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} OSEBNO: MAJDA STARMAN
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Petinsedemdeset tet pozneje: knjiga o ZMjenju beguncev v
tabori$öih, ki pomaga razumeti zgodovino in sedanji öas
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rekibeguncev,kisopred
zsletimoralizapustiti
svoje domove invstrahu

pred novo komunistiöno oblastjo
poiskati zatoöi5öe na vetrinj skem polju, sta bila tudi uajda
Simenc

inloize Starman. Oba

stabila

5e

otroka: osemletna
Majda ie na pot od5la s sorodniki
iz Vrhov v Zupniii Moravöe ,Loize
pa z drnZino iz Biteni pri Kranju.

Takrat

se 5e

nista poznala; niuna

potSe je moöneje povezala dobro
desetletie pozneje v Spitalu. Poroöila sta se jeseni 1958 v cerkvi
pri Gospe Sveti in si streliaj od
tabori5önih barak ustvarila dom,

lcierZivita öedanes.

Fotografiie so noiivele<<:
dobile so ime, priimek in
zgodbo
Kako Zivspomin imata zakonca Starman na pot öez Ljubelj,
Zivljenie v taboriSöih vetrinj,

Peggetz in Spitaf je bilo zaznatiäe
ob izidu lmjige cvetoöi hlns p slina
(DruZina,2014) ko sta >s podpisi<r

opremila ötevilne arhivske fotografiie iz tega öasa: prepoznala
sta osebe ali cele druZine, ki so
se iz koro5kih taboriSö razöle po
vsem svetu, datirala in opisala

kulturne in verske dogodke ... od
dvaiset tisoö arhivskih fotografii
v lasti Rafaelove druZbe (pokazali
sojih tudi na'razstavah v veö sto
slovenskih kraiih in nemalokrat
sta na odprtju priöevala Starma-

nova) so tako stotine fotografij
dobesedno >oZivele<, dobile ime in
priimelc ter rZivlienj sko zgodbo<
posameznih Slovencev, razpröenih po Evropi, Algentini, Amerilci in Kanadi. >ob pregledovanju
fotografij sva intenzivno podoZi-

vljala otroötvo in taboriSöni öas.
NajbrZ ni dovolj velikega !soda',
bi zbirala vse solze ganjenosti,< sta povedala v pogovoru za

öe

koroSkih

Drutino pr ed öestimi ieti. Majda
jevzadnjih letih naredila 5e
korak naprei in spomine popisala
v kniigi Oqtali smo nn Kor o iltem;
iziemna monografija na dobrih
25o straneh, kjer popisuie svoie
Zivljenje od otroötva do dana5nfih
pa

dni, je junija izilapri celoviki
Mohorjevi.

Dolnrment öasa - emigraciie

inkoro5kezgodovine

Da ie kniiga Maide Starman
>prispevek k razsvetlievanju
novei5e slovenskg zgodovine,
zgodovine slovenske emigracije in
horoöke zgodovine<, ie v predgovoru lcnjige zapisaLdr. Valentin

Inzko: >Argentinci, begunci,
izseljenci, politiöna emigracija ali
kakorkoli imenujemo tiste, ki so

se'umaknili' iz tedanie komunistiöne J.ugoslavije, so del slovenskega telesa in vsi naj imaio svoje
mesto v zgodovini slo'renskbga
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prvih straneh ponuig odgovor na

1937
ROIEIITA v

drulini Simenc,

po domaüe pr' potokariu,
v Podgori v lupniii Dol pri

Ljubtjani.

in pomoö

83 umakne s starimi star$i,

strici in tetami na Koro$ko.

1958
ttrOROtl se z Lojzetom

Starmanom, öezteto se rodi
Se

pet otrok.

Danes imata z4 vnukov

pravnukov.

in

rg62
zmotemDprviö<uradnoz
vsemi dokumenti obi5öeta
sorodnikevSloveniii.

2c2o^
IZIDE niena druga knjiga

Ostclismo naKoroikem.

naroda.< Veöino kniige je Starmanova napisalavpnri osebi, tako
lepe kot teZke osebne zgodbe in
priöevania liudi, ki iih je sreöevala na osemdesetletni Zivljeniski

poti, papodkrepila z mnogimi

ohranjenimi pismi, dokumenti

in

zgodwinskimi deistvi. pisala ie
takq kot ie bilq brez pretiravanja
in brez olep5evania. ,,Zelela sem,
da se to pove, da liudie izvedo, kai
se ie

dogaialq< ie o svojern >doku-

meatu öasa< povedala za koroöki
tednikNedelia.
Leta begunshn kot duhovne

vaje
>

o d ho;d si pri.{la? Zahai si pri{la?

Knho dolgo siüetuhai? Zahaiie grei
nazaiv svoio domovino? Kie sebolie

JoZe

denaria. V tistern öasu ie veöina
spoznala, kako malo je potrebno za
preZivetje, öe ima ölovek na volio
za svojo duSo. Leta be-

gunstva so bila leta duhovnih vaj.<

1945

höi lvana, za njo

eno od vpraöani: >Zaboljöe,zado- volino
Ziviienie ni potrebnoveliko

Pnri€ v domovino pod

nemSkihturistov

krinko

Majda Starman v kniigi odgovaria tudi na vpraSanie, zakaj so
ostali na Koroökem in se leta 1949,
kot veöina drugih, niso odlo eiii zä
. pot öez Atlantski ocean. >V Slove.niji seni imela mamq öe tri brate
in sestro,< pripoveduje. eeprav
jih je komaipoznala, sai so Se
io

kotenoinpolletno deklico dali na
kmetiio kstarim starSem, stricem
in tetam. Z oöetom sta se na5la na
poti na Koro5ko in dobrih deset
letna Koroö\ern preZivela skupai
>Mama je dobila dovolienje za
obisk leta tgsz. Oöe ie bil Ze bolan.
Zelela sta si, dabiumrldoma. Ker
so bile Btevilne pro5nie za wnitev
zarrrnjene, smo ga juliia 1960, tri
tedne pred smrtiq dobesedno
'preövercali' z vläkom domov.< Tudi
Majda in Loize dolgo nistavidela
Slovenije: prviö sta se s skupino

nemö'kih turistov odpravila na
in se tam za nekaj ur sreöala s
sorodniki, z uradnim dovolienjem
pa sta lahko potovala Seleleta 1962
na dato maSo Maidinega stiica obaimata namreö strica, Maidapa

Taköna in podobna vpra.Ia nia, piSe v knjigi Starmanova,
doliva pogosto posebno v zadnjih
30letih. rZaöela so se, ko smo se
konec oserndesetih le1 p1gs.1ili
na drugo stranceste v Spitalu in
dobili nove sosedg nadaljevalo z
uqofoiiwiiomoZa, ko ie öas prine-

Izkrivlieno prikazan öas

in s tem
nove pnjatelje - z istimi vpraianii.
Novi val beguncev na xoiöökq

in od leta 1951pa
do upokoiitve, torei polnih +s löt,

äiw?<r

sel drug naöin Zivljenia

ko sliöiiq da govorimo drug jezik"
spet sili k razmi5ljanju, v katero
deZelo spada na5a druZina...< Kot

odgovor ie za nemöko govoreöe
Ze pred leti napisalp knjigo Zwei Herzen schlageninmeiner
Brusf (Vmoiih prsihbije dvoie src)
slovenski bralec bo odgovor naöel
v nieni novi monografiji. A Ze na

priiatelje

Andol5ek,

duhormik v Spitalu ob Dravi

Zakonca Starman stanajstarej5a farana v na3em sloven-

skem oltarnem oböestvu, zato sta tudi tista, ki stakar
najbolj obükovala na$o skupnost. 5e pred leti je Majda
skrbela za vso logistiko naSe skupnosti, sedaj paje odgovorna za razdelitev nedeljskih beril; pri mladihskrbi zalepo
sloveniöino. Duhovnik je del vsake druZine in tako sem tudijaz v druäni
Majde in Lojzeta velikokrat na kosilu in vpleten v pogovor. Odstirata mi
zgodovino tukajinjih nekdanjih beguncev, ki so se morali zaradi krutega
komunistiönega sistema v Jugoslaviji umakniti na tuje.In ko pripovedujeta
o boleöini izgnanstv4 v njunih besedah nikoli nezaznamsovraitvado
ljudi,
ki so ju preganjali. Nasprotno: vsak d.an jih vkljuöujeta v molitev roZnega
venca, enako pa seveda tudi svoje otroke, vnuke, duhovnike, ki so delovali
v
tej skupnosti, in vsg ki jih je usoda pognalaposvetu.

Bled

tudi neöaka, duhovnika.
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Po Loizetovi
ie za mizaria

upokoiiwi - izuöil

delalpri istem delodajalcu, Majda
pa je bila veöina doma rnama

in

Sospodint'a - Starmanova yeliko

potujeta. Ne obiskujeta le druZin
svoiih öestih otrok, razkroplienih
po vsem svetu, obiskatra sta Ze
tudi >sotaboriSönike< v Severni

in JuZni Ameriki. >Sreöania so
vedno prisröna. Za mnoge rojake
v domMni pa 5e vedno veliamo.
za kolaborante, 5e pred kratkim
mi ie znanec v riubljani zabrusil, da sem izdajalec naroda,a ie
deial toize vzadniem pogovoru za
Drutino: >Nepoznavanje zgodovine, prelaganie krivde na eno stran
hromi slovenski narod. voini in
povoini öas ie obravnavanpopolnoma izkrivljeno. Tudi zatq da bi
pomagala slovenskemu narodu,
da se otrese napaönihpredstav,
priöuieva, kamor naju povabiio.< In
k razbiianiu rtabuiev< naj pomaga

tudi nova Maidina kniiga.
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