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Интервју со Бистрица Миркулоска 

 

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 Скопје пред и за време на Втората светска војна. 

Сведок: А јас ви благодарам што се сетивте на мене и дојдовте еве вака да поразговараме 

за она време што е мое време, а за вас е далечно, далечно минато. 

Интервјуист: Кое е вашето име и презиме? 

Сведок:  Се викам Бистрица, по родителите Крањец моминско презиме, омажена со Панче 

Миркулоски, значи сега ми е презимето Миркулоска. 

Интервјуист: Кога сте родена? 

Сведок: Родена сум на четиринаесети март илјада деветстотини триесета година во Скопје. 

По татко и по мајка сум Словенка, моите родители во ноември месец илјада деветстотини 

дваесет и девета година, татко ми административно бил преместен во Скопје како инжињер 

технолог. Таа струка тогаш била дефицитарна и требало во Скопје да се отвори хемиска 

лабараторија при Царинарница, Скопје и татко ми од Љубљана бил пратен во Скопје да ја 

изврши таа должност. Значи ноември месец, дваесет и девета се дојдени родителите, а мене 

ме родиле илјада деветстотини триесета во март. 

Интервјуист: Ако се сеќавате гхм моите колеги беа кај вас и разговараа со вас да го 

договорат ова за 2:20, оваа тема денес сме  дојдени со професионална видео опрема да го ги 

снимиме вашите сеќавања за потребите на Музејот на Холокаустот во Вашингтон. На 

почетокот кажете ми знам дека сте биле млада, каков беше животот во Скопје пред Втората 

светска војна? 

Сведок: Скопје беше мал град. Ние живеевме на Водно и тоа на една височинка од каде што 

од куќата можеше да се види и плоштадот и Камениот мост и Вардар, зградите што исчезнаа 

во земјотресот: Офицерски дом и Народна банка. Значи највисока зграда беше една што 

сега сеуште викаат Млин Балкан бидејки таму е сега клубот на пратениците, а тоа беше 

мелница за, за жито односно брашно, се викаше Млин Балкан, таа беше некако нај 

импозантна зграда и ова што беше на плоштадот офицерски дом и и народна банка. Така 

што мхмм велат дека до шеесет илјади жители имал до пред втора светска војна неможам 
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точно да ви кажам. Куќата ни беше на Водно речиси предпоследна куќа под селото долно 

водно што сега не постои. Таму е сега резиденцијалниот дел, резиденции се, вили и така 

натака, инаку беше село Долно Водно понатаму кај шесте чешми горе, над Панорама беше 

село Горно Водно и всушност беше еден живот вака ограничен меѓу лозја, овоштатници, 

ниви... И слегувавме пешки во центарот во основно училиште, јас од прво до четврто 

одделение. Кога започна војната на шести април илјада деветстотини четириесет и прва 

година јас бев во четврто одделение што никогаш не го завршив. По ослободувањето ми го 

признаа како да сум го завршила, ама јас не го завршив. 

Интервјуист: Кажете ми кои етнички заедници живееа во скопје? 

Сведок: Епа, видите ние таму на Водно бевме единствени Словенци. Имаше домородци 

Македонци, имаше две руски семејства и имаше аам една војвоџанско семејство и едно 

српско семејство, а друго се беа Македонци. Меѓутоа интересно беше тоа што јазикот беше 

административно српски јазик и татко ми иако Словенец на работа зборуваше српски. Ние 

дома исклучиво зборувавме словенечки малку семејства беа словенечки тогаш, ете така се 

испратени дефицитарни професии и кога тргнав по прво одделение, јасно наставата беше 

на српски јазик. Мене исто така ми беше тешко да го совладам српскиот јазик како што им 

беше тешко на моите да речам сосетки девојчиња кои што зборуваа на македонски јазик за 

да го совладат српскиот јазик, а постарата ми сестра, родена во Љубљана илјада 

деветстотини дваесет и осма година, значи две години пред мене тргна на школо така што 

веќе српскиот јазик почна да навлегува во нашето семејство со тоа што мојата постара 

сестра таму учеше, мајка ми и помагаше нели и јас горе долу бев просто исплашена заради 

тоа што таа тешко го совладуваше и се плашев што ќе биде кога ќе одев во прво одделение, 

како ќе се снајдам, меѓутоа, меѓутоа се снајдов со тоа што веќе две години со неа и слушав 

и читав и се интересирав и така навлезе српскиот јазик преку сите наставни предмети не 

само како како јазик, туку преку сите наставни предмети во нашето во нашето семејство. 

Временски код: 6:47 

Интервјуист: Дали имаше Евреи во Скопје? 

Сведок: Епа видите, јас кога тргнав во прво одделение тогаш првпат се сретнав со три 

еврејски девејчиња. Тоа беа Мирјан Бахар, Сара Сион и Сара Исак. Значи во оделението, 

знаете тогаш учевме девојчиња посебно и машки посебно. Машките имаа учител 

девојчињата има учителка. Нашата учителка секако беше беше Србинка многу добар 
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стручњак добар педагог. Велат дека тогаш  во Краљевина Југославија најдобри учители се 

испраќани во таа Вардарска Бановина што главно место беше Скопје. Значи во одделението 

јас бев една Словенка. Тогаш прво одделение, а сестра ми веќе четврто одделение значи 

една Словенка, а понатаму имаше Србинки понатаму имаше да речам над пеесет проценти  

Македонки девојченца и овие три Еврејки. Нашата учителка Госпоџа Вера Потпарич не 

правеше никаква разлика по таа национална основа ниту по верска. Сите некако и бевме 

мили, со сите еднакво се однесуваше така што јас само знаев дека Сара, Мирјам и другата 

Сара се девојчиња еврејски преку мовчето таму дрвено по кое што одеше од десната страна 

на левата страна на Скопје беше тоа еврејско маало и знаев јас дека тие доаѓаат  од Еврејско 

маало дека таму е синагогата меѓутоа можам да ви речам дека никогаш не сум била во 

нивното маало нели и не сум била во синагога. 

Интервјуист: Додека разговаравме со некои од сведоците ми кажуваа за некакви приказни 

кои што постоеле со кои што се застрашувале децата за еврејското маало. Дали сте 

слушнале некаква таква приказна? 

Сведок: Ислкучиво не. Еве ви велам дека ние со трите девојчиња и на одмори убаво 

комунициравме и ах мене ми е жал сега што немам тука да ви покажам кога завршив трето 

одделение мајка ми, односно на полугодие на трето одделение, мајка ми ми подари еден 

споменарник и таму ми се упишуваа сие девојчиња и ам таму исто така  имам цртежи и 

потписи и од Мирјам, од едната Сара и од другата Сара. Понатаму уште еден момент да 

речам тие беа вака со посебни способности посебно Мирјам за се ја биваше и за пеење и за 

играње и нашата учителка кога подготвуваше вака со танец и со песна тоа беше уште во 

прво одделение Мале Праље па сите бевме еднакво облечени и со песничка изведувавме 

вака некои ритмички движења во таа група од дванаесет девојчиња беа и Мирјам и двете 

Сари, значи немаше никако никаква поделба. Истотака пееа во хор кој што имавме и 

можеби сега ќе ви биде, имавме и оркестар ама знаете од што? Оркестар од оние музичиња, 

усни хармонички. Значи таков оркестар имавме за што секако дека ете така, а имавме еден 

многу способен ах Добич се презиваше беше строг и аам ете така водеше и хор и водеше и 

тој оркестар ама малкумина бевме со усни хармоничиња, зашто требаше да се има средства 

во семејството и усно хармониче да се купи знаете, a не некој друг инструмент. 

Временски код: 11:20 

Интервјуист: Дали вашите родители контактираа со некои еврејски семејства? 
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Сведок: Не. Не контактираа со еврејски семејства аам бидејки ви велам аам бевме неколку 

семејства сега да не губиме време да ви ги набројувам словенечки и се држевме како строго 

затворена некаква заедница аа на заеднички празнувања понатаму ние ем живеевме на 

Водно нарвор од центарот на градот и тие семејства доаѓаа кај нас вака во неделните 

попладниња тогаш кафе со млеко нели се пиеше и така и нешто мајка ми ќе умеси. И 

секогаш тоа се сеќавам се пееја словенечки песни, посебно од приморскиот дел на 

Словенија кај што, од кајшто беше и татко ми. А со еврејски семејства не контактиравме. 

Интервјуист: Дали се сеќавате на денот кога германските војски пристигнаа во Скопје? 

Сведок: Еем, јас сега малку уште ќе се ееем, видите вака аа ахм простете ми на мојата 

осумдесет и две годишна возраст, сега во моментот се сетив. Илјада деветстотини 

четириесета година. Тоа беше година така речи година пред започнување на војната. Ам 

една наша далечна роднина која што имаше завршено  ем средно медицинско училиште за 

детски негувателки,  дојде во Скопје кај  богато семејство, има продавница голема во Турска 

чаршија има и фактура и тоа текстил и се, Гатењо се презива и ним  им требаше да им  се 

роди внуче и сакаа нели да имаат да имаат ем оспособена медицинска сестра која што ќе се, 

која што ќе се грижи за за ам новороденчето и така дојде таа Зора Пичулин, Словенката од 

Љубљана во Скопје. А Зора Пичулин ја знаев уште како дете зашто како ученичка доаѓаше 

на летните одмори кај нас ете така, така што ја знаев уште од тоа време. И Зора Пичулин 

кога се вработи кај семејството Гатењо, дедото се викаше Саул, Леон беше синот нели 

еххм... како се викаше, боже не се сеќавам, како се викаше госпожата шо се породи и е 

тогаш почнаа тие контакти меѓутоа преку нашата словенка Зора Пичулин. Зоа многу често 

доаѓаше попладне со количката бебето го донесуваше кај нас на Водно, седеа во градината 

со мајка ми и така ние со малиот Саша Саул по дедо му, но ние си го викаве Саша еве така. 

Единствено со тоа еврејско семејство меѓутоа преку Зора Пичулин 

Временски код: 15:02 

Интервјуист:  Ве прашав дали се сеќавате на денот кога започна германската окупација на 

на градот... 

Сведок: ... Епа видите, шести емм шести април тоа беше точно неледа ам а во раните 

утрински часови Скопје прво беше бомбардиран ам аеродромот Петровец, а после и Скопје 

бомбардиран. Бевме сите многу исплашени, зашто мајка ми, трите бевме ние девојчиња, 

дома сестра ми  што ви реков во Љубљана родена во Скопје и триесет и седма година родена 
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сестра ми помалата. Значи трите девојчиња бевме ужасно исплашени зашто татко ми мој, 

како резервен офицер уште од Прва светска војна, уште од јануари месец бил мобилизиран 

кај Крива Паланка на граница горе. Според емм според тоа што се сметало дека од таа 

страна, од кај бугарската страна фашистите ќе нападнат тој јужниот дел јужниот дел на 

Југославија, на Кралството Југославија. И значи ние немавме машка глава, машка рака во 

куќа и бевме ужасно исплашени. Така што мајка ми и не дозволуваше ете така нешто да да 

се движиме ни низ дворот ништо само во куќата меѓутоа веќе еем веќе вторник навечер. 

Дотрча еден наш комшија, Македонец, чичко Анџел Кобунарџија и рече: “Госпоѓа Милица 

Германците се веќе на левата страна на Вардар.” И сите бевме многу исплашени. Тука кај 

што је над Капиштец, сегае населба Капиштец, нели тука немаше куќи, имаше само ниви и 

имаше неколку митролески гнезда од таму многу се пукаше и ние затоа ние и од куќата не 

излегувавме и така дојдоа Германците. Прво дојдоа Германците. Се сеќавам како дете дека 

тие од митролеските гнезда ги споведоа, беа вака со раце врзани, покрај нашата куќа, доле 

по Воднањска улица и незнам кај ги однесоа како окупатори. А потоа дури дојдоа Бугарите 

како окупатори нели. Тогаш велеа ослободители меѓутоа беа окупатори заради тоа што го 

наметнаа и јазикот и ја наметнаа целата бугарска целата бугарска администрација. Татко 

ми, татко ми некаде дури во почетокот на мај се врати дома. Мајка ми мислеше дека е веќе 

загинат некаде, немаше никаква комуникација меѓутоа сега кај што е Автокоманда населба, 

вие сте млади не знаете зошто се вика Автокоманда, заради тоа што тука беше воена 

моторизирана емм единица камиони што незнам војска имала тука била стационирана авто 

команда значи воениот дел кој што бил моторизиран. Само воени згради имало и тоа. Потоа 

е изградена населбата. По ослободување. И тука во Автокоманда беше еден голем собирен 

логор ограден со жици и од тука како Германците и Бугарите како окупатори ги фаќале овие 

што бегале од југословенската армија тука ги како собирен центар. Мајка ми секој ден, јас 

со неа сестра ми поголемата нејќеше, а помалата беше мала. Секој ден одеше до таму. За да 

види да не е татко ми таму во тој центар. И ќе завитка нешто за јадење и бидејќи татко ми 

го немало таму храната ќе остави на тие што се што се собрани. Е сега вие сте млад ама 

историски е докажано дека тие што можеле да избегаат ја фрлале униформата и се криеле 

по селата. И така и татко ми повлекувајки се, значи после кажувал од Крива Паланка преку 

Страцин, Куманово, Македонски Брод таму се криеле четата и војниците и потоа во едно 

село може Стуње може Пуста Брезница не знам каде се преслекол и со еден селанец од со 
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магаренце како натоварил дрва како божем во Скопје ќе носи дрва, така се вратил во Скопје. 

И кај се вратил. Кај тој комшијата чичко Анџелко Бунарџија и доаѓа чичко Анџелко и ѝ 

кажува на мајка ми да земе нешто облека, Марко е кај него и да се преоблече. И така се 

врати татко ми значи, изнемоштен, ослабен и ужасно разочаран дека војската така се 

распадна нели зошто сепак он поминал една војна, Прва светска војна, а ова се покажа дека 

тотално расуло било во војната, разочаран ужасно и така се вратил од таа втората војна која 

што ете така физички и психички многу го многу го сотре. 

Временски код: 21:00 

Интервјуист: Дали се промени нешто во училиштето... 

Сведок: еее... 

Интервјуист: ... По доаѓањето на бугарската војска? 

Сведок: ... Да знаете вие како беше тоа. Можеби некаде така во мај месец. Тогаш немаше 

вака средства за информирање, идеше барабанџија знаете и ќе чука ќе чука по улица и 

барабанџија соопштува сите ученици да се соберат  во ск во школо Његош. Сега го нема тоа 

шоло Његош. Некаде беше тоа школо Његош кај  што е сега Песталоци незнам точно. 

Његош настрада во земјотресот. И во школо Његош сите да се соберат. Јас во еден мој расказ 

ее еем “Песна низ солзи” имам опишано тој момент, еден единствен што сум била во 

училиштето во тоа школо Његош. Меѓутоа не се опишувам себеси туку како лице што 

раскажува, давам дете нели амм машко, ученик. Во школо Његош ние се собравме така во 

дворот и пред нас дојде еден учител во бугарска униформа. И тој строго истапи пред нас и 

прво што ни рече дека сите сме Бугари. И зборуваше нешто колку што го разбираме колку 

што не го разбиравме, дека царот Борис ни е и дека Бугарија е голема земја од Черно Море 

до Охрид. И тогаш он почна да пее и никој не знаеше да пее и он ужасно се налути и јас 

кога се вратив дома му раскажав тоа се на татко ми и татко ми рече нема, нема мои деца да 

ги воспитуваат Бугари, нема да одите на школо, војната и така и така брзо ќе заврши и после 

ќе одите во школо. И ние бевме со сестра ми моја две години постара од мене можеби меѓу 

малкумината што ниту еден единствен час во бугарско училиште не сме поминале. Јас 

бугарскиот јазик го научив кога бевме интернирани и тогаш аам селото бо кое што не 

интернираа иако бевме во под голема присмотра полициска целото семејство селото беше 

многу расположно спема нас. Иако полицијата не вика шумкари, за партизаните бугарите 

викаа шумкари меѓутоа татко ми не бил партизан. Татко ми давал само пасивен отпор. Не 
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фатил никаква служба окупаторска, се што имаше дома вредно се продаваше да се купи 

храна имавме и едно лозје, тоа беше таму точно сега знаете кај што је топланата за за 

населбата над Капиштец тука, на тоа падинката беше нашето лозје, тоа лозје веднаш уште 

првата година во окупацијата татко ми го продаде за да можеме да се прехраниме така. А 

потоа некогаш во шега викаше, викаше татко ми зашто никој од дома не работеше имавме 

најмали купони, тоа се викаа ге купони за леп- геговци. Најмали купони ни едно лепче не 

се добиваше за семејство, лепчето се делеше трошка по трошка да се јаде знаете многу беше 

многу беше тешко и тешко се сеќавам на тоа меѓутоа во прозата што ја пишувам ете и  за 

леб сум напишала и за блокада и за интернација и за окупација сето тоа. Ехх тешки се тие 

спомени, многу многу тешки се тие спомени. И да се вратам на мислата понекогаш еем 

татко ми на шега ќе речеше: “Епа знаеш Милка...”-мајка ми се викаше Милица, а он 

нагалено си ја викаше Милка “Епа знаеш Милка сепак убаво ни направија бугарите што не 

интернираа. Се сеќаваш ли како кога бевме во интернација никогаш не бевме гладни за 

леб?” Селскиот свештеник- Симеон Поп Цветков, една душа човек. Тој дојде пред 

полицискиот тоа участок и ни рече: “Ас не знам какви хора сте…” значи не знам какви луѓе 

сте “… ама мене господ според верата да му помогнам и на пријател и на непријател. И на 

добриот и на лошиот. Дојдите кај мене јас ќе ве приберам.” И он ни даде една соба во која 

што се сместивме и свештеникот во селото секогаш си има голем авторитет, тој всушност 

нас не заштитуваше, да не не малтретира полицијата. Тој кога одеше по со чезето по селата 

за задушници, за погреби, за такви работи секогаш со себе носеше едно бело вреќулче кај 

што ќе стави  леб или погача бидејки на свештеникот му се дава нели кога врши тој обред 

и кога ќе се вратеше со чезето ќе викнеше: “Милке дојди имам леб за децата.” И ние таа 

последна година во окупација што ја поминавме во интернацијата не бевме веќе гладни за 

леб. Душа беше Симеон Поп Цветков. Попадијата кога ќе ја измолзеше кравата, а татко ми 

нели и помагше во земјоделски работи се и косеше и ете така уште топло млеко ќе  викне 

попадијата за сестра ми што беше малечка тогаш нели триес седма година родена за да се 

напие млеко. А ја зимаше во скут и викаше: “Ајде дедовото момиченце сега ние двајца да 

си пееме.” Ете така беше тоа. 

Временски код: 27:45 

Интервјуист: Ми споменавте дека во Скопје имало блокади. 
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Сведок: Да да. Имало блокади, а на една блокада се сеќавам и тоа сум напишала во расказот. 

Тогаш јас еем мислам дека како дете нели не се знаеше ништо зашто татко ми викаше еем 

гасите светла едно друго се тоа се заклучуваа вратите со страв се дека некој од партиските 

раководители нели илегалци им избегал и аа аам можеби тоа да бил Кузман Јосифовски 

Питу, зашто после таму кај кај еем лажионица нели кај пругата го убиле. И емм тогаш беше 

блокада тогаш бевме страшно исплашени. Имаше и други блокади, имаше и претреси по 

куќите меѓутоа таа блокада што се случи на единаесети март илјада деветстотини 

четириесет и трета година кога се изврши кога се изврши да речем собирање на еврејските 

семејства таа беше најтешка. Пред секоја куќа стоеше војник, тогаш беше така пушки со 

бајонети штик викаа они бајонет и пушки со бајонети и не смееше што се вели ниту на 

прозорец да се погледне. Тие блокади таа блокада беше беше  нај јака. Меѓутоа интересно 

беше тоа знаете амм Зора Пичулин негувателката на кај Гатења кај семејството Гатења, она 

остана кај нив иако можеше да се иссели илјада деветстотини четириесет и прва година 

бугарските окупатори ама масовно ги исселуваа амм семејствата кои не се пишуваа како 

Бугари требаше во ова да се потпишеш во полиција дека си по националност Бугарин за да, 

за да останеш нели. Понатаму емм на куќите се лепеше на германски и на на бугарски јазик 

дека таа куќа е бугарска. Исто така веднаш беа бележани еврејските куќи нели дека таа куќа 

е еврејска. 

Временски код: 30:15 

Интервјуист: Дали вашата куќа имаше ваков натпис? 

Сведок: Немаше заради тоа што кога татко ми го викнале во полиција да потпише 

документи тој еем тој им рече дека не може да се пишува Бугарин зашто и за време 

Австроунгарија бил Словенец и за време на кралство Југославија Словенец и тој е Словенец. 

И од тие семејства словенечки другите се исселија остана нашето семејство Краљец на 

Водно, понатаму спроти сега Клинички Центар тогаш беше болница имаше Ручигај 

Словенец, он беше браварска работилница имаше и остана семејството Куштрин тој беше 

аам па застапник на Пирели фирма италјанска во Скопје. 

Интервјуист: А амм... 

Сведок: А а татко ми ете бидејки не сакаше да се да се запише како Бугарин остана како 

Словенец и сето време до интернацијата ние бевме под полициска присмотра. 

Интервјуист: Ам ми споменавте дека и на еврејските куќи имало.... 
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Сведок: Да, да на еврејските куќи да... 

Интервјуист: Дали вие лично видовте 

Сведок: Збор да нема, збор да нема. Така што ам Зора Пичулин имаше можност да си замине 

за Словенија. Меѓутоа таа нејќеше и остана со нив со семејството Гатењо она нема, не 

носеше еврејска ѕвезда додека јас со мои очи видов, бидејки тетка му на Саша кога доаѓаа 

кај нас на Водно носеше еврејска ѕвезда. Давидова ѕвезда што се вели. Се знаеше дека е 

извршена амм одземање на секаков имот нели така, ограничено движење и така. И овие 

деојчињата со кои со кои што јас учев и тие не одеа на училиште, Мирјам и двете Сари. А 

јас не одев на училиште заради тоа што татко ми викаше нема нема окупатор од фашистите 

да ми го ги воспитуваат децата. Јас можев да одам. Не бев со ништо обележана, ама татко 

ми не ме остави. 

Интервјуист: Околу овој натпис кој што бил на еврејските куќи може да ми го опишете, 

како изгледал, што пишувало на него. 

Сведок: “Тзи кшта е еврејска кшта.” Кшта бугарски е куќа нели. Тзи кшта е еврејска кшта. 

Беа така жолти плакати. 

Интервјуист: А дали продавниците чии што сопственици беа евреи исто имаа некаков..  

Сведок: Не, не, не. Па тие им биле конфискувани. Тие јас не знам како преживуваа. Тие 

исто така како да речам ние што продававме се што е се што е ете така по вредно од куќа да 

преживееме. И они така. Тоа знам од од Зора Пичулин постојано се жалеше дека многу 

тешко за исхраната, дека многу тешко за излегувањето, дека им е ограничено движење и 

така. 

Интервјуист: Каде бевте дента кога еве тој единаесети март што го споменавте, каде се 

наоѓавте? 

Сведок: Таму на Водно во нашата куќа. Меѓутоа интересно беше што година дена пред тоа 

да се случи знаете, Зора Пичулина дојде и рече дека имаат они можност нешто да ам преку 

Албаинја да отидат за Италија и дека имаат некои врски и да се плати едно друго, меѓутоа 

после овие Гатења стариот Гатења, Саул Гатења не пристана и она, знаете како деца 

слушаат тогаш живеевме во една просторија ограничена и така и деца секогаш слушаат 

возрасните кога зборуваат. И дека не се согласиле наводно дека добро платиле и дека што 

год да се случи нели тогаш секако веќе се знаеше за тие се знаело за тие логори по по 

окупираната Европа што се случувало со Евреите, дека добро платил и дека има заштита од 
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највисоко ниво од полиција. Меѓутоа кога тој и затоа тие не избегале, а тоа семејството Бити 

што после се вратило четириесет и седма година го прибрало детето што што останало живо 

и заминале за Израел. Они можеби би можеле да се спасат меѓутоа верувале за тоа што 

платиле. Разбирате. И сега тоа се случи нели... Е ви реков дека сега горе на Водно се 

резиденции. Тогаш во самото под ридот таму од левата страна беше барутана ја викавме од 

десната страна имаше последна една куќа. Во таа куќа живееа три еврејски семејства, а со 

арабаџиска кола натоварени од прозорецот јас ги видов и моите родители како што некако 

ѕиркавме бидејки сега таму неможе да се види зашто има згради и школото Кочо Рацин е 

издигнато нели, а тогаш немаше згради и се гледаше значи од школото Кочо Рацин во лево 

накај Панорама, ние бевме десно прва куќа од школото Кочо Рацин. По таа улица надоле 

видовме како ги споведуваа доле во собирниот центар. Другиот ден тоа беше на 

дванаесетти. Дојде Зора Пичулин кај нас, многу плачеше и рече дека се затворени во во 

монопол. Таа рече дека сакала со нив да појде првин рекла дека детето е нејзино, дека она 

е гостинка кај нив и детето е нејзино, меѓутоа изгледа дека имале многу добра евиденција. 

Ама тоа германска евиденција, многу педантна евиденција. Таму во во еврејската заедница 

јас најдов една книга со со ам тие списоци на сите што биле нели Евреи депортрани и таму 

го најдов семејството Гатени пише стариот, старата, Леон, ова мајката и пише и Саул кнабе- 

тоа е дете нели дека е депортирано, а всушност Саул е во Израел жив. Значи она првин 

сакала да го извлече детето со тоа што рекла дека е на гости дојдена и дека детето е нејзино 

меѓутоа по евиденција не е. Сакала со нив да отиде во монопол со монопол отишла, не ја 

пуштиле да влезе во монопол заради тоа што не е еврејка и другиот ден дојде кај нас ис ето 

тоа ни рече и татко ми ја тешеше и мајка ми ја тешеше дека не може ништо да се направи, 

дека тоа е тоа. Разбирате. Толку беше. Јас точно за моите соученички Мирјам Бахам, Сара 

Сиом и Сара Исак напишав еден расказ “Кога цутеа бадемите” зашто таа пролет беше убава 

пролет и цутеа бадемите. Меѓутоа тоа е како да речам една синтеза на сите страдани и тие 

се симбол девојчиња. Знаете. Јас во вид на бајка раскажувам дека ние сме заедно дека ние 

мечтаеме за детство кое што нема да биде голо, босо, детство со страдања туку ќе биде 

нешто како бајка. Меѓуоа тие завршија во Треблинка и никогаш не сум ги видела. Има само 

фотографија од прво одделение на крајот тогаш немавме како сега, на секој миг се 

фотографираат со тие мобилни или не знам што се, немаше, на крајот на учебната година. 

А имавме и имам и фотографија кај шо сме тоа шо ви кажав ритмичка вежбичка нели со 
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пеење ете така, значи две од прво одделение. Од второ одделение на крајот од одделението. 

Од трето одделение, кога трето одделение учевме нашата улителка сакаше нешто ете 

оригинално да направи, везевме сите еднакви фустанчиња и со еднакви фустанчиња сме, 

тоа и го ставив во ова книгата што ја објавив, таа од трето одделение сите еднакви 

фустанчиња и од трето одделение ам хор слика во хорот сме сликани, а од четврто 

одделение веќе нема, зашто четврто одделение не завршивме, шести април почна војната. 

Од четврто одделение немавме. Јас од Сара, од Мирјам и од двете Сари имам тие 

фотографии и имам тој споменарник што они ми се запишаа, да и интересно “Велика ти 

лепота не стане са лица када будеш немочна старица, када доџеш до ивица гроба сети се 

нашег џачког гроба.” И во споменарникот се гледа дека сите пишуваат со Кирилица српско 

нели, и српски текст. Така беше. И тоа, од Мирјам нели запишано и еве јас сум сега немоќна 

старица, одумдесет и две годишна, на ивици гроба, меѓутоа еве благодарение на ова 

центарот што велите за изучување на овие работи се сеќаваме на, на тие девојчиња. 

Временски код: 41:35 

Интервјуист: Кажете ми денот кога беше блокадата ми рековте дека бевте дома.. 

Сведок: Така. 

Интервјуист: ... Дали вашата улица беше блокирана? 

Сведок: Јас ви реков дека пред секоја куќа стоеше војник со пушка и  на пушката бајонет. 

Се беше блокирано. Никој не смееше да излезе од куќата. Ама баш никој не смееше да  

излезе. Они веројатно само од една до друга куќа како што ги имале евидентирано така и 

ги изнесувале. 

Интервјуист: Дали вие видовте ги видовте овие војници на улицата? 

Сведок: И војниците пред нашата куќа стоеше војник како да не го да не го видм. И ви велам 

видов ова со Арабаџиска кола како ги носат во центарот. 

Интервјуист: Кога почна блокадата? 

Сведок: Блокадата почнапа некаде, почна во аам мугрите. Во стемнување уште. Ние децата 

спиевме уште, се слушаа оние пишталки знаете кога ги распределуваат по натаму 

викотници едно друго. Тоа можеби амм во центарот на градот амм било по забечежливо, 

меѓутоа таму на периферијата кај што ние живеевме, меѓутоа сепак татко ми и мајка ми 

веднаш станаа и исплашени дека нешто се случува покушаваа нели да излезат да се 
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распрашат меѓутоа веќе војниците не дадоа да се излезе од куќа. А можете да замислите 

како па тоа било во еврејското маало. 

Интервјуист: Вие видовте како не им дозолуваат да излезат на улица? 

Сведок:  Не, па јас не можев да видам тоа зошто ви велам амм живеев амм ете таму на 

Водно. 

Интервјуист:  Ни вам, ни на  вашите родители како не им дозволуваат..... 

Сведок:  Даа,да да. 

Интервјуист:  Како не им дозволувале да излезат. 

Сведок: Па никој никој не смееше да излезе од куќа. Никој. Дури и оние што имаа на на 

куќата дека бугарска е куќата. Да речам овие што ви ги спомнував нашите комшии, 

непосредни комшии. 

Интервјуист: На кој јазик зборуваа војниците? 

Сведок: Војниците зборуваа бугарски. 

Интервјуист: Ова, овие семејства кои кој што ми споменавте дека видовте како ги носат  

како изгледаа? 

Сведок: Ааа тоа не можев да видам. Рачунајте јас ви велам дека аммм левата страна на накај 

накај Панорама, тријанглата је сега кај што е ушжчилиштето Кочо Рацин, а ние бевме прва 

куќа од десната страна ние ги гледавме само од далеку. 

Интервјуист: Колку метри има отприлика од местото каде што бевте до.. 

Сведок: Ее па, па најмалку најмалку воздушно да речам едно петсто метри. Не можеше тоа 

воопшто, лицата нинви не можеше да се видат. Јас ова страотиите ги преживеав само кога 

кога доаѓаше, кога дојде другиот ден Зора да ни каже што се случуваше, она беше 

избезумена. Инаку кој би мислел. Она во тоа семејство живеела и во тоа семејство упаднале 

и како грубо постапувале со нив и како не им давале ниту ниту да да си одзе да си понесат 

она што им е потребно и така... за облека и се 

Временски код: 45:13 

Интервјуист: Овие семејства кои што ги носеа од со арбаџиската кола, кажете ми дали 

имаше, кои ги спроведуваше, дали имаше некое лице покрај нив? 

Сведок: А аам војници имаше и имаше агенти во цивил... тоа е полиција. 

Интервјуист: Беа качени на колата или одеа пеш? 
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Сведок: Одеа пеш тие, а а на колата, на колата беа качени ам веројатно жени и деца амм, а 

мажите, мажите одеа пеш. 

Интервјуист: До колку часот траеше блокадата? 

Сведок: Блокадата траеше до стемнување. И потоа се слушаа писоци, пишталки тие, нели 

командирите си ги прибираа војниците и така. И тогаш ете така можевме да ахмм излеземе, 

можевме со најблиските комшии да разбереме дека нешто страшно станало, а директно што 

страшно станало разбравме другиот ден од ви велам Зора Пичулин. 

Интервјуист: Ми кажавте дека детето од семејството Гатењо преживеало.. 

Сведок: Дааа... 

Интервјуист: ... дали знаете како преживеа? 

Сведок: Даа детето од семејството Гатењо преживеало многу интересно, јас тоа во ова 

списанието што излезе од Еврејската зардница видете... 

Интервјуист: Ќе ми покажете да да, ќе ми покажете подоцна сега само... 

Сведок: Од Еврејската заедница, тоа беше колку години од од амм холокаустот, па еве 

шеесет години од холокаустот идната година ќе биде веќе седумдесет години. И јас тогаш 

од еврејската во еврејската заедница, отидов во еврејската заедница и кажав дека сум 

непосреден амм непореден амм како да речам учесник во сето тоа и свидетел. Јас би сакала 

во кратки црти во тој нивен билтен тоа да се објави, зашто амм во еврејската заедница 

воопшто не знаеја дека постои една словенка Зора Пичулин која што го спасила Саул 

Гатењо знаете. И реков дека никогаш не е доцна и во кратки црти тоа јас го напишав. Од 

мајка ми побарав  и да ми испрати фотографија што била сликана амм кога Саша ја 

пронашол Зора и кога дошол во Љубљана да се види со неа, нели бидејки четириесет и седма 

или осма он за Израел отишол со тоа семејство што ви што ви го спомнав. Значи амм како 

ден на холокаустот се спомнува единаести март илјада деветстотини четириесет и трета 

година. Меѓутоа они не биле веднаш транспортирани во Треблинка. Тоа се влечело некаде 

дали дваесети дали дваесет и први дваесет и втори март не можам точно да ви кажам, тоа 

во Еврејската заедница сигурно знаат. Зора Пичулин секој ден одела таму.Некогаш можела, 

да можел некој да се пробие до оградата да се види, некогаш не. Разбрала дека детето и дека 

детето е болно. И разбрала дека тие деца што се болни ќе ги донесат во болница. А 

болницата кај што е клинички центар сега, нели таму била болница. И таа се договорила 

како медицинска сестра имала врска, едно друго, кога ќе го донесат детето на преглед она 
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детето да го земе. И бидејки била облечена како детска негувателка со тоа темно сино 

здолниште, темно сина пелерина и под пелерината го засолила детето и го донела кај нас. 

И татко ми кога видел, јас тоа го опишувам нели во ова во билтенот што било објавено, 

татко ми и мајка ми многу се исплашиле. Зора, Зора што си сторила па знаеш дека секој кој 

што кој што се обидува на Евреите да им помогнува ќе сноси, можеме да бидеме и стрелани 

и она страшно плачеше и мајка ми вика ајде сега брзо да стоплиме вода да го избањаме 

детето. Детенцето за толку кратко време беше што да ви кажам коска и кожичка, сиротко. 

Го избањаа детенцето со Зора, го оставија да спие и така. И сега што ќе правиме? Што ќе 

правиме како ќе правиме? Преспа детенцето кај нас и Зора преспа. Другиот ден тоа беше, 

на другиот ден мене ме испратија на кај часни сестри, нели имаше католичка црква и сега е 

Срце Исусово, а тие часни сестри имаа приземје и једнокатна зграда кај што е сега во во 

центарот амм студентски дом Кузман Јосифовски Питу. Они таму живееја часни сестри и 

имаа голем амм голема амм градина зеленчукова и цветна градина. Продаваа и цвеќе и 

зеленчук, расад зеленчуков и така, секогаш мајка ми од нив зимаше расад. А тие часни 

сестри беа и вработени во болница посебно на хируршко одделение, беа инструментарки на 

хируршко одделение и ми кажаа што да кажам. Јас ја најдов сестра Предница, викам Зора е 

кај нас, Зора е католичка, нели и доста верничка и Зора е кај нас со Саша. Ние не ќе можеме 

долго време да биде кај нас што ќе правите и и сестра предница рече: “Нека дојде Зора со 

Саша кај нас.” И доцна попладне Зора со Саша и јас од Водно пеша рачунајте Мала станица 

таму до Кузман Јосифовски Питу домот кај што е сега го донесовме  Саша. Го донесовме 

Саша и понатаму ништо веќе не знаевме заради тоа што сестра Предница рече немојте никој 

од семејството да доаѓа кај нас, подалеку да не се разбере ќе настрадате и вие ќе настрадаме 

и ние. Бидна војната, отидовме ние во интернација, се вративме од интернација ние прво се 

вративме од интернација, а потоа дури значи крај на февруари дали беше дваеспети или 

дваесшести февруари четириес пета година се вративме од Бугарија, ааххх некаде крај на 

март се врати Зора со Саша и ни раскажа дека часните сестри ја префрлиле во манастирот 

Летница, тоа е кај Витина горе знаете таму има еден католички манастир и таму биле уште 

некои други семејства засолнети и биле засолнети семејства илегалци наши нели и косовски 

и така, како било тогаш борба. И таа ништо. Разбравме тогаш тека сите се ликвидирани во 

Треблинка дека детето останало без родители, без никого и таа остана да се грижи со него  

за него. Се вработи во воена болница како медицинска сестра. Меѓутоа полека полека се 
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средуваа работите, од Албанија од Италија ли се врати тоа семејството Бити, си го зема 

детето и заминаа за Израел. Зора многу тагуваше по него, бидејки она не беше мажена 

сакаше да го посини и го сметаше како сопствен син. Многу тагуваше, се иссели после во 

Љубљана, работеше во воена болница. И претставите си виеа, мајка ми едно време ми 

пишува знаеш Саша се јави. Како се јави Саша, преку Црвен крст ја пронашол Зора. И Зора 

Пичулин со сите почести је таму во Ерусалим одликувана со Медаља, засадила дрво, била 

таму. И Саша многу често доаѓаше кај Зора и кај моите родители. Односно татко ми почна 

веќе седумдесет и трета година, мајка ми дочека скоро сто и втора, еве четири години има 

како починала мајка ми, во мај двеилјади и осма година. Е тоа е тоа. Јас Саша не сум го 

видела. Со Саша се допишуваме еве оваа чинивка видете од Ерусалим ми е тука, и кај ми е 

ова камиличка, од дрво раков по два, камиличка од дрво тука. Ми има пратено ама ми има 

пратено преку една госпоѓа Бети, исто македонска еврејка која преживеала, исто така 

криејки се некако. И она  доаѓаше неколку пати на комеморација во Март, а јас секоја година 

на комеморација во март, одам во монопол нели, да положам цвеќе на таа комеморативна 

комеморативен собир  и сега две години не сум била заради повредата нели тешко се 

движам. Саша сакаше да дој да дојде на шеесет години од холокаустот меѓутоа ете така 

нешто се случи и не дојде. Можеби на седумдесет години ќе дојде. По фотографии од мајка 

ми сега оваа книга што ја подготвив ако ако ако најдат средства и ако се согласат ам ам од 

Еврејската заедница. Таму сестра ми испрати мајка ми што имаше слики, Саша во со неа во 

градината, понатаму со со неговата ќерка до врат фотографиран исто, понатаму кај Зора во 

станот фотографиран, мене Саша ми прати кога отиде во пензија фотографија, веќе возрасен 

човек нели, фотографија од ќерка му кога заврши факултет, фотографија од ќерка му кога 

била на воена аам ам како имат они амм и ии девојчињата и машките ам кога ќе завршат 

средно училиште одат на обука нели, воена и така. Е тоа е тоа, и ден денес ете така. По 

некогаш ми се јавува по некогаш ми се јавува од еем Ерусалим, по телефон. И амм 

интересно како тука од Скопје, викам Саша колку сме разделени, а така убаво се слушаш. 

Тој ам зборува еем еден бидејки јас јас амм еврејски не знам и англиски не знам, тој зборува 

еден јазик што го има научено како дете амм и така и пишува с кратки реченици, меѓутоа 

ние многу добро многу добро си комуницираме, се разбираме. Јас имам многу желба, тоа 

дете нели сега веќе возрасен маж, седумдесет години, бар еднаш да го сретнам. А моите 

Миријам и двете Сари, останаа само во спомени. Илјада деветстотини седумдесет и девета 
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година во декември месец бев определена емм од нашиот факултет соработуваше со 

Краковскиот факултет, амм три недели престој имавме таму лекторат по македонски јазик, 

три недели престои во Краков. И аммх зима беше, декември месец иии првата недела, беше 

уште еден професор од Грција, историчар, во придружба со една асистентка не однесоа во 

Аушвиц и во Треблинка, Полјаците тоа викаат Осјенцин и Бжежинка и така што тогаш и јас 

се сретнав со тие ужасии на холокаустот. Аушвиц е целиот како музеј, од Треблинка 

останале само бараки, и оној влезот, колосекот и влезот во логорот. Ако ми верувате јас 

кога по три недели се вратив дома, мојот сопруг кога ме пречека не можеше да ме познае. 

Дење ги вршев работите за која што бев пратена, а ноќе во хотелска соба не можев да 

спијам... 

Временски код: 1:00:06 

Интервјуист: Моравме да направиме кратка пауза, ве молам продолжете, се вративте во 

Скопје. 

Сведок: Мојот сопруг не можеше да ме препознае, толку бев ослабната. А за тие денови и 

бес сон ноќи на ужасот, јас создадов еден циклус од тринаесет песни што ги нареков 

“Навева снег”. Зошто “Навева снег”? Белината, убавината, невиноста на снегот, а од друга 

страна покрива еден ужасен, а трагите воснегот секогаш оста остануваат. Трагите мора да 

останат, за да не се заборави тоа, за да не се заборави никогаш. Двеилјади и втора година, 

објавив збирка песни која што носечки циклус е “Навева снег” и така и се вика збирката 

“Навева снег”. Таа збирка ја промовирав на  на нашиот факултет, Филолошки факултет 

заедно со студентската организација на факултетот кај што направив и постер со картички 

од Аушвиц и од Треблинка, за да младите да видат што е и како е им прозборев на тоа за 

тоа. За средношколската младина исто така постерот со збирката со интерпретацијата на 

тие стихови на ужасот одршав во амм во младински центар, во домот на младинскиот 

центар, за да видат, тоа никогаш да не се повтори. Разбирате. Меѓутоа еве човек на човека 

волк и по толку години пак слушаме за грозни работи што стануваат. Понекогаш тоа не ми 

се верува. Меѓутоа сепак маалку придонесов. Сосем малку придонесов. Во литературата ќе 

остане “Кога цутеа бадемите”, расказ кој што излезе во изданието на еврејската заедница, 

еврејската тема во македонската литература понатаму истиот расказ излезе и во читанка за 

петто одделение така што нашите деца се потсетуваат на тоа, на целиот расказ и така. Ам 

двеилјади и десета година подготвувајки се за осумдесет мојата осумдесет годишнина 
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направи еден избор на моите прозни дела во кој што влезе тој расказ и уште како додаток 

расказ во расказ кај што давам слика на девојчињата, понатаму копија фотокопија на 

споменарникот, на нивниот ракопис, на нивната порака. Така што и со таа книга ќе остане 

трага кои се Мирјам Бахар, Сара Сион и Сара Исак Ергос. Ќе остане тоа. Исто така да ви 

кажам дека за мојата осумдесет годишнина амм преведувачката лабараторија при катедрата 

за словистика кај што и полски јазик се изучува подготви книга од мојата да речам 

родољубива и антимилатеристичка поезија кај што е преведен целиот циклус “Навева снег” 

на полски јазик. Ете тоа е тоа што можев да направам, што можев да придонесам, што можев 

ете да да едно камче да додадам во она што значи да се сотре злото во човекот. Да има 

добрина, да има љубов, да има соработка, да има среќавања, да нема ужаси. Дали сум 

успеала или не сум успеала не можам да речам. 
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