
 

Monografija o Lovru Žvabu (1852-1888), ki je Trst ohranjal slovenski - V zgolj 36 letih je naredil več 

kot večina v mnogo daljšem življenju 

“Za njim žaluje vsa Slovenija, posebno pa mi primorski Slovani”  

Primorske novice, 14. september 2012, 06:00  

Lovro Žvab je bil slovenski kulturno-zgodovinski publicist, urednik, bibliograf, šolski organizator in 
narodni buditelj iz druge polovice 19. stoletja. Čeprav je že za časa življenja pustil pomembno sled na 
Primorskem, je spomin nanj kasneje skoraj zbledel. Z izdajo monografije Lovro Žvab - Levstikov 
prijatelj izpod peresa Ivana Vogriča so ga obudili v Kulturnem društvu Vilenica iz Sežane. 

“Ob iskanju podatkov za članek o Levstiku sem v njegovem arhivu, ki ga hrani Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti v Ljubljani, večkrat naletel na ime in osebna pisma Lovra Žvaba. Kot magister 
zgodovine o njem nisem našel skoraj nič zbranega, čeprav je bil za časa življenja med letoma 1852 in 
1888, kot sem kmalu ugotovil, tako v Trstu kot v širšem slovenskem prostoru pomembna oseba,” je 
vzgib za knjigo, predstavljeno prejšnji teden v okviru letošnjega festivala Vilenica, opisal avtor Ivan 
Vogrič iz Nabrežine.  

Sogovornika je dobil v Kulturnem društvu Vilenica. “Našo založniško dejavnost, poleg dosedanjih 
pesniških zbirk in domoznanskih del, s to knjigo razširjamo tudi na pomembne osebnosti, nekoč 
delujoče na Krasu in v Brkinih,” je v imenu društva dejal Aleksander Peršolja, tudi urednik in avtor 
spremne besede o Žvabu. 

 

Levstikov prijatelj  

Lovro Žvab, ki se je rodil in tudi umrl v Dutovljah, je bil v kratkih 36 letih življenja razpet zlasti med 
rojstno vas, Gorico, Ljubljano in Trst. Leta 1864 je obiskoval gimnazijo v Gorici, nato je prestopil na 
realko, jo nadaljeval v Trstu, a ne končal. Na Žvaba, zgodaj zavednega narodnjaka, ki je že v 
mladosti pokazal nadarjenost za jezike, je v teh letih močno vplival pravnik, politik in akter 
slovenskega taborskega gibanja Karel Lavrič. Ta je bil leta 1868 organizator in govornik na 
pomembnem taboru pri Šempasu, kjer je zagovarjal enakopravno rabo slovenščine, zedinjeno 
Slovenijo in federalistično ureditev monarhije. V Trstu je Žvab sprva delal kot praktikant pri davčnem 
uradu, kjer je tudi opravil izpit iz višjega računstva. Ko je Srbija leta 1876 začela vojno s Turki, se je 
napotil v Šabac, da bi vstopil v bratsko srbsko vojsko, a ker ni uspel, se je vrnil v Ljubljano. Tu ga je 
na priporočilo Frana Levca 1876 sprejel Ferdinand Mahr v svoj trgovski učni zavod za učitelja 
zemljepisa, slovenščine, nemščine in srbohrvaščine. “V Ljubljani se je prijateljsko - ta vez je zdržala 
do smrti - navezal na Frana Levstika, čigar zvesti učenec je bil zlasti v jezikoslovnih vprašanjih; od 
njega se je tudi navzel veselja do literarne zgodovine in knjižnih starin,” je Vogrič utemeljil naslov 
knjige.  

 

Zgodovinski publicist in bibliograf  

Ljubezen do slovenske besede, zapisane na papirju, je Žvab uresničeval, kljub skromnim dohodkom, 
tudi s tem, da je kupoval redke knjige in si ustvaril lepo knjižnico, ki je na koncu vsebovala več kot 
700 del. Zgodaj je začel pisati tudi sam. Članke so mu objavljali Ljubljanski zvon in drugi časopisi, 
med drugim tudi o Primožu Trubarju (1884), knjižnih redkostih (1883), slovenski rokopisni zdravilski 
knjigi iz leta 1799 (1886), o slovanskem društvu v Trstu (1886), o portretih slovenskih pisateljev, o 
Janezu Mandelcu (1886). Kot udeleženec je poročal o srbsko-turških bojih (1876). Stalno vrednost 
imajo njegovi bibliografski prispevki o redkih slovenskih knjigah in starih tržaških tiskih. Odmevni so 
bili tudi uvodniki in članki, ki jih je objavil v Edinosti (1884-1888). Tudi narodopisje ga je pritegovalo. 



Objavil je ljudsko povest Topolovo rebro (1882). Mnogo njegovih del še čaka na odkritje, saj se je rad 
podpisoval le s psevdonimi: L. Ž., L. Žv., Ž., Ž-b.  

 

Urednik Edinosti  

Leta 1881 je bolan zaradi pljučnice zapustil Ljubljano in se po priporočilu zdravnika zaradi boljše 
klime zdravil v domačem kraju. Leto kasneje se je preselil v Trst in se preživljal kot zasebni učitelj 
tujih jezikov. Njegovih najpomembnejših je zadnjih šest let, ki jih je preživel v Trstu - ta je takrat 
premogel več Slovencev kot Ljubljana. V njem je Žvab kmalu postal gonilna sila slovenskega 
narodnega življenja. “Poleg zadolžitev in nastopov v Slavljanski čitalnici v Trstu (analogija današnjega 
kulturnega društva), ki je bila prva čitalnica na Slovenskem nasploh, je bil aktiven tudi na drugih 
področjih. V začetku leta 1888 je tako prevzel uredništvo časopisa Edinost, ki je za sabo imelo tudi 
istoimensko politično društvo, vendar ga je bolezen prisilila, da je nalogo kmalu opustil. Čeprav je 
tržaški časnik vodil malo časa, je s svojim pečatom pripomogel k njegovi zgodbi o uspehu,” Vogrič 
odstira kopreno pozabe na Žvaba.  

 

Vzpostavil je slovensko šolo pri sv. Jakobu  

V navezavi z Družbo sv. Cirila in Metoda so, ker so jim lokalne italijanske oblasti s tihim pristankom 
avstrijskih centralnih oblasti onemogočale zagon državnih šol v slovenščini, Žvab in njegovi 
somišljeniki uspeli udejanjiti zasebni slovenski vrtec pri Sv. Jakobu, predelu Trsta, kjer je takrat živelo 
26.000 Slovencev.  

Argumentov o slovenski navzočnosti v Trstu se je Žvab lotil z vidika zgodovinopisja in zelo jasno 
podčrtal: “Slovenci tu nismo tuji pritepenci, kar so hoteli dokazati Kandler, Marsich in vsi ostali laži-
zgodovinarji italijanski. Sam Manzano priznava v svojih 'Annali del Friuli', da so živeli Sloveni 
(Schiavoni) uže okolo 492 let po Kristusu ob vsem adrijanskem zalivi.”  

V nadaljevanju je izpostavil slovanski izvor nekaterih starih tržaških družin (patricijev) kot tudi 
nekaterih starih imen tržaških ulic. Žvab je že takrat tudi ugotovil, da se je tržaška zgodovinopisna 
publicistika večkrat opirala na “zgodovinske zmaške”, ki so izkrivljale slovensko prisotnost v mestu.  

Odprtja tamkajšnje slovenske osnovne šole, ki je tudi velika zasluga njegove vztrajnosti in s katero se 
je prekinila dotedanja pasivna asimilacija Slovencev, sam ni več dočakal, saj ga je smrt prehitela za 
dva meseca. Šolo, ki je bila takrat najmodernejša in najlepša v mestu, so obiskovali tudi slovenski 
otroci iz drugih mestnih četrti. Do tedaj so bile šole le v okoliških krajih Barkovlje, Rojan, Sv. Ivan in 
Škedenj. Ker je postala premajhna, so leta 1912 s prispevki mecenov in drugih ljudi zgradili veliko 
šolsko poslopje, v katerem je danes uredništvo Primorskega dnevnika.  

V šolskem letu 1917/18 je Ciril-Metodova družba v Trstu skrbela za dve osnovni šoli s skupno 2499 
učenci. “Statistike kažejo, da je prvih sto let to šolo obiskovalo preko 18.000 otrok, pri čemer je 
izvzeto najhujše obdobje fašizma,” pravi Vogrič. Tudi zato je utemeljen zapis v Edinosti, objavljen le 
dan po Žvabovi smrti: “... In ako bi ničesa druzega ne bil storil, uže to je mnogo, da se letos otvori tu 
prvi razred slovenske šole, ki ima na tisoče skritih in javnih klevetnikov, a le malo prijateljev. To je 
delo vztrajne volje, jeklenega značaja, ki ve, česa nam je treba.”  

Pomembno sled je Žvab pustil tudi na drugih področjih. “Mnogo njegovega ljudskega blaga - več 
pesmi in štiri kolednice -, ki ga je zbiral v Dutovljah in okolici, je izšlo v zbranih delih etnologa Karla 
Štreklja, v Slovenskih narodnih pesmih, ki so v snopičih izhajale v letih 1895-1923,” pojasnjuje Vogrič. 
Člani kulturnega društva Kraški šopek iz Sežane so ljudsko pesem An šuštar tudi uglasbili in jo pred 
leti uvrstili v svoj program. Žal pa znaten del gradiva, ki ga je Žvab zbral v izvornem okolju, ostaja še 
neobjavljen. V veliki meri se nahaja v Štrekljevi zapuščini, katere del prav tako nerazumljivo še čaka 
na objavo.  

 



Dostojno poslednje slovo  

Tudi Žvabu je, kakor mnogim njegovim sovrstnikom, od Josipa Jurčiča, Simona Jenka, Josipa Murna 
do Ivana Groharja in ostalih, uresničitev še številnih drugih ciljev preprečila takrat še neozdravljiva 
tuberkuloza (jetika). Pokopan je na pokopališču v Dutovljah. Takrat je Edinost zapisala, da “za njim 
žaluje vsa Slovenija, posebno pa mi primorski Slovani, koji smo zgubili v njem značajnega moža, 
zvestega prijatelja in nadarjenega sotrudnika”.  

Pogreb je bil čustvena manifestacija, saj, kot so zabeležili v Edinosti, “zbrala se je o tej žalostnej priliki 
večina kraškega razumništva, prišel pa je tudi preprosti narod v obilnem številu, skazat svojemu 
učitelju zadnjo pot”. Sožalno pismo je poslal Lovrov prijatelj Ivan Hribar iz Ljubljane. Dobro leto po 
smrti so mu “rodoljubi in častilci” na predlog Ivana Nabergoja postavili na grobu piramidast spomenik 
iz njemu ljubega kraškega kamna.  

 

AVTOR: BOGDAN MACAROL 

 

 

PODNAPISI POD FOTOGRAFIJE 

 

 



 

Edino še ohranjeno portretno fotografijo Lovra Žvaba hranijo njegovi sorodniki 

 



 

Žvab kot prostovoljec v srbski vojski 

 

 

 

Zunanjost Žvabove rojstne hiše v Dutovljah, ki še ohranja videz izpred 150 let 

 

 



 

Nagrobni spomenik so mu postavili “rodoljubi in častilci” 

 

 

 

Najzaslužnejša za izdajo monografije o Žvabu sta Ivan Vogrič (levo) in Aleksander Peršolja 

 

 



 

Knjiga o Lovru Žvabu je izšla v založbi društva Vilenica 

 

http://www.primorske.si/Priloge/7--Val/Za-njim-zaluje-vsa-Slovenija-posebno-pa-mi-primors.aspx 
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