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Ali predno mi skovir odpoje;
malo predno bom umrl,
se bom v tihi hram zaprl
in izpel vse pesmi svoje ...
		

(Kajuh, Pred smrtjo)

In vendar jih ni izpel. Samo slutimo lahko, koliko je
v njegovih prsih ostalo gorkih čustev in
neizgovorjenih besed. Ni še imel dvaindvajset let, ko
je napisal poslednji verz, spodbujen z uporom tujcu
in neskončno ljubeznijo do svojega samo milijon in
enega rojaka. Bil je človek z dušo pesnika, bil je
pesnik, ki ni nikoli pozabil, da je človek, občutljiv za
krivice. Ljubil in kričal je hkrati. Rasel je v času, ki ni
bil naklonjen niti ljubezni niti poeziji. In vendar je
ljubil, pel in za svoje prepričanje tudi zastavil
življenje.
Nekatere resnice so večne. Ena njih je, da je Kajuh
veliki pesnik in veliki Slovenec. Zato ta knjiga,
v kateri fotografije nasmejanega Karlija niso prav nič
zbledele. Zato ta knjiga pesmi, katerih zven in pomen
sta sladki vrh besedne umetnosti.

Jaz sem
droben, droben list,
ki drevo
mu daje hrano.
To drevo
iz zemlje rase,

zemlja
pa je vir življenja,
in življenje
vir človeštva,
in človeštvo,
to je hrast,
ki človeku
daje rast.
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Čeravno mi je oče pravil,
da k nam ne boš ničesar nosil,
bi te vseeno rad poprosil …

A ne bonbonov, smuči in slaščic,
ne kakor lani kruha in potic …
Snegá nam pošlji, Jezušček, snegá,
da oče dela bo dobil na cesti.

9

10

»Zakaj imajo Virbičevi troje krav,
a mi le eno samo,
ki hrane večkrat ji ne damo?«
»Ja, Tonček, Virbičevi so bogati,
so trikrat bolj bogati, kakor mi,
se boljše jim godi.«

»Zakaj pa Pirnikovi nimajo ničesar?
Ne krave, krme, niti hleva.
Povejte, dedek, mi zakaj?«
»Ah, tiho bodi, ne sitnari no toliko.
Saj veš, da nas je manj, a njih veliko.
In da je bog uredil tako.«
……………………………………
Še dolgo v noč je Tonček mislil:
Zakaj pri Pirnikovih nimajo nikoli krme?
Zakaj je bog uredil svet tako?
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Gospod kaplan mi večkrat
je o Tebi v šoli pravil
in rekel je, da dober in usmiljen si,
da si otrokom mnogo lepega napravil.

Veš, name Miklavž je že pozabil,
je žogo Milanu, copate, vlak prinesel,
a prošnjo mojo je odbil.
Jaz sem le to ga prosil, da oče naš bi več ne pil.
Ti, Jezušček, Ti me ne boš pozabil?
Vem, da ne boš,
ker tudi Ti si reven bil, kot mi
in veš, da je težko ubogim.
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Vse dni smo med sive zidove zajeti,
med šolske klopi in uradne obraze,
med svete podobe in same ukaze …
Težkó, pretežkó nam je tukaj živeti.

Tam zunaj pri vas je trpljenje in boj,
tovarne in polja in ritem življenja,
tam zunaj bijó se ljudje za obstoj
in pesmi so tamkaj in čudežna vrenja.
A tu govorijo o drugih rečeh:
o zvezdah in kraljih nam tu govorijo …
O trenjih tam zunaj in živih ljudeh
pa vselej skrivnostno molčijo …
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Pomlad prihaja …
Po dolinah in hribinah
bujnih rož je natrosila.
Že vejevje golo s cvetjem je obsula
in naravo tožno prej
v gaj vesel je preminila.

Pomlad prihaja …
A v duši moji cvetja ni,
ni cvetja, ne sladkosti.
Le trnje bolno dušo mi prepleta,
ki išče novega življenja sveta!
In našla je nekoga,
ki trnje je pobral
in ki ji sladkosti
kupo piti dal.
Pomlad je prišla,
v duši ni več osata in trnja,
z nežno roko ga je nekdo pobral.
…
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Veš, so dnevi, ko mi je zelo hudo,
tako, da bi zajokal,
da potočil solzo bi za vse ljudi,
za vso zemljo, ki mre v krvavih krčih.

In zadnjič čital v pesmi sem,
kako je pesnikom težko,
kako po poljih cvetnih hodijo,
v solzah si dev želijo.
In veš, jaz sem temu
se tako smejal,
čeprav mi ni bilo do smeha,
čeprav še bolj sem žalosten postal.
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V vseh krčmah zakotnih ga dobro poznajo,
saj skoraj ves teden kar v njih preživi;
le kadar na dolg mu več žganja ne dajo
prihaja domov in nad nami kriči …

Življenje se zdi mu strahotna idila,
ki zanjo nikoli ne najdeš si leka;
in vsi ideali le krinke – mamila,
ki varajo z njim gospodje človeka.
Edino v pijači še najde tolažbo,
zato bi vsega se za žganje prodal;
kaj njemu, če spravi vse skupaj na dražbo,
saj ve, da bo kmalu med mrtvimi spal …
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Petdeset let je v tovarni umiral
in delal za druge kot vol;
nikdar se smejal ni, nikdar upiral,
po šihtu je sklonjeno šepal domov.

Tih je in skromen, navajen trpljenja,
da skoraj govorit ne upam se z njim;
Vseg naveličan, sit vsega življenja,
zajetega v bol in v tovarniški dim.
A kadar ob vinu mu v žilah vzkipi,
takrat bi vso plačo naenkrat zapil
in dolg svoj tovarnarju vrnil s pestmi,
z veseljem – ko psa bi takrat ga ubil.
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Ne joči, mati, nad menoj,
če nisem tisti več,
ki v stari cerkvi je s teboj
pobožne pesmi pel.

Oprosti mi, če nisem tisti več,
ki za roko ga v šolo si vodila
in puško mu za god kupila …
Ponosen sem in srečen mati,
ker ves sem z njimi, ki trpijo
in slutim z njimi lepši čas …
Zato ne joči, mati in oprosti mi!
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NORA ŠTEFA
V oguljenem plašču in z ruto na glavi,
večer za večerom počivat hiti.
Ob svetlih izložbah se včasih ustavi,
zre vanje, se joče, smeji in kriči.

Majhna je, kruljava, vajena dela
in srečna, če kdaj ji pogledaš v obraz.
Ničesar na svetu bi bolj ne želela,
kot zlatih zobov in nakodranih las.
Ženina Jurija vse dni pričakuje
in pravi ljudem, da je lep in bogat,
na svatbo jih vabi in vsem obljubuje
pijače, kolačev in drugih razvad …
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PANJO, KIE VI ESTATS?
Deziras mi leteron skribi, panjo,
almena pro saluti vin.
Jam longe dise vivas ni, ho panjo,
ke povu diri mi, ke san’ bontrafas min.

Sed kion skribi? u vi hejme restis?
Bon anca estas mi, mi fu is for.
Kaj via fart’? u oni vin molestis?
A en lezi’ turmentas vin angor’.
Sed kie ajn, mi estas apud vi,
kun vi, jen mia bondezir’,
kaj kie vi, jen tie anka mi,
ne estas sola mi en la sopir’.
Okaze, ke ni ne rigardos nin al la viza ’,
neniam fu os vi el horizonto.
Deziro mia: ne atingu min mesa ’,
is kiam diros mi: i estas via nova mondo.
(Kje si, mati)
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Pridi, o draga, da te vidim.
Pridi, da vidim tvoje rujave oči …

…
In čakam te v prku
in nisi prišla,
ah, in moja duša je bolna
tebe, o draga, tebe je žejna.
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Tako je lepó zdaj, ko spet je pomlad,
tako, da bi vriskal in pel preko trat
in strastno sesal vse utripe življenja …

Veš, o ljubezni sem hotel zapeti,
poglej, pa ne morem srca si ogreti,
čeprav je pomlad in je doba vstajenja.
Čez góre, tja daleč, tja bova odšla
kjer peti o ljubezni in sreči ni greh,
kjer nič ni sovraštva in zlobe v ljudeh,
kjer mama ne bodo razklali srca!
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Sanjala si o vrtnicah rdečih …

…
Bile so sanje, draga moja,
in vendar – koliko resnice v njih …
Vsak dan pošiljam vrtnice rdeče,
pošiljam tebi kapljice krvi,
iz mojega srca krvi, rdeče bolj od vrtnic.
…
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Samo en cvet, en češnjev cvet,
dehteč in bel
odlomi, moja draga!

Ne bom ga za klobuk pripel,
ne bom ga v gumbnico si del,
odlomi ga, odlomi, draga!
…
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Še veš, ko si prinesla mi jasmin,
in rekel sem: To cvet je bolečin.

A ti, kot da bi mi verjela,
si moje roke v svoje vzela
in plaho, plaho zadrhtela.
Potem si k meni se sklonila
in kot v slovo me poljubila.
Kako si prav tedaj slutila …
…
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Moja draga, zlata Silvica!

Pisala si mi, naj Ti nanaglo, da ne bo prepozno, napišem
ta zvezek pesmi, in napisal sem Ti jih. Gotovo si ne moreš
misliti, s kakšno ljubeznijo sem jih pisal, ker sem vedel, da
jih pišem za Te, ki Te ljubim tako globoko in tako silno, da
je vsaka še tako velika in mogočna beseda preskromna, da
bi razodela mojo ljubezen.
Zato Ti
bom rekel
samo:
Ljubim Te,
moja
draga,
zlata,
dobra
Silvica!
Ali še veš,
kaj sem Ti
rekel
nekoč na
Gradu? To, kar sem povedal takrat, ne bom pozabil in
prekliceval nikoli, kajti v mojem srcu je zdaj še bolj kot
kdaj koli poprej misel na te tako polna ljubezni in čistosti.
Kričal bi od žalosti in sreče, tako Te ljubim.
Od žalosti, ker sem te izgubil. Od sreče, ker te vendarle
imam. Vem, da je tudi tebi tako. Potihoma upam, da je to,
kar mi je povedala mama, res! Silvica, ne moreš si misliti,
kako sem srečen. Otrok! Živ, majcen, droben otrok, ki bo
ves Tvoj in moj. Oh, kako bova še srečna. Toda če ne bo
imel očeta, tedaj mu bodi Ti oče in mati. Pripoveduj mu o
meni in povej mu, kako neizmerno sem Te ljubil. Ti sama
pa se vedi kot moja žena, kateri zapuščam vse, kar imam
in kar pripada meni.
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Vedno Tvoj Korlek

Dekle, dekle moje, božaj me z rokami,
s prsti drobnimi mi pojdi preko lic,
s prsti drobnimi mi pojdi preko lic,
in me vsaj za hip, za hip omami.

Za trenutek droben mi zakrij oči.
Hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti,
hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti
v tej surovosti današnjih dni.
Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš,
in rokó mi drobno snemi z lica,
in rokó mi drobno snemi z lica,
ker z rokami delava, saj veš.
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TI IN JAZ
Poslušaj me, deklica moja, poslušaj.
Veš, zadnjič sem zbirko erotičnih pesmi prebral,
pa sem tako se, tako se smejal.
Mlad pesnik je pisal pesmi dekletu:
Demant moj … skrivnost vseh skrivnosti …
… zaklad vseh zakladov si ti …
… nebeška opojnost je tvojih oči …
Tako je prepeval
in jaz sem se vsem tem besedam smejal.
Saj ti bi se tudi smejala, kajne?
Tovariš si mi
in ostaneš za vselej tovariš.
Oba sva človeka slabosti
in kadar je ura trpljenja dvanajst,
takrat še močneje začutiva svoje človeštvo,
takrat je med nama vse polno vezi.
A on je govoril:
»Nebeška opojnost je tvojih oči!«
Kaj meni nebeška opojnost oči!
Jaz ljubim ljudi,
ki gledati znajo z očmi!
Tja med ljudi bova, deklica, šla,
tja med življenje,
		
v sredino gorja,
jaz bom oral
in ti boš sejala pšenico,
zvečer bova trudna in srečna
ležala na trati
in zrla spokojno v bodočnost!
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SAMO EN CVET
Samo en cvet, en češnjev cvet,
dehteč in bel
odlomi, moja draga!
Ne bom ga za klobuk pripel,
ne bom ga v gumbnico si del,
odlomi ga, odlomi, draga!

Jaz bom ljudem poslal ta cvet,
vsakomur, ki na križ pripet
trpi v pomladi tej …
In glej, ta drobni češnjev cvet
bo v njih izbrisal malodušja sled
in spet razžaril tožni jim pogled.
Samo en bel, en češnjev cvet
odlomi, moja draga,
saj veš, kako vsak tak pozdrav
človeku za rešetkami pomaga.
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SEULEMENT UNE FLEUR
Détache, ma ch re,
seulement une fleur, une fleur de cerisier,
blanche et embaumant!
Ja ne l’épinglerai pas mon chapeau,
je ne la mettrai pas la boutonni re,
détache-la, détache-la, ma ch re!

J’enverrai cette fleur aux gens,
chacun qui cloué la croix
souffre en ce printemps …
Et vois! Cette petite fleur de cerisier
effacera en eux la trace du découragement
et de nouveau fera rayonner leur triste regard.
Détache, ma ch re,
seulement une fleur, une fleur de cerisier,
tu sais bien combien un tel salut
aide l’homme sous les verrous.
(Samo en cvet)
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THE PARTISAN’S GOOD-BYE
The birches whisper in the evening breeze;
the others have already gone before.
We are alone among these lonely trees.
I used to help you, dear, to bear each sadness:
ah, who’ll be there to bear them now?
You used to share with me your grief and gladness:
ah, who will share them, share them now?
Much more, much more I want to say, dear,
but every word unspoken dies.
Just this – before I go away, dear –
one last long look into your eyes.
Go home now, I can stay no more with you
work for the cause; be brave – and if I do
come back, I’ll come when all the world is new.
(Partizanovo slovo)
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Ni res, ne morem verjeti
vestem tem zloglasnim,
da spet bo tako kot pred dvajsetimi leti.
Ne, ni res, ne morem verjeti …

Da bomo z barbarskimi klici hiteli preko zemlje,
da bomo pobijali vse, razrušili vse,
mi, ki čitamo Byrona, Gorkega, Bloka, Puškina,
in da bomo jutri divjali s peno
krvavo na ustih.
Uživali bomo ob krvi nedolžnih teles.
O, ne … o, ne …
Kako sram me je …

44

45

46

Med ljudi bom šel
s knjigo Hugoja v rokah.

In klical ljudem bom in klicali
bodo milijoni z menoj.
»Dol z vojno, nasiljem, krivico!«
Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo.
Začutil bom dneva novega sij.
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…
Čuj, dekle, tovariš, ki v tebi sem vzljubil ljudi,
kaj čutiš, kako mi srce krvavi?

Zajemi si, dekle, z dlanmi te moje prevroče krvi!
Daj, prosim, zajemi, saj čutiš, kako mi kipi …
Ta kri ti bo pesem drugačno zapela,
pesem iskreno, saj take boš najbolj vesela.
…
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Čeprav tako je, kot bi sonce zamrznilo,
čeprav so živci nam izogleneli
in mi srcé je otrpnilo,
te ljubim bolj,
kot bi te mogel še ljubiti kdaj.

Poglej,
ni malo naših,
nas je brez števila,
in vendar si le ti rešila,
da ni v potoke malodušja
se vsa mi kri prelila.
Zato te čutim v sebi bolj živó,
kot bi te mogel še čutiti kdaj,
zato ti pojem pesem o ljubezni zdaj,
ko moral bi na glas rjoveti
in penast ko žival besneti …
P. S.
A vendar nisem mogel v srcu
te-le pesmi streti!
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Večer je. V breze veter se zaganja,
tovariši so že odšli naprej,
sama sva sredi teh samotnih vej.

Z menoj, dekle, si žalost vso nosila,
ah, kdo bo nosil žalost zdaj …
Z menoj si boli in radost delila,
ah, kdo, kdo jih delil bo zdaj?
Še dosti, dosti bi povedal,
a vse besede v prsih mro.
Samo še to: da rad pogledal
poslednjič v tvoje bi oko.
…
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KO ČLOVEK BO ČLOVEKA PREPOZNAL
Zakaj ne nosite v dlaneh
svojih src, ljudje?
Zakaj vam niso vpisane v očeh
vaše misli in želje?
Kajti prav v teh dneh,
ko je vsaka slutnja greh,

ko si vsak želi uteh
in skriva vsak po svojih se poteh,
prav v teh, prav v teh usodnih dneh
bi morali nositi vsi srca v dlaneh …
In kadar bi se zavedeli,
kaj naš up velja,
kaj velja naš težki boj,
da ni malo naših,
da nas je nebroj!
Ljudje,
če v vaših bi očeh razbral,
po kakšnih hodite poteh,
in če vsakdo od vseh srca
na dlan bi dal,
da človek bi človeka prepoznal,
takrat bi v hipu
stari svet propal …
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ALLONS NU-PIEDS
Allons nu-pieds, ma mie, voici l’heure,
sur la terre souffrante, allons nu-pieds;
parmi les branches de cerisiers r veurs
tendrement je prendrai tes mains offertes.

Blanches, blanches sont les fleurs du cerisier,
sombres, si sombres les tombes des otages.
Comme d’orgueilleux goélands dans la mer,
ils sont tombés pour notre liberté.
Allons nu-pieds, ma mie, voici l’heure,
allons nu-pieds parmi les blanches fleurs,
dans ta jupe nous jetterons des brindilles de cerisier
afin que tu les portes sur les tombes des otages.
(Bosa pojdiva)
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S prsti prezeblimi
pesmi ledene in žgoče
		
jaz pišem,
pesmi
vpijoče in trde,
kakor je
kladiva udar.

Šel bom po ulicah,
pesmi bom svoje kričal,
		
dokler ne omagam …
…
Srečen bi bil
in pisal vse dni
s prsti prezeblimi
		
pesmi vpijoče in trde
ko kladiva udar!
…
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…
O, če ljudi bi ne bilo pri nas,
ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz,
tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz.

Tako pa še živimo,
čeprav nas je milijon samo,
zdahnili bi, da ne trpimo
z uporno, dvignjeno glavo!
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Nocoj
bi o zvezdah in luni zapel,
o poljih
in temnih konturah gozdov,
o tihih topolih
in pesmi otrok,

o dobrih ljudeh
in o čudnih poteh,
čudnih in lepih,
v bodočnost
vodečih …
Patrulja žandarjev
odšla je v tem času
trdó skozi noč;
in njih bajoneti
so pesem na tisoče koscev
razklali …
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Kadar žalosten sem in potrt,
denem svoje misli med dlani.
Kakor bi umiral se takrat mi zdi,
kot da oznanjal bi skovir mi smrt …

Ali predno mi skovir odpoje;
malo predno bom umrl,
se bom v tihi hram zaprl …
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... in izpel vse pesmi svoje.
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C OBEHCKA

ECH

Нас всего миллион,
миллион умирающих между трупов,
миллион, чью кровь пьют каратели тупо.
Одун миллион
тех, чьи страданьем истерзаны груди,
но тот миллион уничыожен не будет!
Никогда и никем!
Мы не быдинки,
нас град нещадный не побьет,
и мы не просто цифры счета,
мы-напод!
Один холопы скулили, жалкие, словно псы,
и плакались, что их так мало,
что их непокорство бы смяло.
О, если б не было средь нас
дюдей, что отвергли чужой приказ,
лавина бы нас сокрушила.
Так вот-каждый из нас живет,
хотя свего миллион нам счет,
нет гибели тем, кто в муках идет
с гордо подиятой головой.
(Slovenska pesem)
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UNSER LIED
Mein Lied gehört nicht mir allein,
es ist der Kampfruf von uns allen!
Mein Lied gehört nicht mir allein,
es ist der Aufschrei von uns allen!

Jung sein, in dieser schweren Zeit,
das heißt,
jung sein, doch nicht die Jugend haben,
das heißt, die alte Welt begraben,
heißt Hoffnung in Verborgenheit.
Das heißt jung sein in dieser Zeit.
Und doch möcht’ ich das Glück nicht missen, nein,
jung und der Frohen Hoffnung voll zu sein.
(Naša pesem)
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V SLOVENSKIH VASEH
Vsak večer z mrtvaškim prtom
hiše – okostnjake mrak pregrne,
vsak večer med razvaline črne
veter iz svobodnih gor zapiha
in med razvalinami takole vzdiha:

Vsak večer prihajam med požgane hiše,
kjer nekdaj na oknih
so rdeče pelargonije cvetele,
kjer pod oknom fant dekletu
kmečki nagelj je v lase pripenjal.
Zdaj je žalostno in pusto tod …
Fant, ki je dekleta z rožo bil okitil,
je obležal v hostah lansko zimo …
In dekle …?
V zaporih so umirala dekleta.
Kmalu vel bom po slovenski zemlji,
pel bom, vriskal od veselja,
in junaški partizan bo z nagljem
okrasil lase dekletu.
Vse drugače, lepše bo takrat na svetu.
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POMLAD - Šoštanj
Stran 4: Vinjeta z naslovne strani posmrtne izdaje Kajuhovih »Pesmi« (1944),
delo arhitekta Branka Simčiča.
Stran 6: Rojstni in krstni list Karla Destovnika (predvojni dosegljivi dokumenti navajajo kot rojstni datum 13. december 1922, po vojni pa se kot rojstni
datum pojavlja 19. december 1922). – Pesem brez naslova: »Drobna pesem«.
Stran 7: Prva znana fotografija Karla Destovnika z očimom in materjo (1924).
Stran 8: Karel Destovnik in brat Joži.
Stran 9: Destovnikovi 1931. leta. Na fotografiji: Karel Destovnik, mati in očim,
pred njima sin Joži. – Pesem brez naslova: »Iz pisma Jezuščku«.
Stran 10: Karel Destovnik z bratom Jožijem 1925. leta.
Stran 11: Poroka pesnikovega strica Janeza Destovnika.
Fotografija je toliko bolj zanimiva, ker sta na njej prvič in
zadnjič zbrani tako številno obe družinski veji. Destovnikova
in Vasletova. Zanimiva je tudi zato, ker kot edini znani fotografski dokument predstavlja podobo pesnikove babice po
očimovi strani. Od leve proti desni sedijo: Anton Destovnik
– pesnikov ded, Cecilija Destovnik, roj. Vrešnik – pesnikova
babica, nevesta, ženin Janez Destovnik, Marija Vasle – pesnikova babica po materini strani in njen drugi mož Franc Schwarz. Stojijo: Lina
Destovnik – pesnikova teta, Zdravko Vasle – pesnikov stric po materini strani,
nevestina sestra, Franci Schwarz, pesnikova mati in njegov očim ter pesnikova
teta po materini strani Hedvika z možem Francijem Verbnikom. Pred njim sedi
Karel Destovnik. Po vsem znanem je to njegov drugi fotografski posnetek. –
Pesem brez naslova: »Kmečki otrok vprašuje«.
Stran 12: Karel Destovnik z bratrancem Rudijem Mešičem. – Pesem brez
naslova: »Otrokovo pismo Jezuščku«.
Stran 13: Karel Destovnik, star štiri leta.
Stran 14: Faksimile šolske naloge Karla Destovnika.
Stran 15: (zgoraj) V otroškem vrtcu v Šoštanju 20. junija
1928. Tretji z desne v zadnji vrsti je Karel Destovnik, ob njem
(četrti) brat Joži. – (spodaj) Karel Destovnik v tretjem razredu
osnovne šole v Šoštanju v šol. letu 1930–1931 (tretji z desne v
predzadnji vrsti).
Stran 16: Karel Destovnik v prvem razredu gimnazije. –
Pesem brez naslova: »Pismo iz internata«.
Stran 17: Na končnem izletu v šestem razredu gimnazije v
Šmarje pri Jelšah. Fotografija je nastala 6. junija 1940 na železniški postaji Grobelno. Karel Destovnik je tretji z leve. (Izrez
iz fotografije.)
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POMLAD - Celje - Maribor
Stran 18: (fotografija zgoraj) Sodelavci Slovenske mladine na Osredku pri
Krškem. Od leve proti desni, v prvi vrsti sedijo: Franc Šebjanič, Ljubo Marion,
Dušan Bordon, Konstantin Nahtigal in Tone Arzenšek. V
drugi vrsti: France Jamnik, univ. prof. dr. Mihajlo Rostohar,
Cvetka Metlika in Zvonko Sagadin. Stojijo: Milan Kerin, Sava
Jovanović, Karel Destovnik, Milan Pogačnik in Radin Visenjak. Avtor obeh fotografij je France Popit, ki se je udeležil
sestanka kot sodelavec revije. – (pod njo) Karel Destovnik
1939. leta za železniško postajo v Šoštanju. Na njegovi levi
sedi Marija Medvedova, na njegovi desni pa Janez Platzer.
– (fotografija spodaj) Na šolskem izletu v zagrebškem Maksimiru 1939. leta. Od leve proti desni: Kopšič, Lado Pohar, Vilko Nemec, Tone
Arzenšek, Karel Destovnik in Stane Sotler.
Stran 19: (fotografija zgoraj) Sodelavci Slovenske mladine na posvetu konec
julija ali v začetku avgusta 1939. leta na Osredku pri Krškem. Od leve proti
desni, v prvi vrsti: Radin Visenjak, univ. prof. dr. Mihajlo Rostohar, Milan Kerin
in Dušan Bordon. V drugi vrsti: Karel Destovnik, Cvetka Metlika, Konstantin
Nahtigal, Milan Pogačnik in Zvonko Sagadin. V tretji vrsti: France Jamnik,
Franc Šebjanič, Tone Arzenšek, Sava Jovanović in Ljubo Marion. – (pod njo)
Janko in Olga Vrabič ter Karel Destovnik. Fotografija je nastala 1934. leta v
Šoštanju. – (fotografija spodaj) Na šolskem izletu v zagrebškem živalskem vrtu
1939. leta. V prvi vrsti: Tone Arzenšek, Stane Sotler in Rudi Dremelj. V drugi
vrsti: Kopšič, Karel Destovnik in Vinko Nemec, za njimi je Lado Pohar.
Stran 20: Na Žmavčevem travniku 1938. leta v Šoštanju. Od leve proti desni: Ivica Šmigovc in Dragica Šumer (sedita), Janez Platzer, Vladka Šmigovc in
Karel Destovnik. – Pesem brez naslova: prva kitica pesmi »Pomlad prihaja …«
Stran 21: Karel Destovnik in pesnik Franc Primc
(1923–1939 ) 20. aprila 1939 v Braslovčah v Savinjski dolini.
Stran 22: Konstantin Nahtigal ( 1918–1944, ustreljen kot talec v Begunjah
na Gorenjskem), tajnik, pozneje urednik Slovenske mladine, prijatelj Karla
Destovnika. – Pesem brez naslova: »Tovarišu«, posvečena K. Nahtigalu.
Stran 23: Faksimile Kajuhovega pisma Kostji Nahtigalu 27. avgusta 1940.
Stran 24: Kajuhov očim Jože Destovnik l. 1931. Njemu posvečena pesem
(brez naslova) »Moj oče«. (Izrez iz fotografije.)
Stran 25: Pesnikov ded Anton Destovnik ( 1862–1941 ). Njemu posvečena
pesem »Moj ded« (brez naslova) je bila nagrajena z drugo nagrado uredništva
Slovenske mladine 1940. leta.
Stran 26: Kajuhova mati Marija Destovnik leto dni pred
smrtjo, 1965.
Stran 27: Karel Destovnik 1938. leta, v letih sodelovanja
pri Slovenski mladini. – Pesem brez naslova: »Ne joči, mati …«
Stran 28: Ples na temo »Kajuhovo otroštvo in pomlad«. Plesna upodobitev: Nina Mavec. Fotografija: Peter Marinšek.
Stran 29: Ples na temo »Pomlad«. Plesna upodobitev: Nina
Mavec. Fotografija: Peter Marinšek. – Prevod pesmi »Kje si,
mati«. V esperanto prevedel Tone Logar.
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POLETJE - Šoštanj - Ljubljana
Stran 30: Prva fotografija Karla Destovnika po njegovem begu v Ljubljano.
Nastala je 8. oktobra 1941 v ljubljanskem Tivoliju, na takratni mestni promenadi. Od leve proti desni: Zdenko Zavadlav, Karel Destovnik, Mirko Šušteršič in
Branko Perhne. – Pesem brez naslova: prvi in drugi verz prve kitice ter zadnja
kitica pesmi »Pričakovanje«.
Stran 31: Ob Brišnikovem jezu na Paki v Šoštanju 1939. leta. Od leve proti
desni: Vida Bajt, Tamara Saler in Tatjana Kurnik. V drugi vrsti; Janez Platzer,
Ivica Šmigovc, Zlatko Naglič, Vladka Šmigovc in Karel Destovnik. – Pesem brez
naslova: »Ljubici za veliko noč«.
Stran 32: Pred tivolskim gradom 1942. leta. Od leve proti desni: Karel Destovnik – Kajuh, Fanči Ponikvar, Luka Pozzeto in Silva Ponikvar. – Pesem brez
naslova: prvi verz prve kitice in druga kitica pesmi IV: »Sanjala si o vrtnicah
rdečih« iz cikla »Ljubezenske«.
Stran 33: Silva Ponikvar in Karel Destovnik - Kajuh v ljubljanskem Tivoliju
1942. leta. (Izrez iz fotografije.)
Stran 34: Silva Ponikvar in Karel Destovnik - Kajuh v ljubljanskem Tivoliju
1942. leta.
Stran 35: Na vrtu pri Ponikvarjevih, od leve proti desni: Karel Destovnik Kajuh, Silva Ponikvar, Luka Pozzeto in Fanči Ponikvar. – Pesem brez naslova:
prva kitica pesmi VI: »Samo en cvet, en češnjev cvet« iz cikla »Ljubezenske«.
Stran 36: Silva Ponikvar in Karel Destovnik - Kajuh na
vrtu v Vošnjakovi ulici (št. 22) v Ljubljani l. 1942. – Pesem
brez naslova: prva kitica pesmi VII: »Še veš, ko si prinesla mi
jasmin« iz cikla »Ljubezenske«.
Stran 37: Silva Ponikvar in Karel Destovnik - Kajuh v času
nastajanja cikla »Ljubezenske«. – Prepis Kajuhove oporoke.
(Objavljeno v: Večer 25. nov. 1971, str. 15–16).
Stran 38: Karel Destovnik - Kajuh in Marija Medved l. 1939
za železniško postajo v Šoštanju. (Izrez iz fotografije). – Pesem
brez naslova: »Dekle, dekle moje«, posvečena Mariji Medved.
Stran 39: Marija Medved in Karel Destovnik na sprehodu v
Šoštanju leta 1940.
Stran 40: Kajuhova pesem »Ti in jaz«, posvečena Mariji
Medved, 1940; Kajuh je tej pesmi prvotno namenil naslov: »Ti
čutiš z menoj«.
Stran 41: Ples na temo Kajuhove ljubezenske pesmi »Samo en cvet«. Plesna
upodobitev: Nina Mavec. Fotografija: Peter Marinšek.
Stran 42: Ples na temo »Kajuhovo poletje«. Plesna upodobitev: Nina Mavec.
Fotografija: Peter Marinšek. – Francoski prevod Kajuhove pesmi »Samo en cvet«,
prevedel Jože Kastelic.
Stran 43: Angleški prevod Kajuhove pesmi »Partizanovo slovo«, prevedel dr.
Donald Higgins, avtor prve tujejezične (angleške) študije o Kajuhu.
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JESEN - Ljubljana
Stran 44: Ena izmed pomembnejših motivnih pobud v vojni liriki Karla
Destovnika - Kajuha: pogled na z žico in bunkerji obdano Ljubljano. – Pesem brez naslova: »Slutnja«.
Stran 45: Karel Destovnik - Kajuh 3. januarja 1944 v Jugorju. (Fotografiral J. Petek.)
Stran 46: Prva fotografija Karla Destovnika - Kajuha v partizanih. Fotografija je
nastala v bazi Glavnega poveljstva narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov
Slovenije konec avgusta 1943. Na fotografiji od leve proti desni Karel Destovnik - Kajuh, Dušan Švara – Dule, komandant Prešernove brigade, in glasbenik Sveto Marolt
– Špik. Pesniku je podaril uniformo angleški major William Jones, vodja angleškoameriške vojaške misije Crayon v Glavnem poveljstvu narodnoosvobodilne vojske in
partizanskih odredov Slovenije.
Stran 47: Karel Destovnik - Kajuh govori zbranim domačim v
Starem trgu 21. nov. 1943. (Fotografiral Jože Petek). – Pesem brez
naslova: »Med ljudi bom šel«.
Stran 48: Kulturniška skupina XIV. divizije po mitingu v Prezidu
3. oktobra 1943 v družbi domačinov. Drugi od leve: Karel Destovnik
- Kajuh, peti Franček Drenovec, šesti Ladislav Kiauta, sedmi Janez Weiss - Belač in osmi Sveto Marolt - Špik, spredaj s harmoniko
Janez Lavrič. (Fotografiral Jože Petek). - Pesem brez naslova: druga,
tretja in četrta kitica Kajuhove pesmi »Borec dekletu«.
Stran 49: Karel Destovnik - Kajuh in Danila Kumar novembra 1943 v Dolenji vasi.
(Fotografiral Jože Petek).
Stran 50: Kulturniška skupina na Mašunu 24. septembra 1943, ob ustanovitvi
Rabske brigade. Od leve proti desni: Francelj Vrbinc, Marta Paulin - Brina, Janez
Weiss - Belač, harmonikar Janez Lavrič, Sveto Marolt - Špik in Karel Destovnik - Kajuh. (Fotografiral Jože Petek.) – Pesem brez naslova: I: »Čeprav tako je, kot bi sonce
zamrznilo« iz cikla »Ljubezenske«.
Stran 51: Plesalka Marta Paulin - Brina pleše na melodijo narodnih in partizanskih
pesmi na mitingu v Rabski brigadi. (Fotografiral Jože Petek.)
Stran 52: (fotografija zgoraj) Kulturniška skupina XIV. divizije na poti na miting.
Fotografija je nastala septembra 1943 v okolici gradu Snežnik. Od leve proti desni:
Marta Paulin - Brina, Ladislav Kiauta, Karel Destovnik - Kajuh, Stanko Modec - Kostja,
duhovnik Jože Lampret in Rusinja Tamara. (Fotografiral Jože Petek). – (fotografija spodaj) Na mitingu v Prezidu 3. oktobra 1943. Od leve proti desni: duhovnik Jože Lampret,
vaški župnik in Marta Paulin - Brina. Za njimi: Matevž Hace, Ladislav Kiauta, Franček
Drenovec, Stanko Modec - Kostja, Vera Hreščak, zadnji v sredini je Karel Destovnik Kajuh. (Fotografiral Jože Petek).
Stran 53: Karel Destovnik - Kajuh in Marta Paulin - Brina v Starem trgu pri Ložu 14. oktobra 1943. (Fotografiral Jože Petek). – Pesem brez naslova: prve tri kitice Kajuhove pesmi »Partizanovo slovo«.
Stran 54: Ples na temo »Kajuhova jesen«. Plesna upodobitev:
Nina Mavec. Fotografija: Peter Marinšek.
Stran 55: Ples na temo »Bosa pojdiva, dekle, obsorej«. Plesna upodobitev: Nina Mavec. Fotografija: Peter Marinšek. – Francoski prevod
Kajuhove pesmi »Bosa pojdiva«, prevedel Jože Kastelic.
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ZIMA - Zavodnje
Stran 56: Poslednja fotografija Karla Destovnika - Kajuha.
Nastala je 16. februarja 1944 na Paškem Kozjaku. Na pesnikovi desni (s sklonjeno glavo) Janez Weiss - Belač. (Fotografiral
Jože Petek). – Pesem brez naslova: iz Kajuhove pesmi »Mogočne pesmi bomo peli«, verzi 1–10 in 18–22.
Stran 57: Borci XIV. divizije med pohodom po Štajerski.
(Fotografiral Jože Petek).
Stran 58: Med prenašanjem ranjencev na Paškem Kozjaku. (Fotografiral Jože Petek).
Stran 59: Člani kulturniške skupine XIV. divizije med nemško ofenzivo na
Štajerskem pri prenosu ranjenca. Prvi: Sveto Marolt - Špik, z njim nosi Janez
Lavrič, zadaj: Karel Destovnik - Kajuh in Savo Vrtačnik - Krn. (Fotografiral Jože
Petek). – Pesem brez naslova: predzadnja in zadnja kitica Kajuhove pesmi »Slovenska pesem«.
Stran 60: Borci XIV. divizije med pohodom po Štajerski (februar 1944). – Pesem brez naslova: »V nočeh pred vstajenjem«.
Stran 61: Žlebnikova domačija. Pogled na Žlebnikovino s
poti, po kateri se je hiši približala nemška patrulja. V pritličju
so vidna tudi vrata, pred katerimi je stal nemški vojak in streljal v kuhinjo ter ubil Karla Destovnika - Kajuha. – Pesem brez
naslova: »Pred smrtjo«; zadnji verz na naslednji strani.
Stran 62: Faksimile Kajuhovih rokopisov pesmi. Fotografija: Peter Marinšek. – Spodaj zadnji verz pesmi »Pred smrtjo«.
Stran 63: Ruski prevod Kajuhove pesmi »Slovenska pesem«, prevedla A. Surkova, Moskva 1969.
Stran 64: Ples na temo »Brez mladosti biti mlad«. Plesna upodobitev: Nina
Mavec. Fotografija: Peter Marinšek. – Nemški prevod Kajuhove pesmi »Naša
pesem«, prevedel dr. Herman Mauthner.
Stran 65: Ples na temo »Kajuhova zima«. Plesna upodobitev: Nina Mavec.
Fotografija: Peter Marinšek.
***
Stran 74: Dr. Milan Ževart: Še enkrat o padcu Karla Destovnika Kajuha.
Stran 80: Kajuhova pesem »Novoletni sonet«.
Stran 81: Poljski prevod pesmi »Kje si, mati?«, prevedel Jan Maria Gisges.
Stran 82: Spremna beseda dr. Emila Cesarja.
Stran 83: Italijanski prevod Kajuhove pesmi »Slovenska pesem«, prevedel
Luigi Salvini, iz antologije »Sempreverde rosmarino«.
Stran 84: Nemški prevod spremne besede dr. Emila Cesarja.
Stran 85: Nemški prevod Kajuhove pesmi »Materi padlega partizana«, prevedla Ina Jun-Broda.
Stran 86: Angleški prevod spremne besede dr. Emila Cesarja.
Stran 87: Angleški prevod Kajuhove pesmi »Samo en cvet«, prevedel dr. Donald Higgins.
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KAJUH - 1922
1922

19. decembra rojen v Šoštanju kot nezakonski otrok materi Mariji Vasle, hčeri
premožne šoštanjske družine. Poroka hčere bogatih staršev s sinom delavcaproletarca Jožetom Destovnikom, Karlijevim očimom, razburka duhove malega
mesteca. Življenjska pot male družine skraja zelo težka.

1925 Prične obiskovati vrtec v Šoštanju.
1928 S petimi leti ga predčasno vpišejo v šolo. Obiskuje II. osnovno šolo v Šoštanju.
1933 Po končanem petem razredu in po opravljenem sprejemnem izpitu odide na
nadaljnje šolanje v celjsko gimnazijo, kjer zaključi prvih pet razredov. – V nižji
gimnaziji začne pisati prve pesmi.
1935 Aktiven član komunistične mladinske organizacije (SKOJ); vzdržuje in išče stike
z vidnejšimi komunisti v Šoštanju, Celju in okolici.
1938 Seznani in zbliža se z uredništvom »Slovenske mladine«. – Konstantinu Nahtigalu pošlje v objavo črtico in nekaj pesmi. – Postane poverjenik »Slovenske mladine« za Šoštanj in delno za celjsko gimnazijo. – »Slovenski mladini« razdaja tudi
svoje organizacijske sposobnosti. – Prve objave pesmi v »Slovenski mladini« pod
močnim vplivom Klopčičevih pesmi in idejnih nasvetov razgledanih vrstnikov,
predvsem Konstantina Nahtigala in Dušana Pirjevca. – V »Slovenski mladini«
objavi pod psevdonimoma Peter Kalin in Drago Jeran nekaj svojih najkvalitetnejših predvojnih pesmi iz socialne, političnoaktualne in ljubezenske tematike.
– Aktiven v protifašističnih akcijah šoštanjskega Sokola. – Korespondenca s
Konstantinom Nahtigalom o delu in življenju »Slovenske mladine« ter o njunih
literarnih in političnih pogledih.
1939 Na literarnem večeru sodelavcev »Slovenske mladine« v Šoštanju se seznani z
Miškom Kranjcem in mu da v oceno svoje pesmi. – Na nagradnem natečaju
»Slovenske mladine« za najboljši prozni in pesniški prispevek prejme za pesem
»Moj ded« drugo nagrado. – Prijateljuje s sošolcem, nadarjenim pesnikom Francem Primcem; skupaj poskušata napisati dramo.
1940 Zaradi sodelovanja pri širjenju komunističnih idej izključen iz celjske gimnazije
in izpostavljen preiskavam na domu. – Napiše cikel »Žalostnih«. – Zanimati se
prične za pesništvo Majakovskega, ki ga formalno močno motivira. – Pod psevdonimom Drago Jeran mu »Sodobnost«, najvidnejša predvojna literarna in kulturna revija na Slovenskem, objavi pesem »Stara žalostna«, kar pomeni Kajuhov
največji predvojni literarni uspeh. – Šesti gimnazijski razred začne v Celju in
ga po izključitvi uspešno zaključi v Mariboru. – Korespondenca s prijateljico
Marijo Medved. – Šolanje lahko nadaljuje edinole v Mariboru. – Pisati prične
eseje o nalogah sodobne poezije. – Kot prevajalec sodeluje pri »Knjigi za vsakogar«, mariborski knjižni zbirki o sodobni ruski književnosti; prevede dve črtici
Maksima Gorkega: »Jemeljan Piljaj« in »Doživljaj s srebrnimi zaponkami«. – Kot
pesnik začne sodelovati pri »Mladem Prekmurcu«, kjer po ukinitvi »Slovenske
mladine« objavi pesem »V nočeh pred vstajenjem«. – S pesmijo »Ob slovesu« pod
psevdonimom Matevž Pečnik sodeluje v prvi številki novega dijaškega glasila
»Srednješolec«, ki izide v Ljubljani. – V Mariboru in Šoštanju živi aktivno politično življenje. Prične se velika protikomunistična režimska aktivnost. Prvi ukrep
proti Kajuhu v Mariboru, ko mu odvzamejo recitacijo ob državnem prazniku 1.
decembra; grozijo mu z izključitvijo iz vseh šol v Jugoslaviji. Za Kajuha se pričnejo preiskave in preganjanje; obdolžen komunistične propagande.
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KAJUH - 1944
1941

Januarja interniran v Međurećje v Srbiji. – Po vrnitvi se udeležuje marčnih
demonstracij v Mariboru. – Ob napadu na Jugoslavijo (6. aprila 1941) v Šoštanju v obrambo domovine formira prostovoljni odred – vojaško enoto, ki odide
v Zasavsko hribovje. Med pohodom na Mrzlico se močno prehladi, grozi mu
pljučnica, omeji se na politično delo doma. – Zajamejo ga gestapovci. Zaprt v
Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer napiše pesem »Nenapisano pismo« iz ječe in
cikel »Okupacija«. – Na seznamu za takojšen izgon v Srbijo, vendar se po nekaj
tednih zapora uspe rešiti. – Da se reši ponovne aretacije in odgona v Srbijo, se
začasno umakne iz Šoštanja. – Septembra odide v Ljubljano. Ljubljana doživlja velike zgodovinske pretrese. Italijanski fašisti in nemški nacisti začrtajo
državno mejo v njeni neposredni okolici. – V času ilegalnega bivanja v Ljubljani
veliko piše, zahaja v Dramo in Opero ter se usposablja v igralskem tečaju pri
Bojanu Stupici. – Naveže stike s Tonetom Seliškarjem, sestaja se s Pavlom Golio
in Ferdom Kozakom, ki opozori na nadarjenega štajerskega begunca. – Svoje
pesmi bere na literarnih večerih, ki jih prirejajo skojevci. – Septembra–novembra z Bojanom Štihom v Ljubljani pišeta dramo »Mati«. – Na Kajuhovo pesnjenje
vpliva poezija Vladimirja Pavšiča - Mateja Bora. – Vzpostavi stike z uredništvom
ilegalnega mladinskega glasila »Mlada Slovenija«. – Prične pripravljati svojo
prvo pesniško zbirko »Markacije«.

1942 Seznani in zbliža se s Silvo Ponikvar. – Okupacijske oblasti se pričnejo zanimati zanj, zato se večkrat seli. – Prekiniti mora stike z domačimi v Šoštanju,
toda misel nanje je v njegovi pesmi vse bolj živa (»Kje si, mati«). – Ilegalno delo v
Ljubljani mu nekoliko lajša naključje, da ga imajo fašistične oblasti za mrtvega.
– Deluje kot obveščevalec pri varnostno obveščevalni službi. – Pesmi objavlja
v »Slovenskem poročevalcu« in »Naši ženi«. Uporablja psevdonime Jernej Puntar, Blaž Burjevestnik, Kajuhov Tonč. – Septembra izdana in uničena ilegalna
ljubljanska tiskarna Tehnika, v kateri bila za tisk pripravljena njegova pesniška
zbirka »Markacije«. Prevajati namerava Puškinovega »Evgenija Onjegina«. – Korespondenca s Silvo Ponikvar. – Pripravlja se na odhod v partizane. – Pred odhodom obišče Otona Župančiča, ki poda izredno laskavo oceno njegove poezije.
1943 Zbliža se s pesnikom Vladimirjem Pavšičem – Matejem Borom. – 25. avgusta
odide iz okupirane Ljubljane v partizane. – Dodeljen Štirinajsti diviziji kot vodja
kulturniške skupine, s katero kot recitator sodeluje na številnih mitingih po dolenjskih, notranjskih, primorskih in belokranjskih vaseh. – V tem obdobju napiše samo dve pesmi: »V slovenskih vaseh« in »Pesem XIV. divizije«. – Novembra v
Starih Ogencah nad Juriščami pripravljajo zbirko njegovih »Pesmi«: »prijateljica
Marta Paulin – Brina je s strojem na kolenih pisala pesmi, ki jih ji je narekoval
po spominu Kajuh«. Zbirka izide v osemintridesetih izvodih. – Kasneje v diviziji
snujejo množično izdajo Kajuhovih »Pesmi«, vendar zamisel propade.
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KAJUH - 1994
1944 Udeležen na kulturnem plenumu v Semiču. – Januarja Štirinajsta divizija iz
Bele krajine odide na pot čez Hrvaško na Štajersko. – Na mitingu v Čazmi recitira svoje pesmi. – Poskusi ponatisa njegovih pesmi, poleg slovenske tudi v
hrvaški izdaji, vendar do realizacije ne pride, zamisel vseskozi aktualna. –
22. februarja ustreljen na Žlebnikovi domačiji v Šentvidu nad Zavodnjem pri
nenadnem napadu nemške izvidniške patrulje. – 29. februarja naskrivaj pokopan na pokopališču v Zavodnju. – Izide posthumna izdaja Kajuhovih »Pesmi«
(zbirko uredil Mile Klopčič).
***
1945 13. novembra prenesli posmrtne ostanke Karla Destovnika - Kajuha na
pokopališče v Šoštanj.
1950 26. aprila odkrijejo spominsko ploščo na pročelju njegovega doma v Šoštanju,
delo kiparja Ivana Napotnika.
1953 Proglašen za narodnega heroja.
1955 10. septembra odkritje spominske plošče na Žlebnikovi domačiji v Šentvidu nad
Zavodnjem.
1966 Umrla pesnikova mama. – Dr. Emil Cesar objavil »Zbrano delo« Karla Destovnika - Kajuha.
1968 Odprt »Kajuhov muzej« v Šoštanju.
1969 V neposredni bližini njegove rojstne hiše v Šoštanju mu postavijo spomenik,
delo akademskega kiparja Marjana Keršiča.
1972

Po ukinitvi pokopališča v Šoštanju prenesli Kajuhove posmrtne ostanke na
pokopališče Podkraj pri Velenju.

1978 Izide tretja, izpopolnjena izdaja Kajuhovega »Zbranega dela« (študija dr. Emila
Cesarja).
(Povzeto po uvodni študiji dr. Emila Cesarja v Zbranem delu Karla Destovnika - Kajuha, Ljubljana
1978)

***
1994 Petdeseto obletnico Kajuhove smrti obeleži Kulturni center Ivana Napotnika s
simpozijem in izdajo pričujoče spominske monografije.
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Še enkrat o padcu Karla Destovnika Kajuha
O padcu Karla Destovnika Kajuha je bilo objavljenih že dosti spominskih in zgodovinopisnih
prispevkov. Dogajanja pri Žlebniku v Šentvidu nad Zavodnjem in padec Kajuha so opisovali
tudi pisci, ki so obravnavali širše teme, in še zlasti tisti, ki so pisali o pohodu 14. divizije na
Štajersko in nemški ofenzivi proti 14. diviziji februarja 1944. O Kajuhovem padcu so pisali
tudi literarni zgodovinarji, ki so obravnavali Kajuhovo življenje in njegovo poezijo. V svojih
prispevkih so avtorji uporabljali zlasti pričevanja, nekatera pričevanja so tudi v celoti objavili.
Nekaj udeležencev dogajanj pri Žlebniku pa je objavilo svoje spomine. Obširneje sta o okoliščinah Kajuhovega padca razpravljala Franci Strle in Emil Cesar.1
V svojem referatu na simpoziju »Kajuh in literarnozgodovinska misel«, ki je bil v Šoštanju ob
50-letnici Kajuhove smrti, 22. februarja 1994, sem med drugim povedal, da zaradi razlik v pričevanjih udeležencev le ni mogoče do podrobnosti opisati zadnjih minut Kajuhovega življenja
in smrti.2 Tudi skopi partizanski dokumenti iz časa vojne, ki omenjajo boj pri Žlebniku, ne
prispevajo kakih podrobnosti, osnovne podatke pa seveda nudijo.3
Ni namen tega prispevka, da bi natančneje povzemal dosedanje pisanje o padcu Kajuha.
Dogajanja pri Žlebniku osvetljujem z dokumentom, ki v dosedanjih obravnavah ni bil upoštevan, a je za osvetlitev okoliščin Kajuhovega padca zelo pomemben. V svojem že omenjenem
referatu sem v zvezi s Kajuhovo smrtjo povedal, da Kajuha ni usmrtila četa, ki jo je Treeckov
štab poslal 22. februarja v Zavodnje, in da je napad na partizane pri Žlebniku izvedla skupina iz enot, ki so 14. diviziji zapirale pot proti Koroški ali iz Črne.4 To sem navedel na osnovi
poročila polkovnika dr. Egona von Treecka z dne 26. februarja 1944 o akciji proti 14. diviziji
od 6. do 26. februarja 1944.5 Polkovnik Treeck je bil po prvih dneh neuspešnih bojev nemških
enot proti 14. diviziji na Kozjanskem 11. februarja 1944 postavljen za poveljnika operativnega
štaba enot, ki so jih bili pritegnili v boj proti 14. diviziji, ko je ta 6. februarja 1944 prešla Sotlo.
Treeck je poveljstvo dejansko prevzel že 10. februarja. Pred tem je bil poveljnik podoficirske
šole 18. vojnega okrožja v Mariboru, ki je imela svoje gojence tudi v Slovenski Bistrici. Polkovnik Treeck je bil vsekakor izkušen in odločen častnik.6 Takoj ob koncu nemške ofenzive proti
14. diviziji je napisal omenjeno poročilo in v njem navedel, da je četa, ki jo je 22. februarja
poslal v Zavodnje, da bi sodelovala v nadaljnjih operacijah proti enotam 14. divizije, prišla v
Zavodnje ob 19. uri in tam prenočila. To jasno pove, da enota, ki je bila v Zavodnju, ni napadla

1

O pohodu 14. divizije na Štajersko in o njenih bojih v času nemške ofenzive proti njej februarja 1944 ter smrti Kajuha so med drugim pisali: Lado
Ambrožič - Novljan, Pohod Štirinajste. Vojno-zgodovinska študija o pohodu 14. divizije NOV in POJ iz Suhorja v Beli krajini skozi Hrvaško na Štajersko
in o njenih bojih od 6. do 26. 2. 1944. Druga dopolnjena izdaja, Ljubljana 1979 (odslej Ambrožič, Pohod Štirinajste); Franci Strle, Tomšičeva brigada
1944, Maribor 1995 (odslej Strle, Tomšičeva 1944); Milan Guček, Pekoči sneg. Šercerjeva brigada, II. del, Ljubljana 1984 (odslej Guček, Pekoči sneg);
Ladislav Kiauta, Bračičeva brigada, I. del, Ljubljana 1982 (odslej Kiauta, Bračičeva); Milan Ževart, Štirinajsta na Štajerskem. Kratek oris njenih bojev
in akcij od februarja 1944 do maja 1945, Maribor 1981; isti, Narodnoosvobodilni boj v Šaleški dolini, Ljubljana 1977; isti, O pohodu Štirinajste in
narodnoosvobodilnem boju na Štajerskem, Borec, april 1994, str. 303–311 (odslej Ževart, O pohodu Štirinajste). Med viri, ki obravnavajo poslednje
dneve življenja Karla Destovnika - Kajuha in njegovo smrt, je treba omeniti pričevanje Matevža Haceta (Komisarjevi zapiski, druga knjiga, Ljubljana 1959)
in Dnevnik Vere Hreščak Bebler (V Mozirskih planinah, Svobodna misel 1994, št. 3). Omeniti velja tudi opis dogajanj med vojno na območju župnije
sv. Petra v Zavodnju z naslovom »Vdor Nemcev v Jugoslavijo in grozovitosti nad Slovenci«, v Kroniki župnije sv. Petra v Zavodnju. Avtor navedenega je
župnik Janez Rožman. Temeljiteje sta obravnavala Kajuhovo smrt Franci Strle (Kako je padel Kajuh, Borec 1963, št. 12 – odslej Strle, Kako je padel Kajuh)
in Emil Cesar (Kako je padel Karel Destovnik - Kajuh, Borec 1971, št. 11 in 12 – odslej Cesar, Kako je padel Kajuh). Kar obsežen seznam literature o pohodu
14. divizije, ki je izšla do 1979. leta, je objavil Gvido Stres v svojem prispevku o tem pohodu (Pohod Štirinajste na Štajersko, Celje 1979).

2

Ževart, O pohodu Štirinajste, str. 308–309.

3

Osnovni podatki so v poročilu štaba 14. divizije z dne 5. 3. 1944, Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov
(odslej Zbornik NOV), VI/12, dok. št. 8.

4

Glej op. 2.

5

Poročilo je objavljeno v Zborniku NOV, VI/11, dok. št. 141.

6

Več o Treecku glej: Milan Ževart, Elaborat štaba Treeckove bojne skupine o narodnoosvobodilnem boju na Štajerskem, Časopis za zgodovino in
narodopisje 1990, št. 2.
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partizanov pri Žlebniku. Boja pri Žlebniku Treeck v svojem poročilu ne omenja.7 Domnevamo
lahko, da ga ne omenja zato, ker nemška skupina, ki je napad pri Žlebniku izvedla, ni bila pod
Treeckovim poveljstvom. Dne 22. februarja je višji vodja SS in policije v 18. vojaškem okrožju, policijski general in vodja operativnega štaba za uničevanje band s sedežem v Ljubljani,
Erwin Rösener, ki mu je bil Treeck v času ofenzive proti 14. diviziji podrejen, Treecku odvzel
del enot, in sicer policijske in orožniške enote. Le-te so nato z vlakom in motornimi vozili krenile v Črno v Mežiški dolini. Od tam so morale nadaljevati pot na območje med Šentvidom in
koto 1095 ter zasesti prehode iz Štajerske na Koroško.8
Dokument, ki ga vključujem v razpravo o Kajuhovem padcu, moje navedbe v omenjenem referatu potrjuje, a jih hkrati bistveno dopolnjuje. Gre za poročilo, ki ga je napisal glavni orožniški
stražmojster na orožniški postaji Guštanj (sedaj Ravne na Koroškem) Franc Černe. Černe je
poročilo napisal tri dni po spopadu pri Žlebniku, v katerem je sodeloval. Doslej ne poznamo
dokumenta, ki bi bil napisan tako hitro po boju pri Žlebniku in Kajuhovi smrti. Še več, doslej ne poznamo dokumenta nemškega izvora, ki bi poročal o dogajanjih pri Žlebniku, kjer je
padel Kajuh. Drugi doslej znani in uporabljeni nemški dokumenti spopada pri Žlebniku ne
omenjajo.
Objavljamo prevod celotnega sporočila Franca Černeta. Pri prevajanju smo skušali v kar največji meri ohraniti stil izvirnika.

Orožniška postaja Guštanj
Guštanj, 25. februarja 1944
Orožniškemu akcijskemu odseku I. v Pliberku
Dne 21. februarja 1944 sem bil še s tremi orožniki orožniške postaje Guštanj dodeljen v akcijo,
ki smo jo zaradi boja proti banditom skupaj s skupino vojakov izvedli na območju Šentvida.
Dne 22. februarja 1944 ob 17. uri je stotnik Neuner ukazal, da mora 18 orožnikov s skupino
vojakov zasesti oporišče jugozahodno od kote 1080 v smeri Topolšice. Z dvema vojakoma sem
bil na čelu. Okoli 18. ure smo prišli k domačiji (ime neznano). Nekemu vojaku sem rekel, da
bom vstopil pri zadnjih vratih, on pa naj vstopi spredaj. Ko sem stopil približno 5 korakov proti
hiši, sem slišal kričanje otrok in žensk v slovenščini: »O, Marija, kaj ste naredili, zdaj bomo vsi
postreljeni.« Skočil sem malo proti levi, da se prepričam, ali je tam kaka banditska straža. Ker
nisem mogel ničesar opaziti, sem stopil k vratom. V tistem trenutku se je pojavil pred menoj z
lahko strojnico oborožen bandit, in to tako, da mi je ustje cevi sunil v prsi. Sprožil je, a lahka
strojnica ni delovala. Z levo roko sem zagrabil cev in jo sunil v levo, hkrati pa sem s svojo brzostrelko sunil bandita v trebuh, nakar je sključen zbežal. V tem trenutku je smeje se prišel drugi
bandit, prav tako oborožen z lahko strojnico, ki sem ga takoj pokončal, in takoj še tretji bandit,
tudi z lahko strojnico oborožen, ki sem ga prav tako pokončal. Nato sem skočil v kuhinjo, kjer je
bil pri peči četrti bandit s svojo lahko strojnico, ki sem ga tudi pokončal. Iz veže so name streljali
s pištolo, na kar sem odgovoril. Banditi so se razpršili in te sekunde sem izkoristil ter se pognal
nazaj na prosto, kjer sem zamenjal prazen magazin. Ko sem se ozrl, so streljali name iz prvega
nadstropja. Oddal sem nekaj strelov, name pa so streljali z vseh strani (lahka strojnica in minomet).
Zavzel sem popolno kritje in sem se lahko le skokoma umikal ter dosegel tovariše iz vojske, ki so
ležali v kritju na poti. Ko smo ležali v polnem kritju, smo opazili, da nas hočejo banditi obkoliti.

7

Glej op. 5.

8

Glej op. 5.
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Voditelj vojaške skupine je ukazal: »Umik, umik, sicer bomo obkoljeni.« Skokoma smo se umikali, od vseh strani so nas obstreljevali z lahkimi strojnicami, puškami in z ognjem iz minometov.
Banditi so nas s svojim ognjem razpršili. Pri umiku sem se znašel na čistini in se le s težavo
umikal. Poleg tega sem bil zaradi velikega napora zelo utrujen in sem zelo zaostal za tovariši.
Ko sem dosegel gozd, sem povsem izčrpan padel na tla. Prišla sta dva tovariša vojaka, ki sem
ju prosil, da me vzameta s sabo. Nista mi odgovorila. Zbral sem se in napravil nekaj korakov
ter znova padel. Prišla sta še dva tovariša vojaka in me vzela v sredo. Po kakih 400 metrih smo
prišli do skupine, pri kateri je bil tudi vojaški štabni narednik. Ko je bila skupina spet zbrana, je
njen vodja ugotovil, da manjka 5 mož. Potem smo šli k oporišču pri koti 1080, kjer so bile postavljene tri skupine, ki pa so se tudi odstranile in so bile v zasedi 200 metrov od oporišča. Šli smo
v smeri, kjer je bila četa, in našli omenjene skupine. Po 15 minutah je prišel tudi gospod stotnik
Neuner s svojim moštvom in izdal nadaljnja povelja. V boju sem izstrelil iz svoje brzostrelke 52
nabojev.
glavni orožniški stražmojster 9
Černe je svoje poročilo napisal še pod vtisom tega, kar je doživel in storil, seveda pa je hotel
poudariti svojo vlogo v boju pri Žlebniku. Poročilo le ni povsem podobno običajnim uradnim
poročilom orožniških postaj in tudi avtor ga je označil kot poročilo o svojem doživetju v spopadu. Černetu ni bilo znano ime domačije, ki jo je njegova skupina napadla, a če njegovo poročilo primerjamo s partizanskimi pričevanji in dokumenti, je povsem jasno, da je Černe bil v
boju pri Žlebniku v Šentvidu. Dne 22. februarja, potem ko so enote 14. divizije prebile nemške
zapore na Ravnah, proti večeru drugih spopadov ni bilo. Černetovo poročilo se v marsičem
ujema s pričevanji udeležencev spopada, so pa tudi razlike med partizanskimi pričevanji in
Černetovim opisom dogajanj. Na osnovi Černetovega poročila lahko dosedanje opise dogajanja pri Žlebniku dopolnimo in posamezne navedbe v pričevanjih in prispevkih tudi popravimo.
Prvo, kar je razvidno iz Černetovega sporočila, je to, da je bila nemška skupina, ki je napadla
partizane pri Žlebniku, močnejša, kot so navedli nekateri partizanski udeleženci spopada ter
nekateri avtorji prispevkov o pohodu 14. divizije in Kajuhovi smrti. Ko je štab 14. divizije
5. marca 1944 poročal o pohodu na Štajersko in bojih na Štajerskem februarja 1944, ni mogel navesti števila napadalcev pri Žlebniku. Omenil je le, da so bili »nemški banditi« oblečeni
v bele varovalne pelerine.10 Avtor monografije o pohodu Štirinajste na Štajersko, Lado Ambrožič, je zapisal, da je napad izvedlo nekaj Nemcev na smučeh in da je šlo verjetno za ogledniško
patruljo, ki je pripadala bojni skupini planinskih lovcev, ki ji je poveljeval stotnik Maunz.11
Avtor prvega dela monografije o Bračičevi brigadi, L. Kiauta, je prav tako zapisal, da je nekaj
Nemcev, verjetno iz Maunzove bojne skupine, ki je bila na položajih pri Radmanu, zvečer v
gosti megli napadlo Žlebnikovo hišo.12 Milan Guček je v drugi knjigi monografije o Šercerjevi
brigadi zapisal, da je napad opravila patrulja kakih 20 policistov na smučeh.13 Franci Strle,
ki se je dosti ukvarjal z dogajanjem pri Žlebniku, je v četrti knjigi monografije o Tomšičevi
brigadi zapisal, da je nemška patrulja, ki je prišla od Radmana v Šentvidu, kota 975, štela

9

Černetovo poročilo je v arhivu Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani (odslej arhiv INZ), ki je sedaj vključen v Arhiv Republike Slovenije, fond
Orožništvo slovenska Koroška. – Na Černetovo poročilo me je opozoril mag. Marjan Linasi iz Koroškega pokrajinskega muzeja in mi hkrati posredoval
kopijo poročila, za kar se mu iskreno zahvaljujem.

10

Glej op. 3.

11

Ambrožič, Pohod Štirinajste, str. 222.

12

Kiauta, Bračičeva, str. 319.

13

Guček, Pekoči sneg, str. 317–318.
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18 mož.14 Iz Černetovega poročila je razvidno, da je bilo toliko samo orožnikov. Emil Cesar je
v svoji razpravi o Kajuhovi smrti na osnovi pričevanj in literature presodil, da je Žlebnikovo
domačijo napadla patrulja iz bojne skupine, katere jedro so bili gojenci podoficirske šole planinskih lovcev in ji je poveljeval stotnik Maunz ter da je patrulja 10 do 15 mož prišla iz Črne. V
svoji monografiji o Karlu Destovniku - Kajuhu je Cesar navedel v bistvu enake podatke, le da
je zapisal, da je nemška patrulja štela deset do dvanajst mož.15
Černe je v svojem poročilu zapisal, da je nemška skupina, ki je krenila proti Žlebniku, štela
18 orožnikov in skupino vojakov. Števila vojakov ne navaja. Pri opisu boja in umika pa poleg
sebe omenja le vojake. Tudi poveljstvo skupine je bilo v rokah pripadnika vojske. Domnevamo
lahko torej, da je bilo v nemški skupini vsaj toliko vojakov kot orožnikov, verjetno pa še več.
V povelju orožniškega akcijskega odseka Pliberk z dne 18. marca 1944 je navedeno, da se je
Černe izkazal v okviru velike akcije vojske na območju Šentvid–Bele Vode.16 Torej ni šlo za
maloštevilno patruljo, ampak za številčno kar močno skupino. Iz Černetovega poročila je tudi
razvidno, da napadalci niso bili na smučeh. Omenjeni avtorji so, kot smo navedli, menili, da
je moštvo patrulje, ki je napadlo Žlebnikovo domačijo, pripadalo Maunzovi bojni skupini ali
policiji. Iz Černetovega poročila pa je razvidno, da so bili v nemški skupini orožniki in vojaki iz
postojanke v Mežici in da je tej skupini poveljeval stotnik Neuner. Iz vojnega dnevnika 18. polka deželnih strelcev za čas 1.–29. februarja je razvidno, da je bila v obravnavanem času oziroma februarja 1944 v Mežici 1. četa 922. bataljona deželnih strelcev. Vojaki, ki so bili v skupini,
so torej pripadali tej četi.17 Kar zadeva orožnike, bi lahko iz Černetovega poročila sklepali,
da so jih zbrali iz posameznih orožniških postaj na Koroškem, saj so enote, ki jih je Rösener
22. februarja odvzel polkovniku Treecku, šele v noči na 23. februar krenile v Mežiško dolino
oziroma v Črno in torej v času napada na Žlebnikovo domačijo še niso mogle biti na zaporni
črti na meji med Štajersko in Koroško. Pritegnitev vojakov iz postojanke v Mežici in orožnikov
je bila v skladu s tem, da je nemško poveljstvo poleg glavne operativne skupine za boj proti 14.
diviziji vključevalo tudi lokalne sile iz postojank, ki so bile blizu območju bojev s 14. divizijo. V
Črno so morale v noči na 23. februar kreniti orožniška motorizirana četa, orožniška akcijska
četa in 6. četa 14. SS-policijskega polka. Torej orožniki iz navedenih enot niso bili pri Žlebniku. Deli 18. oklepne grenadirske divizije, ki so bili do 22. februarja podrejeni Treecku, pa so
se morali vrniti v svojo enoto.18 Opisi poteka napada na partizane pri Žlebniku in pričevanja
partizanskih udeležencev v celoti le ne nasprotujejo Černetovemu poročilu, v posameznostih
pa vsekakor, v nekaterih podrobnostih pa tudi ne. Kljub temu da je Černe seveda prikazal svoje videnje napada na partizane pri Žlebniku in boja, ki je sledil, le ni mogel povsem po svoje
prikrojiti opisa dogajanj. Velja omeniti, da se Černetov opis poraza in pobega nemške skupine,
potem ko so partizani pri Žlebniku dobili pomoč, v bistvu ujema z izjavami partizanskih udeležencev boja, a tudi s poročilom štaba 14. divizije.19
Žrtve, ki so padle pri Žlebniku na partizanski strani, so bile vsekakor tudi posledica tega, da
so napadalci postali previdni zaradi vpitja stanovalcev v Žlebnikovi hiši, da partizani pri Žlebniku pred nemškim napadom še niso imeli postavljene straže in da je partizanskemu mitraljezcu, ki je prvi naletel na napadalce oziroma na orožniškega glavnega stražmojstra Černeta,
odpovedala strojnica. Naj navedeno pojasnimo:
Kljub temu da partizani v času, ko so se Žlebnikovi domačiji približali napadalci, še niso imeli
straže, so bili ti opaženi pred začetkom napada. V prispevkih, ki obravnavajo nemški napad
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Strle, Tomšičeva 1944, str. 179.

15

Cesar, Kako je padel Kajuh, str. 790; isti, K. D. - Kajuh, Lj. 1983.

16

Omenjeno povelje je v arhivu INZ, fond o orožništvu.

17

Zbornik NOV VI /11, dok. št. 147.
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Glej op. 5.

19

Glej op. 3 in navedbe pričevanj, v: Strle, Kako je padel Kajuh, in Cesar, Kako je padel Kajuh.
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na Žlebnikovo domačijo, so njihovi avtorji razpravljali tudi o tem, kdo je prvi zagledal nemško
kolono. Pomembno pa je bilo to, da je med prvimi napadalce opazil tudi eden od domačinov,
in to po vsej verjetnosti žena Pavla Jelena. Jelen je 27. marca 1963 Strletu izjavil, da je njegova žena prišla »noter«, torej v kuhinjo, in zavpila: »Ježeš Marija, zdaj pa smo nesrečni!« Jelen
je povedal, da je tudi on vpil: »Svet križ nam pomagaj pa sarska mati božja!« Tako je namreč
Jelenovo izjavo o tarnanju Strle posnel na magnetofonski trak. Jelen je tudi povedal, da jih je
Kajuh tolažil, ko so kričali.20 Verjeti moramo Černetu, da ga je vpitje v hiši opozorilo na nevarnost in na to, da se bo treba previdno približati hiši. Kot je razvidno iz njegovega poročila, je
Černe šele takrat, ko je zaslišal vpitje, pogledal, če je kje partizanska straža.
Ivan Lamovšek Runo, ki je pri Žlebniku poveljeval partizanom štabne patrulje, je v svojem
pričevanju povedal, da je neposredno pred nemškim napadom hotel postaviti stražo in da se
je s tamkajšnjim kmetom posvetoval, kje bi jo bilo najbolje postaviti. Domnevamo lahko, da
se je Lamovšek o tem pogovarjal z Jelenom. To naj bi Lamovšek sam ugotovil po vojni. Jože
Štojs, ki je bil mitraljezec, je Strletu februarja 1960 po telefonu zatrdil, da so partizani že pred
nemškim napadom postavili stražo.21 Vsekakor bo treba v tem pogledu verjeti Lamovšku in
Černetu, saj sicer ne bi bilo mogoče, da bi nemška predhodnica nemoteno prišla do Žlebnikove hiše. Po strahotnih naporih in juriših ter izgubah na Ravnah 22. februarja dopoldne sta
čuječnost in previdnost pri partizanih popustili. Kot posledica skrajnih naporov se je pri nekaterih partizanih pojavljala že otopelost.22 Hkrati pa so partizani po preboju nemških zapor
v Ravnah čutili olajšanje in niso predvidevali, da je sovražnik zopet blizu.
Černe je v svojem poročilu zapisal, da je partizanskemu mitraljezcu, na katerega je najprej
naletel pri zadnjih vratih, zatajila strojnica. Po pričevanju Lamovška je mitraljezec Vili skočil
skozi vrata in naletel na Nemca, a mu je strojnica odpovedala in zato ga je kar z njo mahnil po
glavi.23 Partizansko pričevanje in Černetovo poročilo se v bistvu ujemata, a če bi partizan Vili
nasprotnika res udaril s strojnico po glavi, bi Černe verjetno ravnal drugače, kot je. Predvsem
pa bi bil potek dogajanj drugačen, če bi partizanu strojnica ne zatajila. Černetovo poročilo
zelo nazorno priča o tem, da je bila intervencija partizanov, ki so prihiteli na pomoč napadenim tovarišem pri Žlebniku, zelo uspešna. Ko so v štabu 14. divizije, ki je bil pri Žlebnikovem
sosedu Banku v Topolšici, slišali streljanje, so pod vodstvom namestnika komandanta 14.
divizije Toneta Vidmarja Luke in pomočnika divizijskega političnega komisarja Matevža Haceta pohiteli proti Žlebniku ter odločno udarili po nemški skupini. Iz Žlebnikove hiše so krenili
v napad tudi partizani štabne patrulje. Partizani so nemško skupino prisilili k paničnemu
umiku. Od Zadnikove kmetije v Zavodnju so hiteli na pomoč tudi borci 2. bataljona Tomšičeve brigade pod vodstvom njenega političnega komisarja Vladimirja Mišice Miha. Nemška
skupina je bila razbita in res ji je grozila obkolitev. Če pri Žlebniku ne bi bilo žrtev, bi lahko
ocenili, da je bil boj med nasprotnikoma uspešen za partizane.24 S tem v zvezi moramo spregovoriti o izgubah na partizanski in nemški strani. Štab 14. divizije je 5. marca 1944 poročal,
da sta pri Žlebniku padla dva partizana, torej Kajuh in še en partizan. Štab divizije je tudi
navedel, da so na nemški strani padli trije in da so partizani zaplenili puškomitraljez in tri
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Jelenovo pričevanje je objavil Strle v prispevku Kako je padel Kajuh. Jelen je tudi drugim dajal izjave.
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Pričevanji Lamovška in Štojsa je navedel Strle (Kako je padel Kajuh). Lamovškovo pričevanje navaja kot vir tudi Cesar (Kako je padel Kajuh). Na osnovi
svojih raziskav je tudi M. Guček trdil, da partizani pri Žlebniku ob prihodu nemške skupine še niso imeli straže (Pekoči sneg, str. 318).
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O silnem trpljenju in izčrpanosti borcev 14. divizije po preboju v Ravnah po svoje priča tudi Dnevnik, ki ga je učiteljica Marica Trobej vsa leta okupacije
pisala v Šoštanju in je zelo pomemben vir. Trobejeva je v 13. zvezku svojega Dnevnika po pripovedovanju kmetov med drugim zapisala: »Kam – povsod
jim sovražnik postavlja zasede, a oni nič več ne upajo, topi korakajo mehanično naprej ...« Izvirnik Dnevnika Marice Trobej je v arhivu Muzeja narodne
osvoboditve Maribor (odslej AMNOM).
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O spopadu mitraljezca Vilija z nasprotnikom je Strletu pripovedoval že omenjeni Lamovšek (Strle, Kako je padel Kajuh).
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Med pričevanji partizanskih udeležencev o dogajanjih pri Žlebniku in opisi teh dogajanj je kar dosti razlik.
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puške.25 Povsem enake podatke je v svoj partizanski dnevnik zapisal Tone Vidmar Luka.26 V
pričevanjih udeležencev boja pri Žlebniku najdemo trditve, da sta padla na nemški strani dva
ali trije. Černe v svojem poročilu navaja, da je nemška skupina po boju pogrešala pet mož, a
na osnovi tega podatka še ni mogoče trditi, da je vseh pet pripadnikov nemške skupine res padlo. Pavle Jelen je povedal, da je v kuhinji poleg Kajuha padel še en partizan. Černe je v svojem
poročilu trdil, da je z brzostrelko pobil štiri partizane, tri pri vhodu v hišo oziroma pri zadnjih
vratih, enega pa v kuhinji. V že omenjenem povelju akcijskega orožniškega odseka Pliberk je
zapisano, da je glavni orožniški stražmojster Franc Černe pri neki domačiji s svojim odločnim
in pogumnim dejanjem v boju pokončal štiri bandite. Zaradi tega mu je orožniški stotnik in
vodja omenjenega odseka Rigerl izrekel posebno priznanje.27 Vsekakor se Černetovo poročilo o
številu padlih partizanov pri Žlebniku ne ujema s poročilom štaba divizije in podatkom v Vidmarjevem Dnevniku, a tudi z nekaterimi pričevanji ne. Ni pa nujno, da je podatek v navedenih
dokumentih povsem točen. Lahko tudi domnevamo, da je Černe hotel povečati svoj uspeh. V
neki meri pa bi lahko Černetove navedbe o partizanskih izgubah pri Žlebniku potrjevalo to, da
so po nekaj dneh pri Žlebniku našli trupla štirih partizanov in jih nato odpeljali na pokopališče v Zavodnje. Janez Rožman, ki je bil dolgo župnik v Zavodnju, je v opisu medvojnih dogodkov na območju svoje župnije navedel, da so pri Žlebniku padli Karel Destovnik, Anton Batič
in Vinko Martinek. Navedel je tudi, da je skupina nemških vojakov, ki je štela okoli tristo mož
in je po spopadu pri Žlebniku pridrla k tej domačiji, v zgornjih prostorih Žlebnikove domačije
našla ranjenega partizana Ivana Adamiča in ga na postelji ustrelila. Navedba o tem, da so v
zgornjih prostorih Žlebnikove hiše ubili Adamiča, je vprašljiva. Cesar je na osnovi pričevanj
zapisal, da je Adamič padel v kuhinji tedaj kot Kajuh. Černe je navedel, da je v kuhinji ustrelil enega partizana, ostale pa pri vratih. Po Rožmanovi navedbi naj bi Adamiča že ranjenega
prinesli k Žlebniku. Pri Žlebniku je bil del partizanske sanitete 14. divizije in prav verjetno
je, da so partizani tja prinesli tudi enega ali več svojih ranjencev. Župnik Rožman je svoj opis
dogajanj z naslovom Vdor Nemcev v Jugoslavijo in grozovitosti nad Slovenci napisal po vojni, a
vsekakor se je pri tem naslanjal na svoje zapise iz časa vojne.28 O tem, da je Rožman imel zapise iz medvojnega časa, pričajo številni zelo natančni podatki o dogajanju na območju župnije
sv. Petra v Zavodnju. Rožmanov opis je kar pomemben vir za dogajanja na severozahodnem
šaleškem območju med letoma 1941–1945. Rožman je v omenjenem besedilu navedel tudi
seznam na zavodenjskem pokopališču pokopanih partizanov. Zapisal je, da je bilo v grobu št.
1 pokopanih šest partizanov, ki so padli 22. februarja 1944, in to: Karel Destovnik iz Šoštanja,
Ivan Adamič iz Sodražice, Anton Batič, medicinec iz Ljubljane, Vinko Martinek s Starega trga
pri Rakeku, Franc Stegel iz Rakitnika pri Postojni in partizan italijanske narodnosti, ki so ga
Nemci ranjenega našli pri Banku in ga tam ubili. Vendar Franc Stegel ni padel 22. februarja
1944, ampak 14. maja 1944 v boju 3. bataljona Tomšičeve brigade z nemško enoto na območju Zavodnja.29
Iz vsega, kar smo navedli, ni mogoče povsem zanesljivo presoditi, ali je Černe pri Žlebniku pobil dva partizana ali še kakega več, vsekakor je s svojo brzostrelko smrtno ranil Karla Destovnika - Kajuha.
Dne 21. julija 1953 so Karla Destovnika - Kajuha odlikovali z redom narodnega heroja.
dr. Milan Ževart (1927–2006)
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Glej op. 3.
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Izvirnik partizanskega Dnevnika Toneta Vidmarja Luke je v AMNOM. Odlomek iz Dnevnika za čas od 1. do 29. februarja 1944 je objavljen v Zborniku NOV
VI /11, dok. št. 107.
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Glej op. 16. Tudi povelje akcijskega orožniškega odseka Pliberk s priznanjem F. Černetu doslej še ni bilo uporabljeno pri razpravljanju o Kajuhovem
padcu.
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Izvod Rožmanovega besedila Vdor Nemcev v Jugoslavijo in grozovitosti nad Slovenci je v Muzeju Velenje; Cesar, Kako je padel Kajuh.
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O F. Stegnetu glej: Strle, Tomšičeva 1944, str. 377, 416, 417, 433, 565.
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NOVOLETNI SONET
Gozdovi beli so, odeti v svečeniško haljo.
Prek polj vijo se ozke steze v nedogled,
za njimi ena sama dolga sled,
nad njimi žice pno se v daljo.
Ves kraj je čudno nem,
le dvoje sivih vran
je odletelo v južno stran.
Iz dalje čul sem kakor rekviem:
»Kaj bo z Japonsko, kaj s Kitajsko k letu,
kdo v Španiji bo gospodaril,
še svet bo svoj obraz ohranil?«
In spet sem sam v tem belem svetu.
Vprašanje mučno je z menoj:
»Kaj le s teboj, s teboj bo, narod moj?«
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GDZIE JESTE , MATKO?
Mamo list chciałbym do ciebie napisać,
posłałbym tobie choć najmniejsze słowa.
A czas biegł długo do mojego dzisiaj,
lecz mogę ci rzec: jestem w pełni zdrowia.
Dokąd mam pisać? Czyś w domu zostałą?
Miałem to szczęście, że się im wymknąłem,
tylko co z tobą, gdzie cię śmierć wygnała,
może na Śląsku wróg zamorzył głodem?
Gdziekolwiek jesteś, z tobą jestem wszędzie,
za tobą idzie moja myśl i serce,
tu, gdzie się kryję, ty jesteś i będziesz,
więc sam nie zostałem, nie mogę i nie chcę.
Moźe juź nigdy twarzy twej nie ujrzę,
o niej pamiętam zawsze jak o chlebie.
A chciałbym, zanim me słowo nie umrze,
powiedzieć ci: Spójrż, ten świat jest dla ciebie.
(Kje si, mati?)

81

Kajuh kot človek in poet
Petdeset let mineva od legendarnega pohoda XIV. divizije slovenske narodnoosvobodilne vojske iz Bele krajine čez Hrvaško na Štajersko, hkrati pa petdeset let, ko je na tem pohodu 22.
februarja 1944 umrl slovenski pesnik Karel Destovnik - Kajuh. Padel je ob nenadnem napadu
nemške patrulje na Žlebnikovo domačijo v Šentvidu nad Zavodnjem, blizu rojstnega Šoštanja.
Z njegovo smrtjo je nastala vrzel, ki so jo boleče občutili soborci in številni poslušalci na kulturno-političnih prireditvah. Čeprav je bil zelo mlad, je nastala vrzel tudi v takratnem slovenskem slovstvu. Želel je le blažiti trpljenje in spodbujati k odporu, zato so ga – vera v človeka,
vera v neuničljivost naroda, čustvena in miselna iskrenost, mladostna vedrina in neuklonljivi
temperament - uvrščali med najpriljubljenejše in najvidnejše pesnike tega obdobja.
To je bil čas, ko so spet dobile veljavo take etične in moralne vrednote, kot so tovarištvo, poštenje, spoštovanje drugega, vrednotenje človeka po delu, nesebična predanost boju za ohranitev naroda in njegove kulture. Čas, ko zvestoba domovini ni bila prazna beseda! Človek, ki
je le malo poznal razmere v takratni Evropi in znal pošteno presoditi usodo Slovencev, jo je
dokazoval na vsakem koraku. Ni ločeval ne starostnih razlik, ne svetovnonazorskih preprek.
Pošteni ljudje so si med seboj pomagali. To je bilo obdobje, ko se je vsakdo s pesnikom Kajuhom strinjal, da je droben list na narodovem telesu, ki se zaveda svojih korenin. Ko ljudje niso
razlikovali med majhnimi in velikimi narodi, pač pa so se zavedali, da je zaradi njih samih in
poznejših rodov potrebno izkoreniniti vse, kar ogroža pravico do svobodnega življenja in jih
kot narode deli na tiste, rojene za hlapce in tiste, rojene za gospodarje.
Čeprav je v slovenski poeziji zaradi ogroženosti vseskozi prisotna domovinska problematika,
sta fizično in psihično trpljenje ter osvobodilni boj od 1941 do 1945 dali tej poeziji svojsko
motivno in miselno razsežnost ter vrednost, kakršno rodijo eksistenčna vprašanja naroda.
Z njo smo se častno uvrstili med odporniško literaturo drugih evropskih narodov, ker smo se
bojevali proti skupnemu sovražniku. Ta pesem je s svojim jasnim sporočilom velika tudi danes in bo ostala zapisana na svetlih straneh naše zgodovine, toliko bolj, kolikor bolj jo bomo
sami spoštovali. Spoštovali pa tudi trdoživi boj v preteklosti, saj imamo zaradi svoje zgodovine
pravico za uresničitev lastne državnosti tako kot vsi drugi narodi.
Občutimo lepoto svobode in hvaležnost do tistih, ki so se za njo borili v vseh časih! – Na pesnika Karla Destovnika - Kajuha pa se spomnimo z Otonom Župančičem, kadar zaslišimo v
gozdni tišini visoko nad vrhovi smrek samotni klic kanje, spominja naj nas nanj ter na njegov
mirni in čili pesniški polet!

Emil Cesar
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CANTO SLOVENO
Solo un milione noi siamo,
un milione di morenti fra i morti,
un milione cui gli sbirri succhiano il sangue.
Un milione soltanto
che la sofferenza spezza
e tuttavia non distrugge!
Non siamo la fragile spiga,
(mai e poi mai),
che avvizzisce dopo la grandine;
non siamo soltanto dei numeri.
Noi uomini siamo!
Vili come cani uggiolano i servi,
latrano che noi siamo pochi,
che a resistere ci distruggono tutti!
O se non ci fossero stati degli uomini,
uomini che non obbediscono agli ordini,
oggi la valanga gi ci avrebbe travolti!
Cos , siamo pure ancor vivi
anche se soltanto un milione;
periremo tutti piuttosto di cedere,
ma a testa alta, ribelli!
(Slovenska pesem)
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Zusammenfassung
Es vergehen fünfzig Jahre von dem legendären Marsch der XIV. Division der slowenischen
Nationalbefreiungsarmee aus Bela krajina (Weißland) über Kroatien nach Steiermark,
gleichzeitig nun fünfzig Jahre, als bei diesem Marsch am 22. Februar 1944 der slowenische
Dichter Karel Destovnik-Kajuh starb. Er fiel beim plötzlichen Angriff einer deutschen Patrouille auf Žlebnik’s Bauernhof in Šentvid über Zavodnje, in der Nähe seines Geburtsortes
Šoštanj. Mit seinem Tod entstand eine Lücke, die seine Mitkämpfer und zahlreiche Hörer auf
kulturell-politischen Veranstaltungen schmerzhaft gespürt hatten. Obwohl er sehr jung war,
ist damit auch in damaligem slowenischen Schrifttum eine Lücke entstanden. Sein Wunsch
war, das Leiden zu lindern und zum Widerstand aufzumuntern, deswegen haben ihn – der
Glaube an den Menschen, der Glaube an die Unvertilgbarkeit des Volkes, gemütsreiche und
gedankliche Innigkeit, Jugendheiterkeit und ein unbeugsames Temperament – zu den beliebtesten und sichtbarsten Dichtern dieser Zeit eingereiht.
Es gab die Zeit, in der die ethischen und moralischen Werte, wie Genossenschaft, Ehrlichkeit, Ansehen, Bewertung des Menschen nach der Arbeit, unegoistische Ergebenheit dem
Kampf für die Erhaltung des Volkes und seiner Kultur wieder zur Geltung gebracht wurden.
Die Zeit, in der die Treu der Heimat kein leeres Wort war! Der Mensch, der nur wenig die
Verhältnisse in diesmaligem Europa kannte und den Schicksaal der Slowenen ehrlich zu
schätzen wusste, bewies dies auf jedem Schritt. Er trennte keine Altersunterschiede, keine
Welten, keine An-sichtshindernisse. Die ehrlichen Leute halfen sich miteinander. Das war
der Zeitabschnitt, in dem jedermann mit dem Dichter Kajuh einverstanden war, dass er ein
winziges Blatt auf dem Volkes’ Körper ist, der sich seiner Wurzeln bewusst ist. Die Zeit, in der
die Leute keine Unterschiede zwischen kleinen und großen Völkern machten, waren sich jedoch bewusst, dass es ihretwegen selbst und wegen späterer Generationen alles auszurotten
ist, was das Recht auf ein freies Leben bedroht und Völker auf die Knecht- und Herrenvölker
teilt.
Obwohl die Heimatsproblematik in der slowenischen Poesie infolge der Bedrohung durchaus
anwesend ist, gaben das physische und seelische Leiden und der Befreiungskampf vom 1941
bis zum 1945 dieser Poesie ihre Motiv- und Gedankenausdehnung und den durch existenzielle Fragen der Völker geborenen Wert. Damit nahmen wir einen Ehrenplatz in der Widerstandsliteratur der anderen europäischen Völker, weil wir gegen den gemeinsamen Feind
gekämpft hatten. Dieses Gedicht ist durch seine klare Botschaft auch heutzutage groß und
wird in den klaren Seiten unserer Geschichte eingeschrieben, um soviel mehr, je mehr wir sie
zu schätzen wissen. Wir sollen auch den zählebigen Kampf in der Vergangenheit schätzen,
weil wir wegen eigener Vergangenheit das Recht auf die Verwirklichung eigener Staatlichkeit
wie alle anderen Völker haben.
Es spüre die Schönheit der Freiheit und die Dankbarkeit denjenigen gegenüber, die dafür in
allen Zeiten gekämpft haben! – An den Dichter Karel Destovnik-Kajuh erinnern wir uns mit
Oton Župančič, wenn wir in der Waldstille hoch über den Fichtengipfeln den einsamen Ruf
des Kreisfalken hören, er soll uns an ihn und seinen ruhigen und munteren Dichterschwung
erinnern!
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DER MUTTER EINES
GEFALLENEN PARTISANEN
Als seine Händchen zum ersten Mal zu dir hingestrebt,
freudig und angstvoll bis du damals erbebt:
Wenn ich ihn nur behalten darf, wenn er nur lebt!
Als er an deiner Brust lag, noch zu winzig klein,
da rauntest du zärtlich in Tränen: Du mein Bübelein,
sieh doch, bald wirst du ein ganzer Bursche sein!
Und er wurde ein Bursch: so einer, der Berge verrückt!
Vor dem Ruf seiner Heimat hat er sich niemals gedrückt.
Und so gabst du die Hand ihm ein letztes Mal,
und fühltest: er kommt wieder, zu dir heim ins Tal.
Jetzt zerflattern seine Worte im Sausen des Windes,
Horch, Mutter, hör gut auf die Stimme deines Kindes:
»Mutter, wie schön-wie schön ist das Leben!
Doch für das, wofür ich starb, würd’ ichs noch einmal geben!«
(Materi padlega partizana)
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Abstract
It’s been fifty years since the XIVth division of the Slovene Liberation Army made its legendary march from Bela krajina through Croatia to Štajerska. During this march, fifty years
ago, on the 22nd of February in 1944 Karel Destovnik Kajuh, the Slovene poet, died. He was
killed during the unexpected attack of the German patrol, while staying at Žlebnik house,
near Šoštanj, his native place. His death was a painful loss to his comrades in arms and
numerous public attending the cultural political performances. However young he was, his
death caused a large gap in the Slovene literature of that period. All he wanted to, was to
smooth the suffering and to encourage the resistance and a number of his human characteristics – faith in human kind, believing that the nation is indestructible, his emotional and
mental sincerity, youth and his firm temper – made him one of the most popular and outstanding poets of that period.
This was the period of renewed moral and ethic values such as companionship, honesty,
mutual respect, men kind being awarded for his work and unselfish devotion to the struggle
for the survival of the nation and its culture. This was the time, when being faithful to the
mother country meant more than plane words. Anyone capable of seeing the situation in
Europe in the real light and at the same time evaluating the destiny of Slovene nation proved
his faithfulness at every step. It made no difference how old one was or what was his ideology.
Those were the times when everyone agreed with Kajuh, that one is nothing but a tiny leaf on
the nation’s body, being aware of its roots. People made no difference between small and large
nations and they did realize how important it is for them and their ancestors to tear out by
the roots everything threatening to destroy the right for freedom and thus divide the nations
to the one born to be slaves and the other born to be masters.
As the country was constantly being threatened, the patriotic motive has always been
present in the Slovene literature. Mental and physical suffering and the liberation war during 1941 and 1945 marked the poetry with specific extensiveness in motive and reflection
and value that could only be a consequence of basic existential issue of the nation. With this
poetry we were honourably classified side by side to the great works of the resistance works
of the other European nations, fighting against the same enemy. This poem, with its obvious
message is great even nowadays and will remain written on the bright side of our history, and
the more we respect it, the longer and the brighter it will be. We should however not forget to
respect the tough struggle of the past, as it is our history that gives us the right to form our
own country, so as every other nation does.
Let us feel the beauty of the freedom and the gratitude toward everyone that fought for it,
at any times! Let us remember Karel Destovnik Kajuh, together with Oton Župančič, when
through the silence of the forest, high above the peeks of the pine tree the lonely call of the
hawk is heard, and may it remind us on him and his calm and yet fresh poetical spirit!
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ONE CHERRY BLOSSOM
One cherry blossom, only one,
fragrant and white,
gather for me, my dear!
I do not want to wear it on
my hat, nor in my button-hole tonight.
Gather it, gather it, dear!
I’ll send that flower
to all who are being tortured at this hour,
for whom it’s spring in vain.
And see, that fragile little flower
will wipe away their tears of grief and pain
and kindle in them light and hope again.
One cherry blossom, fragrant, white,
gather for me, my dear.
You know what such a gift can do to cheer
when looking out through prison bars tonight.
(Samo en cvet)
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