
Nagovor v Vrtu spominov in tovarištva dne 5.5.2022 

 

Rozalija Orozl, Ivan Oštir, Ivan Ostrovršnik, Rudolf Ostrovršnik, Ivan Pečovnik, Radovan 

Pečovnik, Alojz Perbil, Blaž Perbil. Marija Perbil, Rafael  Petrič, Franc Pevcin, Franc Pevcin,, 

Marija Pevec, Alojz Pezman, Ivan Plaskan, Štefanija Plaskan, Ferdinand Plavše, Blaž Plešnik, 

Dragica Počivalnik, Ferdo Podbevšek, Alojz Podgoršek, Franc Podvinšek, Frančiška 

Podvinšek, Marija Podvinšek, Frančiška Pokleka, Jakob Pokleka, Martin Pokleka, Anica 

Poprask, Mira Poprask, Franc Potočnik, Jože Potočnik, Konrad Potočnik, Alojz Povh, Jurij 

Povše, Zvonimir Pož, Marija Puncer, Rozalija Puncer, Terezija Puncer, Alojz Pungartnik, 

Ivan Pungartnik, Franc Pušnik, Ivan Pušnik, Ivan Radoslavnik, Jože Radoslavnik, Jože Rajh, 

Vinko Ramšak, Ivan Ravljen, Rudi Ravljen,  Ferdinand Razgoršek, Friderik Razpotnik, 

Rudolf Rebernik …. 

Spoštovane in spoštovani. Ta imena in še 618 drugih smo danes v Vrt spominov in tovarištva 

v srcih s sabo prinesli iz Velenja, vsa so zapisana na pomniku žrtvam fašizma iz Šaleške 

doline med drugo svetovno vojno. Zapisana so pod veliko rdečo zvezdo, za katero pravi naš 

Šaleški rojak Kajuh v pismu svoji ljubezni Silvi, da je simbol vsega našega časa, življenja, 

hrepenenja, borbe in naše križeve poti. Vsi ljudje izpod vseh rdečih zvezd so danes tukaj, z 

nami. Pa tudi tisti, ki so vojno morijo preživeli na strani antifašističnih sil, pa jih danes ni več 

…  

Pesnik Karel Destovnik Kajuh, čigar stoletnico rojstva praznujemo v letu 2022 je le eden 

tistih, ki so se žrtvovali za domovino. Mnogi, nič manj pomembni, so v zgodovinskem 

spominu slovenskega naroda ostali le kot zapisane črke pod rdečo zvezdo. A to, da slavimo 

Kajuha, ne pomeni, da smo prezrli eno samo kapljo za slovensko zemljo prelite krvi. 

Ne peti,  rjoveti bi morali v teh dneh poeti, je zapisal v svoji pesmi. In je rjovel skozi pesmi, 

rjovel je o borbi proti okupatorju, o borbi za osvoboditev in lepšo prihodnost. Ni samo rjovel 

skozi poezijo, oblekel je uniformo, rjovel je na mitingih in s puško bil borbe. 

Poznal je svoje rojake, poznal je njih boj za preživetje. Njegovi dedki, strici, očetje so vse 

svoje moči puščali na poljih, v fabrikah, da njihovi otroci niso umirali od lakote. Karli je 

poznal te Hlapce Jerneje, ki so del že itak ubornega zaslužka odnašali v gostilne, da so 

utapljali obup. Ni mu bilo vseeno. Tako kot mu ni bilo vseeno, da v Španiji zmagujejo fašisti, 

da si Japonci prisvajajo Kitajsko, da se nad Evropo zbirajo črni oblaki. Šestnajstletnega fanta 

je bilo dvajset let po koncu prve svetovne vojne sram, sramoval se je za dejanja človeštva, pa 

je v eni svojih prvih pesmi zapisal misli, ki še kako veljajo tudi danes: 

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 … 

Je danes kaj drugače, sprašujem? Se je človek skozi stoletja trpljenja in vojnih grozot karkoli 

naučil? Ali se je naučil, da prgišče zemlje, naftna vrtina, rudnik diamantov niso vredni niti 

enega človeškega življenja. 

Nič, nič … kako sram nas je lahko … 

Imeli smo pesnika, ki je poznal soljudi, ki je poznal njih tegobe. Imeli smo pesnika, ki je 

prepoznal trpljenje in pridigal ljubezen in pravičnost. Imeli smo pesnika, ki ga je skrbela 



usoda vsega človeštva – saj človeštvo smo Slovenci in Slovenci smo človeštvo. In imeli smo 

pesnika, ki je tisti dan, ko je tretji rajh napadel njegovo domovino, zagrabil za orožje in odšel 

v hribe. Jugoslavija je pokleknila, vrnil se je v rodni Šoštanj, pa pristal v gestapovskem 

zaporu v Slovenj Gradcu in z razklano čeljustjo pisal materi O, mama, če bi davi tu bila, bi 

moj krvavi obraz v dlani zajela in tiho, tiho pesem mi zapela. Poletje je preživel v Šoštanju in 

Savinjski dolini, a sovražnik mu je bil ves čas za petami. Zato se je odpravil v jedro antifašističnega  

odpora, v Ljubljano. Tam je srečno zaljubljen ustvarjal kot še nikoli. Domovina, upor, mati, pomlad, 

ki prihaja in dekle, Bosa pojdiva, dekle, obsorej, bosa pojdiva prek zemlje trpeče, sredi 

razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno v dlani koprneče.  

Bil je predan komunist, vse svoje prepričanje, razgledanost in intelekt je poklonil Osvobodilni 

fronti. Bil je pomemben člen obveščevalnega dela Vojaške obveščevalne službe in 

organizator obveščevalne službe na terenu. Čeprav večkrat lačen kot sit, večkrat bolan kot 

zdrav in večkrat brez postelje kot na njej. Svoji Silvici, ki je velik del njunega srečnega 

odnosa prebila v zaporu, se je v pismu še pošalil: Sicer pojem iz dneva v dan tisto iz Traviate, 

malo prikrojeno: Vsako noč pod drugo streho … in kak dan je celo tako, da mislim, da niti 

tega ne morem zapeti. Pa se konec koncev človek le prebije … 

Res je, Destovnik je pisal o groznih rečeh, o krvi, smrti, … a bil je neomajen optimist – verjel  

je v človeka, vedel je koliko zmore, ko je ogrožena njegova svoboda. Njegove pesmi se vedno 

končajo s pogledom zazrtim v pomlad, ki je zanj simbol svobode. In dan za dnem so vse 

temnejše noči, a pot vsak dan bolj negotov… Svet pa, ki ves bo drug in nov. O, jaz že čutim 

pomlad, ki po burji pride. 

V partizanih ni veliko pisal, a vodil je kulturniško skupino, vsak dan v drugem kraju je s 

soborkami in soborci s poezijo ognjevito nagovarjal tovariše in domačine. Njegovi verzi so 

bili preprosti, jasni, polni bolečin, a bojeviti. Njegova pesem je živela med borci, med 

preprostimi ljudmi. 

Med epskim pohodom štirinajste divizije na Štajersko, je njegovo mlado, a polno življenje 

ugasnilo. Zdaj veter raznaša besede njegove, prisluhni natanko, da slišiš glasove: Lepo je, 

veš, mama, lepo je živeti, toda, za kar sem umrl, bilo je premalo umreti! 

Tako kot Šiftarjeva mama, tudi Destovnikova Marija ni dočakala povratka svojih dveh sinov 

iz svetovne morije. Danes se bo dvema vrbama žalujkama v tem parku, ki jih je v spomin na 

svoja sinova posadila Šiftarjeva mati, pridružil še hrast. V spomin pesniku, ki je bil samo en 

droben list, na močnem in trdnem hrastu človeštva. Morda teh dreves v vrtu čez sto, ali dvesto 

let ne bo več, a njihovo seme bo veter raznesel … rojevajo se nove vrbe, novi hrasti, novi 

Šiftarji in novi Kajuhi. 

 

 

 

 

 


