру ку и ли ца обо је них у пла во, слу ша ју ћи 
чу де сну му зи ку, док свет ис под ње га по ла ко иш че за ва. Сан 
не ста је ују тру, са бе гом ме се ца и до ла ском зо ре; али наш ју
нак на ста вља да са ња та ко што гле да пла ве очи сво је дра ге. 
Ужи так сре ће у ле те њу и слу ша њу му зи ке сфе ра по на вља се 
та ко што цео свет не ста је у ње ним пла вим очи ма: као што је 
био сре ћан „та мо го ре“, та ко је „ов де до ле“ сре ћан због то га 
што цео свет не ста је у пла вет ни лу ње них очи ју. 
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Ре чи пе сме До ме ни ка Мо ду ња от кри ва ју та ко да је цео Ба
ле ри нин при по вед ни мо но лог  мо жда са мо је дан сан о ле те
њу кроз пла вет ни ло, по ку шај сен зи тив ног ума да све што се 
на хо ди „ов де до ле“ по е ти зу је и уз ви си. С дру ге стра не, овај 
шла гер, ко ји је ду го био не за о би ла зни на став ни са др жај на 
ча со ви ма ита ли јан ског и у уџ бе ни ци ма за уче ње овог је зи
ка, под се ћа на све при сут ност ита ли јан ске кул ту ре и ци ви
ли за ци је у ма лој сло ве нач кој за јед ни ци, али и упо зо ра ва да 
ока ме ње ни кул тур ни сим бо ли Ита ли ју че сто пред ста вља ју 
не ре ал но и ро ман тич но: као обе ћа ње ра ја, а не као дру гу до
мо ви ну на зе мљи, у ко јој се жи ви оскуд но и те шко.

„Не знам ко је др жа ва. Ни кад још ни је би ла код нас у ку хи
њи“, ка же Ба ле ри на у јед ном тре нут ку, као да ле ги ти ми зу је 
сво ју ис ко ре ње ност из ствар но сти и уте ме ље ње свог све та у 
сну и по е ти зо ва њу ег зи стен ци је. Ње но по сто ја ње але го риј
ски оправ да ва жи вот на гра ни ци, у ва ку у му из ме ђу гло ба ли
за ци је и ег зо ти за ци је ре ги о нал ног.
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Abstract

Multilingualism has been an important element in the history of 
Trieste, a prosperous seaport with a lively cultural scene, situated at the 
crossroads of Germanic, Latin and Slavic cultures. The mash of various 
influences on this small area of great cultural differences is pictured 
in the novels by probably the best Istrian author Fulvio Tomizza (an 
Italian who was born near Umago and moved thirty kilometers up 
north to spend the greatest part of his life in Trieste), and his younger 
contemporary Marko Sosič, a writer and theatre director, who is one 
of the most notable representatives of the Slovene community in Italy. 
They both write their novels against the backdrop of ethnic and linguistic 
otherness, extensively exploring both the multilingual situation of their 
environment and the individual histories of characters displaced and 
uprooted for various reasons. Sosič uses different linguistic varieties in 
his novel Ballerina,ballerina, with the intention of depicting a specific 

multilingual situation of the Slovene community in Italy. 
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