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ИНТЕРВЈУ СО ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ - ТАКЕЦ 

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

ни ги кажете Вашите сеќавања за животот во Битола пред и за време на Втората светска 

војна.  

Сведок: Во секое време на оваа тема.   

Интервјуист: Кое е Вашето име и презиме? 

Сведок: Јас сум обичниот човек Димитар Димитровски, Такец уметничко име.  

Интервјуист: Кога и каде сте роден? 

Сведок: Роден сум во Битола на 1 септември, значи на почетокот на школската година 1922.  

Интервјуист: Ако се сеќавате, моите колеги беа, се сретнаа со Вас пред три месеци и 

направија едно интервју... 

Сведок: Двајседми јануари.  

Интервјуист: Денес сме дојдени со професионална видео опрема да ги снимиме Вашите 

сеќавања за потребите на Музејот на Холокаустот од Вашингтон. Кажете ми, каков беше 

животот во Битола пред Втората светска војна? 

Сведок: Ах, тешко е да се дае една оценка. Јас бев млад чоек којшто во гимназијата влезе 

во 1933. Точно тогаш кога почна да јење, да престанува Светската криза од двајсет и 

деветта. И се беше упатено на ревитализација на чаршијата. Селото беше осиромашено. 

Немаше кој да ги купи во Битола индустриските производи. Но, тргна. Занаетотскиот живот 

секогаш ќе тргни. Ахх, тоа е време кога младите, како и секогаш, имаа свои идеали. Во 

гимназијата тоа најмкногу се чувствуваше. Тука една група прилепчани, бидејќи немаа 

виши класови во Прилеп, а живееја во интернат во Битола и јас ги затекнав во горните 

класови, као Коле Чашуле, као Илија Милчин, као, овај, Боро Талевски, и од нив можев 

многу нешто да научам во смисла на социјалата. бидејќи тие го носеа Крлежа, хрватскиот, 

во џеб. Ние помлади учевме од нив, тука беше дружење и со Еврејчиња млади луѓе. За среќа 

во тоа време, кога Битола брои, триесет и петта година, 35500, има 3200 отприлика Евреи и 

околу3500 Срби од администрацијата, значи во едно такво милје навлегувам јас во 

гимназијата и во погорните класови. За среќа, реков, доаѓа рабин, првиот човек на 

еврејската општина, од Сараево, Аврам Романо. Со своето семејство, кое е исклучиво 

уметничко семејство. Неговата женаима престанато да го школува својот вокал на факултет 

бидејќи се омажила за Аврам Романо. Потоа неговите деца, веќе големки во гимназијата, 
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едниот е студент, Давид Романо, којшто свири труба, а Мориц Романо свири гитара. 

Виолина свири Аврам Романо. Вокал е, овај, сопругата на Аврам Романо. Тие имаа домашен 

оркестар, меѓутоа не се задоволуваа со тоа, туку културата еврејска и шпанска ја шират во 

Битола. Преку младите Евреи. А тука Макаби друштвото многу придонесуваа. Се појавува 

триесдеветта година првио глас на Балканите естрадни, Жана Фараџи, на тринајсет години.  

Црната Еврејка која ги пее тогашните евергрини. Адио керида, Ја вједи енис, ја вједи малес, 

а, потоа Стадата на Аргентина, Ој лунес, ој мартес. Сето тоа ние го учиме и во нас навлегува 

Шпанија, односно еврејска Шпанија навлегува во нас и Аврам Романои се создава едно 

милје на дружење, на младите Евреи со младите битолчани Македонци. Тоа е период кога 

општината многу се отвара и културното и спортско друштво на Евреите, Макаби, се отвора 

и приредува игранки на кои учествуваме и ние младите кај ними, а тие на нашите журки и 

така натаму. А новоотворениот ловџиски дом овде, кај крсто речено, тогаш. Еве, тоа е едно 

милје кое во исто време, за моја среќа, татко ми вработува две момчиња Еврејчиња. Тие не 

беа возрасни, но му дава лесна работа на лустрирањето на мебелот, да добие светлина 

мебело, фурниро, капламата, речено битолски, да сјаи мебело по чешки каталози. На 

Магнолија плоштадот, беше Мориц и Аврам, а синови на Самуел амало, којшто нас ни беше 

домашен во нашиот дуќан, го опслужуваше татко ми. Носеше намештај, мебел, по куќите 

во Битола. Посебна приказна е Самуел, добриот Самуел. Самуел беше слаб навидум, добро 

граден, широка коска. Имаше раце еврејски, како лопати, а ноѕе број педесет. Замислете. 

Педесет бројка ноѕе чевли. Е тој го замоли татко ми. Рече: Газда Вангеле, ако сакаш да ми 

помогнеш, имам толку ќерки дома за мажење, да ми, да поработаат децата кај тебе мои, 

синовите. Татко ми ги прифати. Татко ми беше многу хуманист човек, го прифати. Е сега 

јас свраќав таму во дуќанот, нормално, како гимназист, тријесдеветта година бев во седми 

разред гимназија. Значи трета година како сега вишите класови на гимназија, и се пееја 

шански, еврејски-шпански песни, така во Битола се велеше. Тие бе еврејски, шпански, ама 

еврејски оти Евреите ги популаризираа. И ги замолив. Викам: Мориц,имате вие 

некојагитара еврејска, Евреите, дајте ми ја малу да приучам да свирам, напишете ми на 

обична хартија овие шо и слушаме песни во кино шо се пејат, во филмовите и така тие ми 

напишаа неколку песни, јас ги учев и денес дури ги знам. Тие влегоа во вечнато моја 

меморија, но видете, ме насочија по еден пат, по еден азивут, за цел живот. И јас денес кога 

разговараме, јас многу радо се сеќавам на сите мои приредби сега шо ги прам, на тие 
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специјални шоуа, Ла палома бјанка две илјади и деветта, на осумдесет и осмиот роѓенден, 

роденден мој, на сите. Еве, еве сега ќе имаме за Ромите, јас ќе внесам нешто од Евреите као, 

као аманет заостанато нешто, али вечно да живее во Битола. Младите генерации да го тоа 

знаат, јас со радост се сеќавам на тие песни. Јас и денес кога ќе ми речат на телевизија Тера, 

која беше тука сега дојдена, која мене секогаш ме придружува во активностите и еве дојде, 

и вечерва уштеќе има, ќе се  одгласи, единствена во Република Македонија таја, дека ме 

удостоивете од Холокаустот на САД во Битола, кај Такец дојдовте, ви благодарам, Тера ќе 

го тоа соопшти. А како не. Познат сум од телевизиите во битолскио, во битолското милје и 

во Република Македонија, и мислам, јас ако кажам ова нека не звучи нескромно, 

Македонија, ај за Битола, нема друг Такец, аа, персона уно сум, Македонија нема друг 

Такец, Балканот нема друг Такец, Европа нема друг Такец. Не знам за свето, вие одлучете. 

Вие сте гости кај Такец, кај Такец - новинар, публицист, хроничар, уметник сликар, 

композитор, поет, шо сакате повеќе?Господ даде, вие сте почествувани гости кај Такец 

вечерва. 

Времески код: 11:14 

Интервјуист: Почнавте да ми кажувате за Аврам Романо и за неговата сопруга. Се сеќавате 

како беше нејзиното име? 

Сведок: Ели, ми се чини. Е, а, Ева, Ева! Ева, Ева. Ева. Дојдоа од Сараево, Сараево и денес 

ги има сараевските Евреи. Култ како и белградските Евреи. И српските, култ кон Шпанија. 

Тие беа, овај, лабино Евреи, комбинација. Не ја заборавија Шпанија, втората татковина, 

иако ги истераја од Шпанија. Али ете тоа а. 

Интервјуист: Ми споменавте дека на Морис му побаравте гитара.  

Сведок: На Мориц. 

Интервјуист: На Мориц, така.  

Сведок: Ми даде. На таа гитара пишуваше Катанија. Треба да знајте, можеби за прв паттоа 

го откривам јас, Катанија е изворот, феничански извор од некогаш Феничаните, на жичани 

инструменти. Катанија беше поим за читани, за жичани инструменти, харфи и така натаму, 

гитари и така. Е таа некоја стара гитара, кај ја пронајде Мориц не знам, со една жица 

скината, сиромаштија, не купиле, па ми даде. Јас на пет жици наместо на шест учев малку. 

А тоа е прва гитара и така натаму, гледате на првото, као на прва љубов со жената, со 
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девојката, пак за среќа јас ја имав и за прва девојка Луна Ароести, Еврејка. Сега кај да ојме 

потаму? Ха, ха.  

Интервјуист: Само да Ве прашам за Жана Фараџи. 

Сведок: Ок.  

Интервјуист: Како ја запознавте? 

Сведок: Жана Фараџи дојде со сестра ми дома кај нас. Чифте фурни, денес улица 4 ноември 

број 29. Сестра ми не продолжи гимназија, имавме можности. Но ја дадоа на училиште за 

подготовка на жени за домаќинство, за добри сопруги, таму се учеше и француски јазик. 

Тогашбеше франкофонијата меѓу двете војни важно како сега шо е, овај, енглескио јазик. 

Таму беше и Жана Фараџи. И беа другаркисо сестра ми Славка. Така ја запознав, тринајсет 

години имаше. Беше експлозивна, убаво девојче, али грло, бисер. Бисер грло, прва естрадна 

ѕвезда на Балканот ја оценувам јас, за музиката јас знам многу, никој не можи да ме излажи, 

имам апсолутен слух, композитор сум, све. Жана Фараџи треба да се дигни на пиедестало, 

Битола да направи треба споменик. 

Интервјуист: Раскажете ми малку за Вашата девојка, за Луна Ароести.  

Сведок: Ах, пак Луна Фараџи дојде посредством на момчињата што работеа кај татко ми. 

Така и се запознав. Па знајте тоа е романтика, млади љуѓе, измешана ситуација, тогаш не 

беше сега односите меѓу младите турбо, тогаш имаше одредени граници, одредени норми 

и така натаму. Да се дојди до девојка треба да помини еееееј, тоа е период, адаптација и така 

натаму, сфаќате. Јас една вечер ја испраќам долу, живееше на периферијата на Ад-пазар, во 

горната страна, зошто Ромите беа од источната страна, џамбазите коишто тргуваа Роми со 

кољи, Ад-пазар, а овие, еврејската маала беше од другата и тука течеше еден јаз. Еден јаз, 

тоа е рекичка мала којашто е извлечена од Драгоро, реката главна на Битола, па течи, па 

напојуваше некои воденици надолу, Гини маале, на периферијата, е сега ние тоа го 

запаметив многу јас, со Луна одиме во првото испраќање, одиме покрај тој јаз таму, мала 

рекичка, разговараме, прајме, ова она, и јас, ех, тука и посветив неа стихови. Тие стихови 

ќе бидат објавени дури педесет и петта година кога јас ја имам и ќе ви дам тој текст, објавен 

11 октомври, овај март кога е Холокаустот во Битола, педесет и осма на петнајсет 

годишнината бев замолен од локалните власти да напишам нешто за Ромите. Бев новинар 

веќе и да напишам нешто. Јас напишав сеќавајќи се на Луна која загина во Треблинка заедно 

со сите, а да напишам Проштавај Луна. Зошто го избрав тој наслов? Го избрав во име на 
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Битола, во име на сите, простете ни браќа Евреи, не сме ние виновни што така ги загубивте 

животите. Во тој наслов има симболика, то нека се знае во Музејо на Холокаустот во САД 

+дека голема симболика има и тоа треба да се објави мислам во Музејо на Холокаусто, 

Проштавај Луна на македонски јазик, преведено и на англиски, да се об, на голем формат, 

тука е овај, поезијата, првите стихови посветени на една загубена љубов, на една загубена 

Луна. Не, внатре викам Арагонко, љубов моја, и така натаму. Ќе видите, ќе ви дам факсимил 

сега, од тоа списание на проштавање, и ќе видите. Моја е желба, а знам што значи тоа, како 

чоек од уметноста, да биди на голем формат во САД Проштавај Луна на значајно место.  

Времески код; 18:15 

Интервјуист: Дали работеше нешто Луна? 

Сведок: Луна беше девојка на која со тешка мака и се спремаше чеиз за мажење. Нашата 

врска не беше долга, наеднаш прекина, како? Нејзините ја испратија кај роднини во Солун. 

Дали затоа што веќе фатила еден христијанин, сфаќате. Што не знаеја како тоа ќе се изроди, 

но не беше нашата врска на Луна со мене. Бројни момчиња МАкедонци од таа периферија 

таму, кај сточниот пазар, северната, овај северната и западната страна, имаја односи да 

речиме интимни, како сакате, романтични, со Еврејќи. Тоа е период, велам, Аврам Романо 

ги отвори портите на зближување на младите во Битола. Што никогаш за четиристотини и 

педесет години не беше сторено. Аврам Романо е најкултурнио рабин што дојде во Битола.  

Интервјуист: Колку често одевте во еврејското маало? 

Сведок: Па тоа неколку пати на испраќање. Тоа е. На испраќање, на Луна. Откако она 

замина јас немав шо да барам во еврејското маало. Луна ја немаше повеќе тука. Шо се случи 

на крајо? Луна, јас кажвам во Проштевај Луна, во материјало кајшто е објавен, напишан, 

дека Луна ја виделе со рожба во рацете, со дете, веројатно омажена, што ли, она се вратила 

во Битола, за несреќа она, и она е веќе со сите, со своја рожба, во Треблинка оди.   

Времески код: 20:22 

Интервјуист: Кој Ви кажа дека ја видел? 

Сведок: Аххх,претполагам, претполагам. Али разбрав дека она се врати. Знајте кога разбрав 

дека се врати? Илјада деветстотини четириесет и втора, окупаторите кои се по налог на 

Германците тука присутни, Евреите треба да се преселат на левата страна од реката Драгор, 

бидејќи Евреи веќе имаше на десната страна, згради убави и така натаму. Е сега, да се 

преселат сите што носат давидова ѕвезда обележани, да се преселат од другата страна. И се 
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преселија. Се обзаведе еврејско корзо на млади таму, од левата страна на Драгор. Јас тоа го 

опишувам накнадно, подоцна, посветено на моите пријатели Евреи. Од левата страна идеа 

младите да се видат, да се допаднат меѓусебе, живото продолжува. Ти си со ѕвезда, жигосан, 

меѓутоа животот течи натаму. Се до смртта се движеа од левата страна. Не знам колку вие 

го регистриравте тоа шеталиште, природно шеталиште на младите Евреи од левата страна 

на Драгор, кај безистенот. Ете тука јас разбрав од еден мој пријател којшто дојде после 

војната, дојде да ги среди работите во историски архив во Битола. Да и среди и да кажи за 

семејствата, ова, она, којшто соработуваше со, на, овај информативниот блок за Евреите. Е 

тука некако, од некој јас разбрав дека и Луна се вратила.  

Интервјуист: Со што се занимаваа Евреите во Битола? 

Сведок: Јас имам една голема статија објавена за пред тргнување на, во логорот Треблинка. 

Колку се години, годишна, тие што влегуваа во вагоните на смртта. Што работеле тие во 

моментот. Да речиме млади толку и толку, стари толку и толку, највозрасни, семејства со 

тринајсет членови во фамилијата. Со девет членови, сето тоа го објавувам со статистика. 

Ми се чини говорев првиот пат, вие знаете за тоа, ах, тука е се дадено со што се занимаваа. 

Сите професии, сите професии. Само не колеа свињи зошто тоа Талмудот го забранува, 

нали Талмудот за свињи. Како што и свињите ги забранува и Шеријатот кај муслиманите. 

Тоа има свои практични причини, топлите краишта не трпат калории, знајте, техника на 

исхрана. Не е некој ритуал и тоа е добро, тоа е така. Е, од сите професии се занимаваа 

Евреите. Тука сакам да констатирам нешто што е многу важно, многу доблесно. Многу 

гордо. Никогаш не сретнав, на Широк сокак, главната улица во Битола, испружени еврејски 

раце за питачки раце, за просјаци. Тоа го решаваше социјално рабино во рамките на еврејска 

општинска заедница, богатите ќе платеа да не дојди таа црвена линија да се прекини и да се 

појави еврејскио роб просјаци. Као што има Роми и така натаму, еве и денес, ме сфаќате. 

Тоа е многу гордо, многу гордо и многу беа работни, многу беа работни Евреите. Кога 

збораме за професија, со гордост сакам да кажам низ дуќанот на татко ми многу кратко 

помина народниот херој Естреа Овадија на она, на светлост, на мебелот светлост давање, не 

беше тешка работа. Меѓутоа се вмеша синдикатот. Синдикатот тогаш рече млади љуѓе да 

не се вработаат чираци, малолетни, тешко било. Ова не беше тешко, и беше да му 

помогниме, ама не можеше според законот. Тогаш се повлекоа од дуќанот на татко ми. И 

си отиде Естреа Овадија која беше пркосно мом, девојче, не признаваше ништо, гордо 
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девојче, така ја запаметив. Ах, и друго, на фудбалските натпревари, ова сакам секогаш да 

го истакнам, имаше еден висок човек, колку моја висина можда, можда малку повисок, тоа 

беше Бено Русо, еве, со корпа семенки, семенки за грицкање. Ајде, викаше, топли семенки 

купете. И му купвавме. Бено, Бено, дај еден фишек, дај два семенки. Тоа исто момче беше 

партизан, тоа исто момче стана генерал. Прв битолски Евреин, прв генерал. Што значи 

условите прават во Бено Русо не живеел продавач на семенки, живеел генералот.  

Времески код: 26:45 

Интервјуист: Се сеќавате на некои фамилии еврејски коишто беа поистакнати во Битола? 

Сведок: Да, да, да, да, да, да. Една од поистакните, од поистакнатите фамилии беше 

фамилијата Челебон. Наспроти безистенот, во малата уличка, тоа беше уличка на мали 

дуќанчиња на Евреи. Е од нив ги купувавме капите гимназиски, средношколски, кајнив беа 

броевите, на пример: петти, број еден, петти, број два разред, да речиме, клас. А, оттаму 

првио хонорар шо го зедов јас по француски, еден ученик помал просветував, добив 

хонорар и прва кошула и кравата, вратоврска, купив од кај Евреин. Тука беа тие мали 

дуќанчиња. Едно од ними беше Челебон, голема фирма на штофови, на, и така натаму, 

голема фирма Челебон. Е тие изградија куќа на денешна улица Рузвелтова, од центарот на 

Макаби малку погоре. Цела таа улица Рузвелтова беше еврејска улица, на луѓе кои беа на 

доб, во добра економска положба, нешто подобра егзистенција имаа, влегоа од десната 

страна на реката Драгор, према центарот на Битола. Тоа е таа улица Рузвелтова кај Макаби 

и така натаму, тука беше и Челебон. Дојдоа и други, цел блок тој. Ах, али важно во Битола 

беше поим Челебон. Поим беше и ние сето тоа го знаевме. Имаше лоши гласини, на пример 

на македонските деца ќе протиреше некој не врете низ еврејската маала, што беше сосема 

погрешно, оти таму Евреите ќе ве земат и ќе ве стават во буре, и ќе ве дупат со игли, крв ќе 

пијат од децата. Јас оттаму врвев, кај дедо ми одев на дуќан во чаршијата, никој не ме 

издупи со игли. Сфаќате, ха, ха, ха. То некој протурваше против Евреите. Кој беше тој што 

го правеше тоа не знам.  

Интервјуист: Имаше ли во Битола бензиски пумпи? 

Сведок: Имаше, баш од дуќанот на татко ми подолу беше фирмата Асео, Асео. А подолу 

малку, на мојот поглед од прозорците од дуќанот на татко ми, беше, ехх, Колономос, на 

Жамила татко му, зградата. Беше на Жамила Колономос, партизанка и така натаму. И то, 
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ние не се познававме со Жамила, Жамила учеше во економско училиште, јас бев во 

гимназија, зато не се знајвме.  

Времески код: 30:08 

Интервјуист: Се сеќавате ли на некои од имињата на децата Еврејчиња што учеа со Вас? 

Сведок: Да, како не, мои другари. Јас имав и другари, не само, дали на нив се сеќавам?  

Интервјуист: Да. 

Сведок: Во нашиот, до, до матура, до матура беше Виктор Шабетај, ама до седми разред, 

крај, не дојде до матурата. Замина за Солун, тогап се разделивме со Шабетај. Али со 

Роберто, Берто Касорла ние бевме и партизани заедно, се знаевме и од порано. Дури и кај 

татко ми помина, работеше на лустрација малку кај татко ми, и во Седма бригада се 

сретнавме. Тој имаше виссока функција во Седма бригада, потоа во Деветта бригада бевме 

заедно, каде што јас бев како правник студент, бев на војно-судски закони ангажиран во 

штабот, а таму беше и Берто Касорла. Потоа Берто Касорла по ослободувањето беше воен 

управник на Битола, на Битола воен управник и по една година, две, замина за Израел. 

Негова желба беше, Берто Касорла, мој одличен пријател.  

Интервјуист: Дали се сеќавате на денот кога германсската војска дојде во Битола? 

Сведок: Да, како не. Овај, зошто се случија некои многу директни врски. На 6 април почна 

војната контра Југославија на Германците. И бомбардирањата и така натаму. Ние со 

семејството, татко ми беше на воена вежба во Скопје, мајка ми, јас и сестра ми заминавме 

на Баиро, да бидиме заштитени од евентуални бомбардирања, куќата наша беше до 

офицерски дом, воен објект. Бевме три дена горе, од 6 април, недела, беше убав ден, седми, 

осми, на деветти претпладне влегоа Германците во Битола. Двајца Германци загинаа кај 

мостот судски сегашен, од страна на еден српски џандар којшто беше качен на џамијата и 

оттаму со митролез стрелаше на мртвата стража на Германци на мотоцикл гондола кои тука 

загинаа на мостот. Се вративме сега дома, не на деветти, на десетти. И најдовме дома 

окупирана куќа од Германци. Генералот германски во нашата куќа. И неговиот аѓутант. 

Нема, не можиш да се буниш. Влегоа, нашле празна куќа, а нашата куќа беше нова. Тие му 

се видела убава куќа, нова, и влегоа кај нас. Влеговме внатре и ние, најдовме кај ќе се 

прибериме, тие во главните соби беа, генералот, и денес не знам, барам преку германската 

амбасада кој генерал беше на Луфтвафе којшто подоцна, одма некој ден подоцна изврши 

бомбардирања на Грција, кој кај нас спиеше во нашата куќа. Уште немам добиено ништо. 
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Комунициравме со генера, со аѓутантот, интересно е ова што прв дознав, можеби на 

Балканот, дека Стаљин ќе биде нападнат. Од аѓутантот, не дадов никаков повод. Тој виде 

дека пристојна куќа не можи да биди комунистичка, во нашата куќа виде убава куќа, и се 

отвори аѓутантот. И вели: Капут Стаљин, ми вели во еден момент. Јас него му поставувам 

прашање: Па викам, договор има направено со Молотов и Рибентроп, Советкиот сојуз. И 

тој вели: Ах, договор, каппут. Јас тоа го сфатив као шега, кој тогаш можеше да поверува 

Германија ќе удри на Советскиот сојуз. И вистина удри. То било вистина. Прв сознав. 

Интервјуист: Кога пристигнаа бугарските војници во Битола? 

Сведок: Бугарските војници дојдоа подоцна. Но во меѓувреме, во овој реквириран стан, на 

нашиот од Германците, најдоа празно. Веќе е реквириран. Знајте како е то во војската, каде 

нешто ќе падни таму останува сега засега. Во тој реквириран стан уште не се дојдени 

бугарските ефективи и администрација, доаѓа Балан, бугарски офицер, овај, потпуковник 

за врска со Германците. Балан е, колку јас можев да заклучам, од австриско потекло дојден 

во Бугарија уште во кнежевството, семејство австриско Балан, којшто живеат зад Правниот 

факултет во Софија, после видов тоа кога бев, и тој му е доделен за врска сега на, со штабот 

во Битола, овај германски, и тој сега исто има реквирирана одаја кај нас дома. И тој е гостин 

којшто не го чекавме. Ама тој е тука. Со Германците за врска, значи кај нас во нашата куќа 

гости така се остварува врската германска и бугарска. Да. 

Времески код: 36:14 

Интервјуист: Како се промени начинот на живот во Битола кога еве градот беше окупиран 

од страна на бугарските војски? 

Сведок: Да, да, да. Е сега, а, има една  мала анегдота по прашање воопшто на градот. Бидејќи 

овде, во време на Илиндено, работаше Егзархијата, бугарска, пробугарски однос е то. Беа 

училишта на Егзархијата, пробугарски. Во таа смисла дедо ми ми вели вака. Му викам на 

дедо ми: Како дедо Спиро со овие, со Бугарите нови? Дедо ми вели: Не се овие Бугари како 

старите тие Бугари. Тоа е општо мислење. По однос на Евреите веднаш наредуват Евреите 

сите давидова ѕвезда. Штом се поставува давидова ѕвезда да се преселат од левата страна 

на Драгор. То се прави. Значи говори веднаш за радикални, тешки радикални мерки. Зошто 

дедо ми вели така дека овие Бугари не се како тие Бугари кои сакаа на Македонија да и 

помогнат, да речиме во време на првиот Илинден, и овие се некои други, разни агенти 

пуштени овде гледаја да ќарат во чаршијата нешто, да, знајте како е то, го памтам кој што 
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ќе стигни да го то материјализира, на дедо ми тоа не му се бендиса. Овие Бугари не се тие 

што беа.  

Интервјуист: Која година го завршивте Вашето средно училиште, гимназијата? 

Сведок: Јас сум матурант, воен матурант, четириесет и прва година. Четириеста, четириест 

прва. На 27 март кога Белград му откажа послушност на Хитлер, а пошто следеше на шести 

бомбардирање на Белград, од страна на Луфтвафе, на 27 март професорите рекоа: Ние сега 

се разделваме, српските професори, којзнае дали и кога ќе се видиме, и така натаму, и 

прекина сето тоа. Сега на 15 мај четириесет и прва година иде администрацијата бугарска 

и војска во Битола, со тоа иди и просветните луѓе. И сега тие продолжуваат од нас,што сме 

се школувале на српски цела гимназија, од прво до последно, сега тие идат со краток курс 

бугарски, и то ревитализација на географија, историја и бугарски јазик да не претворат во 

Бугари. И тоа ние имаме диференцијал на бугара, овај на диплома матурска, српска со 

бугарска комбинација.  

Интервјуист: Дали го продолживте Вашето школување? 

Сведок: Да. Јас продолжив, чуден е тој однос, знајте, многу вешто постапив да не одам 

војник бугарски. И многу ми е драго што јас прв пат ојдов војник во нашата македонска, 

асномска војска. Во Седма бригада. А како се случи то ќе ви кажам накратко. Ние сме веќена 

курс летото бугарски. За да станиме Бугари, да добиеме бугарска диплома комбинирана. И, 

а јас, се говори, донесен е закон за сите матуранти во Бугарија што ќе ја завршат оваа година 

треба да одат да служат војници. Знаејќи го тоа, секој ден по малку исхрана, после часовите 

во гимназија, пеш одев по неколку километра на капење и пливање во реката Драгор во 

Дихово село. Таму има позната една, овај вир голем за, ко базенче и таму одевме. 

Секојдневно. Јас ослабев доста. И сега дојде на крајот од август, не собраја, овај, во 

дивизијата бугарска, не собраа да не мерат кој кај ќе оди од матурантите ќе оди бугарски 

војник. Исега еден мајор ни држи збор. Сега вие за царја и блгарска, Блгарија и така натаму, 

ха, ха, ха, ќе бидите војници, ќе ја браните Блгарија и така натаму. А претходно не имаја 

мерено и чекаја секој да помини ред да го регистрираат. На таблата, тука, ни напишаја на 

секој од нас нашите параметри, бројка, физичката бројка, килограми и разликата во бројки. 

Сметаја то. И јас идам меѓу последните и јас ја избришав последната бројка, сунѓер имаше 

воден со мастиљав. Го избришав и напишав две бројки подолу и ме гледа, ме гледа вака  

широк во градите како и секогаш, еве и сега, и ме гледа. На крајот рекоа: Не е годен, не е за 
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војска. Успејав значи. Е сега откако тоа успејав, морав да запишам факултет за да не одам 

потаму во другата година војник. И ојдов факултет и сега кога бараа другата година да одам 

војник јас им давам: Димитар Димитров, тогаш, студира право, ова она, и тие рекоа: Добро, 

сега нека студира. Ха, ха, ха, ха, ха.  

Времески код: 42:25 

Интервјуист: Каде студиравте? 

Сведок: Во Софија. 

Интервјуист: Колку често патувавте на релација Софија-Битола? 

Сведок: Ах, се случуваше тоа почесто, се случуваше, овај, но главните моменти кога овде 

првиот партизански одред Пелистер беше во една цајтнот ситуација и загина, бев во Софија. 

Можеби добро е што денес ме имате пред вас, можи не ќе постоев. Ако бев тука, знајте 

зошто, јас, ех, четиријес прва година бев во Софија. Во Софија купив своја гитара. Тогаш 

беше многу популарен Бенамино Џили, оперскиот пејач и од филмови, Таљанец. Јас на 

пример, ах, неговиот репертоар знајте како го изведував? Ако во трамвај се качеа Бугари на 

Витоша, на екскурзија сме и се враќаме, забораваја. Ако јас пеев со друштво Македонци 

таму, со гитари, тие забораваа да слезат на своите станици. На друга некоја ќе одеа оти 

сакаат да слушаат. Мама солтанте феличе, онаа позната, популарнана Бенамино Џили. Или, 

хах, а што како и да је, е сега како таков се враќам во Битола. Битолската младина 

организирана знае за мене. Знае и од порано. И сега вели сака да ме искористи: Такец, ќе 

дојдиш, имаме журка младинска, омладинци. Во јануари, на Водици, јануари четириесет и 

втора. Да, кај Павле Кипровски овде во близината, Павле Кипровски и сестра му потоа ќе 

одат партизани. Значи знајте сега каде ме влечат, кај да одам. Одам, внатре се пеј, уфрлаа, 

уфрлаа Бугарите шпион, агент. Е тој агенто вели: Много обичам музиката. Ама тој така 

вели, тој дојде за друго. Ама ние сите знајме дека има агент. И ние пејме, ова: Еееј, Рома 

негра или нешто друго, актуелни мелодии, младините, младините, младините играат, праат, 

тоа како денес, ама мислиме друго. Во гитарата моја се фрлаа пари и се вели: Ајде за 

музиканто. Тој шо свири да добие пари. Знајте како е. Ама во другата страна, во одаја, се 

истресваа парите од гитарата за организацијата. Тоа е прва журка на која учествував. Се 

враќам во Софија. Во Софија се дружам исклучиво со деца емигранти на Македонци од 

порано, од Илинденот. Тие, е ова морам да ви го кажам, мошне компатибилно е. Тие се 

собрани преку Славјанска беседа, во хоро работнички што го води еден Евреин, светски, 
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европски капацитет, габарит, хорски диригент. Евреин. Моментално амнезија, ќе ми текни 

името, неговото име. Таму научвам што е рецитацијата иако јас претходно знаев да 

рецитирам. Знаев, успешно многу, ама со него, Херш, Евреино Херш. Еве, фала му на Бога 

ми текна. Ха, ха, се проби амнезијата. Евреино Херш вели: Сопрани, сопрани. НА пример 

Христо Силјанов, Македонец, пиши за Илинденот: По Пелистер, сопрани додаваат, и по 

Вииич, то се ридови во Македонија. Баритони и басови: Реки од крв. Сопрани: Реки од крв. 

Сите хор: Течат. Течааат. Тивко. По Пелистер и по Вич судбината македонска течи. Тоа 

беше Херш, во неговиот спомен.  

Времески код: 47:28 

Интервјуист: Каде бевте кога се случи депортацијата на битолските Евреи? 

Сведок: Да кажам,спомнав преѓе за Пелистер одредот. Можеби преурането, можеби така 

требало да биди, одредо Пелистер во мај, односно април, 1 - 3 мај десеткован е, уништен е 

во тоа време јас сум во Софија. Во Софија кружат гласови, матно време је во Битола. Има 

смрт, има оган, Стив Наумов го убива првиот човек на полицијата Ќурчиев, на Ѓурѓовден, 

на 6 мај вечерта. Го убива. Битола е под опсада, не можат да го фатат Стив Наумов, ние се 

наоѓаме, и мојата, и мојата младинска врска со движењето за Македонија, да речам, во тој 

момент, движењето во Софија, Ристо Бакалина, подоцна познат лекар ќе биди, студира 

медицина. Се консултираме, за Велигдено нигде не отидовме, тоа е време, пред шести е 

Велигдено, не отидовме на распустно ферие студентско да дојдиме за Велигдено Битола. 

Бакалина ми вели: Добро е, многу е матно во Битола, што сме сега овде, надвор. Блокади во 

Битола, ова - она. Потоа летото се враќам нормално во Битола. Веднаш сум ангажиран од 

студенти и други, од матуранти и средношколци, кај Ромката Олга, вратени се од Белград, 

татко и е чистач, таа е вратена тукапосле бомбардирањето. Она е во гимназија, она бега 

после партизанка, во нејзината куќа на Браќа Миладиновци денешна, ме викаат мене со 

гитарата, број еден сум со гитарата. Треба да прајме журка. Тоа е покривање на младински 

жур којшто е наменет за друго, ама покривање, знајте како е. Окупација, агенти, знајте како 

е. Овде се гини, не е така едноставно како сега шо разговараме. Присуствував таму и така 

натаму, и така натаму. Така почнува оној мој занес во организацијата, во младите и така 

натаму. Официјално никогаш не бев СКОЈ, никогаш не бев партијален, ама сум значајна 

личност. Од една таква журка седум партизанки бегаат, од кај Димче Канаријата бегаат 

партизанки, девојки. Меѓу кои и сестра му на Димче Канаријата, сестра му на Панде 
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Кирповски, овој кајшто бев првиот, Ленче. То е милје кое је мајата на партизанското 

движење каде што Такец учествува. Еве така мене можете да ме гледате во тој однос. Е сега, 

е сега, тука е и мајата на контактите со Евреите, младите Евреи. Коишто ќе заминат горе, 

единствено од Битола. Во Македонија нема други Евреи, битолските, коишто заминуваат 

партизани. И станаа генерали, станаа борци, народни херои. 

Времески код: 51:20 

Интервјуист: Каде бевте кога се случи депортацијата на битолските Евреи? 

Сведок: Бев во Софија. Депортацијата кога се случи бев во Софија. Овај, не можам да 

кажам, накнадно, копајќи во историјата низ, како јас велам, вителот, низ, овај, каменот на 

минливоста надолу, изгубениот камен на времето, сакав да откријам што се случило, што 

се ова. Бил врнежлив малку ден, како сега. Со малку снег. Времето му е мар, единајсти март 

кога, еве Битола и сега можи да падни снег, на Ѓурѓовден паѓал снег. Ама тогаш е уште, 

така мешано, по малу, како и времето само да плачело за тој егзодус.  

Интервјуист: Вас Ви раскажуваше некој којшто го видел ова? 

Сведок: Да, да, да. Мои современици, мои домашни, луше од дома. Татко ми. Какво време 

било. Евреите не ги поминаа низ главниот пат, последниот главен пат, на таа улица по 

Широк сокак. Ги поминаа покрај сточното пазариште, по улица 4 ноември денес, ги 

поминаја периферно зада не види градот, ете, и ги чекаа вагони. На вагоните напижано БЖ, 

тие вагони беа вагони за стока, товарни, на кои пишуваше: дванајсет тони габарит на стока, 

за транспорт на стока, стоки. Шест коњи и, или четирјесет војници со опрема. Е такви 

вагони. Е во тие вагони современиците ми кажаа дека навлегоа по стотина и повеќе Евреи. 

То било за четириесет војници, а ова двојно и пол повеќе луѓе. Крцато внатре, едно пенџерче 

отворено за да дишат, она малото знајте, товарни вагони. Во товарните вагони нема потреба 

од воздух, ама сега луѓе, то мало пенџерче. 

Интервјуист: Дали Вие ги имате видено тие вагони? 

Сведок: Па јас како не. Сто пати во мојот живот морав. Тие вагони беа стационирани од 

железничка станица на југ, на југ надолу, овај, триесетина вагони, по сто околу три илјади. 

Тие вагони, како што ми раскажуваа луѓе од Битола, од Тумбе кафе ридот којшо е горе, над, 

непосредно железнилката станица, и таму Жито Битола, не беше, не беше така високо 

изградено се гледаше таа линија која оди према Лерин. Тука беа стационирани, чекаа тие 

вагони. И од, се гледаа тие вагони тука, на тие вагони со бело пишуваше.Тие во обичниот 
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живот беа за стока, за војници пишуваше и за коњи, колку можат да примат. Такви вагони 

беа.   

Интервјуист: Кога дојдовте во Битола, значи по депортацијата, за прв пат? 

Времески код: 55:01  

Сведок: Па есапете, ова се случува четириетрета на 11 март. Ехх, има бомбардирања, јас не 

стојав сосема до крај на семестарот, до јуни во Бугарија. Се вратив порано. Се вратив порано 

и искреено речено некако ми беше до грло студиите таму, шо знам како иди, еве февруар 

кога во исто време, во исто време пред депортацијата сигнал примаат, сигнал примаат Евреи 

коишто студираат, особено Садикаријо на медицина, примаат сигнал: Не се враќајте во 

Битола. А Бугарите шо прават. Бугарите велат вака. Тоа им е, можи да се речи, да им се 

честита на Бугарите, по однос на Евреите. За нивниот дел, во матичнатаљ држава, не тука 

во Македонија. Велат: За да не им дупи очи на Германците низ Софија, раштркајте се низ 

другите градови Евреи, а во исто време факултетот бара оправдување, бидејќи факултетите, 

бидејќи универзитетот во Софија бомбардирања има од сојузниците, педесет и два големите 

тврдини бомбардираат на Плоешти, во Романија, бомбардираа и Софија, бомбардираа и 

Белград, знаете како ваму, и сега викаат: Во Плевен, во Плевен ќе го префрлиме факултетот 

медицински, тука седи Садикаријо. Не одете, сигнали има, во Битола. Во Битола е опасно, 

тие таму останаа живи. Мориц Романо како останва жив. Од рабино сино млад. Во врска со 

овај одредот Пелистер. Мешан е политички, осуден е четиријесет и втора година, во јуни, 

осуден е на четири години затвор. И во Плевен, овај, во Варна е, во затворот бугарски, така 

остана жив. Значи така Мориц Романо, мој одличен пријател после, после да, мој одличен, 

јас и во писмото кажав на Мориц Романо во холо, во Музејот на Холокасутот, тоа е во 

оригинал во Скопје,  шо ми го пишуваше во деведесет и трета година. Као да знаеше дека 

јас ќе говорам за Евреите. Еве ме почитуваше Мориц Романо, нити јас знаев дека вие ќе се 

интересирате за ова. И дека Музеј на Холокаустот ќе има. Знаете како е интимно тоа писмо 

шо ми го пишуваше. Јас имам фотокопија бидејќи го обработувам во мојата точка, една од 

педесет и петте во мојата книга за појави, перормансите на Широк сокак, тука е и 

Холокаустот. Јас го обработувам тоа писмо негово и ме моли да, ми кажува за целото 

семејство ми кажува нивно, тие сите податоци интимни коишто јас прв ги дознавам као тој 

да знаеше дека еден момент јас тоа ете ќе го кажам.  

Интервјуист: Како изгледаше Битола кога се вративте од Софија? 
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Сведок: Па имаше еден пустош на улиците на Евреите. И гетото. Гетото беше жива улица, 

жив темперамент. Знајте, зошто таму, то беше чарда, во квадрат внатре, однадвор ѕидови 

гетото,  ко некогаш по јурнек на Шпанија, однатре сите беа едно големо семејство. Сите, да 

речеме, четириесет-педесет семејства во стариот, во старото гето уште од доаѓањето. А 

однадвор ѕидови за да не можат разни натраппници, арамии, разбојници да влезат, знајте 

како, со голема порта, среде бунар. Е сега, тие чардаци, бидејќи медитеран дојсоа тука 

Евреите, и песна и се, и сега кога имаја да перат, да прат ова-она, сите ќе обесеа разнобојни 

алишта она, тоа еден колорит даваше, тоа еврејски, арагонски, медитерански колорит. 

Знајте, темпераментно, интересно е тоа. Тоа беше гетото. Ама гетото се наплотија луѓето и 

излегоа надвор. Одма околу гетото се формираа улици еврејски, коишо продолжуваа, зрачеа 

симетрично околу и продолжуваа некаде, натаму, наваму, и ова - она, се намножија до три 

илјади и двесте. Едно време Битола броеше пет илјади Евреи. Пет илјади. Оти со Солун, 

кајшто имаше бројно еврејско население, комуницираја, те идеа, те се враќаа, те почнуваа 

бизнис овде или во Солун, и така натаму, али помалку од три илјади никогаш не беа во 

Битола. Стигаа до пет илјади, пет, ама помалку од три илјади никогаш не беа. И сега, 

замислете вие, тие куќи, три илјади луѓе одеднаш, една штама, една пустош, се чуствуваше 

тука. Нема, авет, како авети да врват. Луѓето во Битола велеа: Не врвете ноќе таму, како 

нечестиви духови, како да име луѓе. Празно. После Бугарите почнаја да ги полнат куќите. 

Не знам по кој систем ги полнеја, како, знајте ние не можевме да им се, не знаевме како е 

то. Ние бевме различни луѓе, Бугари и тукашни Битолчани, разлика е тоа голема. Сличност 

никаква, никаква. А претполагам, знаејќи дека во некои куќи се вселија од Лазарополе луѓе, 

Мијаци, Галичник. Знајте зошто? Зошто Албанците, профашисти,напаѓаа луше таму, 

грабеја, и сега наеднаш се најдоа некои луѓе исто така изгорени. Како што беа и Евреите 

изгорени и сега од ними некои влегоа во еврејските куќи. Не е на мое да заклучам, но со 

широката моја душа велам вака: Нека простат Евреите, но во тие куќи кајшто влегоа луѓе 

што беа прогонети исто, му дадоа нова душа на новите, на еврејските куќи. Ме сфативте шо 

сакам да кажам? Тие не беа многу, тие, вероватно Бугарите продадоа куќи, али тие којшто 

влегоа тука понижени, навредени и изгонети, изгонети луѓе, со слична судбина како 

Евреите, само што останаа живи, мислам и од тој свет Евреите ќе речат: Нека му е алал. 

Интервјуист: Пауза малку.  

Времески код: 1: 02:50 
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