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V življenju smo morali večkrat začeti znova
MAJDA STARMAN je pri Mohorjevi izdala knjigo Ostali smo na Koroškem 

p o g o v a r j a l a  s e  j e  M a t e j a  r i h t e r

Avtorica Majda Starman                                         rihter

Petinsedemdeset let pozneje 

Najprej bi rad omenil znamenito špitalsko be-
gunsko gimnazijo, taboriščne publikacije, ver-

sko živ ljenje, organizirano kulturno delo in vzgojo v ta-
boriščih. V Peggetzu in v Špitalu je kot mlada učiteljica 

poučevala tudi moja mama, Marinka Ziherl. Pedagoška te-
matika je izredno zanimiva in govori predvsem o kakovos
ti. S slovenskim šolstvom v Špitalu in Lienzu se je aktiv-
no ukvarjala tudi nova ministrica za zamejce in Slovence 

Če se v spominih vrnete 75 let nazaj ... Kje 
ste bili pred 75-imi leti na začetku junija? 
Majda Starman: V Vetrinju. Leta 1945 smo 
bili od 12. maja do 27. junija v Vetrinju. 
Okoli 20.000 slovenskih beguncev. Tam 
sem imela prve izkušnje s šolo, brez zvez-
ka in brez svinčnika. Iz Vetrinja so z vla-
ki poslali domobrance nazaj v Slovenijo. 
Določeno je že bilo, da bodo 1. junija na-
zaj poslali tudi civilne begunce. Bil je pe-
tek in 2500 civilistov bi moralo biti priprav
ljenih, ampak dr. Meršol, ki je dobro znal 
angleško, se je pogovoril z Angleži. Takrat 
se je že vedelo, da domobrancev niso posla-
li v Italijo, kot je bilo rečeno, ampak v Slo-
venijo ... Dvanajst tisoč domobrancev in še 
nekaj sto civilnih oseb je bilo umorjenih. V 
vetrinjskem taborišču je zavladala velika 
žalost. Dr. Janež je v Pliberku sam videl, 
da domobrance prevzemajo partizani. Dr. 
Janeža sem osebno poznala, ker sta bila z 
mojim očetom velika prijatelja. V taborišču 
Peggetz pri Lienzu, kamor smo šli iz Vetri-
nja, smo bili leto in pol. Razdelili so nas na 
štiri taborišča: Lienz, Špital, Št. Vid ob Gli-
ni in Liechtenstein pri Judenburgu. Nato 
so želeli, da vsi Slovenci pridejo v Špital. 
Tis tih, ki so bili jeseni 1945 izgnani iz Slo-
venije, med njimi so bili tudi Karel Mauser 
in Kočevarji, je bilo največ v kraju Fefferni-
tz. Ta taborišča so ukinili leta 1951, v Špita-
lu pa je bilo taborišče do leta 1958. Begun-
ska taborišča niso bila za uničevanje ljudi, 
ampak za preživetje. 

» V meni je Samo. Izdan.
V meni je Trubar. Pregnan.
V meni je ves bataljon 
vetrinjskih vojakov
čez mejo v jame poslan. 

Zorko Simčič 

Čez mejo ste pribežali z očetom ter starimi 
starši in dvema tetama po mamini strani. 
Majda Starman: Z očetom nismo šli od 
doma skupaj, saj sem živela pri maminih 
starših na Vrheh pri Moravčah. Tja so me 

dali začasno, ko sem bila stara leto in pol, 
ker je bil doma stari ata bolan. Moja mama 
je rekla, da ne gre nikamor, saj je mora-
la skrbeti za nepokretno taščo in za šti-
ri majhne otroke. Svojemu možu, mojemu 
očetu, pa je naročila: »Ti pa pojdi kamor-
koli, samo da si rešiš življenje.« Tako je šel 
ata čez mejo sam.

Takrat ste mislili, da se boste kmalu lahko 
vrnili v domovino. Kdaj ste spoznali, da vr-
nitev ne bo mogoča? 
Majda Starman: Dolgo časa smo mislili, da 
se bomo vrnili. V letih 1946–47 so redno 
prihajali predstavniki nove oblasti v Slove-
niji ter nas vabili domov. Nekateri begun-
ci, ki so se vrnili domov, so imeli slabe iz-
kušnje in seveda smo to takoj izvedeli. Kar 
naenkrat nas niso več vabili. Ko je moj oče 
začel leta 1956 bolehati, je bil mnogokrat na 
konzulatu, da bi šel domov, a sploh ni bilo 
mogoče. Kako smo očeta potem le spravi-
li čez mejo, je opisano v knjigi. Takrat smo 
bili mladi, danes si česa takega ne bi upali.
 
Svoje mame niste videli mnogo let, ker 
so bile meje zaprte. Do nedavnega so bile 

meje spet zaprte, sedaj zaradi zdravstvenih 
ukrepov. Ste ob letošnjem zaprtju mej po-
doživljali nekdanji čas?
Majda Starman: Že 12 let smo bili tukaj, 
ko je smela mama leta 1957 zaradi očetove 
težke bolezni priti prvič na obisk. Pet let je 
prosila za dovoljenje za obisk, a ga ni dobi-
la. Imam še spravljena pisma iz tistega časa, 
vsak teden smo si pisali. Mame nisem doži-
vela prej, vedno sem bila pri starih starših, 
samo dvakrat ali trikrat sem jo videla in še 
takrat nisem vedela, da je to moja mama. 
Bila sem stara že skoraj 20 let, ko sem se 
zavedala, da je to moja mama. Zaprtje mej 
letos je name vplivalo zelo močno. Občut-
ki so bili isti: spet ne smemo čez mejo, spet 
smo deljeni.  

Vsako poglavje v vaši novi knjigi se začne 
s kakšno pesmijo ali mislijo. Tudi za kultu-
ro so vas navdušili v taborišču. Opisujete 
zelo bogato kulturno dejavnost. Kako je bilo 
mogoče, da so tako hitro vzpostavili kultur-
no in šolsko dejavnost, in to na visokem ni-
voju? 
Majda Starman: V taborišču smo se naučili 
mnogo pesmi. Ko je šel mož v pokoj, sva za-
čela hoditi na romanja. Na enem izmed ro-
manj, ko smo na avtobusu veliko prepevali, 
me je neka gospa vprašala: »Kako je mogo-
če, da znate vse pesmi, ko ste bili vse življe-
nje v tujini?« Pri večini teh potovanj je bil 
tudi nadškof Uran, ki mu je bilo petje vse. 
Vsako priložnost smo izkoristili za petje. 
Salezijanec Ivan Matko je vsak večer pre-
peval s fanti. S pesmijo lahko veliko poveš. 
Kultura in šolstvo sta bila tako hitro vzpo-
stavljena, ker je bilo v taborišču veliko uči-
teljev, duhovnikov, tukaj je bila slovenska 
inteligenca. Marko Bajuk je bil že prej rav-
natelj gimnazije v Ljubljani. Igrali smo tudi 
gledališke predstave, ustanovljeno je bilo 
prosvetno društvo. 

»Vsako misel lahko preženeš, samo misli na 
lakoto ne, « ste zapisali. Kaj vam je v tabo-
rišču dajalo moč v časih negotovosti, lako-
te in razdeljenosti družin? Kakšen pomen je 
imela vera? 
Majda Starman: Moč nam je dajala krščan-
ska skupnost. Vsak dan smo imeli sv. mašo. 
Na slikah se vidi, da je bilo petdeset mini-

strantov. V življenju smo morali večkrat za-
četi znova, vsakič, ko smo prišli v novi kraj. 
Takrat nismo veliko potrebovali. Spomnim 
se, da smo spomladi dobili dve obleki, za 
pozimi še toplo obleko, glede čevljev je bilo 
bolj težavno. Od leta 1950 do leta 1957 sva 
imela z očetom sobo, veliko 25 m2, kjer se je 
kuhalo, spalo in živelo. Imeli smo bolj mir-
no življenje, kot so ga imeli v Sloveniji. Tega 
sem se zavedala šele pozneje. 

Mnogi begunci so nato šli naprej, veliko 
jih je šlo v Argentino. Vi ste se odločili, da 
ostanete na Koroškem. Kaj je najbolj vpli-
valo na vašo odločitev? 
Majda Starman: V Argentino so lahko šle 
družine, ki so imele majhne otroke, pa tudi 
stare starše so lahko vzeli s seboj. V tabo-
rišču je ostalo največ tistih, ki so imeli del 
družine v Sloveniji. To je bil tudi pri nas 
glavni razlog, da smo ostali tukaj. Ko je šlo 
veliko mojih sošolcev, skoraj pol mojega 
raz reda, v Argentino, januarja 1949, sem se 
jokala, ker so nam rekli, da se nikoli več ne 
bomo videli. A potem smo se videli veliko-
krat. Tudi tam jim ni bilo lahko. Morali so 
poiskati delo, stanovanje, jezika niso zna-
li ... To so nam po pošti sporočali. Na Ko-
roškem so v prvih letih begunci hitro do-
bili delo na kmetih. Delali so za krompir, 
ne za denar. 

Vaša knjiga Ostali smo na Koroškem je do-
kument časa. Napisana je zelo osebno, ob 
tem pa predstavlja tudi mnoga zgodovin-
ska dejstva. Pisali ste iskreno, predstavili 
ste tako težke kot tudi lepe trenutke. Kakšni 
so bili vaši občutki, ko ste se spominjali vse-
ga doživetega?
Majda Starman: Želela sem, da se to pove, 
da ljudje izvedo, kaj se je dogajalo. Z mo-
žem sva tudi pomagala urejati fotografski 
arhiv Rafaelove družbe. Ljudje, ki so bili 
tis ti čas v srednjih letih, so morali bolj skr-
beti za to, da bi kaj zaslužili in kaj ustvari-
li. Mladina, naši letniki, ki smo takrat od-
raščali, smo si največ zapomnili. Ko sem 
pisala knjigo, sem čedalje bolj živela v tis
tem času. Tudi, če sem delala kaj drugega 
in nisem pisala, sem mislila na to. Ne vem, 
kateri kozarec bi bil dovolj velik, če bi že-
lela zbrati vse solze. 

Osebni trenutki          
begunskega dekleta

»Od kod si prišla? Zakaj 
si prišla? Kako dolgo si že 
tukaj? Zakaj ne greš nazaj v 
svojo domovino? Kje se bo
lje živi?« Takšna in podobna 
vprašanja so ljudje zastavljali 
in jih še zastavljajo Majdi 
Starman. Da bi jim odgovo
rila in ker zapisano ostane, 
je letos pri Mohorjevi izdala 
svojo novo knjigo: Ostali 
smo na Koroškem. Malo 
pred koncem druge svetov
ne vojne so se mnogi ljudje, 
ki so se med vojno upirali 
komunističnemu nasilju, 
odločili za pot čez Ljubelj, 
saj jim je komunistično 
vodstvo dalo jasno vedeti, 
kaj se bo zgodilo z nasprot
niki. Leta 1945 je bila Majda 
Starman, takrat se je pisala 
Šimenc, stara osem let. V 
knjigi opisuje svoje spomine 
na otroštvo v Sloveniji, na 
odhod, na Vetrinjsko polje 
ter na taborišči v Lienzu in 
v Špitalu. Tam je spoznala 
Lojzeta, ki je bil tudi begu
nec. Ustvarila sta si družino 
in ostala v Špitalu, kjer sta 
pomemben del slovenske 
skupnosti. Vsako nedeljo 
imajo tudi sv. mašo, daruje jo 
salezijanec Jože Andolšek. 
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Majda Starman knjigo posveča vsem 
sobeguncem. »Tujec sem bil in ste 
me sprejeli.« Mt 25,35

Na samotni kmetiji so med drugo 
svetovno vojno prehranjevali mimo
idoče vojake nemških, partizanskih 
in domobranskih enot. Zaradi varno
sti je bilo zato po vojni nujno, da se 
je družina umaknila »za nekaj ted
nov« čez Karavanke, a tedaj še ni ve
dela, da se je že ves teden valila ko
lona beguncev proti severu, kjer so 
se zbirali na Vetrinjskem polju.

po svetu Helena Jaklitsch. Doma imamo kar lepo zbir-
ko publikacij in človek kar ne more verjeti, koliko stva-
ri je šlo tam v tisk in s kakšno bogato vsebino – na sicer 
skrom nem papirju. 
    V času koronavirusa je zanimivo, kar je opazila gospa 
Majda Starman kar kmalu po drugi svetovni vojni: »Po-
leg biološkega preživetja smo imeli možnost živeti mir-
no in duhovno življenje. V tistem času je večina spozna-
la, kako malo je potrebno za preživetje, če ima človek na 

voljo pomoč za svojo dušo. Ta štiri leta begunstva so bila 
leta duhovnih vaj.« Bistvo begunske poti je zajela v sta-
vek, ki velja za skoraj vse, ki so se umaknil iz tedanje sta-
linistično usmerjene Jugoslavije: »Bežali smo iz verske-
ga prepričanja.« Ravno ta duh, ta svetovni nazor Majde 
Starman, njeno neuničljivo prepričanje, preveva celotno 
publikacijo kot vodilni motiv. Ta duh pa je skupen vsem 
beguncem – od Špitala do Buenos Airesa. 
Z d r a v k o  I n Z k o ,  v  s p r e m n i  b e s e d i


