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I!Sloven~ semI! zazvenel na trZaSkem pokopaliSru 
Kulturno drustvo 
Trnovska vas je spomin 
na svojega rojaka obudilo 
ob njegovem grobu 
v Trstu v navzocnosti 
Borisa Pahorja 

DARlA LUKMAN iUNEC 
Kulturno dru~tvo Trnovska vas ima 
svoje korenine v letu 1904, ko so usta
novili Katoli~ko izobraievalno dru
~tvo. Je drugo najstarej~e dru~tvo v 
kraju, saj imajo dalj~o tradicijo Ie v 
gasilskem druUvu Bi~, ki je eelo med 
najstarej~imi drufuri v Sloveniji; usta
novljeno je bilo leta 1876. Kulturno 
drcitvo lotos praznuje no-Ietoico de
lovanja in zato pripravljajo vel' jubilej
nih prireditev. 

Med drugim bode pripravili slove
soo akademijo in predstavili publikaci
je 0 dru~tveni zgodovini, dogodkih in 
Ijudeb. Kot napoveduje dolgoletui, a ze 
biv~i predsednik dru~tva Karl Vureer, 
bo veeina prireditev jeseni, eden osre
dnjih in vrhunskih dogodkov jubi!ej
nega leta pa je ie bi! minulo soboto v 
Trstu, ko so potastili spomin na rojaka 
Jakoba Gom~a. Spominsko srel'anje 
je organiziraJ sedanji predsednik dru
~tva Janko Krajne, tudi vodja m5afie
ga pevskega zbora, ki od leta 1996 nosi 
GomiBakovo ime. Kar 50 clank in 
aanov drcitva se je poklonilo njego
vem spominu na pokopallifu SV. Ane 
v Trstu, kjer njihov rojak od leta 1906 
potiva na dubovniAkem delu pokopa
Ii~ta. "Gomi!~k, duhovnik, pedagog, 

Na spom'inskem dnevu v Trstu so se llani KD Tmovska vas razveselili sretanja 
z Bonsom Paho~em. (Andrej Arnuga) 

pesnik, poljudni pisee in narodni bu
ditelj, je bil rojen leta 1843 v BiSu in je 
ne<"ak pray tako zasluinega in manega 
Slovenca 19. stoletj .. dr. JoteJa Murka, 
ki je bil njegov skrbnik in vzornik. Go
rnilhl je 30 let svojega ljudem in na
rodnernu prebujenju posvetenega 
Zivljenja, od 1876. do 1906., kot dubov
nik v nem!ki, italijanski in slovenski 
skupnosti, profesor verouka, nadzor
nik in konzistoriaIni svetnik preiivel 
v Trstu. Tja je prispel te kot avtor naj
bolj mane pesrni Slovenee sem, ki jo je 
uglasbil Gustav Ipavee. Pesem je svoje 
poslanstvo opravljala v vsem sloven
skem kulturnem prostoru in pri izse
ljencib: 0 rojaku na kratko slme misli 
Vureer. 

ob njegovih ~tevilnih delih opo
zori na znana hudomu!no pesem Od 
pridnega ~tudenta, bolj znano pod 
naslovom Prle~ka. veliko so 0 svojem 
rojaku zapisali v zborniku razprav na 
mednarodnem znanstvenem simpo
ziju 0 Jakobu Gomigaku iz leta 2002, 
ko so odkriIi tudi spominsko ploooo na 
njegovi rojstni hi~i v Bgu. Povabilu k 

pocastitvi spomina se je odzvaJ pisatelj 
in akademik Boris Pahor. Na srecanje 
ga je pripeljala dr. Majda !{avec Ba~, 
rojakinja iz Jur~eev, ki bvi v Trstu in 
deluje na univerzah vTrstu, ljubljani in 
Kopru. Vureer navd~no pripoveduje: 
"Ob Gomilhlovem grobu je Kavtice
va z Ijubeznijo in poznavalsko spre
govorila 0 narodnostnem delovanju 
na§ega rojaka. Sre~anje petdeseterice 
Ijudi majhnega kraja ob grobu njiho
vega znanega rojaka je s svojo priso
tuostjo potastil eden najveqih tivel'ih 
Slovencev Boris Pahor. Na simbolnem 
kraju sta se, ne glede na tasovne razda
lje, sretala komplementarna dubova. 
Tisti, ki je misel 0 narodni pripadnosti 
zapisal in tivel, in tisti, ki jo z izjemno 
mOCjo in lepoto svoje literature vse ii
vljenje uresnituje: Vureer pravi, da jib 
je Pahorprevzel"skromno sedel' v senci 
mediteranskega rastj .. ko je zbrano pri
slubnil kulturnemu prograrnu, recita
ciji pesmi Slovenec sem, GomiUakovi 
prane<"ak:inji Larisi Puliic in na~emu 
mesanemu pevskemu zboru·. K spo
minski plosei so poloZili venec. 


