
 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
Oral History Interview 

Former Yugoslavia Witnesses 
Documentation Project 

Macedonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Интервју со Цветан Тодоровски 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. Добродошли. 

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

Вашите сеќавања за перидот пред и за време на Втората светска војна. Ве молам, кое е 

Вашето име и презиме? 

Сведок: Моето име е Цветан Тодоровски.  

Интервјуист: Кога и каде сте роден? 

Сведок: Роден сум на 28 март 1926 година во Скопје.  

Интервјуист: Ако се сеќавате моите колеги беа кај Вас пред три месеци и направија еден 

разговор со Вас на истата оваа тема, денес сме дојдени тука да ги снимиме Вашите сеќавања 

за потребите на Музејот на Холокаустот од Вашингтон. Кажете ми каков беше животот во 

Скопје пред Втората светска војна? 

Сведок: Пред, овај, Втората светска војна у Скопје беше мирно. Мирно беше, мирно се 

живееше. Скопје беше мал град, околу четириесет-педесет хиљади граѓани имаше тогаш 

Скопје. Ах, немаше некои неспоразуми меѓу Македонците, Турците, Власите. Така, имаше 

поише националности во Скопје тогај. Али секој си ја гледаше својата работа, дури и 

соработуева луѓето меѓусобно.  

Интервјуист: Кои етнички заедници живееја? 

Сведок: Па тука највише живеева овие, ах, Турците, Турците, Ромите, Ромите, Власите, 

Албанците, помалку имаше Албанци. Ваму беа повечко накај торбешијава, ама тие беа 

Македонци со муслиманска вероисповест.  

Интервјуист: Дали имаше Евреи во Скопје? 

Сведок: Евреи имаше во Скопје и тоа концентрирани бева у еврејско маало кајшто е сега 

холокаустот. Тоа беше еден мирен народ, се бавеше со трговија, со про, про, про, продавање 

на некои намирници и некои мали дуќанчиња. Иначе тоа беше многу мирен народ у Скопје. 

И мие со нив живеевме како, како, меѓусобно како со свои луѓе.  

Интервјуист: Дали Вие познававте некој Евреин во Скопје? 

Сведок: Па до нас беше чичко Аврам. Чичко Аврам, он живееше непосредно до нас. Имаше 

крчма тука, фамилијарен човек беше. Со него живееше татко ми, мајка ми, со таа фамилија 
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многу добро. Немавме никакви, овај, неспоразуми. Уопште викам дека тоа беше мирен 

народ, Имааони дурим две деца, децата доаѓаа кај нас у двор, си играва и така.  

Интервјуист: Се сеќавате на имињата на сопругата на Аврам и на децата? 

Сведок: На Аврам, Аврам го знам дека чичко Аврам го викавме. А машкото дете се викаше 

Мошо, ама не се сеќавам имаше некое име, не се сеќавам за мајката на децава, или, или пак 

децата, овај женското дете, тоа не се сеќавам.  

Интервјуист: Одевте ли во нивната куќа? 

Сведок: Да, да. Као комшии. Они кај нас доваѓаа, мие кај нив, така.  

Интервјуист: А кажете ми, нели рековте дека Евреите се занимаваа со трговија. Каде се 

наоѓаа нивните дуќани? 

Сведок: Нивните дуќани се наваѓаа претежно у стара чаршија, преку мост, од таа страна. 

Таму, таму се наваѓаа нивните дуќани, продавање на одела, некоја козметика, после и други, 

и други производи. Таму бева и после мали дуќанчиња, крчми. Крчми имаа. И од таја страна 

на Вардар и од овде имаа крчми. Само мие највише ја знаевме оваа, тука што беше до нас 

на чичко Аврам. Тоа. 

Временски код: 5:02 

Интервјуист: Одевте ли често во еврејското маало? 

Сведок: Па јас сум проаѓал таму, јас сум проаѓал зашто нашиот радиус тука што живеевме, 

на Караѓорѓева улица живеевме 21, тука одевме околу овај, од таа страна на Вардар. 

Понатака не сме ишле, таму, таму имаше турски дуќани. Али у еврејско маало идевме,у 

театар. Театарот беше таму,у театар идевме по некој пат. Татко ми учествуеше во вардарска 

дивизија тогај, па организираа, војската српска организираше често, еднаш годишно или на 

јубиларни години, организираше претстави у театри. И фамилиите на борците што 

учествуеле во таа вардарска дивизија беа повикани и така идевме мие као деца, се сеќавам, 

у стариот театар.  

Интервјуист: Дали во училиштето каде што учевте имавте соученици Евреи? 

Сведок: У нашето училиште? Ја бев у најновото училиште, се викаше цар Душан тогај, 

иначе Гоце Делчев. Се сруши за време на земјотресот. Овај, не се сеќавам, не се сеќавам 

нанекои така Еврејчиња кои биле тука, не се сеќавам баш.  

Интервјуист: Дали имате слушнато некакви приказни со коишто се заплашувале децата да 

не одат во еврејското маало? 
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Сведок: Не, не. Мие сме ишле слободно у еврејското маало, не сме имале никакви забрани, 

никакви прикаски, нити па се развил некој страв кај нас према Евреите. Евреите уживаа кај 

нас пријателско чувство шошто од нив не сме имале никакво, никакво зло. И затоа ни беше 

жал кога се случи тој случајот, кога ги собраа. 

Интервјуист: Со што се занимаваше Вашиот татко? 

Сведок: Татко ми имаше еден хектар земја кај шо е сега Карпош пумпата. Тука имавме цел 

хектар земја богата со, плодна земја беше и се храневме мие, од, од таа нива. Татко ми 

работеше, и мие работевме деца таму, се до последните, додека ни ја одземава нивата у, со 

законот за експропријација педесет и треќа година. И произведуеше татко ми свешто у таа 

нива. Дури и се сеќавам патлиџани садеше по седумстотини корена, имаше трговци од 

Германија доваѓаа, пак беревме мие патлиџани недозреани, недозреани ги пакуева и оттука 

ги носева у Германија.  

Интервјуист: Дали Вашиот татко соработуваше со Евреи во Скопје? 

Сведок: Татко ми соработуваше. Соработуваше, татко ми имаше казан за печење ракија.И 

он идеше низ, по цело Скопје, најмодерен казан имаше од сто и педесет литра, му го купива 

овие трговците Вељо од Треска, Данило Трокој, после Виник кафаната, Гороца. Они 

учествуева да му обезбедат, татко ми не можеше да купи таков казан скуп. И после им 

печеше ракија и се отплаќаше за него. А иначе печеше ракија и на сите еврејски кафани што 

бева. Ова, така да беше, беше чувен како производител, хе, хе, на ракија. И ќе 

експериментираше некој пат со посебна ракија, овај, од смре, од смреки мали зрнца некои 

собрани, така му поручуева они. Мали зрнца црвени и ќе ги чува еден месец, два месеца, ќе 

вријат тие у некое буре и после произведуе специјална ракија. Овај, ракијата имапе, лебдеше 

масло некое озгора. Он го собираше тоа масло и апотеките му го собирава. Апотеките скупо 

му го плаќаа, на тие работи се сеќавам.  

Интервјуист: Кажете ми, се сеќавате ли на денот кога дојде германската војска во Скопје? 

Сведок: Се сеќавам. Мие кога го бомбардираа Скопје на 6 април, мие, татко ми имаше коњ 

и кола. Овај, дедо ми остана тука на колибата, тоа беше зградиче малечко едно. Дедо ми 

остана тука, а мие сите децата шо бевме и татко ми и мајка ми, он собра некои вреќи таму 

грав шо требеше и преку Водно, затоа што потеклото на моето семејство е од Барово, тоа е 

зад крстот што е на Водно, одма првото село горе. Чисто каурско село и таму е роден татко 

ми. Они од таму дошле за време турско, у доба на Хуриетот мислам дошле и купиле куќа 
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тука кајшто живеевме. Отидовме, отидовме у село. И кога се заврши, кога окупационите 

сили, Германците, дојдоа Германци, после Италијаните дојдоа, па и Бугарите после дваесет 

дена така со параден марш дојдоа во Скопје, така да троструки окупатори ние добивме у 

Македонија, тука у Скопје. И после беше очајна ситуацијата. Притисокот од сите тие 

окупатори. Не само према Евреи, него и према нас, на мие што се спротивставивме наа таа 

окупација.  

Временски код: 11:07 

Интервјуист: Како се смени животот кога дојдоа? 

Сведок: Кога дојдоа животот се смени многу лошо. Прво за, за храна. Овај, дневно ни 

одредуваа по едно парче леб од, на член, од двеста - триста грама. Тоа бепе и тоа се печеше 

по приватни фурни тогаш имаше, немаше некоја голема фурна. И купони ни даваа, купони 

ни даваа. И со купон ќе земеш толку, ние ќе го изедевме само за доручек децата, пет деца 

бевме у семејството. Овај, ќе го изедемелебот и после нема. Мајка ми вареше компир, па од 

компир леб месеше. Така да преживееме. И по некој пат од селата татко ми набавуеше ова 

брашно така. Од Марков манастир, селото Сушица, тамо имаше воденица. И таму имаше 

татко ми роднини свои, цела наша голема фамилија е Барово, Соње, овај, Сушица, па идеше 

таму и носеше хра, брашно, само брашно за трошење, брашно. Иначе грав имаше тате, други 

работи од бавчата.  

Интервјуист: Дали имаше некакви временски ограничувања? До колку часот можевте да 

излегувате? 

Сведок: Се заведуева ти временски, временски ограничувања, блокади често имаше у, у 

градот на, на комунисти и скоевци што беа. Зошто во Скопје се разви еден, еден народно-

ослободителен покрет голем. Голем. Али, овај, се беше во опасност, сета организација. 

Често пати од организацијата хапсева. Па ги осудуева на смрт. Ги бесеа у централната, у 

централниот затвор на Кале што беше. Со окови ги носева на судење. Од кале, па после 

назад ги враќава исто со окови и после тие осудени што бева, Благоја Давков и некои други 

таму, ги, ги судеа, ги обесова тука. Овај, ја имав пријатели у затвор тогаш. Па после тоа ги 

посетуевме додека не бевме компромитирани ги посетуевме, имаше некои денови слободни 

да ги, да разговараме влагавме таму, ние деца. Јас, Страхил, после овај Дане Крапчев 

чувениот, борецот, од Дебар маало, тука живееше. А мие бевме семејно врзани со Са, со тоа 

семејство Саздови, така да они кај нас доваѓаа, мие кај нив и ги се, овај, координиравме тие 
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опасности што беа за хапсење. И идевме често пати со Страхил Саздовски у затвор кај, 

кајшто беше Џаче. Џаче овој што беше атентаторот на Мане Мачков. И не прашувеа за 

новости и ние објаснуевме Црвена армија напредује, ова - она, сите новости, бидете храбри, 

ќе издржите, и така натаму.  

Интервјуист: Вие видовте како ги носат на судење во окови? 

Сведок: Не видов тоа, слушав од, оти тогај мие бевме полуилегалци и не смеевме да се 

појавуеме таму. Таму учествуева, имаше народ кога ги пренесуева од затворот до судските 

простории на Кале. Али мие не можевме да идеме зашто така ни беше речено, кадарот да 

не се растури, да не се излага на опасност. Животот, ипак животот да го пазите, ќе ни треба 

до крај.  

Временски код: 15:15 

Интервјуист: Дали се промени нешто во животот на Евреите во Скопје по бугарската 

окупација? 

Сведок: По бугарската окупација одма тие првите недели си продужија они со работа. Али 

после имаа задатак да ги обележат, да ги обележат зградите, да ги ги обележат луѓето со 

жолта некоја фарба, со жута некоја фарба, така да они беа толку потиштени, толку 

потиштени, знаева. А после на, у јавноста се пуштија вести некои, триес деветта - 

четириеста година дека Хитлер има намера да ги собира од цела Европа. Така да се осеќаше 

кај Евреитенекоја потиштеност, не можеше да видиш весел, да разговара, само ќе ти каже, 

на татко ми му вика: Чичко Зафир, ќе не соберат овие што дојдоа, дошљациве, окупатори 

за Германците викаа. Татко ми вика, ги храбреше татко ми: Нема така, може да биде ова - 

она. Али татко ми купи едно радио, радио апаратче Блаупункт се викаше. Малечко, малечко, 

а бугарскатавласт ни го запечати со црвен восок тоа што се вртеше. Го наместива само на 

Софија. На Софија и го запечатија А па мие имавме задатак скоевците тогаш да слушаме 

вести, да запишуеме, па како летки да се растураат, да се печатат и да се растураат по градот. 

И шо штравчето ќе го отштрафиме кај што е тоа за, за вртење. Ќе го пуштиме пажљиво да 

не го оштетиме и ќе ја дотераме станицата Тбилиси. Таја даваше најубави вести. Тбилиси, 

Лондон. И пишуевме мие. Пишуевме, тоа главен задатак ни беше. И после како летки ги 

растуравме по градот. Али ако го фатева тој одма го носат у затвор. Така да пазевме мие и 

само одредуевме кој може тоа да го прај. Не секој добровољно.  

Интервјуист: Ми кажавте дека ги обележуваа куќите. Како ги обележуваа? 
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Сведок: Со, со жута боја, жута боја. Некој знак ставаа, само они знаева тој знак кој е и, и 

луѓето ги обележуева после, и луѓето ги обележуева. Така и чичко Аврам ќе го видевме 

обележан.  

Интервјуист: Како? Што имаше на него? Како беше обележан? 

Сведок: Обележан со, а, на ракавот имаше крпа, крпа некоја, како некоја врзана крпа со 

шута боја, жута боја. Да не смее да ја извади, под строги казни и така натака, запретено им 

беше.  

Интервјуист: И неговите, дали и неговите деца имаа исто? 

Сведок: Децата? Не видов за децата, не видов за децата. Немаше. Мошо немаше, не беше 

обележан.  

Интервјуист: А дали видовте кој ја обележа нивната куќа? 

Сведок: Аврам беше обележан. 

Интервјуист: Не, не. Куќата кој... 

Сведок: Куќата на вратата. 

Интервјуист: Кој? Ми рековте дека со жолта боја, кој ја стави таа жолта боја на вратата? 

Сведок: Тоа ја не, ја не сум видел кој ја ставил, али тоа ја ставаше власта бугарска. Бугарите 

добија власт неограничена, неограничена по директиви на Хитлер  

Интервјуист: Дали Евреите имаа други забрани освен ова обележување? 

Сведок: Ја мислам дека имаше, дека имава други забрани. Кретањето им беше ограничено, 

времето им беше ограничено, дневно, ноќно и така натака. Тоа да, тоа да.  

Интервјуист: Дали го слушнавте Аврам како разговара со Вашиот татко на оваа тема? 

Сведок: Да, да, да, да. Он викаше: Чичко Зафир, ќе не соберат хитлеровциве. А татко ми го 

храбреше: Абе тоа е можда пропаганда. А татко ми беше чаршиски човек. Чаршиски човек, 

Политика увек ќе прочита, ова - она и го храбреше: Не, не, не, може нема да биде, немој 

Аврам да мислиш нанајлошо, гледај децата да ги чуваш, семејството да го чуваш, па мие 

колку сме толку, колку можеме ќе ти помогнеме. И дури, дури кога се, овај, збореше дека 

ќе ги собираат, дека денот ќе ги собираат, мајка ми збореше со таја жената на Аврам: Дали 

може децата, вас може ќе ве отераат, али децата да ни ги дадеш да ги, да ги чуваме додека 

да се вратите. Така им викаше, додека да се вратите. Не дека ќе горите у Треблинка и таму. 

Временски код: 20:06 

Интервјуист: Вие слушнавте како разговара Вашата мајка со комшивката? 
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Сведок: Слушав, слушав. За, за децата кога збореше тогаш ја слушав мајка ми.  

Интервјуист: И што велеше сопругата на Аврам? 

Сведок: Па ја тешеше, ја тешеше. Немада, колку знам вика дека нема, нема да ве соберат, 

ова Бугарите се заедно со нив, па ќе, па они можда ќе ве спасат. Е што ќе ги спасат кога ги 

обележава на вратите им ставија боја и такви, таков разговор траеше. После имаше и една 

докторка Едврејка карши нас. Она беше доктор и мажот и беше доктор. Фриц се викаше 

мажот. Фриц, Фрицоица. Да, овај, а таа не знам како се викаше Еврејката, али и таа многу 

добра жена беше. Се сеќавам ја, у школо кога идевме у цар Душан школото, мајка ми ќе 

отиде со татко ми у бавча таму да работи и она ручек ќе ни носи нас. Или ќе не викне таму. 

Така да, ете такви фини спомени имаме мие од, од таја нација, од таја нација.  

Интервјуист: И ова семејствово на Гриц беше исто обележано? 

Сведок: Не беше тоа обележано, овај колку знам дека доктор, докторите им требева на 

Гермнаците и они докторите ги чуваа, ги чуваа за, за лечење, за нега, за војската нивна, за. 

У интерес им беше. А шо на крај ќе напрајва тоа не знам.  

Интервјуист: Дали на нивната куќа имаше некаков знак? 

Сведок: Немаше, немаше. Тоа беше одма карши нашиот двор, карши нашиот двор од таја 

страна, она на други спрат беше. Живеева, немаше обележано зошто на првиот спрат 

живееше газдата Тодор.  

Интервјуист: А дали Вашата куќа беше некако обележана? Дали имаше некој натпис ставен 

на куќата? 

Сведок: Не. Нашата од надвор беше со тараби. Тараби и порта голема за зашто чичко ми и 

тој живееше тука, арабаџија беше. А татко ми исто, исто кола имаше, широка врата и у двор 

влагаше. Еден цел декар беше таа наша куќа. Имавме широк двор, а тука живееше чичко, 

двојцата чичковци и треќиот чичко само дуќан имаше тука. Томче.  

Интервјуист: Дали се сеќавате на денот кога ги депортираа Евреите? 

Сведок: Како да не се сеќавам, таа слика никојпат не можам да ја заборавам. Овај, така го 

организирале тие фашисти тоа, прво го блокирава, целиот град го блокира војската го 

блокира, да не искочи никој нити да влезе. Да нема движење. По улиците само стражари, 

стражари, војници и. А татко ми беше мобилисан. Зашто имаше кола и коњ. А требеше 

Евреите да се собираат у кола. И по едно парталче тамо не знам шо, мало нешто ќе понесеа, 

ништо, од ствари ништо не можеа да носат. И, овај, на тој ден се сеќавам. Таткомиго 
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мобилисава и сите што имаа коли запрежни сите бева мобилисани. И татко ми вика: Сега, 

вика, прво од Аврама ќе почнеме. И така го, ја прегна колата негде околу шест саат со 

коњот, и, овај, искочи надвор пред куќата на овега, на Аврама, и гледавме како ги зимаат, 

децата плачат, викаат и ги ставаа у кола. Е тоа беше грозна слика. Грозна слика. 

Интервјуист: Кога го мобилизираа Вашиот татко? 

Сведок: Пред некок, пред еден ден така нешто, али не смееше да збори нико, никоме. Ни 

нас не ни кажа он. Ни нас не ни кажа, мие не знаевме. Само ја спреми колата и после, и 

после ни кажа. Јас сега вака и вака, на мајка ми и збореше и на дедо ми. И дедо ми беше 

тука. Мобилисан сум и требе со колата цел ден да ги носиме Евреите во Монопол. И тоа, 

тоа беше пред моја слика, пред наша слика коа... А не смеевме да искочиме, нели, само 

гледавме како ги товараат, а децата пиштат, викаат, плачат. 

Временски код: 25:14 

Интервјуист: Вие излеговте на улицата? 

Сведок: Да. Пред врата. Пред врата и ни вика еден, од тија, овај, војниците со ножеви на 

пушките: Внка. Внка. Внка и не истера. Ама гледавме мие, тараби се тие, гледавме како ги 

товараат децата и плачат. А предлагаше мајка ми да остане некое дете, ама тој рече и они, 

мали беа децата, беа, овај, несигурни. несигурни. И татко ми рече: Добро, ако не можеме 

да, на некој начин да ги спасиме децата шо, шо прајме, не можеме. Сторивме шо можевме. 

И така ги однесоа од тука.  

Интервјуист: Како изгледаше семејството на Аврам? Да ми ги опишете малку, значи како 

беа облечени, што понесоа со себе? 

Сведок: Па чичко Аврам беше облечен у алишта обични, обични алишта, а жена му беше у 

хаљини некои и капут некој зема. Капут некој. Децата ги облече со некои ка, капутчиња, 

така. Това, иначе они немава можност многу ствари да зимаат и да, и да одат. Е после одевме 

у Мон мие, да ги видиме у Монопол таму, од врата гледавме ама не смеевме да пријдеме. И 

не можевме да ги видиме. Ги гледавме у двор така како ше, како одат, али не можевме да 

ги видиме после.  

Интервјуист: Со кого одевте во Монополот? 

Сведок: Сами идевме тогаш, ама не истиот ден. Неколку дена они останаа у Монопол додека 

ги донесоа од Битола, од Штип додека ги донесоа сите, па тука у композит, тука се 

формираше композиција, со маневарка тука ги товараа у тија коњски вагони. Само едно 
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прозорче можда шеесет со четириесет и после композицијата, композицијата ја 

комплетираа пред наша ложионица. Е таму, таму па гледавме, гледавме како ги доведуваат 

од Монопол тука и ја комплетираат композицијата и од Битола и од Штип, така сите и која 

ком, кога ја комплетираа композицијата и оттука тргнаа за, за Полска.  

Интервјуист: До колку часот траеше блокадата? 

Сведок: Цел ден. Цел ден додека не ја завршива работата. А после, после имаше пак ова, 

полициски час преку ноќта исто така забрането движење беше, забрането движење беше тој 

ноќ, и од утредента после чаршијата слободна беше за движење. 

Интервјуист: Кога се врати Вашиот татко дома? 

Сведок: Он се врати вечерта, цел ден беше таму. Цел ден беше таму зашто од еврејско маало 

многу требаше, требаше да се изнесат. Тек вечерта се врати и ни раскажуеше. 

Интервјуист: Што Ви раскажуваше? Се сеќавате? 

Сведок: Па ни ја раскажуваше и сликата што, што ја гледавме тука, таква слика ни 

раскажуеше од целото еврејско маало од кај што собирале Евреи. Сегде, така вика едно 

кукање, плачење вика, ужасна работа вика. И ни кажуеше: Ја не веруев дека вака нештоможе 

да се деси на еден мирен народ. Да.  

Интервјуист: Ми рековте дека отидовте во Монополот. 

Сведок: Да.  

Интервјуист: Кога отидовте?  

Сведок: После едно два дена. После едно два дена ама не влегов у Монопол. Монополот е 

ограден кај вратата со железа. Железа, иначе од друго е се со зидови и згради. И од далеку 

гледавме, таму веќе стража, се осигурано, ово - оно, не можеше никој ни да влезе ни да 

излезе.  

Интервјуист: А какви униформи носеа овие луѓе што ги чуваа во Монополот? Стражарите. 

Сведок: Црно, црно, црна униформа полициска. Полициска црна униформа. Тоа само 

полицијата тука беше. Војската имаше само блокада или помош да и направи,да и пружи на 

полицијата, тоа имаше обврска таа.  

Интервјуист: Што видовте внатре во Монополот? 

Сведок: У Монополот видовме групи кои се состануева, групи од Евреите излезени додека 

не ги ставија у ком, у вагоните. Тука беа и сега шетава по тоа, голем двор има Монополот, 
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за тутун. И сега е истиот, истиот Монопол, истите згради. Тоа. А после Монополот пруга 

има. 

Временски код: 30:25 

Интервјуист: Да, за пругата ќе стигнеме само ме интересира околу состојбата внатре. Кога 

ги видовте Евреите ги имаа со себе сеуште стварите што... 

Сведок: Немаше, немаше ништо. Стваррите, стварите им беа така на куп, на куп остаени и 

они стоеја таму, шетава, се договараа едни со други, така, тоа. 

Интервјуист: Дали проба некој од внатре, од Монополот, да контактира со Вас? 

Сведок: Не, не, не. Не можевме да, немавме пристап мие до,на едно педесет-шеесет метра 

од вратите моравме, ваму беше забрането приваѓање више натака. Од далеку, само од 

далеку ги гледавме. Не, строго ги држева, строго. 

Интервјуист: Дали слушнавте нешто? Дали имаше некакви извици од внатре, дали бараа 

нешто? 31 23 

Сведок: Не, не можевме. Далеку бевме. Далеку бевме, не можевме. После они уште не 

веруева дека што може да им се деси. Така да немава, немава некое, некои манифестации 

таквија.  

Интервјуист: А кажете ми, ми споменавте дека видовте возови, композиции.  

Сведок: Да. 

Интервјуист: Можете да ми ги опишете малку. Значи како изгледаа тие вагони, каде ги 

видовте? 

Сведок: Мие тогај работевме, мобилисани бевме, работевме у ложионица. А ложионица е 

до, до старава железничка станица, тука беше ложионица. Стара ложионица. И тука бева 

девет, девет пруги поставени, тоа беше, овај, полазна станица за, за тие вагоните. И тука ги, 

коа ги, се ги собрава све у Монопол, ондак тука композицијата, главната композиција тука 

беше. Вагони те бева, овај, затворени, коњски, такви вагони. Такви вагони. После разбравме 

дека едно буре вода таму ќе им дале, не знам што, и вратата им е, вака вагонска врата се 

отвараше, така ги товараа, ги товарале унутра и после едно прозорче има само вака за, за 

светло унутра. И ништо више. 

Интервјуист: Колку вагони имаше во композицијата? 

Сведок: Па имаше преку, преку четириесет, педесет вагона. Така нешто, долга 

композицијата беше. Долга. Само мие не смеевме више натака да одиме, само ќе искочиме 
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од, од халата на ложионица таму кај другите локомотиви што ги поправавме и оттука 

гледавме, оттука гледавме.  

Интервјуист: Дали... 

Сведок: А тие веќе беше, беа унутра.  

Интервјуист: Дали видовте кога ги качуваа во вагоните? 

Сведок: Не. Тие ги качуваа таму, у Монопол уште. У Монопол, не тука. Они само беа во 

движење со коливе наши арабаџиски, до Монопол. И таму у вагони ги затварава, ги печатева 

тие врати. 

Интервјуист: Колку дена беа во Монополот? 

Сведок: Не се сеќавам еве, ама додека дојдова овие од Штип и од Битола, преку дваесет, 

преку дваесетина дена таму беа.  

Интервјуист: Колку пати отидовте во Монополот да... 

Сведок: Да ги видиме? 

Интервјуист: Да ги видите? 

Сведок: Мие отидовме едно че, че, четири - пет пати додека беа таму. Успеавме да видиме 

дали може некој да видиме од нашиве.Ама не можевме никого да видиме. Али пак гледам 

народ, од Скопје народот доваѓаше да ги види, ама бева одбиени на едно педесетина метра 

од вратите, не можеше да се пријде таму.  

Интервјуист: А што се случи со имотот на Евреите? 

Временски код: 35:04 

Сведок: Е тоа е посебна прикаска, посебна прикаска. Бугарите, познати бева тогај како 

народ да земе туѓо, да се обогати. Ама од тоа не може да се обогати, само ќе се осиромаши 

душата и економски. Шо ќе се обогати. А имаше и злато колку слушавме, злато негде имале. 

Тоа беше одма после овоа, после тоа кога ги земава, кога ги земава оттука и одма 

отпечатуева, влагаа, некои пописи вршева на тие, дали вршева пописи, шо правеа, како 

правеа, не можевме да знаеме. Али доваѓаа по два - три пати тука и после со камиони ги 

испразнија куќите.  

Интервјуист: Како изгледаа луѓето коишто влегуваа? Ве прашувам дали беа цивили или 

имаа некаква униформа? 

Сведок: Имаа, униформа имаа. Униформа имаа. А имаше по еден, по еден од цивилите, еден 

или два, а иначе у униформа беа, имаше двојца, по двојца така обично идеа.  
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Интервјуист: Препознавте некои од овие цивили коишто влегуваа? 

Сведок: Не. Ја не препознав. Не препознав. Тоа беа пак, пак од полицијата, ама цивили.  

Интервјуист: Дали влегоа и во куќата на Аврам? 

Сведок: На Аврам? Да, да, да, да, да.  

Интервјуист: Вие видовте како влегуваат во куќата? 

Сведок: Татко ми, овај, мајка ми видела. Мајка ми видела, мие не сме биле тука тогај кога 

доваѓале. Мајка ми кажуеше: Еве ги, вика, доаѓаа, отвараа вратата, зимаа нешто, што ли 

зимаа, па после затвараа, со печати ја осигураа.  

Интервјуист: Ви кажа дека изнесувале некакви ствари, некакви работи од внатре? 

Сведок: Не, мајка ми не видела дека изнесуваат, ама сигурно изнесуваа. Е после тоа, после 

неколку дена кога со камион, со камион дошле, после дваесет - триесет дена кога биле, овај, 

транспортирани за Треблинка. После веќе со камион сите куќи ги празнева. Сите куќи. 

Мајка ми гледала како ја празнат куќата кога, кога дошле, овие, полицијата. Со камион, 

вика. Стрпаа све, све што имало, и кај го однеле, којзнае.А иначе се, се збореше дека негде 

нашле и злато. Во некои канти така.  

Интервјуист: Кога ми кажувавте за депортацијата на Аврам, ми кажавте дека со себе понел 

многу малку работи. 

Сведок: Да.  

Интервјуист: Кој, кажете ми, колку бугарски полицајци имаше на улицата? 

Сведок: На улицата бева само војска. Војска со пушки и ножеви на пушките. А полицајци 

имаше по, по двојца унутра. По двојца, по двојца идева обично, по двојца полицајци у црна 

униформа.  

Интервјуист: Како се однесуваа кон...  

Сведок: Многу грубо. 

Интервјуист: Аврам и неговото семејство? 

Сведок: Многу грубо. Многу грубо. И тоа на бугарски им зборат, на бугарски:Немојте да 

мрдате, немојте да, да, да, да прајте некои работи, само ова шо ќе ви кажеме тоа има да го 

напрајте. И заплашени сите тие луѓето. Иначе одма, одма им претат дека: Ќе ве убиеме ако 

некој покуша бегство. Татко ми слушал. 

Интервјуист: А Вие видовте кога му се закануваа? 

Сведок: Кога ги товараа видовме. 
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Интервјуист: Како им се закануваат бугарските... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: војници? 

Сведок: Да, да, да. 

Интервјуист: На колку метри стоевте од нив. 

Сведок: Па мие само овај надвор не искачавме, низ тарабите гледавме куќата до куќа, куќа 

до куќа беше. Татко ми ќе ја постави колата вака до куќата и од внатре искачаа и им зборат, 

им претат и така натака. Тоа е. Е сега да ви кажам и еден случај. Имавме едно кутре, Џони 

го викавме. Чим коњот со колата ќе искочи и тоа таму. И ја му викам: Тате фати го Џони, 

дајте ни го нас. И така го спасивме па него.  

Интервјуист: А Џони чиво куче беше? 

Сведок: Наше.  

Интервјуист: Аха. 

Сведок: Наше. Многу интересно и паметно куче. Паметно. Ќе му кажеш Џони, не оставаше 

ни чавка да застане на дрво. И толку беше, овај, пријатно тоа кутре и жал ни беше да не 

отиде со тоа и го зема татко и го врати назад, ни го даде, и тоа. Тие моменти беа ете така 

запамтени како деца. 

Временски код: 40:25 

Интервјуист: Дали знаете за некои Евреи од Скопје коишто се спасија, кои ја избегнаа 

депортацијата? 

Сведок: Тоа не знам, Знам дека еден Евреин имаше, учествуел у Првата светска војна, ама 

некако ментално беше, овај, болен. Лезер го викаа. И мие го гледавме често пати, се тресе 

вака, само него го памтиме и него го снема. И него го снема. Он седеше на, на, на брегот на 

Вардар на оградата, седи сам така, а го ранева овие неговите. Му даваа храна, само него го 

знам така како Евреи, ама после го немаше. После гледдаме каде е Лезер, каде е, него го 

немаше.  

Интервјуист: Што се случи со Вас значи по депортацијата на Евреите?  

Сведок: После депортацијата на Евреите мие продуживме, мобилисани бевме. Мобилисани 

бевме сите државни службеници и државни работници беа мобилисани. И после си 

продуживме мие со работа у ложионица. За де, за де, за десет лева беше таа дневница, 

никакви денови. После, овај, они организираа царски ручек, мие го бојкотиравме. Ама од 
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девет, од девет часа на десет го напраива. Абе не е џабе викаме ова, па си носевме ручек од 

дома. Од дома си носевме. И после настана бомбардирањето. После четириестреќа година 

Американците го бом, бом, Румунија ја бомбардираа таму, изворите нафтени. Софија ја 

бом, ја бомбардираа, ама се преку Скопје идеше. И даваше знак на узбуна со оние трево, 

апаратине, и ние бегаме, бегаме од ложионица према Водно. Таму немаше скривници во 

цел град, сем оние под Кале. И бегаме према Водно. И кога ќе летаа авионите после се 

враќаме, ќе дадат одбој и се враќавме на работа. Меѓутоа губева од, од работна сила, губева 

од време, тоа траеше целсаат, саат - два, и сега, сега не даваа више одбој. Не даваа вишезнак 

узбуна. И бомби на нас паѓаа. У ложионица сипаа бомби, ние се спасуевме. И после нејќевме 

да доваѓаме на работа. Чим не даваа одбој, не ддаваа тоа, не доваѓавме на работа, си 

останавме горе, на планина. Меѓутоа и со тоа, ова, и на тоа најдоа чаре они. Мие на крај 

напуштивме ложионица. Напуштивме ложионица и се криевме. И дојде, доваѓаше полиција 

стално дома кај нас, а дедо ми беше на девеесет години. Мајка бугарска им пцуеше, децата 

ми ги пробркавте. И ни кажуе вака и вака, полиција дојде. Ние се криевме после по некои 

стогови на сено, бегавме, ама не фатива. Не фатива и мене и брат ми и некои други, и не 

судева у зградата на собранието. Тука беше тој војно-полевиот суд се викаше. Војни суд. 

Зашто мие бевме мобилисани и зошто сме избегале. Не судева, а на тој ден кога не судева, 

летно време беше околу Свети Илија, бомбардирање на Скопје. Они судиите со полицијата 

отидоа во подрум да се скријат, да не загинат, а нас не оставија врзани за тоа, клупите горе. 

И после продужи судењето, И не осудија, по деведесет илјади евра да платиме казна и да се 

вратиме на работа. И да се вратиме на работа. Добро, ќе платиме, не ослободива. А тука 

ургираше и еден кај нас седеше комшија, Јосиф се викаше, галичанец, он беше братучед на 

Спиро Китинче, претседателот на општина. И одма, чичкоп Зафир ја ќе ургирам, одма, а он 

беше во хотел Македонија на служба, ги знаеше сите. И отишол кај Спиро Китинче: Спиро 

Китинче, вика, тие деца ослободете ги, ќе идат на работа. Меѓутоа кога не ослободија 

прејдовме прво у илегала, на, ова, бегавме од полиција и после јас си отидов у третиот 

скопски одред. Третиот скопски одред и таму останав се до формирање на Дванаеста бигада 

у село Количани, на Китка. 

Временски код: 45:37 

Интервјуист: Разговаравме пред почетокот на ова снимање дека имавте, дека учествувавте 

борбите, условно да ги кажам, на Косово. Какви задачи имавте на Косово? 
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Сведок: Не ви кажав ја една акција шо ја направивме како скоевци у ложионицата додека 

бевме. Се формираше германски транспортен воз за Грчка. Таков беше Фон, Фон, Фон Лер, 

генералот одгворен за Балканот. Таа композиција се формираше таму. И се, секретарот на 

Комунистичката партија, на ќелијата у ложионица вика: Слушајте вие двајца. Ја и уште брат 

ми. Ќе земете жар у една канта и оние два вагона со слама шо се напред, ќе го сипеш, ќе го 

сипете жарот таму. А пак позади се: топови, воена опрема, магацини, магацинска опрема и 

така натака. И трга возот, тоа мие го створивме. Го сторивме и под знак на некои наши: 

Симињајте се, од во, трга возот. И се запали, кај Монопол се запали, возот тргна од тука, 

почна да гори, а после два дена Радио Лондон јави дека партизаните го запалиле 

германскиот транспорт, ха, ха, ха. Слушавме на она. Е сега за Косово.  

Интервјуист: Кажете ми какви задачи имавте на Косово? 

Сведок: Ја бев у составот на Дванајста бригада тогај. Чистење на теренот, чистење на 

теренот. Мие бевме у саставот на Четириесет и друга дивизија. Чистење на теренот, а тука 

и Трета, Трета бригада косовска, српска дејствуеше. Само они беа, а Дреница се викаа. 

Дреница, на Дреница они ги одева, ги гонева на Дреница. И таму ги заробива.  

Интервјуист: Кого заробија? 

Сведок: Заробива, овија, Албанци, балисти од кои се формираше некоја бригаада косовска, 

само од нив. Ама српски комесари и команданти. Меѓутоа таа бригада осетила дека ќе ја 

тера на, на, на, на Сремски фронт и се побуниле кај Рашка негде. Се побуниле, утепале некој 

од раководството и со све оружје према Дреница отступале. А Трета бригада ги гонела, ги 

гонела да ги расформира зошто и оружје уште им дадовме. И у Дреница ги заробиле. Е сега 

од каде ќе ги тераат како заробљеници, па Дванајста бригада со четири батаљона, секој 

батаљон имаше, имаше една голема група која требаше да ја води по Дрим за Скадар, за 

Скадар. Имавме задатак тогај тој шо сака да избега од колоната, им беше кажано, тој што 

сака да избега или да остане, ќе биде стрељан.  

Интервјуист: Дали видовте Вие како стрелаат некого? 

Сведок: Да.  

Интервјуист: Да? 

Сведок: Да, да, да. Да, зашто покуша да бега. И го напаѓа или го напаѓа нашиот, нашиот 

партизан да му го земе оружјето. Иго убија, тука нема више ова или она. Се знае што е.  

Интервјуист: Колку често се случуваше? Колку пати го видовте ова? 
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Сведок: Едно два пати така, го видов. А батаљонот е од триста души. Растегнат е батаљонот.  

Интервјуист: Дали Вие моравте да реагирате со оружје? 

Сведок: Не, не, не. И така стасавме, ги доведовме у Скадар. У Скадар на брод, на Бојана, 

таа реката Бојана како Дунав. НА реката Бојана ги товарава, ги турава, има борци од Деветта 

далматинска дивизија. И со бродот ги водева за Бар. За Бар, тука ги симињаа, па после ги 

товараа за у некој поголем брод за Трст, за натака. Меѓутоа се десил таму инцидент. Исто 

така како кај нас кога ги водевме. Нејќеле да, да се симињаат, разбрале дека ќе идат на 

Сремски фронт и фаќаат некој партизан, тој командир некој и го фрла у море. И овој се, се 

удавуе таму. И оваа далматинска бригада се оддалечиле со тоа митролезите и почнале 

утовар. Имаше многу мртви тогај. И што ми се деси прв случај ја лежев и војна болница, на 

операција, не знам, од простата. И тој болничарот, главен што беше тука, многу збореше. И 

викам, а знаеше дека, овие борците му кажале дека вија од партизаните бил и он вика: А, и 

татко ми беше у партизаните, ама загина у Бар. У Бар загина. Еееј, викам, да не зборам ја 

пред овега. Хе, хе, хе, замислете како, како се. 

Временски код: 51:20 

Интервјуист: Оваа епизода во Далмација што ми кажувавте, таа ја видовте Вие лично... 

Сведок: Не. Мие, мие ги предадовме нив на Бој, на Бојана у Скадар. И оттука мие имавме 

на Косово пак да се вратиме за чистка. А тука ги примија бор, борците од Деветта 

далматинска бригада. Бригада или дивизија беше, не знам што, ама од Деветта бригада беше 

таја. Таа, они, они си ги земаа, па си ги, со све брод си ги одведоа у Бар. И сега они требаше 

да се симнат од, од, зошто овој паксе враќа, овој, овој брод навака, помал брод. И овај, е 

таму се десил инцидент. Нејќеле да идат, се побуниле на бродот, фрлиле еден и овие 

Далматинциве со нив нема расправии војнички.  

Интервјуист: Моравме да направиме кратка пауза. Само да разјасниме уште неколку 

работи. 

Сведок: Да.  Добро. 

Интервјуист: Ми споменавте дека се организирало фрлање, дистрибуција на летоци. Каде 

ги печатевте тие летоци? Кој ги печатеше? 

Сведок: Овај, ја имав да ви кажам кога беше бомбардирањето на Скопје, жандармеријата 

што беше у центарот на градот се пресели овде у нашата куќа. Значи куќата на чичко ми, 

таа е нова куќа. Тука се преселија, донесоа машини, донесоа телефонски ова, аах, справи, 
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на батерии таму, на акумулатори, све тоа комплет. И кога влегоа Бугарите они избегава. 

Избегава. И Германците кога дојдова уше тогај избегава и тоа све им остана тука. Јас си 

земав една пиша, една писача машина од тија Олимпија или не знам како се викаше. И уште 

една што ја дадовме на, на комитетот, на покретот. И со оваа машина јас си научив да, да 

чукам на тие дирките и како слушавме, не само ја, него тука бевме една група, Страхил 

Садзовски, Ѓорѓи Саздовски првоборецот и овој дане Крапчев. Он доаѓаше, ја и уште брат 

ми постариот. И куцавме на тоа машината, па и пишуевме што требе да се, да се каже. И 

после ги предававме у комитетот. И он и после таму исто така ги собираа некои податоци 

што, што имаше од Тбилиси, највише таа станица ја слушавме, Тбилиси и Радио Лондон. И 

после они ги истураа, ги даваа летките, пе ги истуравме ние низ градот. 

Интервјуист: Дали Вие учествувавте во растурањето, во дистрибуцијата... 

Сведок: Да, да, да. Па тоа наша работа беше, скоевска работа беше. Да. 

Временски код: 55:02 

Интервјуист: Колку пати да речеме учествувате во таква дистрибуција на летоци? 

Сведок: Па можда едно, едно пет - шест пати, пет - шест пати така. Тие беа дневни, дневни 

вести. Стаљинградската битка ја обработуевме со тие податоци. После некои други битки, 

тенковската битка у Украина, тенковската, таа најголемата тенковската битка кај градот 

Куркс, таа битка ја напишавме се сеќавам. За Ле, за Лењинград, одбрана на Лењинград, па 

толку, едно пет -шест летки напишавме за главните битки.  

Интервјуист: Овој, значи кога разговаравме за денот кога ги собираа Евреите... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Ми кажавте дека Вашиот татко кажал дека утредента или дента ќе почнат од 

Вашиот сосед, од Аврам.  

Сведок: Да. 

Интервјуист: А дали Вашиот татко имаше некаква листа на...  

Сведок: Немаше, немаше никаква листа, него тие што го, што му наредуева, тие имава 

листа. Тие имаа листа. Татко ми, они дојдоа прво во нашиот двор да го земат татко ми со 

колата и оттука да почнат. Мие бевме први сабајлината тука со нашата кола. 

Интервјуист: Вие ги видовте... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Кога влегоа во Вашиот двор? 
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Сведок: Да, да.  

Интервјуист: Колку... 

Сведок: Двојца униформисани.  

Интервјуист: Каква униформа носеа? 

Сведок: Црна. Црна униформа. Влегоа у двор. Зафир? Јас сум, вика. Искочи. Ајде спреми ја 

колата, коњот и... 

Интервјуист: На кој јазик зборуваа? 

Сведок: На бугарски, на бугарски јазик. Се мучева да кажат нешто, татко ми не ги 

разбираше, ама се разбираа.   

Интервјуист: А дали освен овој Вашиот сосед Аврам видовте и други Евреи како ги 

депортираат? 

Сведок: Не смеевме да искочиме уопште од врата. Не смеевме да искочиме. А татко ми ми 

кажуеше после кога дојде утреден, вечерта кога дојде ни кажуеше дека у еврејско маало го 

отерале и од таму, овај, исто, исто што го сторил овде со чичко Аврама и со други Евреи. 

Цел ден таа работа, таа рација беше. 

Интервјуист: Кога ми зборувавте за возот, кога го гледавте овој воз којшто беше... 

Сведок: Да. Композицијата. 

Интервјуист: Композицијата. Каде стоевте кога го видовте возот? На колку метри 

оддалеченост од него? 

Сведок: Па на едно триесет, четириесет метра од него. Тоа е ложионица, тука, тука имавме 

мие локомотиви на кои си работевме. На кои си работевме. А покрај локомотивите колосек 

има, уште, уште девет колосека натака, за поставуење композиција и за затворање. И тој на 

првиот колосек беше поставена композицијата, на првиот ден.  

Интервјуист: Колку време стоеше композицијата? 

Сведок: Па мислам дека стоева едно десет саата така, да, да. Композиција беше поставена 

и после други, други ваљда комплетирања требаше да се извршат и така да негдепоручек 

тргна тоа, поручек тргна композицијата од тука.  

Интервјуист: Вие видовте како заминува возот? 

Сведок: Да, да, да. Мие бевме мобилисани у ложионица.  

Интервјуист: Дали можевте да видите внатре во вагоните што се случува? 
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Сведок: Не можевме тоа. Не можевме ни да пријдеме до вагоните. Тоа беше така 

обезбедено, не можевме ни да пријдеме.  

Интервјуист: Дали слушнавте нешто од вагоните? 

Сведок: Да. Се слушаше гласови, некои плачева, некои, некои другигласови се слушава, али 

неможе да се видат зошто едно проласче, едно вакво, сте виделе вие вагони како изгледаат, 

затворени.  

Интервјуист: А кажете ми што се случуваше околу композицијата, околу вагоните додека 

беа тие таму? 

Сведок: Контролни, контролни органи таму, и пак како полиција, пак полиција на шест - 

седум метра стои, па понатака, па понатака, така да од композицијата не можеше никој да 

пријде. А од далеку можеше да се гледа. Да. 

Временски код: 1:00:06 

Интервјуист: Дали видовте што пишуваше на вагоните? 

Сведок: Не, не, не, не видов.  

Интервјуист: А ми рековте, ми кажавте дека возот заминал попладне. Дали можете часот 

отприлика да го дефинираме? 

Сведок: Па попладне, негде околу, околу три саат, така, околу три саат.  

Интервјуист: Кога дојдовте Вие на работа... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Во ложилницата. Возот веќе беше поставен на колосекот или... 

Сведок: Да, да, да. Беше поставен возот, ноќта го поставиле. Мие сабајлето во седум саат 

дојдовме, гледаме копмозиција и вриштење унутра. Гласови се слушаат. Е, викам, ги 

спремија и ќе ги тргаат. 

Интервјуист: Како знаевте дека се Евреи? 

Сведок: Па знаевме, знаевме што се случуе за тоа, тоа беше главен муабет тогај. Знаевме 

дека оттука ќе појдат. Оттука ќе појдат. И чим ја поставија композзицијата, чим кога 

дојдовме поставено композиција, живи луѓе зборат, викаат, тоа се, тоа тие беа. Не смеевме 

да пријдеме поблизу, од далеку гледавме, слушавме.  

Интервјуист: А ми кажавте дека куќата на Вашиот сосед Аврам дека ја затвориле, дека ја 

запечатиле. 

Сведок: Да.  
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Интервјуист: Се всели ли некој во таа куќа по депортацијата на Евреите?  

Сведок: Таа извесно време остана закључена. Закључена и не знам дали таа, дали, тука не 

дошол никој зошто тој изгледа беше под кирија кај една Ката. Така се викаше газдарицата, 

баба Ката. Под кирија. Кога ги дигнаа стварите остана таа празна.  

Интервјуист: Дали знаете некои Евреи кои преживеаја и се вратија во Скопје? По 

депортацијата. 

Сведок: Не, не се сеќавам на тоа. Не се сеќаваам. После у илегала отидовме мие и имавме 

други задачи, појќекриење, појќе пренесуење на илегалци. Наваѓање куќи, спрема, 

припремање на пренос на некои материјали санитетски, оружје и такви работи. Највише на 

криење на илегалци.  

Интервјуист: Во ред. Ви благодарам.  
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