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Интервју со Трајче Грујосски 

 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден.  

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

Вашите сеќавања за животот во Битола пред и за време на Втората светска војна. Кое е 

Вашето име и презиме? 

Сведок: Јас сум Трајче Грујоски.  

Интервјуист: Кога и каде сте роден? 

Сведок: Роден сум во село Раково, Леринско, Грција.  

Интервјуист: Ако се сеќавате ние се сретнавме со Вас пред три месеци и направивме еден 

разговор на истата оваа тема... Кога и каде сте роден? 

Сведок: Роден сум во село Раково, Леринско, Грција.  

Интервјуист: Кога? 

Сведок: 19 август 1921.  

Интервјуист: Ако се сеќавате ние разговаравме со Вас пред три месеци на истата оваа тема, 

направивме еден разговор. И денес сме дојдени повторно да ги снимиме, со професионална 

видео опрема, Вашите сеќавања за потребите на Музејот на Холокаустот од Вашингтон. 

Професоре Грујоски, каков беше животот во Битола пред Втората светска војна? 

Сведок: Битола беше вторио град во Вардарска бановина. Имаше пет средни училишта. 

Имаше дваесетина основни училишта. Имаше богословија. Имаше гарнизон на кралската 

војска. Дивизиски штаб. Имаше многу официри на кралската војска. Имаше многу 

чиновници кои беа дојдени од другите краишта на Југославија. Стопанската основа беше, 

во тоа време, сериозно развиена. Посебно беше значајна трговијата. Битола беше трговски 

центар на големо подрачје во тоа време. Битола во турско време беше втора после Солун по 

економската основа. Во Кралска Југославија тија стопанските врски ги загуби заради 

државната граница во непосредна близина. Меѓутоа сеуште пулсираше стопанството. 

Имаше големо земјоделие. Пелагониската рамница е голема житница во тој крај. И кога ќе 

дојдеше лето и стасало житото во Битола беше необично живо. Доаѓаа селаните да 

продаваат жито, пазарите беа крцати. Тогаш почна индустрија. Направена е електрична 

централа. Мала, али даваше доволно светло за градот. Градот имаше околу триесет илјади 
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жители. Во тие триесет илјади доминантно население беа Македонците. Меѓутоа имаше од 

други етнички заедници. Мислам дека по бројот еврејската заедница беше втора, над три 

илјади лица. Во тој амбиент беа вкључени и Евреите. И од ним имаше, добар дел, трговци 

на големо. Познавам, сеуште се сеќавамна фирмата Челебон, трговија со текстил на големо. 

Другите беа занаетчии и сиромаштија голема. Меѓутоа карактеристично за Евреите беше 

што беа способни за секаква работа. И најмало нешто они го обработуваја. Се боеа за живот. 

Реков, сиромаштија. Па еве, тоа беше Битола, вака културно земено, некои институции 

културни немаше, али зграда за театар беше адаптирана некоја зграда од турско време. На 

неа доваѓаа во гости театрите од Ниш и незнам кои други. Али одвреме навреме имаше 

театарски претстави. Беше обичај да се слави патрониот празник на секоја бранша од 

стопанството. Трговците имаја свој празник, знаетчиските, овај, партии исто така и тогаш 

се правеа забави. Во голема сала се собираја, се разбира, побогатите луѓе и тоа беше живот 

културен, забавен и така натаму. Иначе имаше од страна на забавниот живот, имаше разни 

циркуси, леташе некој со авион држејќи се со забите, а надвор од авионот. И такви некои 

мајстории. Тоа беше карактеристика за во онаа средина на Вардарска бановина која беше 

ептен заостаната, некој степен на соодветен културен живот.   

Временски код: 8 : 23 

Интервјуист: Каде живееја Евреите во Битола? 

Сведок: Евреите во Битола живееја во населба компактна. На левата страна на реката 

Драгор, тамо је импозантна зградата, се вика безистен. Преку пат од тој безистен сега е 

домот за народно здравје, па нагоре кон Баиро беше цела таа површина населба на Евреите, 

еврејската општина. Меѓутоа некои од побогатите семејства почнаа да се издвојуваат од таа 

населба и прејдоа на десната страна, имаја убави куќи. Некои изградија нови куќи. Имаше 

дури едно семејство кое учествуваше во банката. Се викаше банката Француско - српска 

банка. Мислам дека таму беше семејството на познатата Жамила Колономос. Она е и сега 

жива овдека. Населбата беше тоа. Тамо се одвиваше животот на еврејското население? 

Интервјуист: Дали често одевте во Еврејското маало? 

Временски код: 10 : 00 

Сведок: Па јас, а, тогаш бев на крајот на детските години, како средношколец одев најчесто 

кога е пазарен ден. А во Битола беја два дена пазарни, вторник и петок. Иако имаше некои 

потреби посебни. Да речиме памтам дека имав неколку книги, учебници, кои требаше да се 
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укоричат бидејќи се рас, се раскинаја листовите и ќе ми загинеа, овај, делови од книгите и 

носев таму кај еден постар чоек, за жал сега не му го памтам името. Тој вршеше 

укоричување на книгите. Тој беше занает кој го правеа, имашеи посебна книговезница во 

градот, на овај како да речам техноилошка соодветна висина, машина имаше и такви работи, 

али човекот ги вршеше многу поефтино и по моја оценка квалитетно и затоа одев кај него. 

Тоа го запамтив како занает иначе. Кај кој сум одел непосредно. Иначе ги гледав дуќаните 

нивни, една врвулица од луѓе, постојано е некоја трка, гужва и така натаму.  

Интервјуист: Дали имавте соученици Евреи во училиштето? 

Сведок: Имав во основното училиште во трети и четврти глас, клас, многу бизок другар. Се 

викаше Моис Шами, посел го прекрсти, го мена името во Мориц Шами. Тоа бепе едно 

големо другарство, човекот беше многу питом, драг. А двете бевме дечиња, седевме еден 

до еден во клупата, и така се спријателивме. Подоцна кога тргнавме двајцата во средно 

училиште, јас учев само четири класа гимназија, а потоа се префрлив во државна трговска 

академија четири години. Таму и матурирав. Тогаш се разделивме од него. Во гимназијата, 

во класот учев заедно со Жамила Клономос. Од другарите ними ги запамтив како имиња. 

Од Евреите. Со Жамила исто така бевме добри другари, животот во гимназијата е како во 

секоја гимназија. И така.  

Интервјуист: Дали одевте во домот на Мориц Шами? 

Сведок: Само еднаш бев, само го викнав, излезе тој од куќата, станот, се договоривме за 

некој размена на книги бее прашањето. Иначе дома кај него не сум бил, нити тој кај мене.  

Интервјуист: А дали имавте соученици таа трговачката, трговската академија Евреи? 

Сведок: Во трговската памтам имав двајца, едната беше, а, Роза Русо, моминското презиме 

Роза Камхи. А машкото беше Мориц Романо. Тие беа помлади една година, али постојано 

во дворот бевме заедно сите ученици. Посебно се истакнуваше Мориц Романо, тој беше, 

како да речам, од тој побогатиот слој, поафирмираниот слој на луѓе. Татко му беше рабин, 

тој беше извежбан за музика, свиреше клавир. И кога ќе имавме забава или прослава некоја 

на Свети Сава, на такви празници и така натаму, тој беше главен мајстор, да речам, на 

забавата бидејќи со музика се ствара расположение. Пееше и песни. Едно време во, во мојот 

клас дојде еден Евреин, ама не од Битола, дали од Војводина, негде од тие горните делови 

на Југославија, се викаше Жак Ешкенази. Пееше, се пласираше како забавен пејач. Уште ја 

знам песната што тој ја пееше често. Се викаше О каталинела бела чичи. Тогај беше во тие 
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горните класови модерно да си пејач. И така човекот помина две години во нашето 

училиште со песни и такви забави. Иначе во училиштето, зборувам за државната трговска 

академија, имавме училишна дружина. Се викаше Иван Гундулиќ. На таа дружина се правеа 

разни собири, дискусии, расправи, се читаја некои, како да речам, авторски творби, а имаше 

дискусии на општествени теми, па дури и на политика. И во ними се изразуваја тие Евреите, 

посебно пак викам за Мориц Романо. Така, тој живот во школото беше, по моја оценка, 

многу бурен. Да? 

Временски код: 17 : 35 

Интервјуист: Дали се сеќавате на германската окуппација на Битола? 

Сведок: Убаво се сеќавам. Германците влегоја во Битола на 9 април 1941 година. За разлика 

од другите градови Битола не беше бомбардирана, како да речиме Штип или некои други 

градови. Меѓутоа иако имаше во градот дотогаш гарнизон, дивизија, штаб на дивизијата, 

некоја спротива на германските трупи немаше. Вториот ден после окупацијата, значи на 10 

април, јас лично шетав по улиците низ градот и сретнав две, три заправо, точки во градот 

на кои имаше оружен, оружено спроитивставување. Првата точка ми остави големо 

впечатление беше кај црквата Свети Недела, тоа е на влезот во Битола од страната на 

Прилеп, од северно. На ендек, знаете шо е, тоа е ров по кој треба да течи вода. На ендекот 

лежеја десет војници убиени. Капларот или не знам кој официр наредил таму да бидат мртва 

стража или да фатат пусија, наместени беа со пушките во правецот на Прилеп и сите беа 

мртви. Немаше знак дека ги погодило нешто. Али мртви беа. Пошиени, во сето тоа, 

облечени, тој веројатно врвел, борна кола или не знам што, со митролезот ваљда ги погодил. 

Врвевме таму, млади љуѓе гледавме. Дојдоа, а, луѓе од фамилијата, тие беа повеќето од 

селата, со коли ги зедоја, си ги однесоа дома. Вториот пункт беше во центарот на градот, 

пред штабот надивизијата. Двајца германски војници во мотоцикл со приколка одлее во 

правецот накај Ресен и Охрид, покрај реката Драгор. А од супротната страна некој, дали 

бил војник или цивил, со пушка пукал, двајцата ги отепа. Наместо паднаа. Тамо ги видов и 

нив. После тоа тамо се правеа некои фешти, говорри, собирања и шо знам јас. И третиот 

пункт беше еден авион. Авионот беше од типот Рода, летал ниско и во подрачјето кај 

железничката станица се удрил во тополите. Го скршил врвот на тополите, али го скршил и 

своето крило и паднал таму. Беше убиен, мртов авијатичарот, и после дојде некоја служба, 

не знам кои беа, го дигнаа и него, го одвлечкаја авионот: Јас бев, а, како и многу семејства 
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од градот, раселени. Отидовме во селото Буково, тоа е одма до градот, на јужната страна. И 

со селаните, млади луѓе, излеговме во, над селото, во планината, оттаму има добар поглед 

на градот, да гледаме дали ќе помине некоја единица и такви работи германски. Гледавме, 

гледавме, немаше ништо само беше запалено, запален сењарникот на војската, чадеше дим 

и јас си отидов. После тоа кога се вратија другите ми ги расправаја дека пред да се повлечат 

и тие од градот испукан бил еден рафал, дали со пушкомитралез, не знам со што, вика 

шумата ја покосија тточно кајшто бевме ние. Такашто значи имало и такви далекуметни 

митралези. Далекуметни околу три километра, толку беше тоа. Тие ми се чуствата за 

влегувањето на Германците во Битола. 

Временски код: 23 : 15 

Интервјуист: Овие војници којшто ми ги споменавте во ровот, какви униформи имаа? На 

чива војска? 

Сведок: На кралската, југословенска војска. И со шајкачите, имаја шинели на ними, 

војнички шинели, и она, како ги викаа, чакшири, увијачи на нозете, долу војнички чевли. 

Тоа беше. Некои официр немаше покрај нив, само војници беа.  

Интервјуист: Дали се сеќавате на моментот кога бугарската војска влезе во Битола? 

Сведок: Се сеќавам. Бугарската војска влезе десетина дена после окупацијата. Германците 

си отидоја накај Грција, дојдоа Бугарите. Дојдоа претходно некои политичари, формираа 

комитет во градот, блгарски граждански комитет. Меѓутоа Бугарите кога дојдоа, 

званичните војските, првен дојдоа од родот трудоваци. Тие дојдоа со железница, ик тоа со 

вагони товарни, не беа патнилки вагони. Сите беа небричени, изгужвани, спиеле во слама 

во вагоните. И сите ние младите скоевци правевме смешки на таа линија: Еве, нека ги 

гледаат бугарофилите какви гости дојдоја. После десетина дена пак дојдоја официјалните 

органи, во Битола се намести обласно управление. Битолската област беше скоро половина 

од територијата на Македонија. Од Гевгелија до Дебар, сето тоа го држеше битолската 

област. Заедно со ним дојдоа и други служби, Комесарството за исхрана, па полицијата, па 

гарнизонот војска, пук дојде, и исто така дивизија како што беше во времето на Југославија. 

Од месното население никого не примија на работа, сите беа од подра, од територијата на 

Бугарија. Такашто Битола остана погодена со тоа што се укинаја работните места за 

битолчани. А за економијата да не расправам. 

Временски код: 26 : 47 
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Интервјуист: Да, Ве молам, за... 

Сведок: За економијата... 

Интервјуист: економскиот аспект. 

Сведок: Па за економијата остана истото шо беше. Земјоделците и натаму произведуваја 

жито главно, во градот и натаму остана трговијата. Единствено што се мена беја, а, 

патиштата на стоката. Во Битола доаѓаше од Бугарија, наместо од Белград и другите 

територеии од Југ, од Југославија. Реков преѓеска стопанската структура остана истата. 

Интервјуист: Дали со промената на власта настанаа и некои рестрикции во секојдневниот 

живот? 

Сведок: Настанаја големи рестрикции. Во поглед на снабдувањето на населението настанаа 

страшни рестрикции. Додека беше Кралството Југославија немаше купони за снабдување. 

Бугарите одма воведоја купони, за леб, за обувки, за текстил и за овај месо, ми се чини такви 

работи. Народот беше ориентиран повеќе на леб, бидејќи месото го јадеја само побогатите. 

Меѓутоа почна да нема леб, пченица. А, се воведе леб од пченкарно брашно. Ние, за мајтап, 

го викавме баба Наца. Кога снема и пченкарно брашно се воведе компир наместо леб. 

Завладеа една вистинска сиромаштија. А, други промени. На политички план беја 

најголеми. Веднаш Бугарите заведоа такаречен блгарски происход. На дуќаните во 

чаршијата одеше група бугарофили која на дуќанот лепеше лента со знамето на Бугарија, 

доминантна зелената боја, и напишано блгарски магазин. Тоа беше повик да се ограбуваат 

неблгарските магазини. И тогаш настрада дуќанот на Челебон што го споменав, како 

Евреин. Неговиот дуќан беше ограбен. Толпа грабачи. Натаму, на тој културниот и 

политичкиот план го забранија македонскиот јазик. Не смеевме да зборуваме македонски, 

моравме да зборуваме бугарски. Воведоа курсеви за населението да учи бугарски јазик. И 

постојано инсистираја дека сме Бугари. Јас се сеќавам, со мене, имаше повик да се 

пријавиме секој жител на градот и јас отидов да се пријавам. И сега ме прашува кое ми е 

името и презимето. Името го прифати, ама кога реков Грујоски тој не го прифаќаше тоа ски 

накрајот. Рече ти си Груев. Јас му реков немам никаква врска со Даме Груев. Јас се викам 

Грујоски. Не можи, и тачка. И ме запиша Трајче Грујов, Груев. А, држеа многу често 

такаречени скаски. Ќе дојдеше човек од Бугарија или некој офиран од Битола и држи скаска, 

тоа требаше да биде нешто како предавање. На разни теми, најповеќе на тоа дека сме 

Бугари. Ние ги саботиравме тие такви собирања, али имаше и доста свет што одеја. Се 
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обидоа да формираат учи, овај, читалиште во градот. И ние комунистите се договоривме да 

го бојкотираме. салата што беше договорена за собирот, за основачкиот собир, ја 

исполнивме ние комунистите и работници од Монополот во Битола, од Тутунскиот 

монопол. И кога дојдоа тие се фаќаа за глава зашто тоа така станало. Али не можеа да го 

одбијат одржувањето на собирот. Се одржа собирот и наше инсистирање и предлози се 

избраја во управниот одбор комунисти. Тука беше посебно ангажиран Стив Наумов. Тој ја 

водеше партијата на комунистите во Битола. Работниците во него беа вљубени, сите одеја 

кај ќе речеше тој. Тоа беше првиот успех на бу, на комунистите и првата да ја речам чарка 

со бугарскиот окупатор. Од тогаш натаму веќе почнува, а, репресија отворена. А, кога дојде 

11 октомври и избувна востанието во Прилеп, во Битола упасија, одма, од улица, едно 

дваесет - триесет души. Меѓу нив бев и јас. Мене ме држеа три дена во затворот. Ме 

испитуваја за тоа дали сум комунист, нормално јас реков дека не сум. А што знаеш за 

комунизмот, имаше едно прашање. Јас реков дека знам многу, сум читал и во школото учев, 

во учебникот учевме за економски доктрини и едно од тие доктрини беше комунизмот. Од 

таму знам доста за комунизмот. Напиши. Напишав. Потпиши. Потпишав. И така не можеа 

ништо да најдат, после три дена ме пуштија. Се разбира добив една шлапаница таму додека 

ме сослушуваја, али тоа млад бев, не ја почуствував. Али тогаш прв пат интернираја 

четворица битолчани од Битола во пределите на Бугарија. Меѓу интернираните беше 

докторот Христо Дума и тројца други. А тоа беше по повод 2 август, Илинден, четириес 

прва година, во Битола тие правеја голема парада, марш, говори, како што знаеја Бугарите. 

Колона од гимназијата, ако ја знајте каде е, до Монополот на патот за Прилеп. Ние 

комунистите се организиравме да се спротивставиме. Формиравме своја група, имаше сто - 

двеста луѓе, не ја знам точно бројката. Истакнавме транспарент: Да живее, а, советска 

Македонија. После се утврди дека тоа била погрешна парола, али ние тоа го добивме од 

Покраинскиот комитет и на Ад пазар во Битола, кајшто се држеше, кајшто се држеја 

главните говори, таму настапи наш човек, Илија Топаловски, и не знам кои, некои други, 

ги кажавме нашите позиции и така натаму. И другиот ден и Илија Топаловски беше уапсен, 

исто така спроведен во интернација. Така почна кошкање за да заврши на крајот со оружен 

судир.  

Временски код: 37 : 52 
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Интервјуист: Само малку некои детали да разјасниме. Ми кажавте дека група луѓе одела 

низ чаршијата и ги бележела дуќаните, ставала натписи. Дали Вие ја видовте таа група на 

луѓе коишто... 

Сведок: Ја видов. Тоа беа само двајца, имињата не ги знам.  

Интервјуист: Ги ословивте како бугарофили. Беа цивилно облечени или... 

Сведок: Цивилно, цивилно. Не беа војници.  

Интервјуист: А, кажете ми, ми споменавте дека бил ограбен дуќанот на ова семејството 

Челебон. 

Сведок: Челебон. Да.  

Интервјуист: Дали видовте како го ограбуваат? 

Сведок: Не, како го ограбуваат не видов, само другиот ден јас видов дека се собираше многу 

народ, имаше расправија меѓу луѓето, како го скршиле стаклото на излогот, како влегле и 

такви работи. А јас лично не видов ништо.  

Интервјуист: Освен ова ограбување, еве на семејството Челебон. Дали влијаеше бугарската 

окупација врз секојдневниот живот на Евреите во Битола? 

Сведок: Па влијаеше секако. Колку што влијаеше на Македонците, толку и на нив. Начелно 

вака, а на ними и повеќе сигурно бидејќи наскоро нив им забранија да преоѓаат на 

територијата од градот на десната страна од реката. Им наредија да носат жолта лента околу 

раката. А други работи, да речиме економско ограбување им направија и нив. Економско 

во следната смисла. Го, ја менаја валутата. Динарот го менаја во лев. Званичниот дотогашен 

курс беше еден према еден и осумдесет, еден и осумдесет лева за еден динар. А тие го 

направија еден спрема еден и на тој начин го ограбија целото население во Македонија, па 

и битолското населени. И Евреите во таа смисла мораа да бидат ограбени. Тоа беше 

најголем грабеж преку смената на валутата. А за другите вака посебно не знам. 

Временски код: 40 : 38 

Интервјуист: Ми споменавте дека станало задолжително да носат жолта трака на раката. 

Дали и Вашите другари носеа на раката? Евреи. 

Сведок: Носеа. Не сите овие шо ги спомнав, али видов дека носеше Мориц Шами. Една 

средба само така направив и баш се шегувавме, зоѓто, као, безобрани се и шо знам јас. Тоа.  

Интервјуист: Дали куќите на Евреите во Битола беа, да имаа некаков знак? Дали беа 

обележани? 
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Сведок: Не се сеќавам на тоа.  

Интервјуист: Дали постоеја некакви натписи во дуќаните, во чаршијата, за потеклото на 

сопствениците, освен ова? Значи Ве прашувам дали имаше некои натписи во еврејските 

дуќани? 

Сведок: Не знам, немаше. Јас не се сеќавам.   

Интервјуист: Минатиот пат кога разговаравме, а, споменавте дека постоел еден човек во 

Битола којшто ставил натпис во неговиот дуќан. Одредена забрана. Дали се сеќавате на тоа? 

Сведок: Јас да споменав. Не.  

Интервјуист: Еве ќе Ве потсетам. Знали Вие го споменавте адвокатот Тренчев. 

Сведок: А тој не е Евреин.  

Интервјуист: Не, не. Значи... 

Сведок: Тој имаше адвокатска канцеларија. И на неа имаше обесено табла, на ѕидот, на 

вратата. За Евреи, Власи и кучиња забранет влез. Така пишуваше на вра, на таа таблата. 

Интервјуист: Вие ја видовте оваа табла... 

Сведок: Ја видов.  

Интервјуист: со свои очи? 

Сведок: И затоа тој веднаш кога пропадна Бугарија, меѓу првите побегна од Битола, иначе 

ќе го кркаше.  

Интервјуист: Дали имаше и на други места вакви натписи со слична содржина? 

Сведок: Не се сеќавам.  

Интервјуист: Во оваа, така ќе ја наречам, напредната младина, дали имаше Евреи членови 

којшто доаѓаа на тие состаноци? 

Сведок: Имаше. Имаше најповеќе меѓу СКОЈ-от. СКОЈ-от е Сојуз на комунистичката 

младина на Југославија. Скоевски групи имаше во школите, кајшто учев и јас. А и во 

гимназијата, се сеќавам добро. Јас во четириес прва година бев член на месниот комитет на 

СКОЈ за Битола и одговорен бев за СКОЈ-от за средните школи. Знам убаво дека во 

битолската гимназија имаше, а, едно седум - одумдесет ученици и ученички кои беа членови 

на СКОЈ. Меѓу нив имаше Еврејчиња, еврејски деца, ученици и ученички. Имиња не можам 

да ви спомнам конкретно, али тие имиња шо ги спомнав тие беа во тие групи. Иначе во 

мојата школа исто така, државна трговска академија, имаше во секој калс група на СКОЈ. 

Таму беа сите овие шо ги спомнав. Башка имаше скоевци кои беа само од Еврејчиња, млади 
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љуѓе. Така што, према некои пдатци, ако не се, ако не сум ги заборавил, не се прецизни, 

вака по сеќавање мислам дека имаше околу десетина групи од Еврејчиња само скоевци. И 

на ними многу се инсистираше кога дојде трагичниот крај, кога требаше да бидат 

депортирани. Е, јас кога дојде четириес трета година, 11 март, денот на депортацијата, во 

Битола не бев. Бев во партизански одред. И по кажување знам дека веста прво дошла во 

месниот комитет на партијата. Експресно ја спровел по сите ќелии на партијата и веднаш 

почнало да се бара решение за Евреите. И кажав таму тогаш, во, кога бевме овде првиот пат 

пред вас, дека на крајот се утврдија две екстремни противречни становишта. Едното 

тврдеше дека биле превземени сите мерки за да се спасат што голем, што поголем број 

Евреи, меѓутоа Евреите не биле спремни да ризикуваат и на драматични решенијада одат. 

А после откако се разделив од вас еден ме убедуваше дека во тоа време во Битола дошол 

некој Евреин од тие нивните еврејски заедници, како биле поврзани нагоре вертикално, не 

знам, од Белград ли оттаму дошол и ги бедувал во Битола, тие во еврејската општина, во 

управниот одбор дека не треба да стравуваат, нема да дојде до депортација и така натаму. 

И сето тоа така влијаеше што луѓето навистина нејќеа. Можностие не беа којзнае какви 

големи, али имаше можности за поголем број. Да речиме близината на границата. Некои 

појќе што беа решителни ја употребија таа можност и отидоја во Солун и така натаму. 

Некои отидоа во Албанија. Али најповеќе отидоа во партизанските одреди, во двата 

партизански одреди, како што Ви кажав оној пат, отидоја околу пет - шеснаесет души. И 

тие до крајот ја издржаа целата народно - ослободителна војна.  

Временски код: 48 : 32 

Интервјуист: Може да ми кажете некои од нивните имиња? 

Сведок: На тие што беа во партизани? 

Интервјуист: Да. 

Сведок: Па еве да ви кажам најважнио и најпрвио беше Бено Русо. Тој кога го формиравме 

партизанскиот одред Јане Сандански беше заменик на политичкиот комесар на одредот. Во 

одредот немавме многу оружје освен пушки и бомби, тој носеше пушкомитралез. Од тој 

типот на пушкомитралезите што биле во кралската југословенска војска и само тој го 

носеше и само тој можеше да го употребува. Не го имаше пробано, па еднаш во една ноќ, 

во една река влеговме и таму мораше да го проба и така. Тој остана до крај во одредот и 

напредуваше посебно, кажав минатиот пат дека беше и на Сремскиот фронт. Беше заменик 
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на, заправо беше политички комесар на Петнајсти корпус и политички комесар, не знам, на 

четириеста или четирие и прва дивизија. Тој еден го памтам. Друг во одредите беше, шо, ја 

памтам, Естреја Овадија. Битолчанка, таја заврши, погина на Кајмакчалан во напад на една 

караула бугарска на границата. Ја напа, ја нападнала битолската Седма бригада. Во таја 

бригада беше она, и паднала магла, тоа е високо горе на планината, и маглата ја користеле 

и ја блокирале, сардисале касарната, таја караулата, и тука почнало пукање и така натаму. 

Ја зазеле караулата, али во еден момент маглата се дигнала и овие на отворено останале, 

тогаш некој пукнал и ја отепа на место Естреја Овадија. Така што таја на крајот од сета војна 

го даде животот. Сирота. На крајот беше прогласена за народен херој на Југославија, едини 

од Евреите во Битола, а ми се чини дури и од Македонија. Само таја има орден народен 

херој на Југославија. Иначе, исто така ја знам Роза, овај, Русо која дојде во четириесет и 

трета година во партизанскиот одред Даме, овај, Гоце Делчев, и остана до крај исто. А 

имаше еден, го викавме Бусрик, али не му го знам правото име. Тој беше прочуен со тоа 

што се разбираше од оружје и воени вештини, за разлика од ниедругите кои не знаевме 

ништо од тоа. И така, по тоа го запамтивме сите. И дури сега после ослободувањето мислам 

дека дојде во Битола, али јас не се сретнав, не бев во Битола, ми кажуваја, само сум слушал. 

Потоа го знам оној, како се викаше го заборавив, не ми текнува името. Стана интендант на 

штабот на бригадата. По тоа беше познат. Иначе другите не ми текнуваат имињата. 

Временски код: 53 : 23  

Интервјуист: Дали знаете за некое организирано заминување на Евреи од Битола во 

партизанските единици? 

Сведок: Знам по раскажување, иначе непосредно не сум учествувал. Знам како дојде 

групата на Роза Русо. Тие биле неколку девојки, а, се криеле после 11 март, после 

депортацијата во две фамилии. Едниот се викаше Богоја, презимето не му го знам и така 

натака. Али посебно помош им даде Боро Алтипармак. Тој беше одговорен во Битола за 

наоѓање на станови и организирање на прифаќање на таквиилегалци или еве Евреи и така 

натаму. Тие неколку групи он ги спаси, со тоа што кај него беше врската со одредот, па 

успеа да ги префрли таму во партизанскиот одред. Иначе непосредно јас не сум бил во таков 

контакт.  

Временски код: 55 : 00 
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Интервјуист: Дали се сеќавате на некои од имињата на тие девојки коишто дошле во 

партизанскиот одред? 

Сведок: Ја спомнав само таја Роза Русо, иначеја спомнав и онаја Естреја Овадија. Таја беше 

прва. Таа беше во првиот одред кајшто бев и јас. Али како дојде она незнам, имаше канал 

по кој одеја сите. Или по желба или по тоа што се илегалци и така натаму. Од село во село, 

по тој канал до одредот. Па така дојде и она. Убаво се сеќавам кога дојде, беше стројна 

девојка, убава. И остана до крајот. 

Интервјуист: Ми кажавте дека ппристигнало некое писмо во комитетот во Битола во врска 

со Евреите. Кога пристигна тоа писмо? 

Сведок: Не пристигна писмо туку имаше проглас. месниот комитет на партијата во Битола 

после 11 март, денот на депортацијата, издаде проглас во кој кажува оти такво злосторство 

се направи, шо претставува тоа и така натаму. Политички еден проглас. Иначе тоа можи да 

се рачуна во односот на Битола и битолчани према Евреите. Тоа беше навистина голема 

трагедија за градот. Реков Битола имаше триесетилјади население, а три илјади двеста 

седумдесет и шест души Евреи се депортирани. Тоа значи единаесет проценти од вкупниот 

број на населението. Стравотен удар. И битолчани многу жалеа, имаше раскажувања за 

плачење, за шо знам јас, јас не можам да го опишам тоа бидејќи не го гледав непосредно.  

Интервјуист: Кога се вративте во Битола, во градот? 

Сведок: Јас се вратив во градот на 1 јануари 1944. Градот беше уште под окупација, јас бев 

повлечен од партизанскиот одред и вратен на илегална работа во градот. бев секретар на 

обласниот комитет на СКОЈ. Обласата ја опфаќаше територијата на Прилеп, Крушево, 

Кичево, Дебар, Охрид, Струга. И тогаш, на тој ден, ноќе, заедно со секретарот на партискиот 

комитет Благоја Талевски влеговме илегално во градот, точно на влегувањето таму блиску 

до првите куќи на градот, не сретна Бугарин официр кој се враќаше од некои деревенки во 

градот, пијанчење и така натаму. Не запре. Дајте легитимации. Наесто легитимации 

напрајвме едно пукање, го отепавме и со бегање влеговме во градот. Така што тоа беше 

најтешкиот период за моето партизанствување. Бев навикнат на планини, на убавини, а 

тогаш веќе зајакнаја одредите, беше убавина да бидеш партизан. Јас морав да се кријам во 

визби, тавани, и така натаму. Дури имаше и една ситуација трагикомична. А, во една визба 

кајшто бев сместен илегално стоп, сопственичката сакаше да ме истера зошто се плашеше 

дека ќе настрада. И ме убедуваше да си одам, јас и реков отворено дека не можам да си одам 

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



додека не свршам работа. И таја ми приреди една сцена. Ја викна комшивката, јас сега сум 

тука, она таму на пенџерето. Разговараат двете. Комшивката и вели: Знам дека овде ти 

чуваш човек странец. Ќе одам во полиција сег аќе те пријавам и ќе ти дојде полиција. И сега 

јас то аго слушам и си викам сега шо прајме, Доаѓа таа сопственичката, ми вика: Слушна? 

Слушнав. Па сега реши шо ќе прајш. Ќе дојди полиција. Јас го сфатив тоа сериозно и дење 

морав да излезам од нејзиниот стан и дење да бегам, да барам чаре. Тоа беше најризичниот 

момент затоа што бев познат, беше објавено судење, бев осуден, дури беа запретиле со смрт 

и така натаму, моето семејство беше интернирано во Бугарија и слично. Мајка ми умре и 

слично, не бев покрај неа. И тоа го запамтив за цел живот.  

Интервјуист: Моравме да направиме кратка пауза за да ја промениме лентата. А, малку да 

разјасниме некои работи. А, кажете ми дали постоеше антиеврејска пропаганда во Битола? 

Во медиумите, на улиците, така? 

Сведок: За, уф, додека јас бев во Битола можи да го сместам прашањето во општата 

пропаганда. Во Битола имаше весник Пелистерско ехо. Тој беше грозен весник. Пишуваше 

све најлошо. За шумкари, за партизани, србомани и не знам што, и така натаму. Таја 

пропаганда сигурно ги погодуваше и Евреите. За посебно не се сеќавам. Јас бидејќи одма 

во четириес друга година си отидов, не знам. Посебно не знам ништо за тоа депортацијата, 

не бев таму.  

Интервјуист: Минатиот пат кога разговаравме споменавте за некои случаи на Евреи коишто 

понудиле пари за да бидат префрлени во Албанија.  

Сведок: Лично не знам. Али се ра, раскажуваше дека имало и такви. Не знам. Со Бено Русо 

бев скоро цело време додека бевме во градот, во месниот комитет на СКОЈ. Заедно и јас и 

тој бевме членови на месниот комитет. И разговваравме постојано за вкава ситуација 

политичка, али не спомна тој тоа.  

Интервјуист: Дали некој друг од семејството на Бено Русо се приклучи кон партизанските 

единици? 

Сведок: Брат му. Брат му беше и тој истакнат партизан. До крајо и мислам дека уште е жив, 

таму негде во Ријека живее. 

Интервјуист: Кога се приклучи брат му на единиците? 

Сведок: Подоцна, али годината не ја знам. Само за Бено Русо би сакал да кажам убаво. Тој 

ми беше, а, многу драг, многу го сакав затоа што го изгуби семејството. Го студирав, бев до 
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него, со него, покрај него, и кога ја чу веста оти се однесени сите, грозно беше. Али човекот 

се издржа, просто јас да бев ќе полудев лично. Тој се одржа и тоа ми беше, овај, вака многу 

привлечно, многу симпатично. Го гледав човекот како се бори самиот во себе, да не мисли 

на таа работа. Мораше да си наоѓа самиот проблеми да ги решава, да трча лево - десно, шо 

знам јас. И после кога се разделивме слушав истото. И на Сремскиот фронт тој беше таков. 

Постојано беше со другите проблеми врзан, само да не мисли на тоа. Главна 

карактеристика, и за мене, од најголема вредност беше. Толку.  

Интервјуист: Ми кажавте за оваа група на девојки Еврејки коишто успеале да се спасат и да 

заминат во партизани. Дали знаете за други луѓе коишто се обиделе да се приклучат на 

партизаните? Од Битола Евреи. 

Временски код: 5 : 09 

Сведок: Евреи? Не. Тие шо дојдоа знам, други не знам.  

Интервјуист: Ми кажавте дека додека бевте во партизани дека бевте осуден од властите. 

Сведок: Така.  

Интервјуист: На каква казна бевте осуден? 

Сведок: Формално беше казната, ах, затвор. Темничен затвор, така нешто бугарски. 

Меѓутоа веднаш после изречувањето на казната се објави дури и во весник, ех, став или 

апел, така нешто, од власта дека може да се убие кај ќе се сретне партизан. Секој може да 

го убие. И во тоа се об, чуствував дека тоа се однесува и на мене. Мислам дека тоа беше 

закана и смрттна. Не само затвор, туку и закана со смрт. Али во категоријата на осудени на 

смрт не бев.  

Интервјуист: Кој Ви кажа за оваа пресуда? Како се информиравте? 

Сведок: Конкретно ја најдов кога си дојдов, после ослободувањето. Ја барав да ја видам и 

ја видов во архивот на градот.  

Интервјуист: Ми кажавте дека Вашиот татко и Вашиот брат биле... 

Сведок: Интернирани. 

Интервјуист: интернирани. Дали тогаш знаевте каде се и што се случува со нив? 

Сведок: Не, ништо не знаев. Немаше такви вести, одредот беше одделен, бевме далеку од 

Битола, талкавме час на Пелистер, час на Кајмакчалан. А тоа е на другата страна. Не бркаја, 

се разделивме по групи и дури во четириесет и трета разбрав. А мајка ми умре четириесет 

и втора година, веднаш после моето одење во партизани. И тоа ме погоди грозно. Бевме во 
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една плевна во село Граешница, дојде човекот, бил во градот идонесе вести. Вака како 

узгред, не директно мене. На Трајче така и така, мајка му умрела, тој не бил таму. Како да 

не ме познава, да не ме гледа. Тогаш сфатив и тогаш рикнав. А за татко ми и брат ми, па во 

една таква случка разбрав. Тие биле интернирани во село Скочивир, тоа је под Кајмакчала, 

долу во низијата, пак во битолско. Значи не некој логор посебен организиран или шо знам 

јас, али под надзор на полицијата да бидиш таму. И таму биле. Значи на куќата беше побесен 

катанец. И јас и ден денеска вака пред вас кога зборувам ме фаќа инает, ама ме фаќа и, не 

знам како да речам. Зошто ми се запусти семејството? Толку. 

Интервјуист: Додека бевте во партизанскиот одред со единиците, дали видовте запалени 

села или цивилни жртви додека дејствувавте? 

Сведок: Видов, ама тогаш не бев во одредот. Бев како секретар на обласниот комитет 

повлечен од одредот и заедно со секретарот партиски бевме стационирани во село Песочан, 

на слободната територијана партизаните во Македонија. Прва слободна територија, се 

викаше Дебарца. Таму дејствуваше Првата македонско - косовска ударна бригада. Таму е 

формирана, на тој терен и дејствуваше таму. И Главниот штаб и централниот комитет 

решија дека треба да го напуштат тоа подрачје и да се префрлат во Егејска Македонија. И 

во октомври четириесет и трета година го напуштија. Останавме во Дебарца само ние и еден 

одред остави бригадата. Тогаш навалија од сите страни балистите. Тие беа Албанци 

организирани од Германците, облечени, платени, оружани и навалија на селата. Со свои очи 

го гледав како гори селото Турије. Грозно беше. Ние бевме во подножјето на таа планина, 

голем чад, викотници се слушаја и ние супротно од тоа село тргнавме преку Караорман да 

слезиме од другата страна. така што и од Караорман го гледав чадот и како гори селото. Тоа 

и од кажување се најголемите битки и жртви во цела народно - ослободителна војна на 

Македонија. Да речиме знам, од раскажување на командантот на Главниот штаб, како беше 

масакрирана партизанската единица која Главниот штаб ја оставил како мртва стража, во, 

над кичевското село Кленоец, кичевско село. Знаете кога капитулира Италија партизаните 

заедно со некои делови од Албанците влезе во Кичево, го ослободи Кичево. Меѓутоа 

балистите под водство на Мефаиљ, Мефаил и не ми текнува вториот, навалија на градот, 

партизаните мораа да се повлечат. И се повлекоја, го завладеаа тие Кичево и тогаш ја 

опколија оваа единица за која кажувам кај село Кленоец, до еден од партизаните ги истепаја, 

а политичкиот комесар кој беше и комесар на одредот во кој бев и јас, го заклале со нож, му 
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ги извадиле цревата и ги обесиле на дрвото над него. Такво злосторство не можам да го 

сфатам и ден денеска. И мислам дека со право некои ја наречуваат таа битка кај Кленоец 

македонска Кадињача. Толку.  

Временски код: 14 : 13 

Интервјуист: Додека дејствувавте со партизаните дали имавте заробеници воени? 

Сведок: Не. Едно време одредот во кој бев, Јане Сандански, се здружи со леринскиот одред 

кој се викаше Вичо. Тој Вичо се стави под команда на нашиот одред и заедно дејствувавме 

со ними. Во тој Вичо имаше двајца Руси. Бегалци. Тие биле заробени од Германците и 

држани во некој логор во Солун. Двајцата избегале оттаму и се приклучија на одредот 

лерински Вичо и дојдоа, заедно бевме. Со еден од нив многу се здружив, сакав да го учам 

рускиот јазик од него. И постојано окулу него, со него, муабети, ваму - таму и го гледав. И 

имаше, имав јас сеуште скоевски, детински еден однос према се што е од Русија. Ме збуни 

следнава случка. Влегуваме во едно село, јас одам до него одма и тој право трча во селската 

крчма. Влеговме двајцата во крчмата, јас по него. Седнавме на еден стол и тој порача одма 

кило ракија. Ми донесоја кило ракија, тој ја извади онаја, како се вика, матарка, војничката, 

а, порција да ја речам, кајшто стои храната, ја истури ракијата во неа и зеде леб, го надроби 

лебот во ракијата, направи попара и срка. Јас гледам и се чудам и се крстам. Советски 

человек видов прв пат таму. Тоа ми остави впечаток. 

Интервјуист: Дали видовте, дали имаше случаи на предавство во партизанските единици? 

Дали видовте вие пресуда на тоа? 

Сведок: Видов. Тешка пресуда, мислам дека ви кажував минатиот пат. Тоа беше грозно. Во 

одредот дојдоа двајца од градот, после се испостави дека тие биле пратени од полицијата 

бугарска. Али дојдоа, ги примивме, бидејќи дојдоа преку канал и се беше убаво. Едниот го 

ставивме да биди стражар на логорот кајшто седевме, кајшто бевме стационирани во 

планината и едно време погледна некој таму и гледа го нема. И викна: Стражарот го нема! 

Кога гледаме навистина го нема. Узбуна една. Одма да бегаме од местото. И тргнавме да 

бегаме, секој зеде шо можеше да земи. Едниот од ними, тој што остана го зеде на рамо 

вреќето во кое се чуваше граот шо го варевме, од кој јадевме. И одиме сега на другата 

планина, тој оди по патот, дали  намерно ја направи дупката на вреќата или таква беше 

вреќата, не знам, али главно течеше зрнца од вреќата. Тоа се протолкува дека намерно го 

направил и им дава траг на тие шо ќе дојдат по нас. И дојдовме до таму некоја висина, 

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



подалеку од логорот, беше ноќ, еден ветер, а јас сум многу возбудлив. И седнавме покрај 

една чешма. Се беше добро, седна и тој таму покрај чешмата, и во еден момент покрај него 

седнаа комесарот и командантот на одредот. Како случајно божем. Али се доближија до 

него ептен, и тој, ваљда по интуиција или не знам како, сети оти нешто се спрема и почна 

да, почнаа да го распрашуваат кој те прати, како те прати. Тој почна да вика, еден 

неартикулисан глас. Немојте да мислите лошо, јас сум добар, јас сум ваков, таков, али со 

викање. Во планина, ноќе, ветришта и јас веќе сфатив шо ќе биди сега и ме стресе тоа. 

Командантот го изваде пиштолот и во него, во уста. Арно ама не умре, човекот падна, ама 

не умре. Почна да се, како да речам, трза, да рипа, да скока, недоумрен. Крвта почна да му 

течи во грлото, ах, се дави чоекот, умира. И тогаш командирот рипна, со кундакот му ја 

искрши главата. Тоа беше за мене таква грозотија, што ме стресе сосема, ме исфрли од 

колосек психички. И го извлечкаја некои од партизаните, го ставија таму,фрлија некои 

камења на него и побегнавме од тоа место. Така беше таја случка. Кога ја анализирав самиот 

во себе, видов оти беше исправна. Мораше да се дејствува така, оти ситуацијата беше или 

тие или ние. Нема друг излез. Али ко ќе земев те хуманизам, те, а, шо знам, човештина и 

такви работи, тоа ми изгледаше неприродно. Значи во мене, во мојата психа, се судрија две 

тези, два, две разбирања. на крајот победи тоа што победи. А да додадам само сум читал во 

роман, романот се вика, од Добрица Ќосиќ, се вика Далеко је сунце. Во него има иста ваква 

гледна точка он опишува. Партизан осуден од штабот, треба да го стрељаат. Доаѓаат тие да 

го стрељаат, арно ама нејќат да пукаат бидејќи им е страв или жал, бидејќи со нив бил до 

скоро. И тој им вика: Пукајте, пизда вам материна! И така натаму. Тоа е во романот. Нешто 

слично беше и во нашиот случај.  

Временски код: 22 : 05 

Интервјуист: Сакав да Ве прашам кои Ви беа мотивите да се приклучите кон комунизмот, 

кон комунистичкото движење? 

Сведок: Ах, мотивите. вака кога размислувам денеска, времето беше такво. Во цел свет 

беше такво. Левицата беше во цел свет во експанзија. Тоа бепше некој талас од револуцијата 

во Русија. Работничка држава, работници на власт, тоа е правдината. А тоа сум го слушал и 

од татко ми. Татко ми беше печалбар во Америка. Работеше во фабрика за автомобили на 

Форд во Чикаго. И таму учел ваљда, или слушал, шо знам јас. Тие печалбарите во Битола ја 

донесоја идејата за комунизам, за револуција и такви работи. И, а, во школите посебно во 
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средните школи такви души ко мојата одма ги прифатија тие идеи. Значи тоа беше повеќе 

на лична основа. Значи кога ќе слушав за француската револуција, за Марсељезата, пад 

Батиље и така натаму, тоа беше нешто, не, не, нечувено. Одма не фаќаше некој талас, не 

креваше во облаци, што се вика. Ние ќе бидеме тие, таква генерација, ние ќе направиме тоа 

и тоа, и така дојде комунизмот.  

Интервјуист: Дали сакате да додадете нешто? Нешто што заборавив да Ве прашам, нешто 

што сметате дека треба да го истакнете, некоја случка, некој настан? 

Сведок: Нејќам ништо да ве прашам. Сакам само да уште еднаш го потцртам тоа дека, а, 

депортацијата на Евреите и нивното убиство беше грозна работа. Ние цела Македонија 

дадовме дваесет и четири илјади жртви во војната, од ними седум илјади се Евреи. Тоа 

значи отприлика една третина, нешто повеќе од третина на жртвите што ги даде Македонија 

да се сруши фашизмот. Толку само. 

Интервјуист: Благодарам. 
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