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Интервју со Миодраг Шаурек 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. 

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

Вашите сеќавања за Музејот на Холокаустот од Вашингтон.  

Сведок: Многу ми е мило и да се претставам.  

Интервјуист: Да, Ве молам. 

Сведок: Јас сум Миодраг Шаурек, роден во Скопје 1932 година. Овдека во Скопје сум го 

завршил и основното училиште и средното училиште, а во Белград имам завршено факултет 

за драмски уметности, театар, филм и телевизија.  

Интервјуист: Кога точно сте роден? 

Сведок: Илјада, единајсти шести 1932 година. Сум роден и потоа отидов, имаме наша куќа 

овде во Скопје, и тоа таа се наоѓа близо до Монопол каде што беа затворени Евреите во 

времето на Втората светска војна. Пред тоа живеевме на Косово, од Косово, татко ми беше 

многу голем монтер на млинови и таму имаше еден од најголемите млинови во Југославија. 

Потоа се преселивме во Куманово, и во Куманово имаше голем млин, татко ми вршеше 

монтажа и работеше као главен мајстор. Тоа се случува значи воочина Втората светска војна 

кога Германците од страна на Бугарија ќе навлезат во Македонија. Во тогаш Кралство на 

Србија или Кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Се сеќавам како денеска. Сум 

бил сведок на таа војна бидејќи татко ми беше многу умен чоек. И извонреден... 

Интервјуист: Пауза само малку. Кажете ми, каде бевте Вие во моментот кога почна Втората 

светска војна во Југославија? 

Сведок: Ние живеевме тогаш во Куманово. Татко ми беше главен мајстор на еден поголем 

млин во Куманово и беше паметен човек. Кога надлетаа штуките над Куманово, татко ми 

не повлече нас, мајка ми и моите двајца браќа и сестрата на еден рид во близината на 

Куманово од каде се гледаше во далечината дим и експлозии. Тоа изгледаше како да е 

ватромет. Таму имапе еден српски споменик, се викаше Зебрњак, и на тој реон се водеше 

војната измеѓу германските сили кои навлегова од Бугарија во Македонија и влегоа во 

Куманово. Значи авиони, експлозии, бомби, се се гледаше како на филм. Дури поарно од 

филм. Сум бил сведок, сум го гледал тоа. Дури попладне, кога се стиши борбата, само 

чадеше и татко ми рече да се вратиме ние дома. А, се вративме дома. Кога дојдовме дома 
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забележавме една неубава ситуација бидејќи кокошките беа многу вознемирени. Татко ми 

беше, реков, многу умен човек и претпазлив и отиде да види што се случува таму. Отиде во 

шупата, кога се врати рече дека во шупата имаединаесет кралевски, југословенски, српски 

војници. Веднаш отиде во млинот, зема единаесет униформи, ги донесе униформите меѓу 

заробениците значи петмина беа од Скопје, петмина беа од Тетово и еден беше од 

Војводина, од Србија. А, отиде во млинот, ги зема униформите, им ги даде, тие се 

пресоблекоа, после ги зема со себе, ги однесе во млинот. То беше првото случување што не 

затекна дома. По кратко време, бидејќи Германците знаеја што се треба да се прави, дојдоа 

германски офицери со преведувачи оти ние не знаеме германски, и на татко ми му наредија 

веднаш да ги собере работниците и да почнат да мелат брашно за војската и за жителите на 

Куманово. Тоа тој и го направи. Овие заробените војници што беа во млинот татко ми потоа 

брзо време ги испрати меѓу кои се наоѓаше и мој роднина. Тој ги донел кај нас дома, а од 

Тетово, ги врати за Скопје и на крај малку подолго време требаше да помине за да го прати 

и тој во Војводина. Кога се заврши и тоа татко ми и мајка ми решија да се вратимеведнаш 

во Скопје. И ние имавме куќа во Скопје во која живееја Срби. Србите беа железничари, кои 

беа, работеа на пругата Белград - Скопје, Скопје - Белград. 

Временски код: 6: 38 

Интервјуист: Кога точно дојдовте во Скопје? 

Сведок: Во Скопје, значи откако Германците влегоа во Куманово, после еден месец ние 

бевме вратени во Скопје. Им откажавме на потстанарите да си одат, тие се повлекоа во Ниш, 

а ние си влеговме во нашата куќа. Нашата куќа, значи во Скопје, зборувам сега за Скопје. 

Скопје тогаш имаше четириесет - педесет илјади жители. Толку беа. Најпојќе беа 

Македонци. Потоа имаше многу Срби, многу Турци, потоа имаше Роми или Цигани, и 

имаше една поголема еврејска заедница. И сега тие сите живееја на различити места. 

Евреите живеева во центарот на градот, имаа прекрасни куќи и беа видни луѓе. Во Скопје 

беа лекари, беа бизнисмени, беа а, имаа продавници, беа трговци. Јас имав едно мое 

другарче Еврејче, се викаше Хари бидејќи тоа е за локацијата во центарот. Таму имаше еден 

пасаж карши театарот, имаше еден пасаж и во пасажот доле беа продавници на Евреите, а 

горе беа а, местото за живеење. И тој Хари стално ми повторуваше: Ние ќе заминеме за 

Албанија, ние ќе заминеме за Албанија. Не ми беше јасно оти тогаш бев десетгодишно дете, 

потоа ми стана јасно откако се случи се што се случи, а и тоа. Така да нашата куќа до 
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центарот на градот имаше пет минути, шест минути одење. Можевме да се среќаваме, 

можевмеда се движиме слободно и така натаму, меѓутоа кога дојдоа Бугарите веќе 

ситуацијата мошне се смени овдека кај нас во Скопје бидејќи дотогаш не учевме училиште. 

И ние по цел ден игравме топка до Монопол, таму близу имаше една полјанка слободна до 

железничките пруги. Тие железнички пруги беа, беше многу интересно а, беа, то беше 

поврзување на Белград со Скопје и од Скопје линијата одеше за Солун. И секојдневно 

огромни композиции германски идеа кон Солун. А парки, а се поставуваат точно кај што 

ние игравме топка. Така да можевме да ги гледаме луѓето и да си играме. Подолу од тоа 

нашето игралиште имаше базен. Тоа не беше базен, тоа беа извори каде ние децата се 

бањавме кога имавме услови за тоа. Имаше овоштарник, имаше овошје, имаше круши, 

јаболка и така натаму. А во дворот, значи карши Монопол сега зборувам и куќата на наш 

школски другар Петар се викаше тој, они живееја во таа куќа во тој овоштарник, а од куќата 

на Петар до оградата на Монопол имаше едно триесет - четириесет метри. А да цело време 

можеше да се гледа, значи од железничката пруга во дворот на Монопол. Монопол имаше 

двезгради, ја паметам дека има две згради огромни. Огромни, на четири ката, со многу 

пенџериња. Многу пенџериња. Интересно, ќе се вратиме на тие пенџериња. И постоеше 

ограда. Оградата беше направена од прагови на кои се стваат железничките пруги за 

возовите. Беа гнили, дупки имаше меѓу нив да можеше да се види што се правиво дворот на 

Монополот. Блиску беше зградата, имаше една платформа и сега мошне интересно дека 

еден колосек од главната железничка станица одеше токму до Монопол. Тие таму земаа 

готов производ цигари и носеа тутун, ние децата се фаќавме за вагоните и се возевме угоре 

- удолу. Значи три линии имаше, една за Белград, една за Солун и оваја што влегуваше во 

Монопол. Оградата беше долга некаде околу триста метара, четиристотини метара. Бидејќи 

то место го викавмеТриангла. Таму возовите значи можеа да идат за Белград, за Солун, 

меѓутоа можеше да се иде и од Белград простум за Солун, без да влегуваат во Скопје. Меѓу 

железничката станица главна во Скопје, која беше една од најубавите на Балканот, дури 

после ќе се направи саравската која ќе биде поубава од нашата, се наоѓаше магацински 

простор каде што носеа материјали за транспортирање во вагони. Таму идевме, таму имаше 

исто една работилница која шлајфуеше мермери, се сеќавам тоа многу добро и оттука 

идевме право на Вардар каде што се среќававме со тоа нашето другарче Хари и идевме на 

Вардар да се бањаме. Тоа беше таа ситуација. Меѓутоа од другата страна на Вардар живееше 
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едно друго наше другарче, тој да не го спомнувам името, се сетив на неговото име, меѓутоа 

тој живееше во еврејско маало. И ние како деца доаѓавме кај него, а тука беше веднаш и 

синагогата, сега кајшто е музејот. Тука беше синагогата. Подоцна таму ќе се одржуваат во 

синагогата, а тоа не е важно. Имаше проби бидејќи немаше Евреи, немаше служба, немаше 

ништо. Дури подоцна со новиот урбанистички план почнаа да ги рушат куќите, а кога веќе 

се направи таа депортацијата на Евреите во Монопол се сеќавам како денеска. Нија, карши 

нашата куќа имаше дом и улица пред која ние се собиравме децата. Сите бевме десет, 

дванајсет години, тука. Девет, тринајсет, на таа возраст и оттука идевме на игралиштето. 

Карши нас живееше еден германски офицер и од сабајле доаѓаше кола да го земе тој офицер 

на работа, да оди на работа и потоа колата, некаде попладне, го враќаше назад. Ни беше 

многу интересно оти немаше честа прилика да се види автомобил или композиции 

натоварени со тенкови и со топови и со воени материјали. Покрај германските овија 

транспорти што доаѓаа од Белград, тие доаѓаа од Белград, доаѓаа и италијански. 

Италијанските беа мошне интересни бидејќи Италијаните свиреа на гитари, фаќаа мачки, а 

на с децата ни беше тоа стварно интересно. Мачка да фаќа, ги тепаа мачките и ги готвеа. Во 

казани ги фрлаа исецкани, све. Ни беше занимација. По цел ден вртевме околу Монополот. 

Еден ден кога станавме од сабајлето, зборувам за мене, да се собереме да идеме да играме 

топка, или да идеме на извори на Трианглата, видовме на улицата бугарски полицајци, 

меѓутоа сега беа вооружени со пушки. Само што излеговме на улицата однаш не истераа, 

рече дома и нема излагање. Беше блокада. Целата улица, на секои дваесет метри, триесет, 

имаше по еден бугарски офицер со пушка. Но, ние се повлековме, јас му кажав на татко ми 

така и така, тој ми рече дека вероватно ловат некој партизан, нешто се прави таму. А пред 

тоа, забележавме дека во куќите во кои живеева Евреите им ставаа натписи. Дека тука 

живеат Евреи. Нашата населба је Кисела вода. Таму немаше многу, немаше Евреи. Во 

нашата улица немаше Евреи, меѓутоа во центарот и во еврејското маало имаше многу 

Евреи.  

Временски код: 16: 48 

Интервјуист: Дали видовте кој ги ставаше тие натписи на еврејските куќи? 

Сведок: Тоа Бугарите, Бугарите. Тоа Бугарите ги ставаа тие натписи дека тука живеат 

Евреи. Имав јас наша братучеда која живееше во центарот и кај неа живееше еврејска 

фамилија и беше означена дека тука живеат Евреи. Дури идеа од куќа на куќа, дојдоа кај 
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нас да бараат во дворот, во куќата наша, Бугарите да ги бараат Евреите. Кога видоа, бидејќи 

ви реков дека нија бевме мешана фамилија и по националност и по вера, мајка ми беше 

православна, а татко ми беше католик, имавме, сето тоа е интересно, два Божиќа, два 

Велигдена, зашто да не. Два пати јајца се бојадисуваа и така натака. Беше многу интересно 

и бевме многу толерантни во однос на другите луѓе. Подоцна тоа ќе се докаже, јас земав 

жена која имаше потекло француско. А Пољакиња. И кога дојдовме ние, а кога заврши 

блокадата на војнициве, да се вратиме на главната тема, а никој не можеше да мрда. Потоа 

се раздвижи малку улицата, ние децата, бидејќи децата дојдоа и ни соопштија дека Монопол 

е полн со луѓе. Ееееј тоа беше чудо викам. Монопол, огромен Монопопл, дворот огромен, 

зградите огромни. Одма отрчавме таму и уште од железничката пруга кога видовме на 

прозорците, стотици, стотици прозорци преполни со луѓе. Вака како свеќи наредени и сите 

гледаа накај Водно, кон планината. Така да во еден момент можам да кажам дека тука се 

најдоа и Германците и Бугарите, а во планината горе, на двајсет километри, до Света Петка, 

погоре од Света Петка имаше и партизани. Тоа го знаева това и Бугарите и Германците, 

меѓутоа ним им беше трасата Белград - Солун многу важна. Кога дојдовме до оградата на 

Монопол, ѕиркавме низ тоа ддупките од даските и гледаме таму се движат луѓе и бараат 

вода и леб. Значи како слика ја гледам пред мене, стотици, стотици луѓе на пенџерињата и 

сите гледаат во едно празно према Водно, беше значи грозоморно таја, таја глетка. А овие 

бараат вода, ја отидов веднаш кај мајка ми ии реков така и така, викам бараат леб. Ние 

имавме леб бидејќи татко ми беше мајстор, млинар, секогаш сме имале брашно и леб. И 

мајка ми одме рече: Сега ќе ти испечам да им дадеш, да им однесеш. И испече мајка ми леб, 

го запакува во торба, ама платнена торба, од платно напраена, не се гледаше ништо внатре. 

И дојдов кај железничката пруга, меѓутоа ситуацијата сега се смени малку околу оградата. 

Бугарите на коњи качени почнаа да ги бркаат оти почна нешто таму да доваѓаат и возрасни. 

Возрасни не примаа, а децата ги толерираа, уште не толерираа. И го фрлив тоа, мајка ми го 

пресече лебот на парчиња и дојдов до оградата и го фрлив парче по парче, парче по парче 

го фрлив лебот на ова, а моиве другари носева вода. А Евреите ја плаќаа таа вода. Не знам 

зошто, меѓутоа тие ја плаќаа таа вода и децата им носеа вода. И тоа траеше, значи цел ден 

бевме околу оградата на ова. После уште еднаш мајка ми ми го наполни торбичето со леб и 

повторно отидов таму и им дадов, ама веќе ситуацијата стануваше доста непријатна оти 

Бугарите почнаа со коњите да не бркаат. Не само возрасните, туку и нас децата почнаа да 
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не бркаат. И се повлековме дома. Утрето ден не отидов јас, меѓутоа дојде другарче мое и 

рече дека Евреите ги нема повеќе во Монопол. Вика ги однеле, а до таја полјанка кајшто 

игравме ние имав јас мои братучеди, тие беа од Тетово исто и ониживеева на дваесет метри. 

Многу е дваесет метри, од коловозот кој што, а, пругата што одеше за Солун. И ми рекоа 

дека гледале низ тоа дупчињата на оградата дека влегла композиција, таа што превезувала 

тутун и суровини готови, влегла во ова и Евреите ги пикале во, ама сега затворени вагоните. 

Затворени во вагоните, дури виделе во вагоните што имало. Имало едно буре со вода, 

големо буре со пијачка вода, а другото буре било пресечено како на пола за физиолошки 

потреби, за ова, она. И од тука транспортот го вратиле назад кај магацините до главната 

железничка станица и ноќта ги однеле за Србија. Тоа беше целата приказна за случувањето 

во Монопол. 

Временски код: 23: 15 

Интервјуист: Дали овие два пати кога бевте во Монополот... 

Сведок: Цело време, со месеци седевме таму. Ми се чини. А од тие два дена... 

Интервјуист: Кога ги, кога беа Евреите веќе внатре.  

Сведок: Да.  

Интервјуист: Дали препознавте некои од луѓето коишто беа внатре во Монополот? 

Сведок: Неее, тие се движеа таму, ние ѕиркавме низ дупчиња на оградата. Не, тоа, тоа не 

можеше. Меѓутоа се гледаше, они беа малку и поинаку, беа облечени од нас поинаку и 

веднааш се препознаваа од оградата. И бараа вода, така да и јадење.  

Интервјуист: Ми кажавте дека ги обележувале еврејските куќи. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Дали имаше некаков знакна облеката на Евреите? 

Сведок: А, во тоа време имаа, ми се чини имаше еден знак дека се Евреи. Обележани беа 

како Евреи. Се сеќавам дека беа обележани како Евреи. Тој податок дури потоа кога ќе 

заминам на специјализација во Полска видов, и во Аушвиц сум бил неколку пати, видов 

дека и во Полска беа обележани. Не можам да тврдам, не можам да тврам бидејќи куќите 

беа обележани. Куќите, становите беа обележани дека тука живеат Евреи. Тоа сто посто. А 

за ова не. 

Временски код: 25: 00 
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Интервјуист: Ми кажавте дека дошле кај Вас дома и барале дали има Евреи, да видат. Кои? 

Колку луѓе дојдоа? Како изгледаше тоа? 

Сведок: Па тоа беа полицајци бугарски, полицајци бугарски. И татко ми покажа 

легитимација дека работи во млин, дека е се во ред, и си заминаа. Малку им беа сомнителни 

тие кои имаа малку потемна кожичка на лицето, потемни беа или тие што имаа бради оти 

кај нас тогаш не се носеше брада. 

Интервјуист: Дали Вие ја видовте еве таа група од полицајци кога дошле кај Вас дома? 

Сведок: Да, да. Јас бев во дво, јас бев дома тогаш, во дворот бев. И нас не гледаа децата, не 

гледаа. Мене, брат ми, другиот брат, сестра ми. Мајка ми ја гледаа.  

Интервјуист: И малку да се вратиме понапред. Ми кажавте дека по почетокот на бугарската 

окупација на Скопје или на Македонија почнавте да одите во училиште. Дали во 

училиштето имавте соученици Евреи? 

Сведок: Во нашето училиште, беше ново училиште, тоа се наоѓаше во периферија на градот. 

Тоа е Црниче, липите, на падините на Водно. Така да тоа беа стари куќи, таму беа населени 

луѓе кои живеева на ридот, горе во планината, зад Водно. Од зад Водно беа преселени, им 

напраиле така малечки куќички. Тие, Евреите, не живеева во малечки куќички као што беа 

нашите изградени. Нашата куќа беше убава, таја беше на два спрата, меѓутоа приземје и 

кат.  

Интервјуист: Ми кажавте дека имавте другар којшто се викаше Хари. 

Сведок: Хёри, да. 

Интервјуист: Дали одевте кај него дома? 

Сведок: Дома сум одел кај него, дома сум одел кај него. Он стално повторуваше: Уште 

малку, вика, ќе си одиме за Албанија.  

Интервјуист: Дали тогаш знаевте зошто треба да си оди? 

Сведок: Не, не. Тоа беше едно матно време каде Бугарите не беа само против Евреите, беа 

и против Македонците. Оти они не натераа да одиме во училчишта, ете ја во трето и четврто 

одделение одев во бугарско училиште. А првото одделение така чат - пат, кога бевме во 

Куманово, ја одев во српско училиште. Тоа беше време доста матно.  

Интервјуист: Ми кажавте дека имавте и другар којшто живеел во еврејското маало.  

Сведок: Да. Тој живееше, ние го викавме него Руски. Оти беше црвеникав, со пеги по 

лицето, Руски, и татко му бил највероватно белогардеец. Живееше токму во еврејското 
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маало. Тоа беше многу уредено, убави улици, синагогата. И потоа до Вардар, до Вардар, 

подоцна таму ми се чини дека тие куќи ги дадоа на Македонци после значи заминувањето 

на Евреите од Скопје на дојденици од западна Македонија. Бидејќи таму беа Италијаните и 

мораа они да бегаат. Беа притиснати доста од Италијанците и до Албанците и мораа да 

бегаат. Границата тогаш беше меѓу Скопје и Тетово, на половина пат. А не како сега што е 

границата. И таму, се сеќавам како денеска, постои и сега едно училиште, наше, на самата 

граница, на пол пат меѓу Скопје и Тетово. Сум заборавил како се викаше местото. Ах, лево 

имаше едно село, тоа беше село со Македонци муслимани и таму беше границата во, на југ 

беше таја граница. Се сеќавам како денеска.  

Интервјуист: Дали имате слушнато за некакви приказни или Ве имаат застрашувано да не 

одите во еврејското маало? Дали Ви кажал некој Вам или сте слушнале? 

Сведок: Не, ние бевме, јас бев доста скромен во тоа оти се контролирав, а овие нашите 

млади, мои другарчиња тие ги пљачкаа германските вагони. Ми кажуваа ќе пробушат дупка 

на тоа вагонот и оттаму пченка им тече. Имаше две групи кај нас во маалото, едниот е тој 

што јас го најдов, Јочве, тој исто така има многу свежи паметења за целиот настан, он ми 

кажувал исто така дека им доаѓаа бугарските овија полицајци, ги бркава и така натаму. Нон 

стоп на новата железничка станица и околу Монополот имаше транспортни композиции 

натоварени со Германци, Италијанци, Бугари и со вооружување.  

Временски код: 30: 45 

Интервјуист: Дали видовте што се случи со дуќаните на Евреите, со работите што им 

припаѓаа? 

Сведок: Па потоа се се издаваше тоа, во куќите се населија наши Македонци од западна 

Македонија. Во поголемиот дел од куќите. Бидејќи тие беа празни, ама прво ги опљачка тие 

куќи, ги разнесе, а ова што остана тоа живеева дојденици од запад, од западна Македонија.  

Интервјуист: Дали Вие видовте како се случи тоа ограбување или имате слушнато... 

Сведок: Не, не, не, не, тоа ноќно време се работело, дење ние сме поминувале покрај 

плоштадот, покрај плоштадот и гледавме празни куќи. Немаше таа веќе раздвиженост. 

Пасажот кај театарот исто, еврејското маало исто така. Оти идевме нонстоп кај овој нашиот 

другар Рус.  

Интервјуист: Кажете ми дали знаете за некои случаи Евреи коишто успеале да ја избегнат 

депортацијата или се спасиле на некој начин? 
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Сведок: Видете, тоа е загатката што многу подоцна ќе отидам јас во Полска на студии, на 

специјализација и ќе ја запознам целата таа тематика на кој начин биле ликвидирани 

Евреите. Овдека беа замешани само Бугарите и Евреите. Бугарите беа ловци на Евреи, во 

тоа време бугарските полицајци. А имам чуено дека, чуено, мои другари тоа беа, едниот се 

викаше Спасе, другиот се викаше Фердо, а третиот се викаше, го викавме ние Муки. Тие 

живеева веднаш до нашата куќа и се прочу глас дека таму избегале три, тримина Евреи, 

меѓутоа јас потоа испитував токму каде биле сокриени, а сега сите се умрени веќе. И јас 

додека го најдов овој сведок, двајца имам најдено, овој сведок што видел се и овој сведок 

што чул се, од другарите. Така да... А јас нешто сум видел и нешто сум чул. Тоа неми се 

верува, тие можеле да избегаат, најверојатно можеа да избегаат бидејќи беше тоа оградата 

трулеж, меѓутоа многу Бугари беа, и наоружани беа и... А плус тоа и потпа чув дека им било 

ветено на Евреите дека ќе ги населат на тие територии меѓу Рисија и Полска. Имаше една 

огромна територија и Сталин нареди депортација на Полјаците, околу два милиона луѓе 

расели од појасот на. Тоа беа полски територии. Меѓутоа ги зема Украина, Белорусија и 

Литва и у тој појас дека ќе ги носат Евреите. И тие ми се чини татко ми контактираше со 

ними. Меѓутоа тоа беше залажување од страна на Германците, дека ќе ги населат така. Ја 

дојдов до таја книга Аушвиц или Ошвечин и направив една многу убава репортажа, 

репортажа на пример транспорт на Евреите. После имаме ликвидација на Евреите, па после 

гасните комори на Евреите. Па после имаше ограбувањето на Евреите, оти они како 

пишуваше во книгата негде околу два килограми злато дневно ваделе од чевлите на 

Евреите, од алиштата на Евреите, од златните заби. Во таа книга, многу точно сум ја превел  

целата таја ситуација од книгата. Тоа е од книгата, пишува Аушвиц. И оваја сакам уште 

една приказна да кажам, не е тоа приказна туку... Мојата жена е претседател на полското 

здружение во Македонија. Кога се вратија овие Евреи што останаа живи, нешто се вратија 

од Албанија, нешто се вратија од Бугарија. А, се создаде друштво на Евреите во Македонија, 

а жена ми беше на друштвото на Полјаците во Македонија. И они ја замолија жена ми, 

професор Дејанов, тој беше претседател на здружението, ја замоли жена ми да ургира преку 

Полонија да на спомен плочата, бидејќи околу Ошвечин има триесет или овај, има триесет 

и седум логори, каде биле ликвидирани Евреите, каде биле руските заробеници, тоа во 

книгата пишуваше се. Првото стрелање, па првото гушење со гас и така натака, таа книга 

беше многу потресна за мене да ви кажам право бидејќи имаше еден цитат на еден Германец 
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кого жената го прашала, Еврејката што ќе прават со неја. А он и рекол, она влечело некое 

девојче мало за рака, и и рекол: Само длабоко дишете. Тоа баш, само длабоко дишете. Тоа 

беше морбидна слика, воопшто тоа стрелање, имавме можности тоа да го прикажеме на ова. 

А за ова спомен плочата напишале: Овдека, значи, се погубени Евреите од Македонија.  

Временски код: 37: 30 

Интервјуист: Ми споменавте дека се вратиле некои Евреи коишто преживеале и биле во 

Албанија и во Бугарија. Се сеќавате на нивните имиња и или презимиња? 

Сведок: Не, не, не, не. Токму тогаш дојде друга неволја, комунизмот и така натака, после 

тоа кога во Македонија беше слобода. А овдека Бугарите беа немилосрдни, ви велам, ми 

кажуваше другарче кој гледал како го тепаат едно дете Бугарите што го фатиле во 

училиштето зад нас. Ама го тепале крвнички. Да не може да оди повеќе.  

Интервјуист: А зошто го тепале тоа дете? 

Сведок: Им носел нешто на Евреите покрај оградата. И, ама бил брз малечкиот, од таму има 

сто и два-триесет метара од оградата на Монопол до училиштето кај нас. И, ама го стасале. 

И го фатија.  

Интервјуист: Ве прашав за имиња и презимиња на луѓе Евреи коишто ја преживеале 

Втората светска војна и се вратени во Македонија и контактирале со Вашата сопруга.  

Сведок: Не. Тоа беше здружение на Евреите во Македонија, претседател беше значи доктор 

професор Дејанов. А тој многу убаво живееше во згода со полското здружение и знаеше 

дека жена ми може тоа да го направи. И женами го направи тоа, преку Полонија, Полска, 

значи спомен плоча да пишува: Од Македонија.  

Интервјуист: Пауза. Моравме да направиме кратка пауза. Да се вратиме малку оној период 

пред депортацијата на Евреите. Ми кажавте дека на еврејските куќи имало некакви натписи.  

Сведок: Да. Дека тука живеат Евреи.  

Интервјуист: Како изгледаа? Може да ми ги опишете малку? 

Сведок: Па тоа беа табли, као табли и хартии, напишано тоа: Овдека живеат Евреи. Тоа така 

големи беа.  

Интервјуист: На кој јазик беа напишани? 

Сведок: На бугарски. На бугарски: Тука живеат Евреи. Така мислам беше. На бугарски 

јазик: Тука живеат, тука живеат Евреи. 

Временски код: 40: 16 
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Интервјуист: Каква боја беа? Дали се сеќавате? 

Сведок: Па тоа беа бели хартии, бели хартии и поставена една подлога, на која се држеше 

хартијата. Како беше кај мојава роднина. Оти таја подоцна, кога ќе дојдат комунистите 

овдека таја ќе замине за Америка. Тие имаја убава куќа таму.  

Интервјуист: Колку време пред депортацијата на Евреите ги ставаа овие натписи? 

Сведок: Видете, ние не се движевме многу во градот бидејќи бугарската полиција беше 

мошне остра. Тие бараа некој ред, некој нивен ред и така да ние само прелетувавме преку 

плоштадот и одевме на Вардар да се бањаме. Идевме на капалиштето, покрај мовчето, 

покрај пасажот и простум таму беше женска гимназија и покрај женска гимназија идевме 

да се бањаме на Вардар.  

Интервјуист: Дали би можеле да кажете отприлика колку денови или колку месеци пред 

депортацијата на Евреите ги ставија овие натписи на куќите? 

Сведок: Како татко ми што ми кажуваше, дека тоа е во куќата на нашата братучеда, каршија 

живееле Евреи. Многу пред депортацијата ги ставале, многу не седеле тија натписи. А после 

тоа нестанаа натписите. После тоа, после откако ги собраа Евреите повеќе немаше натписи.  

Интервјуист: Колку време траеше таа блокада дента кога ги депортираа? 

Сведок: Таа блокада траеше од сабајле негде околу седум саатот, кога излеговме ние надвор, 

и до два саатот попладне. Два, три саатот попладне седеше блокадата.  

Интервјуист: Ми кажавте дека Ве вратиле дома. 

Сведок: Да.  

Интервјуист: Дали можевте да видите нешто или да чуете нешто... 

Сведок: Видете, ние прескокнувавме преку оградите на нашите куќи. Ни рекоја дека се 

прави некое фаќање на луѓе и носење во Монопол. Меѓутоа во нашата улица жив човек не 

можеше да помине. Оти на секои дваесет метара, триесет, имаше Бугарин со оружје на 

улицата. Бегалци немаше, само Бугари беа.  

Интервјуист: Вие ги видовте? 

Сведок: Како не ги гледавме, па пред нас, како сега вас што ве гледам.  

Интервјуист: Ми кажавте дека се зборуваше дека некои луѓе ги носат во Монополот. Тоа го 

слушнавте дента кога траеше блокадата? 

Сведок: Да. Децата, децата, еве ја имав братучеди кои живеева веднаш до железничката 

пруга. Значи оддалеченост триесетина метри од оградата на Монопол. И оттаму дојде тој 
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глас дека во тутун, во тутунскиот комбинат, Монопол е преполн со луѓе. Не зборуваме има 

луѓе, туку преполн, преполн. Значи нема место веќе. И потоа и дворот почна да се 

пополнува. Тоа јас сум го видел со мои очи низ дупките на ова, ви реков во кажувањето.  

Интервјуист: Ми кажавте дека одевте со неколку другари покрај Монополот. Дента кога 

беше... 

Сведок: Да.  

Интервјуист: ... депортацијата. Се сеќавате на имињата на Вашите другари со коишто бевте 

таму?  

Сведок: Тоа, тоа беа наши малчани. Наши малчани. Јас имам сретнато само двајца. Тој 

третиот е Србин, Србинот не можел бидејќи кај него, ви реков, живеел Германец, да, да се 

шлае. А Бугарите исто така не оставаа по улици луѓе воопшто. Ни големи, ни мали, ни ова. 

Требаше да се има некои дозволи... 

Интервјуист: Дали се сеќавате на имињата на овие што беа со Вас, овие Ваши другари? 

Сведок: Тоа беше, едниот се викаше Јован, другиот беше. Тоа беа две групи, а третиот, 

неговото презиме, тоа беа две контра групи. И едната оперираше по вагоните на Германците 

и на Бугарите и другата група. Тричковски, ајде ми текна, името, овај презимето на тој 

Тричко. И цело Скопје бепе со нивни имиња напишано, со масни бои ги пишуева.  

Временски код: 45: 32 

Интервјуист: Ми споменавте, ми кажавте дека имавте другар којшто се викал Петар и 

којшто живеел блиску до Монополот.  

Сведок: Да, да, тој, тој беше Перо.  

Интервјуист: Дали бевте во неговата куќа овие денови додека, додека беа Евреите во 

Монополот?  

Сведок: Па немаше зрело овошје и немавме што да крадеме таму. Хе, хе, хе. Идевме таму 

да се најадеме нешто.  

Интервјуист: А одвете значи за тоа, не одевте во неговата куќа? 

Сведок: Не, одевме, другари бевме, во исто одделение учевме.  

Интервјуист: А дали овие денови бевте кај него додека беше депортацијата на Евреите? 

Собирањето на Евреите? 

Сведок: А не, не, не, не. Таа куќата се наоѓаше одма покрај линијата железничка н десетина 

метра. 
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Интервјуист: Ми кажавте дека Вашата мајка Ви дала леб и дека сте им фрлале леб. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Дали имаше некаква реакција од Евреите од другата страна? Дали слушнавте, 

дали бевте во контакт со нив? 

Сведок: Ама имаше таму луѓе, бараа леб. Ја им фрлив леб, тука завршуе приказната. Таму 

немаше време да се ѕирка таму оти Бугаринот ќе дојдеше веднаш со коњ. Не беше тоа на 

почек.  

Интервјуист: А ми кажавте дека Вашите другари им носеле вода и дека Евреите им ја 

купувале таа вода. 

Сведок: Да, ја наплатувале водата.  

Интервјуист: Како... 

Сведок: Па некое Турче исто, некој Турчин, ама Бугарите го фатиле и тој Турчинот.  

Интервјуист: Како им ја даваа водата? Да ми го опишете тоа малку. 

Сведок: Не, не. Видете, тија се прагови, праговите беја едни скапани, трули, а другите беа 

убави. И кајшто имаше дупка од таму можеше да им се пикне водата. Немаше пластични 

шишиња, имаше, се викаа тие клакери. Клакери, имаше топче внатре во шишето и топчето 

влегува и го затнува шишето озгора на не се из. И така со каписла пофф ќе напраеше.  

Интервјуист: Вие видовте каква беше таа размена? Значи како им даваат вода и како 

Евреите од внатре им плаќаат за водата? 

Сведок: Не. Ми рекоа дека им плаќале за водата. Они рекоа дека им плаќале за водата.  

Интервјуист: Вие лично не видовте како им плаќаат за водата? 

Сведок: Не, не, не. Тоа се се правеше меѓу даските таму. 

Интервјуист: Ми кажавте за онаа група бугарски полцајци којашто дошла во Вашиот дом и 

барала... 

Сведок: Евреи. Евреи. 

Интервјуист: Дали во тој момент знаевте што бараат? Дали Ви кажаа кого бараат? 

Сведок: Не. Брат ми им беше сомнителен, си имаше потемна кожинка. Он беше 

црномањест, а јас сум плав. Ја бев плав, со руси коси и зелени очи, сосема се разликувавме 

со брат ми. Брат ми беше повеќе балкански тип, а ја бев повеќе славјански тип.  

Интервјуист: Во тој момент кога дојдоа кажаа што бараат? Зошто го прават тој претрес? 
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Сведок: Прашуваа кој живее уште таму. А брат ми работеше на железница. Тоа е интересно 

да се каже исто така дека Евреите ги придружуваа српски железничари. Значи ќе дојдеше 

композицијата од Србија и српски железничари. После ќе се вратат железничарите 

повторно во Ниш. Тоа е, и они кажуваа дека едни Евреи биле растоварени во Белград, колку 

е тоа точно? 

Интервјуист: Вие го слушнавте ова, Ви кажаа Вам? 

Сведок: Да, да. Они зборуваа дека едните Евреи биле растоварени во Белград. Можно е тоа, 

а дека возовите потоа оделе понатака кон Унгарија, кон Маџарска.  

Интервјуист: Кога гледавте во Монополот, дали видовте што се случува со стварите на 

Евреите? Со нивниот багаж? 

Сведок: Они носеа само едно коферче, само едно коферче. Некој носеше торбиче, децата 

носеа играчки, сегледаше тоа кога влегуева во зградата. Знаете, во зградата кога влегуваа.  

Временски код: 50: 12 

Интервјуист: Вие видовте како влегуваат во зградата? 

Сведок: Да, да. Тамо се гледаше. Па затоа овие ја урнаа сега таа ограда,таја ограда е урната, 

направија магацини. И направија дивоградби тамо да. 

Интервјуист: Како изгледаа Евреите? Можете да ми ги опишете кога влегуваа во зградата? 

Сведок: Видете, тие носеа као некои, бовчалоци некои со себе. Али најчесто носеа 

коферчиња. Кофери. Кофери носеа. Тамо во влезот, во дворот ги носеја, оти од нашата 

улица никој не пренесоа.  

Интервјуист: А како беа облечени.  

Сведок: Пф, па мачку чудно беа облечени. Знаете тогаш и времето, тоа беше пролет кога се 

слушуваше, макар да таа пролет беше топла. Пролет топла. 

Интервјуист: Дали можевте да им ги видите ликовите? 

Сведок: Тоа е на далечина од дваесетина метри, не, не е толку, поблиску е. Колку до куќата 

и тие колосеци што беа внатре. Од колосеците и платформа имаше и по таа платформа они 

влегуева внатре во Монополот. И после од пенџерињата гледаа кон Водно, на југ гледаа. 

Оти така е свртена таја зграда, зградата е така поставена. И еден крак иде исто лево и имаше 

по едно сигурно триесет пенџериња големи на секој кат. А тоа беа четири ката. Четири ката. 

И таја платформата доле имаше по која се влегуваше.  

Интервјуист: Ми кажавте дека ссте слушнале како бараат вода.  
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Сведок: Да. 

Интервјуист: Дали слушнавте нешто друго? Дали Ви се обрати некој диркетно кон Вас? 

Сведок: Не, не. Вода и леб. Бараа вода и леб. Од таја страна доаѓаа до оградата и кажуева: 

Вода и леб. Тоа бараа.  

Интервјуист: Ми споменавте дека имавте другар којшто се викаше Хари. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: И дека Ви зборувал често дека ќе замине за Албанија. Дали знаете што се 

случи со Хари?  

Сведок: Повеќе не се врати он. Дали дојде тука комунизмот, повеќе не се врати, ах, дома. 

Во пасажот да живее. Можеби дошол он тука. Меѓутоа он доваѓаше кај мене дома и ја одев 

кај него дома. На спрат ќе се качев, идев кај него дома.  

Интервјуист: Господине Шаурек, само уште една работа да разјасниме. Овој Ваш другар 

Хари Ви зборувал често дека... 

Сведок: Да, да. 

Интервјуист: ... сака да оди во Албанија. 

Сведок: И нестана потоа или не се појави повеќе во нашиот живот. 

Интервјуист: Сакате да кажете дека заминал? 

Сведок: Замина, замина. Заминал, он од пред тоа зборуваше, вика: Татко ми и мајка ми 

сакаат да одат за Албанија. Да се преселиме таму.  

Интервјуист: Може да кажете колку време отприлика пред депортацијата тој замина? 

Сведок: Па рачунајте дека тие многу порано заминаа затоа што беше веќе април месец, ние 

уште не идевме на Вардар да се бањаме. Ние дури во шести месец, во седми месец и осми 

месец се бањавме, значи го немаше во меѓувреме. Идевме и во паркот на играње топка таму. 

Парталава топка, не фудбал, парталава топка, деткса.  

Интервјуист: Тоа значи месецот бил април, а која била годината? 

Сведок: Тоа е четириесет и трета. Четириес трета. Оти ние веќе почнавме да идеме на 

училиште.  

Интервјуист: Дали сте сигурен дека е четириесет и трета затоа што депортацијата на 

Евреите е четириесет и трета. 
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Сведок: Е чекај, чекај, чекај. Они порано заминаа. Значи ние не го дочекавме Харита да се 

собереме, да идеме и да играме и да пливаме на Вардар. Не го дочекавме, значи они 

побегнале порано. Го напуштиле Скопје многу порано.  

Временски код: 55: 10 

Интервјуист: Во ред. Ви благодарам многу за... 

Сведок: Благодарам. 

Интервјуист: ... за Вашите сеќавања и за Вашето одвоено време да го поминете со нас. 

Сведок: Да. Ви благодарам многу. Велам тоа што сумго видел, разбирате дека тоа е доста 

деликатна ситуација, да ѕиркате вака, а Бугаринот да иде со коњ. Какви коњи имаа, тоа е, 

тоа беше, полициска држава беше. Тоа беше полициска држава. После се окомија и на 

Македонците, на тие што имаа некого во партизани, па се искомплицираа сите тие работи 

во државава наша.  

Интервјуист: Ви благодарам. 

Сведок: И ја ви благодарам многу. 
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