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ИНТЕРВЈУ СО ДИМИТАР КОТЕВСКИ 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден.  

Интервјуист: Ви благодарам што се согласивте да се сретнете денес со нас и да 

поразговараме за  Вашите спомени за животот во Битола пред и за време на Втората светска 

војна. Ве молам, кое е Вашето име и презиме? 

Сведок: Се викам Димитар Котевски, роден во Битола, живеам во Битола. Основното и 

гимназијалното образование го завршив во Битола, медицинскиот факултет го завршив во 

Белград, специјалистичкиот испит го завршив во Загреб со посета на неколку европски 

центри, докторската дисертација ја бранев на Загребачкото свеучилиште.  

Интервјуист: Кога сте роден? 

Сведок: Роден сум 26 10 1926 година во Битола. 

Интервјуист: Кои се Вашите мотиви за ова денешно интервју? 

Сведок: Ако се вратам назад за времето кое го минав како ученик во неколку режими, во 

Краљевина Југославија, за време на окупацијата на Бугарија и после ослободувањето на 

Македонија овај, има многу моменти кои се поврзани со мојот живот, со моето школување. 

Би сакал, ако можи, да се смета допринос и потсетување и моите изјави денеска ќе бидат 

склоп да се потсетам и да му се заблагодарам на моите школски другари коишто беа не само 

од македонска националност, него и од еврејска националност и коишто со сати игравме во 

училишниот двор разни игри. Од фудбал, од прескакулица, од мрза и така натака, и се 

довикувавме на разни начини, многу пати и ќе се степавне. А, овај, се сеќавам на тие ликови 

коишто ме пратеја во детинството и во ученическото доба, овој, којшто загинаа во виоро на 

Втората светска војна. Сакам еден мал допринос ако можам да дадам.  

Интервјуист: Секако. Ако се сеќавате моите колеги беа кај Вас и поразговараа на оваа тема 

пред три месеци, денес ќе го снимиме Вашето сведоштво за потребите на Музејот на 

Холокаустот од Вашингтон. Доктор Котевски, каков беше животот во Битола пред Втората 

светска војна? 

Сведок: Пред Втората светска војна јас достигнав до, таканаречен во тој период, до 

петнајсет години, до четврти разред гимназија. Тогаш беше тој начин, осум разреди 

гимназија и четири разреди основно училиште. Четири разреди основно училиште, овај, 

паралелките ни беа мешани, Македонци и најповеќе имаше еврејски ученици. И 
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Македонци, имаше и по некој од српска националност, односно тие коишто беа на служби 

во Битола или во Македонија, и најпојќе другарувавме ние ете со другарчињата од 

македонска и од еврејска националност оти скоро, не половината, триесет посто беа од 

еврејска националност. Ова, хм, беа мешани тие од, зборувам за основното училиште, во 

тој период беа мешани паралелките, од едната страна беа ученичките, ние од другата страна. 

Така да и машките деца и женските едно до друго седеја и од еврејска и од македонска 

националност и игрите беа исти, карањето беше исто, така да немаше некоја голема разлика. 

Тоа е периодот во основното училиште. Често пати кога ќе се скаравме или ќе се степаме, 

абе, како што е вообичаено меѓу малите деца, овај: Абе ти Еврејче мене ќе ме маваш? Јас 

тебе, и така натака се каравме како деца, али се миревме потоа. Често пати пошто во тој 

период живеев близу до училиштето Кирил и Методиј сега, тоа беше старата куќа на мојот 

дедо уште од турско време, многупати ќе дојдеа со мене дома. Значи одевме ние во посети 

или тие некој пат ќе одиме у град, па: Ај да поминиме кај нас дома. Така да бевме драго 

примени и во нивните куќи и во нашите куќи, немаше некој овај. Имаше денови кога имаше 

празници. Празникот, на пример, се празнуваше посебно тогаш. Или тие многу пати, у 

сабота не учевме ми се чини, сега не можам да се сетам, али сабота и недела тие не доваѓаа 

на училиште, зашто беше Сабахо, одмараа дома, беа доста патријархални, мајќите им беа 

скоро сите домаќинки, во тоа време и нашите мајќи и мајќите од на децата од еврејска 

националност исто беа домаќинки. Си ги гледаа децата, правеа ручеци, а мажите, тие 

заработуваа за живот на фамилијата.  

Временски код: 6:35 

Интервјуист: Се сеќавате на некои од имињата на некои од овие Ваши соученици и другари? 

Сведок: Во основното училиште можам да се сетам на следните овај и тоа доста. На пример 

имаше две девојчиња, едната Касорла, сега дали презиме или ова беше или друго, онда Јафа, 

дали беше презиме или не. Тоа ви кажувам за ученици од второ, трето одделение, значи 

коишто имаа осум, девет години, со кои се дружевме. Се облекувавме исто, како што се 

облекуваа тие, така и ние се облекувавме. Овај беше време кај што мораше да се штеди, 

овај, немаше како сега промена стално на алишта. Гледаш чисти, оние беа многу чисти. 

Интересна работа, ние ги задевавме некој пат како деца, ќе ги фатиме за косите, али секој 

пат дотерани, чисти, не мора да биди не знам каков материјал, освен некои што беа 

побогати. Имаше Фараџи, Шабитај имаше, да, ќерка на еден надри аптекар: Афтари тие се 
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викаа шо продаваа како на пример во Кина од народната медицина, имаше афтари што 

продаваа разни тревки и дел од медикаменти, овај, наместо да одиш во аптека кај што десет 

пати поскапо, ќе одиш кај афтарот да купиш аспирин или нешто што е поефтино. Е имаше 

ќерка на еден таков афтар Шабита, Шабитај ли беше, немојте да ме фаќате за збор, на тачнио 

израз не можам да се сетам, оти поминаа седумдесет години, осумдесет години, така, 

осумдесет и нешто години. Во главно игрите и дружењето ни беше исто. Родителите во 

еснафот се дружеја по некој, али многу пати ќе се најдеа на средбите со родителите. Се 

планираше еднаш месечно средба со родителите и еврејските родители, родителите на 

еврејските деца и на македонските, па и на овие српските, разговараа често пати како да 

учи, учи, не учи, па зошто има проблеми. Едно беше ова што ми останува како спомен, и 

ние и децата од еврејска националност, сите зборувавме кога ќе излезевме надвор 

македонски и се каравме и ќе се пцуеме или ќе се шалиме на македонски јазик. Внатре на 

училиштето сите не тераа да зборуваме српски. Пошто беше, овај, тогаш Краљевина 

Југославија, српскиот близок али не ни одеше. Поготово на овие од еврејска националност, 

а и ние Македонците во падежите често пати грешевме. И така, ако по францускиили по 

германски тогаш се учеше, англискиот јазик не се учеше, ќе имаме петка, по српски јазик 

ќе имаме двојка одвај, не можевме да го совладаме и ни беше срам. Али имаше една работа 

која што тогаш националната пропаганда ја правеше во тие основни училишта кога ќе 

влезевме сите ќе станевме кога ќе дојди учителот: Добар дан. И ќе не прашаше: Шта сте ви 

децо? И ние моравме сите, и овие од еврејска националност, а и ние да речеме: Ми смо 

Срби. И они велеја: Ми смо Срби. А не се Срби, не сме ни ние. Ми смо Срби, ми смо прави 

Срби. И ќе седневме. Тоа е ученици прво, второ одделение, овај по осум години, седум, 

осум, девет и така натака. Ево тој дел од првите години во училиштетп исти игри беа, со 

топка, со фудбал, овај некои заеднички ова, игри, машки, женски, така да така се одвиваше 

животот на тие ученици.  

Временски код: 11:03 

Интервјуист: Со што се занимаваа Евреите во Битола? 

Сведок: Евреите во Битола интересна категорија. Ги имаше доста, имаше многу богати, а 

имаше и многу сиромашни. Моите родители, татко ми кога се врати од печалба од Америка, 

таму во двајсет и втора година, овај беше прво ориентиер, работеше нешто со трговија, 

имаше еден пријател Евреин после некако. Собираа жито, целото жито го собираа од 
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битолската околија и го транспортираа во Солун, па не знам во кои, овај, други држави го 

лиферуваа. После едно две-три години работа нешто се скара тој,отиде ос еден брод 

натоварија поголема количина, не се врати, го продаде поефтино и така натака или го 

продаде поскапо, па не и даде парите, па не знам, така слушав дома. Воглавно професиите 

му беа полно како шо работеја и нашите луѓе. Од чаршијата се занимаваа со трговија, 

текстил продаваја, кожарство продаваа. Поред тоа имаше галантерии. Една професија која 

им лежеше доста и можам да кажам многу успешно, во Битола тоа е сарафин. Може не си 

слушнал, тоа се мењачници, еден вид. Они беа многу вични за тоа и се сеќавам ево на 

главната улица, тука имавме ние еден дуќан којшто сега е експропиран, земена куќа ова 

Веропулос, а татко му од неговиот вујко го купе, се сеќавам писмата уште, за хињаду 

наполеони. Еден детаљ сега ќе ви кажам како беа многу вични во работата као мењачи, као 

сарафи. И остана една сума од едно двеста наполеони златници да ги доплати, не ги имаше 

доплатено, а он во Њу Јорк веќе имаше бизнис и вика: Ми требаат пари. Оди татко ми во 

српско-француска банка која беше доста позната и викаат: Не можиме да ги пласираме во 

Њу Јорк парите. Не можиме да платиме. Оди во Хипотекарна народна банка, не можи. И 

така замислен го гледа еден од тие сарафите, Евреин, пријател на татко ми, честопати пиеле 

кафе, а многу пати оделе заедно попладне кога немале работа, одеа на кафана, играа табла. 

Тоа е ориентал, ориентална игра можда сте и по филмовите гледале. И му вели: Што е? Не 

можам. Абе јас ќе свршам работа. Како? Па така, вели, само кај мене каматата е повисока. 

Акое банката пет, кај мене е десет. Ќе и земеш ти парите, ќе и клајме, тука имаше овај, бар 

како ми причале,сега овој детаљ не мора да влези во тоа, али малку во тоа сакам да ви кажам 

колку беа вични, сакам да дојдам до тој моменат. И вика: Ќе и клајме кај Пандо. Имаше 

еден трговец на текстил, на големо или кај Челебон. Вика: Ќе и клајме парите во касата кај 

нив и кога ќе добиеш обавест, тогаш немаше овај, имаа по некој телефон, и тогаш ќе ми 

платиш. Татко ми вика: Не сум сигурен Челебон, да биди кај Ризеф, тој е исто така голем 

трговец. Тој: Нека биди тамо парите. И кога ќе и добие ќе му платите. После едно месец 

дена татко ми добива едно писмо од вујко ми и вика: Парите, дојде човек во Њу Јорк му ги 

исплати, можев да го платам бизнисот и така. А Евреите имаа еден обичај беа поврзани со 

сите во цел свет. Овој во Њу Јорк имаше сигурно врска, му се јави ним, му рече парите се 

кај мене, имате на тоа проценат вероватно, али кога една држава не можеше да сврши да 

уплати, еден обичен сараф од еврејско потекло ја заврши работата. Македонци немаше 
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такви вични во таа професија. Значи како сарафи во Битола беа познати. Второ имаше една 

професија која никој не ја работаше. Тоа е еден специјалитет. Кога шетав низ Ерусалим 

сретнав на едно место продаваја една работа. Ех, и поздравувам таму, како е, што е, штое 

ова, ми објаснува ама не можам да го разберам. Дај, викам, да купам нешто, да пробам. Они 

имаа некои специјалитети коишто се, сега ги нема, изгубени се. На пример грашак, не 

грашак. Има еден производ се вика бакла, не си слушнал, нема, во Скопје не знајте вие то. 

Бакла, ориентални производ. Значи Блискиот исток, тука. Во Битола уште ја има, пред 

грашакот да се појави, се појавува баклата. Од баклата има едни зрна многу големи.И они 

ги печат, тоа е посебна посластица за со пиво. Кога и видов во едно решето големо во 

Ерусалим продавај онај Евреинот, реков шо е, не можев да познам. После сфатив оти како 

дете кога седев кај татко ми на дуќан овај купуваа попладне заедно со пиво да пијат со таа 

баклата. И уште нешто што једино во Битола го правеа, другите не знаеја то, то се 

специјалитет, овај, печени јајца. Јајце, не варено, али печеното е посебно посластица. Они 

го, ја знаеја тајната на печено јајце. Тоа е, сите ќе испукаат. Дали во песок ги правеа, дали 

во некои грниња, попладне они ќе излезеа во чаршијата и сите земат, дај две, дај три, ово - 

оно, значи професија они живееја од тоа. Поред тоа имаше богати во Битола, тоа беа со 

текстилни големи дуќани, коишто имаа свои продавници во Скопје и во Солун, тоа е 

фамилијата Челебони, онда, исто тукабеше голем трговец на текстил Парго. Имаше, овај, 

еден трговец Кирјас на галантерија, електроматеријали коишто беа раритет, имапе некои 

златари во Битола коишто злато продаваја, ја работеја таа материја, а имаше и обичниот 

човек. Коишто немаа доволно пари, они ко ќе заврши пазарот одеа по дуќаните, онаа стока 

што остана, дали е тоа зеленчук, дали е тоа воче, дали паемиш, они купваја и по улиците со 

количка туркаја и продаваа овај. Во главном работлив народ, никој не седеше. Не ги знам 

дали некој се занимаваше со кражба. Да речат: У, овај го фатија, Евреин е, украде то и то. 

Као деца имаше кражби, ово оно, овај вероватно дали нивната религија, нивното воспитание 

не беше појава на кражба. Тоа можам да го потенцирам како дете дури бев. Во 

гимназијалното образование се продолжи таа работа, тоа е, али нова политичка управа. 

Дојдоа Бугарите, окупација.  

Временски код: 19:47 

Интервјуист: Така. Ќе стигнеме до окупацијата само сакав да Ве прашам уште неколку 

работи. Каде живееја Евреите во Битола? 
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Сведок: Во Битола живееја во еден, така, посебен дел, најповеќе. Тоа беа од другата страна 

на реката Драгор, во пределот кајшто е сега Здравствениот дом, Домот за народно здравље, 

на тој дел, тука во повеќе улици живееја најповеќе од Евреите. Поред то, они шо беа 

побогати, поголеми можности имаа, они живееја и на главната улица. Ево ќе видите онде, 

сега е кафиќ, горе е синдикатот, тоа е еврејска куќа, беше за време на бивша Југославија 

аптека долу, а горе живееше фамилијата. На баалконот има давидова ѕвезда. Овај, во тие 

шарите давидови звезди две има. И, ни германската полиција, значи кога врвеа тука низ 

главната улица, ни бугар, ни бугарската војска, никој не ги откри. Покасно, не знам по кој, 

по која причина, ни кажуваа: Абе видете како има знак. Оооо, и како? Значи цело време на 

окупација они не дозволуваа. Штом ќе видеа то го отстрануваја. А овде остана и сега како 

составен дел на балконот тој орнамент постои.  

Интервјуист: Дали имаа религиски објекти во Битола? 

Сведок: На жалост разурнати се. Овај, кај шо е... 

Интервјуист: Ве прашувам пред војната. 

Сведок: Да де, како немаше. Во Битола имаше две синагоги. Една главна и една споредна. 

Овај, главната синагога а, се најдува, остана само плочата. Не знам како ја разрушија, кој 

се, што стана, дали кога рушеја, оти голем дел од тој централниот дел го разрушија нашите, 

одма после војната, ослободители, правеа плоштади за сто иљади души митинзи и да се 

прават. И така, како што беа условите во тоа време. И работеше до не знам кое време, после 

стана развалена, разрушена. И го отстранија градежното претпријатие направи згради, 

односно дуќани се повеќето, и постави една плоча: Тука постоеше централната ав, авра, 

односно Синагога во Битола, кај шо главен свештеник беше татко му на еден раководител 

после војната во Скопје беше. Ќе се сетам малку покасно на овај. Така да, овај, од то постои 

само плочата и еден дел од реликвите од тоа се пренесоа во еврејските гробишта. Еврејските 

гробишта коишто претставуваат еден посебен раритет и за Европа, тие се најдуваат на 

крајот на Битола, заградени, не, беа уништени и запоставени и изгнасени, затвраа таму коњи 

и не знам што оно, овај во социјалистичка Македонија ги обновивме ние, државата ни даде 

нешто пари и инвестиравме и голем дел од ова реликвите што останаа или кај некои луѓе 

што ги зедоја да не се разрушат, ги вративме таму. Така да еден објекат којшто има зад себе 

подигнат е уште со протерувањето на Евреите, тоа е, има колку четири-петстотини години, 

од Шпанија, кога дојдоа тука, го подигнаја објектот, го купија местото, го заградија и овај, 
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многу интересна е, ако ја немате погледано треба да ја погледате оградата од железо, ковано 

железо со орнаменти, многу убава и портало, влезо на. Ете тоа, тој детаљ.  

Интервјуист: Кажете ми каде се собираа Еврите во Битола? 

Сведок: Во Битола се собираа во клубо или во општината, Еврејска општинасе викаше, оа 

е во центаро на градот, преку, од другата страна на работничкиот универзитет, таму беше 

пионерски дом долго време. Овај, со денационализацијата му е вратена, а еврејската 

општина го реновира цел, и еве го четири-пет години стои затворен. Бидејќи едно време бев 

во тоа македонското-еврејско здружение инсистирав, беше претседател на општината 

Мизрахи од Скопје, идеше он неколку пати тука: Абе затворен стои, пропаѓа, реновиравте, 

напрајвте се, дај да го активираме да биди културен центар. Тука се одржуваа игранки.  На 

тие игранки идеја и Македонци и Евреи, има многу убав мандолински оркестар. Ништо, не 

потегна за тоа, дали не се заинтересирани, дали немаа средства, дали, не знам тоа.  

Временски код: 25:45 

Интервјуист: Ми кажавте дека одевте во еврејското маало.  

Сведок: Да. 

Интервјуист: Дали сте слушнале некогаш некакви приказни каде што се застрашуваат 

македонските деца да не одат таму? 

Сведок: Да. Овај, кога се беревме навечер децата игравме, улицата беше втора, второто ово, 

вториот дом. втората куќа. Оти мајките имаа работа,ти излегуваш надвор со другарите и 

сега надвор ко ќе ојме: Кај помина? Е поминав таму. Абе не ти беше страв? Викаат оти 

Евреите то и то. Не бе, ништо, не ми беше страв, некој ќе речи. Абе јас слушнав оти, вика, 

овај може да те фатат и да те затворат, па не знам во буре да те стават и така натака.Тоа 

имаше такви прикаски, детски коишто, тоа меѓу децата. Дали некој ги кажуваше, дали не, 

али имав слушнато. И, а ние со другарите малку покасно као поголеми поминувавме низ 

тие еврејски улици и никој. Имаше една група за време на окупација, првите години, 

милитаристичка беше тоа Браникот, и тоа Отец Паисиј, они одеа ноќе, првите години уште 

пред да и депортираат Евреите, одеа, кажуваа, тогаш петти клас гимназија, петнајсет години 

овај, и јас не се гледам во камерата малку си дадов слобода овај повеќе, и кажуваја оти 

групи од оние пак деца, натерани вероватно од некој повозрасен, со камења маваа по 

еврејските куќи да ги плашат. Овајјас не го имам видено то. 

Интервјуист: Кој Ви го кажуваше ова? 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Сведок: Па сега не можам да се сетам кој ми го кажуваше тоа. Не можам да се сетам 

разбираш, али имав слушнато оти имало и такви работи, а дали е то така или не, тогај беше 

наплив на нацизмо којшто се ширеше то како таков и веројатно некои нацистички групи, а 

Браник беше како југенд Хитлер, тоа беше бугарската верзија на југенд Хитлер. Е сега не 

сум видел со свои очи, предшеесет-седумдесет години не можам кој е, али то сум ја слушнал 

дали во некои разговори, дали од некои други коишто ми прикажувале, не можам то да го 

потврдам. Али воглавном сум слушнал за ова.  

Интервјуист: Се сеќавате ли на моментот кога пристигна германската војска во Битола? 

Сведок: Овај, пред да пристигни германската војска во Битола пристигна, бидејќи живеев 

на главната сообраќајница, тоа е 4 новембар, таа води од Грција, од Лерин за оваму прво 

стигнаа три англиски коли. Дојдоа, овај, поминаа низ ова улица, и народот: Англичани, 

Англичани. Се сеќавам јас бев ученик и отидоа од Битола према реката Црна и видоја дека 

е разрушен мостот. Српската војска го имаше разрушено мостот за прелаз од кај Прилеп 

према Битола, значи разрушен мостот, и они се вратија. Прво тие влегоја. Вероватно дел од 

англиските војски коишто се најдуваа во Грција, коишто требаше да им се супротивстават 

на Германците. Другиот ден, наредниот ден го поправија мостот и влегоа германските 

војски. Тука бучеше многу. Овај, и еден битолчанец, задоен антифашиста, како шо 

поминуваја колите, скокна на тенкот оти тие беа слободно излезени, стопна на тој 

Германецот и го убија одма уште налице место тука. Значи првата жртва битолчанецот шо 

ја даде на влез на германските војски. Германските војски, првите тие, не се задржаа многу, 

тие продолжија. После дојде друг ешалон, тие помирни, го окупираа паркот, окупираа 

простори, ги наместија своите топови и тенкови и така натаму, коли борни шо ги имаа, и 

заведоа полициски час. До колку сато можиш да се движиш, после не можиш да се движиш, 

овај, зато што има стрељање. Стој!, не го разбра Германецот, Халт! и одма стрела. Така 

народот беше застрашен, тогаш дојдоа германските војски, се распоредија низ градот, го 

окупираа и мал дел се задржаа тука и продолжија, ним им беше цел, Грција и така натака 

кајшто се водеа и борбите на Крит. А, покасно му дојде појачање, за Германците да можат 

да се ослободат и да дојдат Бугарите и да ги преземат, овај, местата. Они знаеја, тачно знаеја 

каде треба да дојдат. Овај, имаа карти, тогаш беше, вие не памтите, тогаш имаше многу они 

имаа еден систем, тоа се викаше тотална шпиунажа, секој мора да биди шпион во Германија. 

А то значи, одиш на пат туриста си, сакаш да видиш некој објекат али ќе донесеш податоци. 
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Ќе одиш таму и таму али ќе донесеш податоци. Во Битола знаеја каде се касарните, каде е 

ова, општината, каде е војската, каде е командата, се обележано на карта и одма ги фатија 

пунктовите. Така да, една отворена книга Југославија беше, уопште незаштитена, така да 

може овај да, со сигурност да дојдат и да ги земат главните пунктови. Или каде е радиото, 

во то време радиото беше важен медиум, овај, идеа, значи тачно знаеја се записано каде 

треба и што треба да направат. И личности. Овај, има една книга, се вика Пукотине 

Краљевине Југославије. Тамо се записани сите коишто соработуваа со германските 

обавештајни служби. И тие беа љуѓе овде во Битола, ние ги викавме Германецот. Овде е 

пуштен пет години да мирува и кога ќе му треба тогаш да го активира. Значи господинот 

мајор, познат електро, елекрто-техничар бил одма кога дојдоа го гледаш он, одма облекол 

германска униформа. Значи тие билесоработници, билетука со нас си живееле, работеле, се 

женеле и така натака. Значи имале една многу спремна организација која треба да му завиди 

човек.  

Временски код: 33:53 

Интервјуист: Кога дојдоа бугарските војски? 

Сведок: Па, после неколку месеци дојдоа бугарските војски.  

Интервјуист: Дали се промени животот во Битола кога дојде бугарската војска? 

Сведок: Као ученик, од оваапреспектива кога ќе гледам, друго размислувам, инаку ќе 

кажам. Као ученик, за нас дојде нешто ново. Слушавме преко Радио Београд, слушавме и 

Радио Софија. Пред да дојдат Бугарите и веќе почна. И сега, овај, многу зборови не ги 

знаевме. На пример: Внимание, внимание! Овде говори Радио Со... Внимание. Го прашувам 

мојот родител: Абе шо е то, како не знајш, па не знам шо е то внимание. Па пажња, ние 

учевме српски, не тераа се повеќе, внимание не знаев. И дојде бугарската војска углавном 

беа резервисти, не беше редовната војска што дојде. Резервисти донесоа, можда имаше и 

редовна војска, не знам, и апел до населението, пошто нема ресторани, нема оно, да прими 

по некој на ручек, на храна, за еден-два дена да го прими. Да се снабди касарната, да можи 

тие дојдени љуѓе да ги прехрани. И сега од маалата се договараат: Ај ќе одиме да земеме по 

некој човек да им помогнеме, немаат шо да јадат. Дојдоа они, Бугарите дојдоа погладни од 

Македонците. И излеговме, јас бев дете, на свои три-четиринајсет години, заедно со татко 

ми отидовме таму кајшто е општината, тогаш беше дивизијата, така ја викавме, оти таму 

беше командата на војската и застанавме пред еден: Од кај си? Ни кажува од Ловец, ова-
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она и прај муабет со мојот родител. Ево чекаме, рече, ни рекоа овде ќе се јават некои да не 

земат на храна. Како, рече, на храна? Па така, да ручаме, да вечераме за денес, за ден-два, 

дури да се оспособи мензите таму во касарната. Е ај, рече, дојди со нас ако сакаш, кашетан 

го гледа татко ми. Од кас си, го прашува, шо си, учител бил, али сега резервиста. И јас го 

прашав татко ми: Како зборувате? Па ти не го разбираш? Не го разбирам. Значи како дете, 

петнајсгодишен не разбирав ништо од бугарскиот јазик. А тој со татко ми прави муабет 

вероватно. Дојдоа кај нас и после, овај, почнаа редовно да се, овај, власта да ги превзема 

функциите. Учили, отидовме ние на училиште да прашаме, да, ни рече, за десет дена ќе 

имате курс по бугарски јазик пошто не разбиравме. Ќе учите на бугарски јазик, ми вели. На 

бугарски јазик ќе учиме, добро. И отидовме курс, два месеци курс, ги учевме, оти имаше 

полно работи не ги знаевме. На пример бројки, на бугарски знаеш како се вика?  Не. Число. 

И ќе каже: Числото пет, числото толку толку прави. Ние знаеме број или нумеро. Кое 

нумеро седиш? То. Кој број? А кое число, шо е то число. Дури научивме, али добро младиот 

човек то, учевме заедно и, овај, децата од еврејска националност. И тие ичеа, сите го учевме 

бугарскиот јазик. И ги отворија паралелките и почнавме да учиме, тоа беше четириесет и 

втора година, учиме сега на бугарски јазик, ни предаваа, сега нешто разбиравме, ни донесоа 

учители од Бугарија, а нашите, македонски професори шо беа ги пуштија во Бугарија да 

учат. Ќе напрајме малку пауза. 

Временски код: 38:42 

Интервјуист: Како влијаеше бугарската окупација врз животот на Евреите во Битола? 

Сведок: Како влијаеше? Ах, од гледна точка на ученик во гимазија со свои шеснајсет-

седумнајсет години. Тој поглед можам да ви го дам. Ако гледам сега низ ова призма имам 

многу други сознанија, така да... 

Интервјуист: Од тогашна перспектива. 

Сведок: Првата година кога дојдоа Бугарите не беше нешто посебно да ги издвојуваа 

Евреите. Вероватно со политиката на Германија која инсистираше да се спроведува и на 

сите подрачја кајшто имаше свои сателити, Романија, Бугарија и така натака, овај, се 

спроведе таа политика, ах, на еден посебен став према еврејската нација. Во почетокот се 

сретнувавме во гимназијата, идеа таму другарите што ги имавме, Фаради, Феликс, не знам 

овој Хедуик, имаше, овај, и женски и машки, и тие, овај, во разговорите вообичаени вака, 

слушаме новини ќе бидат за нас, дали то, али живото се одвиваше. Да речиме у сабота ќе 
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имавме игранка у гимназијата, ќе дојдеа сите малку повеќе овај, за дискусија. Во тоа време, 

овај, некои организации почнуваа малку поинаку дејство. Имаше љуѓе коишто се вратија 

од тогашна Југославија, Краљевина Југославија, којшо беа таму, љуѓе коишо дојдоа од 

Белград, и рекоа оти се вршат големи рестрикции против еврејските жители. Тука не го 

осеќавме тука. Тогаш беа Бугарите, одевме заедно кога имаше веселба заедно, мислам 

ученическа веселба попладне, се праеше, имаше матине во еврејскио клуб. Веќе наредната 

година, овај, почнаа сите мерки кои требаше да се превземат. Прво изолација. Им забранија 

на учениците, оти му викаме: Зошто не идите на корзо? Не не пуштаат, не смеиме да идиме. 

Значи овој дел до реката Вардар на другата страна можеа да, таму да одат, таму да се движат. 

Не смееја на оваа страна да се движат и да, зато што ќе бидат казнети и затворени. То им 

прочитале наредба бугарските власти. Второ, после еден месец, два, гледаме дојдоа на 

училиште сите имаа звезди. Жолти давидови звезди. И прашуваме, големи казни, овај, татко 

ми можат да го затворат ако не ги носиме. Ние мора да се разликуваме од сите. Тоа беа 

првите знаци, којшто ние како ученици викавме: Абе зошто? Шо ти е ова? Ние мислевме 

некој беџ му е. Шо нешто и ово, е то рече ни наредија. И татко ми вика ако не го носиш ќе 

не казнат, можи да ни ја земат и куќата, можи ова и така натака. Значи тоа беа првите знаци. 

Во, кога се појавија тие работи, почна младината еврејска да се организира бидејќи се 

дружеа со голем број на македонски младинци. Овај, имаше тогаш сугестии да они морат 

да се склонат зато што ќе дојди време да ги депортираат. Они не веруваа оти депортација 

ќе има, мислеа само ќе, бидејќи Германија имаше потреба од работна снага, ќе ги земат само 

машките да работат, бидејќи, овај, нема довољно работна снага собираа од сите држави 

сателити што беа. И од Балканот и од подалеку и за да работат во Германија, ето во нивните 

фабрики за оружје или за што им е потребно или за храна, и поред то што све се извезуваше 

за Германија, они плаќаа со тие ратните германски марки и они беа, така као уплашени, 

избезумени. Ќе дојди на училиште, не прати настава, абе не знам, вика, слушаме Радио 

Лондон, слушаме ово, слушаме оно, а тогаш бугарската власт ни ги запечате на сите 

радијата. Тогаш беше једино средство радиото и печат, само Радио Софија можеш да 

слушаш, не смееш друга радиостаница. И оние коишто беа посмели малку, ќе ја отвори таа 

пломбата и ќе слуша Радио Лондон, а они можда имаа и посебни, овај, по два телевизори 

или по што, и ќе слушаа, овај, што кажуваат вестите од Европа, од Русија и така натака. Се 

слушаше Радио Лондон и Радио Москва. Во тој период, овај, тие беа прилично исплашени, 
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се собирваа рано дома, помалку се дружеја, не идеја. А бидејќи ратно беше времето и ние 

сите пошто имаше полициски час. Пример до седум сато не си дома, надвор ако те фати 

полиција те носи во затвор, те малтретира, те испитува и така натака, затоа што во тој 

период Комунистичката партија на Југославија, па и на Македонија, правеше отпор набаза 

на сугестиите на раководствата нивни, правеше отпор према непријатело. А тоа беше да се 

спречи, тоа беше општата офанзива против фашизмо. Да се рушат мостовите, да се рушат 

пругите, а, да се саботира германската војска, да не му се продава то и така натака. Сите тие 

работи ги спроведуваа активистите на Комунистичката партија. Тие, бидејќи се дружеа и 

голем дел од еврејските младинци, и они стапваа во тие редови. Дури и во раководството 

на градскиот комитет еден период беше, пошто ухапсија неколку Македонци секретари, 

Евреин од Битола беше секретар на, овај, партискиот комитет на Битола на Комунистичката 

партија. Целта беше тогаш и сугестиите беа да се младите љуѓе, да се заштитат, а заштита 

е тоа, да прејдат во илегалство. Тое е еднио начин. Другио начин, слушавме, овај, ако не 

можат, оти илегалство е тешка работа, треба да бидиш скриен еден месец во таа и таа куќа, 

дали ќе ти донесат храна или не ќе ти донесат, стално блокади, овај. Во Битола се правеа 

таканаречени блокади. Значи денес блокада. Нема излегување од куќата. Дома седиш и овој 

сигурно го однесол тамо. Нема храна, нема ово, нема оно. Значи илегалството не беше 

лесно. Послеи имашедруга сугестија бидејќи во тој период на позив на Комунистичката 

партија излегоа партизански одреди. Сугестија да одат во партизани. И третиот начин 

поголемите младинци шо беа, овај, ах, окупираните територии да ги напуштат. Да одат или 

во Бугарија или во Италија, односно Албанија. А италијанската окупација беше до Ресен, 

значи тука беа Италијаните, и секој којшо ќе пребегнеше таму, Јевреин или од друга некоја 

националност, беше спасен, не го даваше власта на Германците да го ликвидираат. Исто 

така и во Бугарија. Во Бугарија сите битолски студенти шо беа на студии сите се спасија 

или некои шо беа осудени затвор. Во затвор во Бугарија се спасија. Сите шо останаа тука 

во тој период, овај, беа еден ден, тоа после малку ќе ви го опишам, овај, ако има прашање 

за то, како јас го очарав тој ден, многу тежок, многу тмурен за мене, како ги носеа поворката, 

овај, корача, овај, по улицата 4 Новембар према железничката станица. Многу долга колона, 

со сати одеше. Се влечеа стари, млади, деца, во колички некои, некои ги туркаа, тоа е језива 

работа, не можи да се опиши, што, овај, бидна тој ден.  

Временски код: 48:57 
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Интервјуист: Да, да. Опишете ми, Ве молам. 

Сведок: Па ево со то, разбираш, и да завршиме со то. Еден ден, тмурен беше дено, како сега 

се сеќавам, ученик јас во шести клас гимназија, свои пет-шеснајсет години, се спремам за 

да одам на училиште. Сабајлето, рано, татко ми вика: Кај одиш? На училиште. Вика: Не 

пуштаат надвор. Јас излегов за на работа, ме вратија одма. И тоа со погрдни зборови: Назад! 

Абе викам имаме писмени денеска. И станав, земав чантата на рамо и излегувам низ варата, 

одма тоа е тука на ќошот од 4 Новембар и нашата, во бугарско се викаше Иларион 

Макариолски, а сега се вика Ениџе Вардар и ние пошто бевме број два. Таман излегов од 

ќошот кајшто овој и имаше четворица, двајца полицајци и двајца војници. Се стрчаа према 

мене: Каде?! Па му викам на гимназија, имаме писмена. Каква писмена, назад. Почнаа да 

ме псујат, и јас се вратив назад, викам е блокада. Кога имаше такви блокади кога не пуштаа 

никој од куќите да излегува или некој атентат некој бугарски раководител или има некоја 

група партизани влезени во градо, значи блокада градо за да ги фатат тие. Не помисливме 

одма оти и чекаме, не смејме да излезиме никаде, до врата не смееш да излезиш. Ако 

излезиш на прозорот, Внатре! викаат. И по едно време слушаме по улицата, така дали заросе 

малку, од тешкиот ден вероватно што беше, или овај, гледаме. се влечи колона од љуѓе. Шо 

е ова бе? Некои плачат, некои ово-оно, и излегуваме да видиме што е ова. Аууу, депортација 

на Евреите. Еден комшија успеа преку улицата да дојди кај нас дома и ни вика: Сите Евреите 

шо ги познавате, сите, рече, ги носат на железничка станица. Ауу, каква. Ние имавме така 

еден прозор, малку затскриен, излеговме да гледаме. Гледаме, гледаме, и сега гледаме некои 

ги познаваме. Јас гледав, овај, колеги, мои соученици, разбираш, одат со татковците, со 

родителите. Овај, значи тоа е една многу жалосна глетка. Многу тешка глетка. Млади одат, 

под раце ја зел мајка му која одвај се влечи. Стар човек со количка го турка. Некој на рамо 

клал некои куфери и ги носи. Една работа многу достојанствена ми се виде, овај, то беше 

еден стоматолог, многу добар стоматолог, градо го ценеше, доктор Медонса. Тој многу 

достојанствено врвеше, со своите два сина за рака ги држеше, сите имаа по едно ранче, по 

една торба и ништо повеќе. Корачаа достојанствено, полека. За разлика од некој, гледаш 

јорган завиткал, и јоргано го носи, не знае кај ќе спие. Дали на улица ќе го клат, дали од. 

Значи една таква ситуација конгомерат видовме многу пријатели шо ги познаваа. Ние,кај 

шо е сега Домот за народно здравје, а местото кај шо се овие гаражите, таму имаше една 

куќа еврејска, наша беше, и ја издававме под кирија. И го видовме Моис, ми се јавува од 
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таквото, знаеше тука кај живееме оти идеше, и татко ми излезе да види. Абе, рече, за три 

месеци ми нема платено, ха, ха. Излезе, му се јавува, сака нешто да ми кажи. Ама тие знаеш 

маваа со кундаците, цел кордон од жа, од овие полицајци, од ова, не ги оставаа ни да се 

јават, а и ни претат нас. Ми рече можи ја остај киријата. Значи во една таква работа татко 

ми гледаше то оти беше животот доста тежок разбираш, со многу мака се заработуваа, овај, 

тие имаа и крава таму, и не знам шо. Е после то, можам да кажам ојде татко ми да види шо 

стана со куќата, не му дозволуваа да влези. Запечатени сите куќи, помина нивна комисија, 

зеде шо треба, послем ево ја куќата. Стварите ги собраа сите, па сакам да ви кажам оти во 

тој период беше многу тешка сликата. Значи старци одвај се влечат, овај, еден со друг си 

помагаат, а мајки со деци, со децата, некоја у крило го држи, ова, родители од една страна 

носи количка, турка со ствари, од другата жената ја ставил под рака, а таа со децата. Значи 

тоа е, не можи да се сфати што можи и како брутално. Не оставаја ван од кордоно да излези. 

Во тој кордон, така како шо беше, успеаја некои љуѓе, оти они пукаја, можда успеаја некои 

љуѓе поред портите, оти отворена портата и ќе влези и готово. Макар и тераа портите да 

бидат сите закључени, не смее никој да се јавува. Успеаја некои во текот на поворката да се 

скријат. Дали имале среќа, дали така им било писано, тоа не знам. А, видов мои школски 

другари коишо беа во училиштето, Овој, син му на овој Мушон, еден шо беше, па овај. А 

на некои шо му советуваа, ова, после ослободувањето се јавија. Два-тројца побегнаа во 

Албанија и дали имаа, вероватно да имаа и пари, и таму можда и работеја, викаа работевме 

све, ово - оно, ама спасивме животот. Родителите ни загинаа. Некои отидоа во партизани 

као тој Бусник, Миси Алба и некои други, тие со партизаните некои загинаа, Соломон, како 

го викаа Мо партизанско. Некои загинаа во партизаните, некои останаа живи, добија 

чинови, некои високи чинови во македонската војска, се вратија назад во Израел, тамо 

живеат, имаат фамилии и така натака. Главном сликата на депортацијата на битолските 

Евреи беше стравична. Овај, бугарската војска не штедеше тука никој, вероватно по наредба 

на германската, на германските власти мораше да ја спроведи, макар да они се изборија за 

Евреите коишо живееја во Бугарија, да не се депортираат, бар така вика историјата и дури 

цар Борис својот живот го положи својот живот што не го послуша Хитлер, значи бил 

отруен, али главно ги спаси како такви. А овие сите, од овие подручја на Југославија, беа 

сите, овај, грото од нив ликвидирани, одвен оние коишо не успеаја да се спасат под а, или 

да прејдат во илегалство или пак да прејдат во интернација некаде, во некоја друга држава. 
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Прошлиот пар ме прашавте на една работа и сакам да ја потенцирам и сега. И стално ја 

викам. Ме прашавте дали имаше некоја организирана организација која ги прифаќаше 

Евреите. Која им сугерира шо да направат. Освен поединечни случаи коишо ги скрија, еден 

од нив е Борис Алтипармак, коишо голем број Евреи он ги скри дома, со голема одговорност 

да те стрелат тебе и села фамилија, не плашејќи се, ги прибра дома, ги скри во своите 

подруми, тавани и така натака. Освен поединачни случаеви коишо успеаја по некого да 

спасат, овај, ни Црвенио крст, ни, оти сите раководства на хуманитарна организација, а, беа 

на чело со Бугари. А Бугарите ја спроведуваа германската политика. И да сакаа 

Македонците не можеа да направат друга организација. Освен Комунистичката партија 

имаше и некои членови на планинарското друштво Битола коишо префрлија овај, Евреи, 

значи од еврејска националност овај, во партизани или ги скрија во некои станови. Једина 

организована сила во тоа време беше Комунистичката партија. И она им сугерираше, можда 

не можат да го сфатат од надвор, али ние шо бевме очевидци, они стално им велеја: Ќе ве 

депортираат. Ќе ве депортираат. Да знајте, имаме сознание од Белград. Како постапија во 

Србија, така ќе биди и овде. И, овај, она успеваше на некој начин да еден дел од тие членови 

да ги преориентира кон партизанските одреди. Друга организована сила немаше, бар во 

Битола, не знам во другите градови на Македонија. Ова го тврдам со најискрени чувства, не 

да му дам посебно значење или, али, тоа е вистината.  

Временски код: 1:00:05 

Интервјуист: Кажете ми само една работа. Дали видовте што се случи со имотите на 

Евреите? Со работите коишто им припаѓаа, со еврејските куќи. 

Сведок: Овај, еврејските куќи, овај, покасно од сознанијата од моите родители, беа 

продавани. Значи беа организовани и продавани. Еден дел во приватна сопственост, еден 

дел остана во државна сопственост. А нашата власт покасно кога дојде, после 

ослободувањето, ги национализира и голем дел од тие дуќани се национализирани уште. 

Кога го раководев Македонското-еврејско друштво покушававме ние да 

денационализираме некои од тие дуќани, многу тешко оди таа процедура. Нема живи 

власници, овај, се јавува Заедницата на Евреите, тие застапници. Се сеќавам со заедницата 

разговаравме да она книгата Евреите во Битола што ја има Џоџа написано да ја напечатиме 

на енглески јазик и сега ми викат од таму: Види, ослободи еден дуќан од 

денационализацијата и со тие пари ќе ја отпечатиме во многу примероци и ќе ја пуштиме 
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во цел свет. Прво јас не сум власт, му викам. Јас тогаш го раководев научното друштво, 

можиме да помогниме во смисол на то да авторот го замолиме да ми помогни, да додајме 

уште некои нови елементи во таа книга коишо е прилично интересантна и богата ссо 

податоци и да ја напрајме, али ние не можиме да делуваме на власта. Тоа е едно и второ 

слушав, не сум видел тоа, во куќи на некои раководители, тоа Бугарите шо беше 

интересантно и убаво, тоа они го однесоа во Бугарија. Значи во тоа време немаше кристали, 

немаше гоблени, да не зборуваме за златните работи коишо ги имаја. То беше однесено све 

во царството Блгарија како шо викаа. Еден дел којшо остана како таков, овај, кажуваа некој,  

ја не знам, ученик, не можам да кажам, дали сум го видел тоа таму или не, да во куќите на 

некои од раководителите имаше, рече, еврејски работи, од покуќнината. Е то: кристали, 

гоблени, нешто што во то време бешпе реткост. Јас не сум видел, не можам да го потврдам, 

али сум слушал такви работи, дали е то вистина то треба истражување да се направи каде 

било, дали уше постои, од кое место и така натака. Имаше и следна работа. Еден дел од 

средствата на Бугарите на овие, на Евреите, коишо ги имаа закопано. голем дел златни 

работи, златници и такви, беа, овај, покасно откриени. Значи шо ги купи некои тие куќите 

открија, али се вратија фамилии коишо во таа куќа одеја и: Имам остаено тука нешто. Копаја 

и си ги најдоа парите, се вратија од Израел или од други држави кај шо беа. Тука завршува 

прикаската за моето видување од тој поглед на ученик со некои дополненија сега и некои 

нови согледувања, прикаската за битолските Евреи.  

Интервјуист: Ви благодарам.  
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