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Интервју со Томе Николовски 

 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. 

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

да ни ги прераскажете Вашите спомени. Ве молам кое е Вашето име и презиме? 

Сведок: Првин јас ви благодарам за повикот, а името ми е Томе, презимето Николовски.  

Интервјуист: Кога и каде сте роден? 

Сведок: Роден сум во Скопје, на Илинден, хиљаду деветсто триес прва година.  

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

разговаравте на оваа тема, денес се сретнуваме повторно за да снимиме Вашите сеќавања 

за потребите на Музејот на Холокаустот од Вашингтон. Господине Томе, каков беше 

животот во Скопје пред Втората светска војна? 

Сведок: Животот во Скопје пред Втората светска војна за разлика од денешниот и разликата 

е голема. Скопје беше град од некаде близу пеесет и пет илјади жители, во главном 

границите на градот беа да речам ни триесет посто од денешните граници. Дружбата меѓу 

семејствата, меѓу луѓето беше далеку поприсна, поинтимна, поприлагодлива, разлики 

имаше да речам разни делови на Скопје, за разлика од тоа од кај се дојдени луѓето. Имаа и 

поблиски и подалечни роднини. Куќите беа во главном помали, освен во строгиот центар 

кајшто и јас сум роден, кајшто куќите беа, да речам, приземје и два три спрата, другите беа 

приземје и спрат и во делот кајшто јас сум роден, тоа е меѓу бившиот Офицерски дом и до 

плоштадот, на пеесет - шеесет метра, завршуваше тој дел до денешна Климент, Свети 

Климентова улица. Беше измешан дел од Македонци, Евреи, Срби и така натаму. А имаше 

делови коишто беа почисти. Така да јас сум роден во еден дел, во еден сегмент на Скопје 

со малку мешано национално население, во кое доминираа Македонци и Евреи, а потоа и 

други некои националности. Речиси секој двор имаше, секоја куќа имаше двор, секој двор 

беше украсен со по некое дрво и со цвекиња што денес со големите згради е незамисливо. 

И мирисите беа други, улиците полни со дрва од липа и така натаму. Животот меѓу луѓето 

беше поприсен, со сите проблеми кои ги носи животот, во зависност од, да речам, луѓето, 

од комшиите, некаде беа односите одлични, некаде помалку, да речеме од другата страна 

на Вардар кајшто доминираше искључиво да речам,шеесет посто турско, а четириесет посто 
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македонско население. Албанско скоро и немаше на десната страна на Вардар. На оваа 

страна беа мешани на македонско и со дел на, на друго население. И да речам тој посебен 

еден кварт карши моето маало да речам, кое беше поред Вардар, веднаш зад Официрски 

дом, на другата страна на Вардар беше исто еден кварт кој го нарекуваа еврејско маало и во 

школото во кое ја учев, основно школо и понатаму, беше мешавина на Македонци, на Срби, 

на Евреи, по некој Турчин и така натаму. Се познававме многу блиску, речиси секој знаеше 

не за тие првите комшии, него и за многу подалечните. Значи еден живот во тоа време на 

еден патријархален град. Што друго не можам. 

Временски код: 5 : 05 

Интервјуист: Кажете ми, се сеќавате ли на имињата на некои од овие Ваши соседи Евреи? 

Сведок: Како да не се сеќавам? Прво во самата улица кајшто јас сум роден, тоа е во, да 

речам пред Втората светска војна имаше назив улица Цара Никола број 7, во самата таа 

улица имаше две фамилии веднаш во мојата улица, едниот беше Елизар го викаа, иначе 

беше шнајдер, со две деца, посебно во минатата емисија малку се возбудив околу 

опишувањето на таа фамилија оти имаа две деца. Едното беше Бени, вероватно со име 

Бенјамин, а другото го викавме Дени, дали Денис, не знам како се вика, како е правото име. 

Ние ги викавме Бени и Дени. Они више играа во нашиот двор, него во куќата до нас. Татко 

им беше шнајдер или терзија како во тоа време. А на другата страна се наоѓаше исто така 

една еврејска фамилија, стариот беше продавач на електрични материјали, Беаха. Синот 

негов знам дека заврши после електротехника и замина за Белград. Го викаа Рафаел Бераха. 

Инжињер по електротехника. Со него се сретнав и после војната и работевме заедно дури 

во бившото министерство на ПТТ на Југославија. Со синот на овој комшија. На една улица 

само пред нас и десно од нас беше пасажот Ароести. Тоа е еден безистен со влезови и од 

Илиненска и од другата улица, тоа е една голема зграда со четири влеза, во која имаше и 

Евреи, меѓу нив да речам, ќе кажам два попознати. Едниот беше Моникаријо, познат 

фудбалски судија, иначе правник, тој остана жив, избега на време пред блокадата во 

Албанија, а другиот беше трењерот на тогашниот скопски фудбалски клуб Граѓански, иначе 

по националност Маѓар, бивши репрезентативец на Унгарија, Иљаш Шпиц. Со жена му и 

со синот Ѓурч, мие го викавме Ѓурика, со него дружевме. Ах, за него е сниман филмот сега 

што се снимаше по Скопје. Така да го познавам и трењерот и посебно неговиот син Ѓурика 

или Ѓурч, он беше спасен од некоја позната фамилија од Скопје и симнат од возот кој тргнал 
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према Треблинка. На другата страна на улицата имаше музичар еден кој свиреше во воениот 

оркестар, Јосиф Сион. Он беше воен музичар и заврши и он во војни логор, концентрациони, 

и не знам натаму, после неговото име се појавува и во општината еврејска, а најблизок бев 

со, од десна, од лева страна на мојата куќа беше бањата Вардар. Тоа е карши старата пошта. 

Во близина една до друга зграда беше ах, Исак, Исак Бенахим ли, Бенахим, со син Соломон. 

Го имам на слика, не ја понесов сликата со мене. Иначе во одделението, во училиштето во 

кое учев во тоа време, тоа е четириесет и, не пардон не четириесет, него триесет и шеста, 

седма година, Цар Душан се викаше, седев во клушата со тој Соломон, со син му, одев кај 

нив на гости, бев повикуван и навечер кај нив некој пат. Имаше уште две фамилии до 

Ерменците Армагаљан, тоа беа газите на фабриката бивша Питу. Така да до мене имаше 

околу шест - седум фамилии, најдалечна беше на двајца доктори, едниот се викаше Исак 

Амодај, а интересно се правева и малце вицови за тој доктор, затоа што на таблата пишуеше 

дрмед, значи доктор по медицина Исак С Амодај. И го спајава таа буквата С со Амодај и 

испаѓаше Исак Самодај. Што не беше точно наравно, и уште еден доктор на другата страна, 

дали сега името Капуста или нешто слично, не можам да се сетам, во главно Евреите лекари 

беа во реонот во кој, во тој кварт што се граничи денес со Иво Лола Рибар, со Свети Климент 

и Орце Николов и плоштадот. Тука беа во главном. И тоа маало од Офицерскиот дом, од 

денешниот плоштад до Климентовата, до Свети Климентовата улица го нарекуваа мало 

еврејско маало. Оти големото еврејско маало беше на другата страна на Вардар и тоа имаше 

наслов еврејско маало и во него живеева да не речам девеесет и седум посто искључиво 

Евреи и тоа од средна и посиромашна класа. Имавме ученици од тој дел што доваѓаа, како 

и јас до кога се укина школото преминав да учам во еврејско школо кое се навоѓаше во 

еврејско маало. Тоа беше карши синагогата во тоа маало, синагога не многу архитектонски 

убава, но многу посетена беше. И школата ја викаа еврејско училиште. Тоа е негде зад, 

токму денес кајшто е Музејот на холокауст, тука беше и синагогата и еврејското училиште 

во кое учев, а околу се до зидините на Калето беше еврејско маало. Со куќи од приземје, 

кат, скоро немаше, дали една или две куќи дали имаа два ката. Тоа беа обично дуќанџии, 

занаетчии и продавачи. Продавачи со количка или на друг начин, да речеме едно мирно 

маало, никакви проблеми. Имало во Скопје проблеми меѓу маала да речам други, ја не 

паметам да имало судир. Да речеме играме фудбал, денес тоа не можете да го видите покрај 

Вардар имаше крајбрежјето една ширина,  тоа е испред куќата денешна на по, по, по, 

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



починатиот сликар Личеновски, имаше голема површина и игралиште имашеи имавме тим 

фудбалски. Тој тим броеше пет-шеснаесет души, од тоа половина беа Еврејчиња. Еден од 

најдобрите играчи и мој другар Бенахим исто се викаше, се спаси, после држев контакти со 

него до шеесет и осма година. Стана мајор во израелската армија, а другиот, Исак, замина 

во, во Аргентина. Тоа са три Евреи, мои пријатели, кои останаа двајца мои пријатели, 

Бенахим и Исан, Исак, кои останаа живи и овој Моникаријо фудбалскиот судија. А другата 

група на лекари, занаетчии, шнајдерот, комшиите мои, да речам девеесет и пет посто, седум 

посто, сите завршија во, завршија во, трагично. Тоа утро, прохладно, мартовско, на кое бев 

свидетел со татко ми кога беа собрани.  

Временски код: 13 : 55 

Интервјуист: Ќе дојдеме малку подоцна до тоа. Сакав да Ве прашам дали, со некои од луѓето 

со коишто зборувавме, ни кажаа дека имало некаква приказна со којашто ги застрашувале 

децата да не одат во еврејското маало. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Вам позната Ви е? Ја имате слушнато? 

Сведок: Како не. Ја еден сегмент што пред малку го реков за тој Соломон, кој живееше до 

бањата Вардар, на пример кога му кажував на некои од комшиите што беа или мајка ми 

кажувала син ми оди кај Соломон на вечера, на некој шабат. Не знаејќи уопште што е шабат, 

а не знаев ни ја да ви кажам право. И тие комшиите рагирале кај мајка ми и мајка ми ми 

вика: Сине немој да одиш таму сме чуле дека они прават лоши работи на децата. Викам: 

Мамо, викам, ја до сега не еднаш, не два пати, сум бил на вечера, бев послужуван, со едни 

колачи, до душа не беа многу убави, ја викам, ми давале вино, ручава, знам носева капчиња, 

ништо. Соломон доваѓал овде кај нас у двор, ти му мачкаше леб и мармалад, какви се, викам, 

тие глупости, нема врска. Ја, викам, учам, во мојот клас имам четири или пет деца 

Еврејчиња, одам кај нив, доваѓаат кај мене, нема никаква врска. Не, вика, се зборува дека 

тие го убиле Христос. Добро, мајка ми беше, морам да кажам, не многу писмена, викам таа 

работа не ми е позната, и јас не разликувам и некој во класот не разликуваме, осим да речам 

децата од побогатите, имаше побогати три- четири во класот, сега да не ги иманувам кои, 

кои вака се дружева посебно. Ги избегнуваа, не Евреите, него и нас не избегнуваа. Тоа беше 

видливо таа социјална поделба, повеќе социјална да речеме за време на паузи носевме за 

доручек. Мие носевме лепче намачкано со ајварче, побогатите носева, овие пет - шест за 
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кои зборувам, меѓутоа она што мие го имавме за доручек имаа и моите другарчиња 

Еврејчиња. И Соломон, и Менахем, и Исак и сите други. Што да кажам? 

Временски код: 16 : 45 

Интервјуист: Ми кажавте некои имиња на тројца соученици. Се сеќавате на другите затоа 

што ми споменавте дека се пет или шест Ваши соученици? 

Сведок: Знаете што? Преминувам од осумдесет и една година натаму, ах, пред два дена се 

сеќавав на многу повеќе имиња, а во овој миг сега да речам не можам. Знам, да речеме, 

синот еден од фирмописц, од фирмописците Барух, тој пишуваше фирми за дуќаните, 

имаше син и сега не можам да се сетам дали синот се викаше да речеме Леон, а мие го 

викавме Ели. Претпоставувам дека името му беше Леон. Иначе исто така имаше едно момче 

чии татко беше уф, беше трговец, имава дуќан со продажба на одела. За вас помладите 

интересно на денешниот Камен мост, кајшто завршава Камен мост, од десната страна 

имаше голема зграда, а, со приземје и на два ката, или кат, а на приземјето беше продавница 

на готови одела. Продавницата као сега ја памтам, на Мушунгерсон. Е сега синот нивни, тој 

учеше со мене, не можам да се сетам, некој пут ми доваѓа дека го викавме Рафе, најверојатно 

името му било Рафаел. А за нас он беше Рафе. И така сега доваѓа до сеќавања тие дамнешни 

времиња да ги кажам, тие дамнешни спомени, трагични, тешки, но некои со кои мораме да 

живееме.  

Интервјуист: Дали се сеќавате на германската окупација на Скопје? 

Сведок: Како да не се сеќавам? Ах. Дента пред окупацијата веќе беше јасно дека Белград е 

бомбардиран. Се очекуваше и Скопје да биде бомбардирано. И тоа се случи. Утрото, во 

април  месец, не можам да се сетам датумот дали беше седми, дојдоа авиони над Скопје, 

исфрлија бомби, некаде, по некои проценки над шеесет, паѓава во околината на центарот. 

Една падна пред нашиот влез, пред портата на нашата куќа, на оваа улица до пошта стара. 

И после само два дена од бомбардирањето, пошто од бомбардирањето народот беше 

исплашен и ние и комшиите сите наши. И немаше каде да одиме, тогаш немаше скривници, 

отидовме во градскиот парк. И таму преспавме. Утредента се враќаме во куќата која беше, 

да речам, развалена во голем дел, вратите растурени, вратата, куќата кајшто живееше овој 

шнајдерот, терзијата со двете деца Бени и Дени, и не пројде еден ден кога дојдова првите 

единици германски со мотори, со камиони, и го запозседнава Скопје. Така да првата недела 

по мое сеќавање искључиво беше зафатено од германски единици. Пошто живеевме, како 
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што кажав, близу до пошта, пошта беше или ПТТ - телеграф, телефон, како сакате, ах, еден 

од објектите заедно со радиото и другите важни објекти кои мораа да бидат чувани, веднаш 

беше стражарски обиколен и беа стражарите тука до нас и после седум гледаме нови 

војници. Германците беа во зелено, зеленкаста униформа со шлемови, а дојдова нови во 

некоја оваа боја униформа и со други шлемови, и разбравме и со знакот на шлемот бело, 

зелено, црвено дека се бугарски војници. Значи седмиот ден настапи, ах, бугарската 

дивизија и го завземаа Скопје. Германците се повлекоа во поедини згради, во бившата 

учителска школа, близу до нашата школа, Гестапо, во поштата и ја пополнија, и тоа беше 

првиот ден. И не пројде ни, да речам, ни месец дена откако ја превземаа, Германците ја 

предадоа власта на новата војска што дојде бугарска, и новата војска бугарска воспостави 

своја власт, постави свој, да речам, команант на оваа ослободена, како што викаа, област. 

Тоа е Димитар Раев како што подоцна дознав, поставија началник на полицијата некој 

Богданов, поставија кмет скопски, иначе еден скопјанец роден, Спиро Китинчев, и започна 

да врши административна власт новодојдениот режим при што Германците ги задржаа 

најглавните позиции меѓутоа не се мешаа во извршувањето на другите, да речам, редовни 

работи на градот. Веднаш потоа се случи, се случи доваѓале нови наредби во кои се 

ограничуваа одредени па, права. Прво за сите, да не смееме да излагаме после осум саат, 

после само за Евреите, а после извесно време, не можам да тврдам за кое време се донесе, 

овај, пропис дека Евреите не смеат да бидат вработени во администрацијата, Евреите 

мораат да ги пријават своите имоти, своите приходи, а после неколку месеци се доби да се 

обележат сите куќи. Така да во секоја куќа во која живееше еврејско семејство, а меѓу тие 

куќи беа и куќите, да речам, на тие што живееја околу нас, стоеше на бела хартија 

отштампан назив. Ако се работи за Македонец тога они ќе напишева, на прво на германски 

Дис хаус ис булгарише и на бугарски Т’зи к’шта е бугарска. А ако се работеше за в, за 

Евреин ќе запишеа Дис хаус ис џивс, Т’зи к’шта е еврејска. Тоа се залепи на сите врати како 

прва мерка на новата власт со која они веќе утврдуваа каде живеат Македонци, каде живеат 

Евреи. Многу подоцна осим тие ограничувања на имотот, на работата и така натаму, на 

школувањето, им забранива на децата, ги изгубивме другарчињата. Мие продолживме учи, 

учењето во бугарски школи, во тоа еврејско школо веќе еврејчиња немаше. Во еврејско 

маало, во еврејско школо Еврејчиња немаше. Бевме само ние и тоа беше. Е сега тоа се 

случуваше сето тоа така, со сите тие ограничувања, со бонови за исхрана, при што ние 
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добивавме една врста на бонови, они добивава или уопште не добивава, не сум сигурен, 

друга врста. Колку хлеб, колку ова, колку шеќер, колку брашно. Све до блокадата наСкопје 

пред да ги иселат сите или не сите, бар девеесет и девет посто да речам, и више, пред да им 

стават знакот на давидовата звезда беа да речам не луѓе како денес се вели од втора 

категорија него беа луѓе означени од бугарската власт како последна категорија.  

Временски код: 26 : 20 

Интервјуист: Сакам да Ве прашам, овие натписи коишто ги ставаа на куќите, дали видовте 

кој ги ставаше натписите? 

Сведок: Искључиво беа во придружба на бугарски војник или полицаец, они донесоа своја 

полиција, своја војска, донесоа свое руководство во сите јавни институции. Еве сега ќе ви 

кажам во поштата, да речам, до управник на поштата, до началник, тоа беа све Бугари, до 

железничари. Покрај секој полицаец, покрај секој службеник од општината, тоа беа 

таканаречени општинари, кои ги лепеа плакаите, покрајнего стоеше стражар, или бугарски 

полицаец или бугарски војник, без шлем нормално, и читаше некој списак и со кофа и четка 

ќе удрева во вратата тој лепакот и ќе ја залепева и ќе заминева понатаму. Значи имава 

апсолутен список на секоја зграда во Скопје кој во неа живее.  

Интервјуист: Вие ги видовте кога ги ставаа... 

Сведок: Како не ги видовме кога комшии ми бева. Не ги видов сите наравно, али овие 

четири - пет во мојата непосредна близина на десет, на пеесет, на седумдесет метра можев 

да видам. Цел ден или играме тука, или одиме на школо, или се враќаме на школо, бели 

плакате величина така триесет на дваесет. Дас хаус ис булгарише, дас хаус ис џив. Еврејска 

и така натаму.  

Интервјуист: Ми кажавте дека одевте во еврејско училиште. 

Сведок: Да,  

Интервјуист: Што беше по националност учителот? 

Сведок: Бугарин. 

Интервјуист: Пред депортацијата.  

Сведок: И пред депортацијата и по депортацијата Бугарин беше. А учителки имаше 

Македонци и Македонки. Тоа беше едно старо училиште карши синагогата, около све беа 

зградите на Евреи, мали згради, ви реков, ниски, ниско приземје и кат, ништо повеќе.  

Интервјуист: Ми кажавте дека Еврејчињата престанаа... 
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Сведок: Да. 

Интервјуист: да доаѓаат на училиште. Дали можете да ми кажете кој период, кога отприлика 

престанаа да доаѓаат? Дали можеме некако да го датумираме тоа? 

Сведок: Па престанаа, да речеме, окупацијата бугарска се случи четириес прва годи, овај 

четириес прва година нали, а блокадата беше четириес трета, мислам во март месец, значи 

негде четириес втора година, една година од доваѓањето на Бугарите се случи ова. Првата 

година имаше и вака и така, али веќе после во текот на една година, веднаш за таа една 

година се случуваа овија нешта.  

Интервјуист: Дали тогаш знаевте зошто не доаѓаат на училиште? 

Сведок: Па знаевеме од тие накарадни, да речам, слушнати лево и десно, кои беа исфрлани, 

дека Евреите се кривци за сето лошо што се случувало, дека Евреите го држат целиот 

капитал, дека Евреите се немилосрдни, дека Евреите, да речам, чинат и некои злодела што 

нема никаква врска. Мие во тоа време, да речеме, таа работа јас лично не ја сфаќав како што 

денес ја сфаќам, али го сфаќав тоа што збореа некои, а што беше пласирано од власта. Дека 

тоа што се случува на Евреите така треба да биде и тоа заслужуваат. Народот, постарите да 

речам, татко ми лично, па и некои негови пријатели и кумови се смеева на таа работа 

меѓутоа ништо не смеева да кажат. Оти секакво спротивставување, весникот во тоа време 

што излегуваше во Скопје, на бугарски јазик, бугарските весници што додоваше, што 

доваѓаа, Утро, Зора, Зарја, Целокупна Б’лгарија, тоа се четири весника, сите на бугарски 

јазик, беа преполни со такви натписи кои зборуваа дека малтене Евреите се криви за сето 

зло што се случува. И тоа така, една фама се одвиваше, така да луѓето, некои кои ја познаваа 

работата се чудева, некои се смешкаа, а некои и прифаќаа, да бидат отворен. Не можеа да 

сфатат, толку беше нивото, да речам, на, на, на тие луѓе. А целите се сознаа многу брзо 

нарочно кога ги собрава. Така грубо, така нељудски. Ги однесоа нашите комшии, нашите 

пријатели со кои немавме никакви судири, никакви неразбирања и за ова време за кое 

прашувавте што беше до четириес втора година, мие и во таа четириес прва и во четириес 

втора, па дури и до денот на блокадата како мие викаме во Скопје, мие со тие другарчиња 

си игравме. Игравме фудбал, игравме разни игри игравме, идевме на плажа, на тогашните 

плажи на Вардар кога Вардар беше чист, почист од денешните базени. Ние тоа, нити па 

самите деца да речам од еврејско потекло, нашите, моите другарчиња не го чувствуваа. 

Родителите сигурно го знаева многу поарно. А тие што знаева поарно тука сакам нешто да 
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додадам. Тие што знаева порано, поарно од елементот на еврејското, на Евреите од Скопје, 

една група беа опоменати. Да речам еден од, ах, подалечните беше касапин. Нему го памтам 

името. Али знам дека продаваа месо и го викаа месото, ја мислев дека е тоа еврејски назив 

за месо, кошер. А тоа било некоја друга ознака дека, демек дека е вакво или такво, мие 

мислевме дека месото на еврејски се викаше кошер. А и јазикот во тоа време што го 

зборуваа моите другарчиња и сите Евреи во Скопје, ние го викавме еврејски, а тоа бил 

всушност шпански јазик. Тоа го разбравме, да речеме, многу подоцна со првите филмови 

по ослободувањето, да речам мексикански и други. Викаме: И, па видите овие филмови, па 

овие еврејски зборат. А тие постарите викаат: Ама не е еврејски, тоа е шпански, ао ни го 

зборева малку, да речам, кварен шпански или сефард, оти првото нивно било од тојдел на 

Шпанија и ние да речам некои називи ги разбиравме и мислевме дека се еврејски, а 

всушност биле шпански, Еве еден пример ќе ви кажам. Тоа е еден од моите другари, овај, 

крадевме во вочњаците на периферијата, беревме, да не речам крадевме трешњи, ова, она, 

и собиравме и ги продававме. И на едни, на други, а и на фамилиите тој им викаше: Танти 

Фортуна. Керес вишњас? Тетка Фортуна, сега го знам тоа, мислев дека е еврејски. Дали 

сакате вишњи? Така да го мислевмее тој јазик нивни дека е еврејски, а всушност бил 

шпански. Така да, со нив игравме, со нив бањавме, а тие, една група, да речам една помала 

група, нарочито од тој кошер, што го продаваше месото, тој патувал Тетово - Скопје, а 

Тетово тогаш беше под окупација на Италија, односно Албанци. И таму тоа месо го купувал 

и правеле што требало да се направи. Демек он разбралл таму од Таљани и од некој 

таљански офицер дека следува екстерминација, или како се вика тоа, на Евреите и му 

советувал на касапот: Бобргу ти бегај од Скопје зошто може да ви се случи. И една група 

од две или три, или не знам, не сум сигурен колку фамилии успеаја пред тој кобен осми 

март да избегаат, да ја прејдат границата меѓу Италија и Македонија која денеска ја викаат 

Групчин. Тоа е полапат меѓу Скопје и Тетово и избегава во Италија, односно денешна 

западна Македонија, а тоа беа Албанци тие, се спасија и останаа живи, али тоа се, дали се 

дваесет или триесет. Во таа група е и тој Исак и Менахем. Татко му на тој Менахем беше 

џамбаз. Продаваше и купуваше коњи, а на Исак не се сеќавам што беше. А овој касапот со 

фамилијата стварно избега и се спаси, потоа заминал, не знам која година за Израел.  

Временски код: 36 : 32 

Интервјуист: Ми кажавте дека Евреите мораа да носат некакви знаци на облеката.  
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Сведок: При крај, пред блокадата да биде. Извршена е искључиво од бугарска војска 

ибугарска полиција, па да речам дали беше месец - два, или три, не можам да се, сигурен да 

бидам, веќе гледав некои Евреи кои носева или на реверот или на раката давидов звезда 

жолта. Иначе до самата блокада можда месец - два, три, го немаше тоа во масовна форма, а 

ги имаше, стоева. Тоа никој не смееше, Бугарите строго пазева некој да ги скине тие плакати 

Дизе хаус ист, Оваа куќа е еврејска, Оваа куќа е бугарска. Нас Македонците не нарекуваа 

Бугари.  

Интервјуист: Дали само возрасните ги носеа овие давидови ѕвезди или мораа да ги носат и 

децата? 

Сведок: Па само возрасните, јас за децата, другарчињата да ви кажам нити ги носеа, ние 

игравме фудбал, одевме на плажа, не видов. А и не можеа да ги носат, повеќе голуждрави 

ха, ха, ха.  

Интервјуист: А кажете ми, дали разговаравте со Вашите другарчиња од кога се случи 

бугарската окупација? Како тоа влијаеше врз нивниот живот? Во разговорите со нив што 

Ви кажуваа? 

Сведок: Па кажуваа дека животот им е потежок, дека тешко се снабдеваат со храна, дека 

едниот, да речам, нарочито тој Исак што беше близу до таа бањата викаше: Имаме среќа, 

вика, татко ми зачувал некој динар, па оди по селата скопски, па купува брашно, па мајка 

му меси леб. Значи снабдевањето го осеќаа они више, а не политичката, да речам, тортура. 

Ипак беа мои врсници, тринајс, четрнајс и петнајс години кои многу исто не ја знаева 

суштинта на цела работа, они се осеќава дека се дискриминирани, тоа осеќаа, прво затоа 

што веќе не одева, не седева у клупа до мене и второ што морава да се грижат за исхраната 

која за нив беше тотално ограничена оти и приходите им беа ограничени. Дуќаните им беа 

затворени. Тоа беа разни дуќани, бакалници, пиљарници, шнајдери, електричари,продавачи 

по улици на количка на помаранџи, лимуни, коштани печени, коштани варени, тикви, 

горена каваласа ги викаа тиквите, и така. Они осеќава значи да речам сиромаштијата ја 

осеќава нај, нај,и мие осеќавме оти и за нас беше ограничено. Но ако за нас беше сто грама 

пченкарен леб по член на семејство, мие бевме дома шест - седум, значи седумсто грама 

дневно, они добивава по пеесет грама исто пченкарни лепчиња. Тоа мораше да се осети.И 

сега тој Исак викаше: Татко ми се снаоѓа, вика, и продава и прстени, и вика и некоја пара 

што му останало, па оди по селата и у вреќиче носи брашно, носи не знам ова, не знам она, 
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значи веќе осеќава, осеќава, ја осеќава тортурата. А политички не многу, да речам, се 

завлегувапе и тоа дека ете не напаѓаат. Кого мие сме утепале? Кого мие? Од сегде не бркаат, 

тоа викаа децата. Не бркале еве, татко ми кажува, не бркалеод Египет, не бркале од 

Шпанија, не бркале од ваму и овде зашто сега да не бркаат, тоа го кажувава, да речам тоа 

се муабети на ниво на момчиња на моја возраст од тринајс, четрнајс, петнајс години и не ги 

осеќаа како што мие Бугарите не ги осеќавме како свои, они ги осеќава уште, уште по како 

не свои, него како непријатели. Оти им го ограничуваа и движењето, не смеева да одат. 

Мие, да речеме, можевме Македонците да отидеме до Битола, да отидеме до Куманово, они 

беа ограничени. Да речеме жителите на Скопје имаа свои документи,своја лична карта, 

своја домаќинска книшка и не смеева да се движат надвор од градот. Секое движење за нив 

беше затварање, забрането. Тоа беше таа, на таа возраст. Кога би имале некој жив, да речам, 

да е татко ми жив кој сега би требало да има над сто години, он би можел политички многу 

повеќе да каже, а она јас го кажувам што јас го чувствував најнепосредно на таа возраст, а 

не бев баш деца на тие години. 

Временски код: 41 : 55 

Интервјуист: Дали еврејските дуќани беа некако обележани? 

Сведок: Хм, како не беа обележани кога беа одземени. Нема поголемо обележување. Ако 

дуќанџијата, да речам, бил пилјар веќе пилјарница немаше. Тој беше или Македонец или 

Турчин или Бугарин, ако имаше продавница за штофови тоа веќе беше друга личност. И 

немаше што да се продава практично многу. И као дуќан не беа обележани оти чаршијата 

работеше. Некоја ознака на дуќаните не, али на куќите кајшто живеева го имаше. Да речеме 

има еден случај, не го знам, го викаа Руски. А више го викаа Руски изгледа затоа што беше, 

како ги викаа тие што имаа бело лице, ах, има еден назив за нив, он продаваше бомбончиња 

во кино Младина тогашно, тогаш се викаше Витоша. Полно име на бугарски, некоја 

планина, он да речеме продаваше семки, што бил пред да дојдат Бугарите не знам, али знам 

за време на бугарско он продаваше семки. Не знам дали знаете овие за грицкање во корпа. 

Он продаваше семки, значи дојден до тоа да било што. Имаше, ах, да речам Евреи кои беа 

и носачи, со колички носеа, да речам, вреќи, намештај, ова - она, до такво, само да некако 

се животот се издржи. Амали ги викаа некои, тоа беа со самари направени, како да ви кажам, 

од, од коз, од козја тканина и слама, се носеа на грб и можеше на грб да ги носиш, да носиш 
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на нив терет, да речам, до триесет, четириесет, пеесет кила. Се снаоѓава. Тежок, тешко 

време.   

Интервјуист: Дали се сеќавате на денот кога ги собраа Евреите? Кога ги земаа од домовите? 

Сведок: Како денес, како денес. Мие живеевме како што ви кажав на едно седумдесет, 

пеесет, шеесет метра од плоштадот, околу нас еврејски, а дуќанот на татко ми, татко ми 

имаше бакалница. Знаете што е бакалница? Тоа е да речам денешен колонијал. Брашно, 

шеќер, вода, ќибрит, гас, зејтин и така натаму. А дуќанот ни беше во Кисела Вода, кајшто 

се двои, кајшто се двои патот, еден за, за, ах, сеизмолошката станица, другиот за стаклара. 

Тука на самиот агол ни беше нашата бакалница. И јас му помагав на татко ми насабајле да 

купи цигари. Цигарите беа ограничени. И ги купувавме од Монопол, таму кајшто ќе бидат 

затворени Евреите. Секое сабајле станувавме во пет саат за да застанам ја на ред, да дојдам 

побргу до следувањето, а татко ми заминуваше за дуќан. Значи секое сабајле во пет 

станувавме. Зошто ова го кажувам? Беше пет сааат. Станува татко ми и ме буди мене. Се 

облекуваме и излегуваме од дворот, од куќата во која живеевме, број седум. Едно 

излегување и еден глас, на бугарски војник во шлем, во полна воена опрема, со пушка на 

рамото. Се развика: Влизај внтре. Влегувај назад. Врни се назад. Што е ова? Се вративме 

назад во куќата, се качивме на кат, куќата беше приземје и кат, можам и слика да ви покажам 

од таа куќа, а куќата наша гледаше кон Орце Николов, гледаше и кон Вардар, према пасаж 

Ароести. И гледаме од прозорот, не само тој војник што стоеше на аголот на нашата улица, 

него војник и на Орце Николов на едната страна, на другата страна војник со пушка, на 

третата страна војник со пушка. Тоа беше првото што во прасокот на зората, значи првата 

зора никнуваше, Скопје беше блокирано. И ние стоиме на прозор, гледаме низ прозор,што 

е работата. Дали војна е, кого ќе апсат, дали само нашиот реон е зафатен или е пошироко. 

Не пројде ни, па не пројде ни пола саат се зачу дрнкање на коли. Знаете што е тоа? Тоа е, 

тоа се коли со овие точкови од железо, со коњска запрега, после разбравме оти имавме 

дуќанот кајшто ни беше, тоа беше бавчанџански исто дел, којшто садева и продавава 

зеленчук, дека биле во дванајсет саатот ноќта ангажирани, им било речено спремете ги 

колите. И да бидете готови во еден - два саат. Се слушнаа тие коли, значи прво на одење, а 

после пола саат на враќање и враќањето. Еве го најстрашниот момент што го доживеа моето 

семејство и ја лично. Враќањето на тие коли со еден полицаец и еден војник, беа полни со 

куфери, со по некој јорган, со по некој старец и околу колата Евреи, од дете петгодишно до 
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постар човек, освен старците, како што имаше старец и тој нашиот комшија Елизер 

шнајдерот. Тој беше над осумдесет години, он не можеше веќе да оди и го стаива на кола. 

Значи бугарските војници и полицајци влегуваа во еврејските куќи и му велеа на Евреите: 

Земете само најнеопходното и слегувајте. Стварите нешто ги качувава на кола, а они, 

Еврејчињата и Евреите одева покрај кола во пратња на бугарски војник или полицаец. Во 

исто време иво самата наша улица се случи и со Елизар шнајдерот, со двете деца, со жена и 

со стариот татко. И мие ги гледавме толку, да речам, тешко, можете да разберете, нарочито 

за децата. Тоа беа најубавите и ден денес ви се колнам у моите синови, у мојте внуци и у 

правнуката, у правнуката. Дека и денеска стои сликата моја за тие две деца. За Бени и Дени. 

Убави, преубави, со сина коса, гргурава коса, како се вика тоа гргурава коса? Виткана. Бени 

беше некаде околу осум - девет години, можда и десет, не веруем, а Дени беше пет - шест 

години. И само толку можев ја. Го отворив прозорот и: Кај ќе одите, ги прашувам. А 

бугарскиот војник, првиот што, што веќе ни нареди да влеземе назад во куќата: Затвори 

прозора. И моравме да го затвориме прозорот. Значи немаше никаква шанса да им се 

помогне, само успеа Елизар да каже: Комшија. Тоа беше малце македонски јазик зборуваа 

Евреите, али со примеса на шпанскиот. Комшија, да се поздравимо. Само толку и овој 

полицаецот го мушна со пушката и колата под нашиот прозор заедно со стариот, таткото, 

со Елизар, со жена му и со двете деца заминава код Орце Николов. За тоа време по таа улица 

Цара Николе, веќе имаше две коли и една или две коли на Орце Николов, сите кон 

плоштадот. А од плоштадот по улицата 11 октомври денеска испред Собранието на 

Македонија ги носева така сите Евреи од сите мала кајшто ќе ги фатева, ги носеја кон 

Монополот. Оти Монополот бил одреден како пункт кајшто ќе си биде концентрирано, сите 

тие кајшто ќе бидат сместени или како што во прво време се викало привремено, ќе ги носат 

на работа во Германија. А што ќе работат деца, од пет години, од десет, од дванаесет години. 

Ете тоа беше тоа, тој миг за кој, да повторам како на почетокот, ќе го памтам додека сум 

жив. Жив сведок на собирањето, брутално и грубо, со кршење на вратите насилно и со 

големо викање. Слушавме кога викава во куќата на Елизар и во другата каршија кај Бераха: 

Излегувај. На внка. Сакава нешто друго да земат. Не може, остави тоа. И така една. После, 

кога заминава таа група прва, после пак слушавме други коли како поминуваат. И сето тоа 

траеше негде од шест саат до осум, па да речам до осум, можда осум и пол. Значи два и пол 

саата. За два и пол саата им беше потребно. Зашто ова го знам? Знам зато што видовме 
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саатот кога треба да одиме за цигари, а видовме и кога полицаецот си, кога војникот си 

замина од тој постот стражарски и можевме да излеземе. И тргнуваме во девет саат, девет - 

девет и петнајс најдоцна, тоа тврдо сум убеден, тргнувам со татко ми да го отвориме 

дуќанот. Нема жива душа по улиците. Орце Николов денешна, денес уште постои таа улица. 

Таа е испред Телеком што е таа улицата. Празна, поминуваме низ плоштадот и одиме по 11 

октомври, само по улицата наоѓаме доле по некои ситни работи и проваѓаме пред влезот на 

Монополот. Монопол како денеска стојат само големите згради кајшто беа сместени балите 

со тутун, а иначе пред тие две згради големи, Монопол беше барака. По улицата 11 

октомври една дугачка барака, по која јас со години сум поминувал, да не речам илјада пати. 

Тука беа управата на Монополот, иначе Монополот не произведуваше цигари, туку само 

откупуваше тутун, го сортирале и го продаваше. И доваѓаме кај Монополот, испред 

Монополот на влезот кајшто секое сабајле ја чекав на ред да добијам следовање на цигари 

за да можеме да ги продаваме, четири маси и покрај масите бугарски официри и војници и 

двајца германски официри. Тоа да бидам отворен, не видов Германец друг. Ниеден во 

блокадата, прв Германец. Во тоа време што видовме тоа беа тие двајца офицери кои се 

навоѓаа пред влезот. На масите офицери и други некои пишуваат нешшто. Веднаш зад 

влезот веќе Евреи чекаат со редици и колона, а можда во тоа време мие кога пројдовме во 

девет саат, оти претходно биле сместени, имаше преко илјада. Со разни куфери, со деца, со 

ова, во дворот, пред да влезат во тие големите згради кои денеска постојат како магацини, 

не знам кој ги користи, центро-колонијални кои ги користи. И виводме и тога татко ми рече: 

Ај, рече, овде ги сместива сите. По, почекавме тука, погледавме и тука ни се развикава: 

Заминјавајте. Демек продолжете. Продолживме накај рампата, тука имаше рампа една од 

железничка станица што идеше возот, десно од Монопол, се викаше местото Триангла. 

Заминавме и стигнавме, отвараме дуќанот. Цигари не земав наравно оти тој ден Монополот 

не работеше и ондак кај татко ми се собрава пријатели, така се собирава во дуќанот и вика: 

Евреите ги собраа сите, ќе ги носат во Германија, им требало да работаат за германска 

армија. И тога како сега се сеќавам еден од тие присатните, а исто тука седам и чекам затоа 

што тој ден немаше ни настава вика, па вика: Што ќе производат, кај ќе производат, со деца 

ли ќе производат? Тогај прв пат тој збор ми стави едно големо знак прашање. И еден од нив, 

Коце го викаа, Џинџија, можда и денес има фамилија, вика: Ма спремаат, вика, сите да ги 

утепаат. Тој вика. Тоа е тој ден трагичен кој јас како денес го памтам и ќе го памтам се 
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додека заминам. Еврејско маало утредента, да идам у школо, не заради тоа да го видам 

еврејско маало, туку да идам редовно како што одев до тој ден. Еврејско маало личеше како 

пустиња, прозори отворени, врати скршени, парчиња на ќебиња, на некои постари јоргани, 

на некој куфер скршен сламен и така натаму, жива душа нема. И се вратив назад. И му 

кажувам на мајка ми, на сестра ми и на двата брата, викам така и така, тато, викам, у еврејско 

маало нема никој, викам, сите се однесени. Па, вика, како овие што ги однесоа и нив ги 

однесоа. А тоа еврејско маало беше да речам еден кварт кајшто живеева, по груба процена 

и по она што подоцна сознав, негде околу три и пол илјади, четири илјади луѓе. А во ова 

мало еврејско маало кајшто јас живеев, кое се граничеше од плоштад до денешната влада, 

малце и подалеку до Рубен зградата денешна на Илинденска, и тука околу илјада и пет - 

шестотини, значи околу, се работи за една овај бројка од пет илјдаи, четири и пол илјади. 

После секој ден заминувавме во дуќанот и доваѓавме дома во центарот на Скопје. Доваѓава 

нови вагони, доваѓава и нови вагони и истовар на нови вагони. А Монополот имше и свој 

колосек на таа триангла што се наоѓа. Денес тоа не постои. Меѓу фабриката Цветан Димов 

и денешните згради што постојат се викаше местото Трингла. Триангла затоа што еден воз 

оди према Белград, друг воз према Солун и трет као спојка. И тука, овај, ќе застанева 

вагоните и се истоварувава од новиот вагон, од Битола, од Штип и така натаму. Колку време 

траеше нивниот борак, боравок во тие згради и околу зградите, накачени на прозори и на 

тие первазите, на балконот, на влезовите, секој ден. Некои фрлава хлеб, некои фрлаа друго, 

ја морам да кажам немав што да фрлам оти и ние немавме за јадење. Меѓутоа продававме 

тогај за време окупација имаше брашно, леб, ова - она, за први три - четири дена во месецот, 

после само пилјарски работи, овај зеленчук. Пипер, патлиџан, јабуки, грозје и така натаму. 

Што успеав ја и некои мои другари кои некои се живи, некои не, да се фрли само некоја 

јабука требаше да се фрли цели двајс - триесет метра за да падне во дворот таму. Колку 

време ги држева не можам да се сетам. дали десет - петнаесет дена не знам.  

Временски код: 1: 00 : 55 

Интервјуист: Тие вагони, Вие ги видовте како пристигнуваат? 

Сведок: Како не, како не? Па секој ден ви кажувам четири пати проваѓав. Сабајле за на 

дуќан, на ручек за да ручаме дома, од ручек да се вратиме на дуќан и вечер да дојдеме дома 

да спиеме. Четири пати дневно проваѓавме покрај тој ѓаволски Монопол.  

Интервјуист: Како изгледаа тие вагони? Може да ми ги опишете? 
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Сведок: Најобични вагони, а, не со, со четири овија точка железни. Не овие големите 

дугачки што се по дванајсет метра, не знам колку се сега, тоа беа вагони отприлике величина 

на оваа просторија овде, негде од четири - пет метра, стари вагони, стари вагони. Со по едно 

прозорче или со две прозорчиња од страна, како најстаро што постои тоа, мислам дека 

помодерни вагони можда само за кога се патувало за Солин или за, инаку сточни вагони, 

така се викаа. Сточни вагони, за превоз на стока, на цемент, на пипер, на патлиџан, на вар, 

на жито и така натаму.  

Интервјуист: Дали имаше некој натпис на вагоните? 

Сведок: Ништо. Апсолутно ништо. Само прозорците кајшто веќе имаше решетки и ги 

гледавме секој ден. Стоева решетките, а кајшто немаше решетки закачуева бодликава жица, 

како се вика тоа, ова челична жица. Ќе зачукаат со чекани.  

Интервјуист: Колку пати видовте вакви пристигнувања на возови и... 

Сведок: Па дента кога беа собрани Евреите по Скопје, да речеме тој ден, уште два до три 

дена, најмногу четири. После престана. Никакви вагони не доваѓава, се до едно утро кога 

со татко ми, значи колку дена пројдова да бидам искрен не можам да се сетам, дали десет, 

дали петнаесет од првиот ден коа беа сместени и коа донесуева од Битола, али едно сабајле 

како и секое утро со години, со месеви одиме, тој ден проваѓаме пред истиот Монопол и 

гледаме нема никој, нити на перваз, нити на прозор, нити испред влезовите на тие. Само 

парчиња некои останато и дворот нешто расфрлано, на влезната врата стојат некои скршени 

столици, некои куфери, значи пустош. И тогај татко ми рече: Ги земале сите, вика, до еден.  

Интервјуист: Моравме да направиме кратка пауза за да ја промениме лентата. Ми 

споменавте дека гледавте како пристигнуваат возови во Монополот. 

Сведок: Не возови. Вагоните само ги видов, наредени, наутро од сабајле вагони поставени 

во дворот пред, пред оградатаи во дворот на Монополот.  

Интервјуист: Колку вагони имаше? 

Сведок: Ах, еднаш видовме три вагона, другиот ден видовме два вагона, па три вагона, 

четири највише. Никој пут повеќе од четири немаше. За едно два - три дена се случуваше 

тоа. Значи се на се да речам, да речам десет - дванаесет вагона, дваесет вагона не веруем. 

На доваѓање, додатно што доваѓаа во Монополот, освен оние кои веќе беа во Монополот, 

значи дојдени од Битола, од Штип, не знам од каде.  

Интервјуист: Кога ги видовте, имаше луѓе во вагоните?  
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Сведок: Да. Луѓето не ги видовме, али видовме како од вагоните се растовараат луѓе. Се 

растовараат и ги префрлуат на оградата на Монопол. Пругата бешее покрај сама ограда на 

Монопол. А оградата на Монопол отворена, и од улицата кајшто минуваме мие гледаме 

дека со пушки војници ги тераат, слегнуваат луѓе, деца, стари, деца, слегуваат од вагоните 

и покрај, одминуваат низ оградата и влегуваат во Монопол. Значи ние тој дел на вагонот 

што е према нас не го гледавме, го гледавме само тој што група излегува од вагонот и покрај 

срушената ограда е внесуваат во Монопол. Групи. Ах, машиновоџи, машини, мислам 

локомотиви немаше, значи тие се дојдени вечерта, оставени вагоните највероватно, моја 

претпоставка. Оти не видовме машини, локомотиви не видовме. Само вагони. И видовме 

луѓе, утрото кога одевме за кај дуќан, да слегуваат, намерно ги вадат од вагон, слегуваат од 

вагон, некои скакава, некои паѓава, оти одвагон тоа не е депо. Имаше висина од вагонот до, 

до дното доле можда и метар, некои паѓава. Тоа ми беше тешко, што паѓава, и стари паѓава. 

Иги терава преку срушената ограда да влегуваат во Монопол. И после у Монополги 

сместувале по тие рафтовите што порано се чувале бали со тутун заферментација, за не знам 

што. Сум бил после ја, после окупа, после откако се заврши целава работа, после месец 

дена, отидовме со деца од комшии кај дуќанот да видиме што останало во Монополските 

згради, во тие рафтови, големи рафтови по триесет метра, овај видовме празни. 

Интервјуист: Кажете ми дали видовте дел од овие вагони излегуваат од Монополот? 

Сведок: Како излегуваат откако беа? Не. Само ги, одевме. Видете тоа е пролаз, не остава, 

стои, цело време додека Евреите беа во Монопол да се запамти за секогаш. Се до, додека 

Евреите не ги тргнава од Монополот со тие композиции, кое не го видовме, самите 

композиции и нивното носење за Треблинка морам да кажам не ги видовме, највероватно 

се случувало ноќе или многу рано сабајле. Али, овај, самото, што сакав да кажам, ех сега се 

збунив. Ах, одењето на празни вагони не го видовме. Ги видовме само вагоните сабајле кога 

мие во пет, пет и пол саат идеме за дуќан, гледаме цело време, а тоа сакам да кажам, цело 

време Монополот, се додека Евреите до последен не беа каќени и однесени за Треблинка, 

цело време Монополот беше обиколен со стражари со пушки. И секакво задржавање, не 

мое, на татко ми, на било кој, беше спречавано. Веднаш ни викаа: Продолжи! Замини! 

Стоева покрај оградите на Монопол цело време, не беа тоа за тоа време да речам Евреите 

слободни. Цело време беше блокиран Монопол од сите страни. И не не оставаа ни да се 

задржаваме подолго.  
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Временски код: 5 : 45 

Интервјуист: Дали случајно препознавте некој во Монополот? 

Сведок: Не, не. Во таа гужва кај ќе препознаеш. И немаше ни време да се препознае. Немав 

времи ни, да речеме, намерно стоевме додека да фрлав јабуки, некои им фрлава ви реков 

пред малку триесет - четириесет метра, што може да се види од триесет - четириесет метра 

далечина од таа страна на трианглата. Тука е Монополот, тука стоиме ние и фрламе. Не 

мжам. Се гледаат луѓе, старци, деца, жени, и не можени да се познае. Некој тврдат, некои 

Скопјани тврдат дека препознале некој. Ја за жал не препознав, а видов луѓе, можда мене 

ме препознале, али ја не успеав. Тоа беа гроздови. Сега стојат исто тие над влезовите, се 

гледаат и ден денеска. Тоа е да речам величина на пола од оваа просторија, од таа просторија 

стојат преку дваесет - триесет души закачени на прозор, по десет души. Што можеш да 

видиш? И те задржава кратко време, да речам минут, два, три, и ти вика продолжи, замини. 

Не оставаа да се задржаваш. Нити да разговараш. Оти да се разговараше вероватно ќе имаше 

време и да се фрли, и писмо да фрлат, и ова и она.  

Интервјуист: Колку пати успеавтеда им фрлите јаболка? 

Сведок: Јас лично два до три пати. Нарочито првите денови кога не беше, да речам, толку 

строго како кој ден пред да заминат све стражарските места беа погусти. И забрането беше 

подолго задржавање покрај оградите на целиот Монопол.  

Интервјуист: Дали видовте други луѓе коишто... 

Сведок: Имаше. 

Интервјуист: им фрлаа? 

Сведок: Имаше. Дури имаше, морам да признаам, имаше и грди случаи. Да речеме, јас не 

видов, али кажуваа што тука живеева во близина на фабриката тогај Аеро, подоцна Цветан 

Димов. Тоа е фабриката за сапун. Кажуева луѓе што живееле тука дека имало и грди случаи, 

да речеме, да му, да му се дава пара од таа страна. Од таму да речеме викнале некои: Фрлите 

леб. А овој им вика од оваа страна: Фрли ти лира. Значи златна пара. Имало вероватно и 

такви случаи, се зборуваше и за такви случаи дека можел да фрли некој леб, али под услов 

од таа страна да се фрли прстен, да речеме, или саат или нешто. Јас тоа немам видено оти 

не се задржавав многу. А се зборуваше дека имало такви случаи. Тоа е многу грдо, многу 

нехумано, многу, хм, огавно, да речам.  
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Интервјуист: Кога дознавте за овие случаи кога бараа скапоцености за леб? Тогаш кога се 

случуваше, значи кога беа Евреите во Монополот или потоа? 

Сведок: Абе кај може, тука беа негде петнаесет дена, се зборуваше цело време, уште у 

Скопје беше тема на денот што е со Евреите. И сите овие верзии. Ќе ги носат во Германија, 

не им даваат храна, им даваат само вода, не им даваат храна тамо, има некои што фрлаат 

леб, има некои што им бараат пари, такви разговори се водева за време. Во дуќанот, ви 

реков, се собирава комшии, пријатели, дома кајшто живеевме, комшиите таму, имавме три 

- четири комшии, имаше Срби, имаше вакви, такви. Кажуваа, викаа дека се случуваа разни 

работи, али трагичното е трагично.  

Интервјуист: Ми кажавте дека поминавте низ еврејското маало откако ги земаа Евреите. 

Што се случи со нивните куќи? 

Сведок: Хм. Тоа е интересна тема. И ќе ја кажам вистината. А вистината му е познатана 

секој скопјанец. И на сите вероватно и на сите од власта од тоа време. Западниот дел на 

Македонија, тој од Групчин натака, беше под власт на Италија и таму дивеева албански, 

балистички орди. И голем дел од македонскиот народ успеваше да пребегне на оваа страна. 

Поубавите куќи еврејски беа завземени од бугарски службеници. Чиновници, шефови, 

началници, а, да речам референти и така натаму. Се уселива во еврејските поубави куќи. Во 

куќите на докторите, на богатите, на Ароести, на рубен, на други, на трети. А овие 

посиромашните, еве за еврејско маало, коешто беше типично сиромашно маало, да бидеме 

отворени. Ама ви реков, дали имаше две - три куќи повисоки, со кат, два, другото беше 

приземје или приземје и кат. Во тие куќи беа дојдени тие бежанци. Тој назив, не знам, сега 

ги викаат бегалци, иначе во наше време се викаа бежанци, и бугарската власт им ги 

предаваше тие куќи на тие дојдени од западна Македонија. Избегани од зулумотна 

италијанскиот и балистичките орди, бегаа и им беа давани тие куќи. И заборавив да кажам 

ако ме прашувавте за чаршија, за дуќаните еврејски. Прво да ви кажам Бугарите опљачкава 

све живо и диво. Не само во еврејските дуќани. Да речам ја памтам на корзо, на денешна 

улица Македонија, лево и десно пола беа еврејски дуќани. Јас лично имам видено со мои 

очи, два - три дуќани од кои еден нарочито ми е оставен во сеќавање и се викаше Хиљаду 

кошуља. Едноставно све од дуќанот, сите кошули, одела, се креваа и се носеа, се испразнија. 

И се носеја за Бугарија. Можда и некои наши украле нешто. 

Временски код: 12 : 08 
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Интервјуист: Вие видовте како влегуваат и... 

Сведок: Да, да, да, да, да. 

Интервјуист: Како изгледаа луѓето? Ве прашувам дали беа во униформа или беа цивили? 

Сведок: Па имаше и цивили и униформи. Одело неможевте да земете четириес прва, 

четириес втора, четириес трета, свебеше дигнато. Имаше за време Бугарија еден назив. 

Вика: Има ли нешто во Блгарија? Вика: Има всичко, но неможе да се намери. Во превод тоа 

значи имаме све, само не може да се најде. Све што беше богато во тие дуќани еврејски, па 

и во наши, беше раздигано. И се продаваа само најелементарни работи, кондура да купите, 

невозможно. Може само да поправате кондури.  

Интервјуист: А дали знаете што се случи со работите кои припаѓаа на Евреите од нивните 

куќи? 

Сведок: Исто знам. Нарочито од мојот комшилук кајшто ви реков полуеврејско маало и 

побогати беа, најубавите парчиња, да речам, на шифоњери, јас сум гледал со своите очи. Се 

товари денешната зграда, денес уште постои на Орце Николов, при крајот таму, кајшто 

живееше и бившата жена на Тито, заборавив како се вика. Се вадева шифоњери во дуборез, 

убави креденци, столови, ногари со лавји ноги, се вадева и се носева. Кај се носева, дали во 

Бугарија, дали во некој друг стан беа разнесени. Убавите работи беа разнесени. А тоа 

сиромаштијата наследија овија што дојдоа од западна Македонија. Па имаше и вицеви за 

нив демек некои коишто живееле ако дошле во зграда доваѓаваи со кози и паркетот им 

сметал, козите се лизгале, па го ваделе паркетот. Значи беа дадени со други зборови убавите 

куќи беа заземени од видни личности од бугарски, еве за поштата ви кажувам, хм, 

Македонци беа само поштери и на шалтери, све друго беше бугарско. Железничари донесоа 

Бугари. Ние имавме кираџии Бугари железничари. А една група од тие беа во еврејски куќи 

сместени заедно со целата опстановка која остана од Евреите. Ах. 

Интервјуист: Вие видовте како ги изнесуваат овие работи од еврејските куќи? 

Сведок: Апсолутно, апсолутно, апсолутно. Како да не видам кога шпедитер доваѓаи се 

товари со цигански амали овие носачи, ги носат и потоа ги товарат на шпедитер. е сега да 

ви кажам не одев да видам кај ќе го однесат. Али убави работи, се познаваат убави работи. 

Што е убаво, а што е една најобична маса со четири ноги, а друго е што е една убава овална 

маса со четири лавји ноги, со фотељи да речеме, раскошни, со канабеа. Кој познаваше од 

сиромаштијата канабе, тие ги разнесуваа. После некои одговараа после ослободување, да 
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ви кажам, за пронаоѓано во борбата злато. Брат ми, да речам, беше учесник во борбата. 

Братми тврдеше, покоен, ние веќе го погребавме, името Божо Николовски, тврдеше дека 

некои личности после ослободување кои нашле златни предмети што останале скриени, 

одговарале од власта или биле сменети од власта. Зошто не можеа Евреите да однесат во 

Монопол, а и тие побогатите ви реков, онаа група што избега пред време, што разбра дека 

нешто ќе се случи на база на искуството дека такви работи веќе постојат, во Германија 

дошле до нив такви гласови, и коишто избегава во Албанија, односно од Групчин натака, 

што се рачунаше као окупациона зона на Италија, овај, тие се спасија, да речам. Оваа средна 

класа, па и нешто од нив, сиромаштијата настрада. А тоа што остана, да речам, меѓу нив,еве 

овој Менахем што ви го спомнав, што стана после мајор во израелската армија, тој Нисим 

во Аргентина што е, они разбраа прво за таа работа. Разбраа од овој месарот што мие го 

викавме кошер. И он разбрал и избегал во Тетово. Од Тетово во Тирана. И го прашуев после 

ослободувањето четириес петта година, се вратија тие неколку што останаа живи, од кај се 

вратија? Се вратија од Албанија, од Тетово, од Гостивар, од ваму, од таму. И во нив беа и 

тој Менахем и тој Нисим. И јас го прашуем: Добро бе, викам, како? Па, вика, разбрал татко 

ми дека ќе ги бркаат Евреите, па избегаа, татко ми не собра и не однесе таму. И така се 

спасивме.  

Временски код: 17 : 15 

Интервјуист: За ова дознавте по војната? 

Сведок: Да. Менахем лично ми го кажа. Живееше Менахем, отиде во Израел триесет и 

седма година. Две години после војната. Игравме фудбал на тоа игралиште под денешен 

Водовод кајшто го ѕидаат. На, покрај Вардар.  

Интервјуист: Околу, само деталите да ги дефинираме околу ова ограбување на еврејските 

куќи. А дали имаше некакво организирано собирање на еврејските предмети? Тие што беа 

одземени од куќите? 

Сведок: Само на богатите. На богатите по мое тогашно, да речам, јас колку што можев да 

закључам во тоа време, кога видов кои куќи беа завземени и од кои куќи вадева вредни 

предмети, можам да закључам дека тоа е организирано. Оти постои полиција, 

униформирана. Некои во сиви, некои во бели курки они ги викава, блузи. Постои војска, 

постои власт, постои држава. Не можам јас да идам, Петко, Станко да иде да развали врата 

Македонец на бугарска куќа и да разнесуе. Ќе беше веднаш фатен од полиција. И кога ви 
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кажувам, да речам, стои шпедитер пред куќата, еве ден денес постои на аголот на Орце 

Николов и на, карши апотеката на оваа улицава, хм, порано ЈНА, сега како се вика, 

Климентова. Постои таа куќа, јас лично ја имам видено со свои очи, тоа е куќа на еден богат 

Евреин. Дури синот, они останава живи, се врати од Албанија тој синот на тој Евреин 

држеше говор во кино Култура, Уранија порано се викаше. Значи неговата, он сам го кажа 

во говорот на кој сум бил присутен, дека опљачкан комплетно целиот стан, а они избегале 

во Италија, односно западна Македонија само носејќи она што го имаат на себе и нешто од 

златните предмети, а многу работи се оставени. Многу вредни. Вредни слики, вреден 

намештај, вредни други драгоцености, злато сокриено. Некој имаше, тврдеа некои дека 

Евреите им ги сокриле некои во зидот. После во рушењето, после земјотрес имаше на 

пример случаеви, брат ми помалиот архитекта, ќе му го поменам и името Никола 

Николовски, во две куќи во гредите испаднале, да речам, новчаници. Кога се расчистуеше 

Скопје да се ѕида ново. Значи организирано од богатоте, а ова другото оставено на овие 

дојдени, кои добиле. Тие добиле улицаа таа, тоа куќиче и се уселуе. Што има унатре, кревет, 

масиче, креденец, ова, она, тоа е.  

Временски код: 20 : 38 

Интервјуист: Дали знаете дали постоеја некакви складишта или магацини кајшто се носеа 

овие еврејски предмети? 

Сведок: Па имаше еден токму кон, од карши еврејското школо еден таков склад, магацин. 

Али што стана со тој магацин не знам, знам таму носева и во синагогата носева. Синагогата 

беше голема. Не беше, реков, нешто убавина архитектонска, една четвртаста зграда и да ви 

кажам не ја викавме мие синагога, ја викавме авра. Не знам зашто, али називот и, кај децата, 

кај момчињата авра. И таа беше полна со работи. Кај исчезнава тие работи, сигурно ниеден 

цивил таму не отишол и да отоври врата и да земе да го носи дома. Тоа мора да се земено 

за генерал Бојдев, за Раев, за Брданов, за Мрданов, за началник тој, во поштата директор, 

заменик директор, начелник тој, началник овој, на железница, управник на железничка 

станица, заменик, шеф на гарата, шеф на ова, кондуктер, све Бугари. И добиава сите.  

Интервјуист: Дали ја чуваше некој синагогата? Дали беше под некаква стража? 

Сведок: Да, да. Полицаец и голем катанац. Ја одев во тоа школо и го гледав катанецот. А 

сме доваѓале во тоа школо, дури има и еден случај што не е за кажуење, што го приредија 
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моите другарчиња Еврејчиња. Имало некој еврејски празник кајшто се галами многу. Па он 

не натера да земеме тенџериња, да чукаме и да напрајме предвреме галама, ха, ха, ха.  

Интервјуист: А кажете ми, дали Вие видовте како внесуваат предмети во синагогата? 

Сведок: Апсолутно. И предметите коа ги унесуваа се гледа, тоа беше голема сала, како да 

ви кажам. Синагогата беше по мое сеќавање негде величина најмалку дваесет метра на 

петнаесет метра. Полна, со шифоњери, со креденци, со ќилими, со слики уметнички ли 

какви, не знам ја, у тоа време, беше полна. И еден склад што беше одма карши евејското 

училиште една зграда дугачка едно триесет метра приземна, и таа беше пуна. Тука учев, 

одев. Се до, се до заминување на Бугарите на осми септември. 

Интервјуист: Кој ги внесуваше овие предмети во синагогата? 

Сведок: Работници, Цигани уз контрола на полицајци. Војници не видов, морам да бидам 

искрен. Али Цигани, други фатени работници. Ќе дојде колата, коњска запрега, не камиони, 

коњски запреги полни со вакви работи, и ги внесуева унутра.  

Интервјуист: Кажете ми, дали во куќите на Вашата улица кај овие Ваши соседи Евреи, што 

се случи? Дали донесоа луѓе, некои луѓе да живеат? 

Сведок: Да. Еве во куќата на овој шнајдерот Елизар дојдоа од Галичник. И семејството сега 

нема смисла да го споменувам. Маж, жена и син, синот после стана доктор зубар, другиот 

претставник. Дојде една друга фамилија од Кичево. До нив еден инжињер Блажевски исто 

и во таа куќа дојдова други, сите од западна Македонија. Немаше од другиве краеви, према 

Велес, према, према Делчево, према Кочани. Не. Искључиво од краиштата кои беа 

окупирани од Италија, односно од албанските овија соработници на Италија, балистите. 

Границата беше, сте чуле за Групчин. Тука беше границата и од границата навака Бугарија, 

од границата натаму се сметаше Италија. И уште нешто интересно тука. Нас не нарекуваат 

и ден денеска Бугари. Дека сме биле Бугари. Ако, и дека сме биле заштитени од сите, 

Македонија е Бугарска. А во Македонија припаѓаа и Евреите. Граѓанин рамноправен со 

Македонец. Како се случи тоа да Бугарите пристанат со тие никакви декрети и 

министерства да граѓаните на Бугарија Евреи да не бидат Бугари туку Евреи, а граѓаните 

Евреи во Бугарија да бидат Бугари и да ги сачуваат. Значи нашиве Евреи, со други зборови 

ни Евреите, ни Македонците не ги сметале за Бугари.  

Временски код: 25 : 50 

Интервјуист: Да се вратиме малку да разјасниме некои детали... 

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



Сведок: Повелете.  

Интервјуист: околу депортацијата. Ми кажавте, ми споменавте дека во бугарските весници 

имало многу натписи коишто биле насочени против Евреите.  

Сведок: Да. 

Интервјуист: Дали Вие ги читавте тие натписи или Ви ги раскажувал некој? 

Сведок: Брат ми постариот ги читаше, и татко ми, да речам, и се зафркававаа во дуќанот 

како некој политичар, го викава Черчил. Многу се бафташ со политика, така му викаа. А он 

ги читаше и они разговараа. Немаше што да се продава, седат во дуќанот, четири - пет души 

разговараат, а Томе, то ест ја, седи тука и слуша, ха, ха. А јас ги знам тие бугарски весници. 

Редакцијата на тие бугарски весници знаете кај беше? Кај Тренд кафаната, до хотелот, 

срушен во земјотресот, Македонија. Тука беше редакцијата. Целокупна Блгарија. И слики. 

И уште практикувава Бугарите по денешна улица Македонија во дуќаните кои беа речиси 

веќе празни, испокрадени, однесени, ставаа плакати со рекламен пропаганден маетријал. 

Џамови, како се викаат сега, билборди ги викате вие сега. Мие ги викавме витрини. Па тоа 

се случило на Источниот фронт, па Катинска шума, па Евреите вака, Евреите така, Евреи 

со вакви глави, Евреи со онакви глави, банкари, каси испразнети, тоа мораше да се види. 

Тоа беше една, една, една пропаганда која нон стоп траеше.  

Интервјуист: Ми зборувавте... 

Сведок: И јас ги гледав тие новини. Татко ми ги носеше, секој ден ги читаше. Многу ги 

разбрав, не ги ни разбрав.  

Интервјуист: Ми кажувавте за имињата, за некои од имињата на тие Ваши соученици Евреи. 

Сведок: Да, да.  

Интервјуист: Во главно сите беа имиња на машки Еврејчиња. Дали се сеќавате на некое 

девојче што учеше со Вас? 

Сведок: И љубовница една требаше да ми биде. Тоа е сестрата на тој Нисим во Аргентина. 

Најубавото девојче во животот мој, ама замина со братот. Ха, хе, дали ме сакаше и 

симпатишеше не знам, али и мене многу ми се. Црномањеста, убава, да. рахела се викаше. 

Рахела се викаше и сестра му на Менахем исто беше девојче, но не беше толку убаво. Имаше 

у у школата кајшто учев, исто имаше девојчиња, ама не можам да се сетам за имињата. 

Некако ми се задржа сеќавањето на Бранка Станковска, на Радмила Булатовиќ, тоа е 

сестрата на претседникот на Демократска партија на Србија, на Борис Христов, никако за 
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девојчињата, на Милица на мајстор Нестор резбарот ќерка му, а за овие две ги имавме, ги 

знам кои се на сликата и ги покажувам, а името не можам да се сетам.  

Интервјуист: А околу ова утро кога ги депортираа, само тука да разјасниме нешто. Дали се 

сеќавате колку коњски коли имаше на улицата? Колку коли видовте? 

Сведок: Ха. Па еве прво колата која у мојата уличка пројде со Елазар и со татко му, жена 

му и двете деца, Дени и Бени, тоа е една. Две коли на улицата Цара Никола, тоа е одма до 

Вардар кај Земјоделска банка покрај нашата куќа и три коли по Орце Николов кои тргнуваа 

од денешната Т- мобиле на ќушето таа стаклена, кои одеа покрај нашата куќа кон 

плоштадот. Значи три и две пет и оваа една кај мене, шест. А слушнавме после, седејќи, 

чекај, чекајќи таканаречен во тоа време одбој, оти се назначуваше со сирена долготрајна, 

бууууу, значи крај на блокадата. А слушавме, да речам, тропање на коли понатаму, али не 

ги броев. А овие три од Орце Николов, две од Цара Никола и од нашата улица 73, тие ми се 

како чиста работа. Другите што тропаа понатаму, колку беа, една, две, пет, не можам да 

кажам оти не ги видов лично.  

Временски код: 30 : 40 

Интервјуист: Дента кога заврши блокадата, имаше сирена за крај... 

Сведок: За крај. Да. И тогаш се повлекоа сите бугарски војници. И тогај го немаше војникот 

пред ќушето пред нашата зграда што не избрка од врата одма да влеземе внатре. И не само 

тој, сите бугарски војници ги собраа, тишина, никој жива душа. Стана тој саат, ние 

излегуваме со татко ми, одиме по Орце Николов, по плоштад Слобода, по 11 октомври 

покрај денешен Пелистер, одиме накај Монопол, жива душа нема. Све до доваѓањето пред 

вратата на Монополот кајшто беа тие масите со разни писари, со бугарски официри и 

фетфевели и со тие двајца германски војници. А Германци имаше. Имаше Германци во 

учителска школа денешна што е општина Центар, има таму три стуба мермерни, зад тие три 

стуба беше учителска школа. Тоа беше германска касарна, покасно претворена во лазарет, 

во болница. До училиштето Гоце Делчев, порано Цар Душан, зградата во која живееше 

понзатиот подоцна југословенски кошаркаш Борис Станковиќ, а Кристанчиќ, седиште на 

Гестапо. Кај театарот каршија седиште исто, ги знаевме. Шумска дирекција, денешното 

министерство за контрола, германска, германска установа. Што беше тамо, дали беше 

Гестапо, дали беше, што беше, али тука седева они. Нив не можевте да ги видите по улици, 

по улици Бугарите. Германците ги гледавме знаете кога? Кога одева према Грчка. Ќе дојде, 
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да речеме, една единица германска, ќе се смести во парк, ќе се измијат, ќе се онакваат и од 

тука па заминуваа према Грција да идат. Тоа е, иначе редовно градот само бугарски 

полицајци и бугарски војници, просто неможеш да сретнеш Германец. А Германци и у 

пошта. Карши нашата зграда, на десет метра од нашата зграда Германци ја чувава поштата. 

Оти во поштата беше телефонска централа од две илјади броја, шалтер сала, телеграфска 

сала, ваква сала, таква сала, акумулатори, макумулатори, тоа го чуваа германски полицајци 

и бугарски стражари. Германците внатре, а Бугарите по тротоарите шетава цело време на 

бугарска окупација.   

Интервјуист: Кога разговаравте со моите колеги преде три месеци... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: им кажавте дека на денот на депортацијата сте го препознале Вашиот другар 

Соломон како оди по улицата. Се сеќавате на тој ден? На таа глетка? 

Сведок: Се сеќавам само толку кога помина колата и покрај колата пошто го знаев него, по 

него и таткото и мајката, али беа од друга страна на колата. И на татко ми му реков еве го и 

другарот мој. Толку. А тоа е далечина, како да ви кажам, па од едно пеесет метра. Од ќошето 

на нашата куќа, па до Орце Николов да се види, проаѓаат тука, а ние стоиме на прозорите. 

Иако и од прозорите не бркаше тој бугарскиот војник. Со пушка на рамо и со шлем. Али не 

смеевме прозор никако да отвориме, никако. Веднаш ја зимаше пушката од рамо и претеше. 

И чекавме да се смири тој наречен одбој.  

Временски код: 35 : 05 

Интервјуист: Моравме да направиме мала пауза за консултација. Онаа случка, она што го 

видовте луѓето што излегуваа од вагоните во Монополот. Дали знаевте што се? Мислам 

дали знаевте кои се тие луѓе коишто излегуваат?  

Сведок: Како да го објаснам тоа. Тој период од мигот кога скопските Евреи ги собрава во 

Скопје како град, ви реков дека не беше голем град, луѓето се познаваа, во скопската 

чаршија главна тема небеше ни Источен фронт, ни партизанското движење во Скопје и 

Македонија, ни имањето, немањето леб, главна тема све до одењето на вагоните беше 

предмет на разговор на секое ќоше ги собраа Евреите, што стана со Евреите, што ќе биде со 

Евреите и кои се тие Евреи. А за ова поконкретно до дуќанот на татко ми, нема да го 

именувам името, беше еден зубар. Тој зубар беше бугарски агент. И он контактираше со 

бугарската полиција. Татко ми е тој, во мое присуство, иво присуство на повеќе луѓе кајшто 
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вика татко ми: Абе уште носат. И тогаш тој зубар, да не го именувам името, рече: Па знаете, 

не се правете будали. Тоа се негови зборови колку се сеќавам. Се знае, во Македонија Евреи 

имаше само во три града. Во Скопје, во Битола и во Штип. И вика: Тоа се Евреи од Битола 

и од Штип. Знаевме, секој во Скопје знаешедека во Тетово нема еден Евреин. Знаеше во 

Куманово дека нема еден Евреин, знаеше во Кавадарци дека нема еден Евреин, тоа е едно. 

Второ, голем број еврејски фамилии во Скопје и беа дојдени од тие градови. Имале бизнис 

таму, се преселиле ваму и имаше контакти. Да речеме и овие мои другари. Вика: Тетка ми 

живее во Битола. Другата познава некој во Штип. Дури и во Белград големброј скопски 

Евреи имаа свои пријатели во Белград. Али се знаеше дека во Македонија Евреи искључиво 

беа населени, не сметајќи го Солун како најголем центар еврејски, од тоа геноцидот што е 

извршен на времето, Скопје во најголем број, Битола и Штип. Немаше во други градови. И 

од кај може да дојдат вагони? Од Скопје не се носева со вагони, од Скопје се носева со тие, 

да речам, арабаџиски коли. Знаете што е арабаџиска кола? Тоа се оние примитивни коли. 

Значи вагоните не се арабаџиски коли, вагоните морале да дојдат. Од Белград сигурно не се 

дојдени, значи сигурно се дојдени само од Битола и од Штип, а тоа конкретно го чув во 

разговорот кога он рече, а имаше и контакти, морам да кажам, со одредени бугарски 

полицајци и војници кои стражарева околу Монопол или пред вратата на Монопол и таму 

кајшто татко ми одеше да зима цигари, се кажуваа некои работи. Во тоа време најчесто 

прашање беше: Што ќе им прајте на овие луѓе? Што стана со пвие луѓе? И имаше Бугари 

кои кажуваа: Нивната судбина е запечатена. И тоа стварно се случи. Како што се случи тоа 

никој во Скопје да не знае за таа икс вартоломејска ноќ, јас така ја нарекувам, кога, како и 

колку време им требеше да ги натоварат сите тие луѓе, од тие полни згради и дворови со 

Евреи, да ги натоварат. А се зборуваше на велико, се зборуваше на секој чекор дека ноќта 

композиции на сточни вагони, препуни со Евреите, набиени, и во секој вагон била ставена 

по една кофа за измет и друга кофа храна. И тоа пазите што се зборуваше, дали е тоа точно 

не знам. Се зборуваше дека во другата кофа за храна била солена пастрма. Знаете што е тоа? 

Тоа е суво овчо месо. Што се чува солено да издржи. И замислете сега тие луѓе ако им е тоа 

давано за храна, суво солено овчо месо, а една кофа вода и една кофа за измет, што се 

случувало на патот од Скопје до таа трагична Треблинка. Ја претпоставувам, не знам, 

вероватно луѓето што се бават со Холокаустот знаат, али по моја денешна и тогашна, не, 

подоцнежна процена, си викам: Слушај, ако вака ги носеле Евреите, во вакви сточни вагони, 
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напикани во еден вагон кој нормално седејќи може да собере, да речам, десет, петнајс, двајс 

души, а викаат дека во нив биле четириесет, пеесет, па јас си бикам сигурно у секој вагон 

можда третина една уште по пат умрела. Оти тоа не беше композиција со редовен возен ред. 

Ги задржавале у Ниш, не знам ваму - таму, и којзнае колку време траело патувањето. Па тоа 

треба да луѓето што се бават со оваа проблематика да видат тој клет Ајхман, кој командувал 

со тие композиции, колку време било потребно од Скопје една композицијада стигне во 

Полска, до таа Треблинка. И за тоа време колку луѓе веќе во вагонот и деца, со деца туку 

родени, оти имаше и деца со месец, со два месеца, а да не зборам за овие како Дени и Бени 

кои не можам да ги заборавам. Изумреле додека стигнале до таа проклета Трблинка. Ја 

верувам дека третина уште во вагон го завршиле својот животен пат.  

Временски код: 41 : 35 

Интервјуист: Уште една работа и да завршиме. Дали собирањето, еве апсењето условно да 

го кажам, на Евреите претставуваше изненадување за Вас? 

Сведок: За голем дел поштени претставуваше изненадување. Оти сем тие забрани, да речам, 

да немаат имот, даму се одземи имотот, као се сметаше да ете они го утепале Исус Христос, 

требало, најголемиот дел од нив не можеа да сфатат тоа, ги сметаа луѓето како свои, како 

вчерашни другари, пријатели со кои се знаева. И разлогот не го знаева. Го знаева врвните 

политици. Предавници да ги речам и на бугарскиот народ и на македонскиот народ. зашто 

е тоа и зашто се, овај, земени и тој геноцид зошто е направен. Не може да биде разлог од 

некоја далечна историја пред две илјади години, не знам што се случувало или што не се 

случувало. На пример не смееше да се каже во тоа време дека Исус Христос бил всушност 

Евреин. Не е Евреин, православен е. А друг слушав разговор, не е православен вика, како 

може да е кога не постоело православие. Значи едно историско непознавање, едно људско 

неразбирање на тој потег, на тој нов поредок германски. На кој Бугарите извршно му 

помогнаа и ги поништија нашите довчерашни другарчиња, граѓани и сограѓани со кои 

никакви проблеми немавме.  

Интервјуист: Ви благодарам многу за... 

Сведок: Не треба да...  

Интервјуист: разговорот. 

Сведок: Не треба да ми благодарите, ја ова више го сметам као долг при крајот на мојот 

живот, да го кажам тоа што го знам, како обврска оти се помалку не има кои знаат нешто за 
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тоа, а слушам и други изјави на луѓе кои не го познаваат толку блиску или заборавиле или 

меморијата, фала Богу, ме држи уште меморијата. И споменот и ќе го задржам до 

последниот миг.  
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