
 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
Oral History Interview 

Former Yugoslavia Witnesses 
Documentation Project 

Macedonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Интервју со Ѓорги Поповски 

 

 

Интервјуист: Ви благодарам што се согласивте повторно да се сретнете со нас за да ни ги 

кежете вашите сеќавања. Како се викате? 

Сведок: Јас се викам Поповски Ѓорги, роден во Серес илјаду деветсто триес трета година. 

Оваа прикаска, вистинита прикаска, што не се заборава никој пат, да доживеав и добро се 

сеќавам. Макар да поминаа седумдесет и  две години. Живеевме во едно маало блиску 

станица, жечезничка. Вечерта се осети некоја раздвиженост дома кај нас, не ни кажуваа 

што, ние бевме мали деца, се носело ствари, се донесе еден кревет голем и некои други 

работи. 

Интервјуист: Кажете ми како беше животот во Серес пред втората светска војна? 

Сведок: Татко ми имаше слаткарница. Мислам животот си течеше нормално, само што се 

случи една работа, дојдоа Бугари, Германците. Прво Германците па Бугарите. Така се 

осеќаше некоја како да наречам, деца бевме ние мали али мислам дека слушајки дома што 

се збори некако нелагодно се осеќаа луѓето. Во Грција окупација дојде така да војска не не 

е баш пријатно. Толку можам да се сетам од од иначеивотот ни беше добар, слаткарница 

имаше татко ми добро ни одеше. Беше прифатено од граѓаните на Серес. Убава слаткарница 

имаше гости многу. Финансиски не го осетивме така тешко. 

Интервјуист: Имаше ли Евреи во вашето место? 

Сведок: Имаше Евреи. И комшии кај нас што седевме и кај татка ми во дуќан дури имаше 

до нашата слаткарница татко ми пријател саатчија беше тој амм Евреин, дури татко ми купи 

еден сат од него, му го даде на кредит не знам на колку години, омега, многу убав сат, го 

чуваше до кај шеесет и петта година па дома ни го украдоа. Денеска со комшиите шивееле 

многу убаво. 

Интервјуист: Се сеќавате ли на имињата на...  

Сведок: Не. 

Интервјуист: ... на комшиите?  

Сведок: Не се сеќавам, не се сеќавам. Со децата игравме али не се сеќавам на имињата 

 

Временски код: 5:13 
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Интервјуист: Дали се случи некаква промена во животот на Евреите откога дојдоа 

бугарските и германските војски во Серес? 

Сведок: Се осети уште кога почна да ги бележат. Јас се сеќавам на  тие траки што ги носеа 

на руката. Па дури и се сеќавам и на дуќаните имаше. Така да се осети тоа. 

Интервјуист: Како, споменавте дека носеле некакви траки, може да ми ги опишете траките? 

Сведок: Да, па не се сеќавам, добро, сега можам да мешам зошто сум гледал многу работи, 

мислам и филмови и документарци и ова она сигурно неугодно се осеќале луѓето, да се биде 

бележан. 

Интервјуист: Како изгледаа тие траки, каква боја беа?  

Сведок: Да ви кажам право не знам дури и ми беше криво како деца сакавме и ние да носиме 

траки пошто си игравме со децата, тие носеа, а ние немавме такви, па дури сакавме да ги 

ставиме.    

Интервјуист: Споменавте дека имаше некакви знаци на дуќаните, се сеќавате какви знаци 

биле тоа?  

Сведок: Мислам дека беа као ленти нешто, закачени, испишани, мислам дека беа испишани 

од прилика, така као траки. Немаше некакво обележје дека тој дуќан е еврејски. 

Интервјуист: А дали имаше знаци на куќите кај што живееа евреите? 

Сведок: На куќите немаше колку јас знам немаше, пошто куќа до куќа седевме мислам дека 

немаше. 

Интервјуист: Дали имаше таков знак кај човекот, кај саатчијата евреин што имаше дуќан до 

вашиот? 

Сведок: Да од тој се сеќавам, на дуќанот се сеќавам пошто секој ден идев кај татко ми, 

имаше. 

Интервјуист: Дали видовте како се однесуваат војските кои што ги споменавте кога дојдоа 

во Серес кон еврејското население. 

Сведок: Не, не пошто мие у малото не гледавме тука војска, си игравме по цел ден, нити 

знаевме дека се евреи што се вика, многу добро живеевме. Многу пријатни луѓе беа, така се 

сеќавам.  

Интервјуист: Кога разговаравме предходниот пат ми кажавте дека  еврејското семејство го 

донело нешто во вашиот дом... 
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Сведок: Да ви кажав. Ноќта пред да ги соберат се осети некоја гужва кај нас дома, се нешто 

беше тихо, се на брзниа, гледавме дека, видовме креветот го носеа и други работи, 

постелнини што ли беа не знам дури се сеќавам гледав и огледало. После не знам кај отиде 

тоа огледало, се скрши ли што. Така да оставија кај нас работи. И сабајлето мхх сабајлето 

се осети некоја гужва голема викање, плачење, вриштење. 

Интервјуист: Кој го донесе креветот? 

Сведок: Па комшиите до нас што беа. 

Интервјуист: Вие ги видовте кога го донесоа? 

Сведок: Да, да, да па тука бевме кај што си игравме ги донесоа стварите, се чудевме што 

што се тие ствари што ги носат. Само тихо татко ми викаше, мајка ми да не викаме да не 

правиме. Они ги сместија дома, тоа се сеќавам.  

Интервјуист: Имате ли некој предмет кој што ви е остаат од од покуќнината што ја донесоа 

евреите? 

Сведок: Многу интересно тој кревет го оставија кај нас и четириесет и четврта година го 

имавме дома. Четириесет и четврта година татко ми пошто почма гужва во Грција. 

Партизаните, бугарите и така се уплаши татко ми беше Македонец од Дебар и реши да  си 

одиме од Серес. И знам две коли коњски натоварија стварите и од Серес заминавме за 

Петрич, за  Бугарија. Тој кревет беше во во колата коњска. После една година во Бугарија 

се преселивме во Скопје. И креветот го земавме со нас. Откако добивме стан во Пролеќе се 

сместивме во добар стан и тука ни беше тој кревет до шеесет и петта година. Тој ми беше и 

брачен кревет. Многу убав кревет, со четири топки, две од напред, две од позади, од тој 

кревет остана само ова. Го фрлија доле, го земаа Циганите. Пошто нормално нови поминаа 

времиња, требаше нов, нов намештај, жалосно што отиде тој кревет така. Тој, многу 

спомени имав на него. Мене ми беше брачен кревет и таа фамилија што ни го остави и тој 

бил брачен кревет така да остана само ова. 

Временски код: 11:46 

Интервјуист: Имате ли некакви фотографии од  животот во Серес пред депортацијата на 

евреите... 

Сведок:  Па имам... 

Интервјуист: ... односно за време на Втората светска војна? 
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Сведок: има некои стари тука фотографии, тоа се јас и брат ми, тука мајка ми татко ми, 

слаткарницата во Скопје... во Серес така да. 

Интервјуист: Може ли само третата фотографија да ја видиме поубаво од слаткарницата? 

Благодарам. Ми кажавте дека вечерта се слушало нешто во во Серес и утрината. Што 

можевте да слушнете? 

Сведок: Па слу... видов дека то се војници или полиција не знам што беа, униформирани 

беа, гиизвадија од од станот... 

Интервјуист: Мхм. 

Сведок: ... и од малото некои други ги носеа плачење викање... 

Интервјуист: Рековте ги извадија од станот. 

Сведок: Да 

Интервјуист: Кого извадија од станот?  

Сведок: Сите, мислам од еврејските куќи. 

Интервјуист: Мхм. 

Сведок: Сите и ги носеа некаде станица, дури имаше и пуно децание појдовме по нив. Не 

знаеме што се случува. Немаше никој да ни објасни таа работа. И така одејки стигнавме до 

некоја пољана, дали беше огралиште или пољана тука ги собрала се најдов и јас во таа гужва 

голема. Со децата што ми беа комшии. По едно време видов видов мајка ми се расправа 

таму со грците. Вика детето мое мајка ми Не знаеше ни бугарски, грчки знаеше. Јас исто. 

Почна да вика моето дете ваму таму, па не ја пуштаа, ја буткаа, некако дојдов до неа, 

војникот вероватно виде дека дека ја не сум не сум со таа група почна да вика мамо ова она 

и мајка ми ме собра, ми удри две три шлаканици и така ме пуштија од таа гужва, отидовме 

прво мајка ми откога виде дека ме нема она прашала каде, после мајка ми ми збореше, рекле 

со децата си отие со нив заедно после она се стрчна да види кај сум и така ме најде во таа 

толпа и некако ме извлече. 

Временски код: 15:09 

Интервјуист: Рековте дека војници и полицајци ги носеле луѓето на ливадата. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Ам какви беа тие војници, какви униформи носеа? 
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Сведок: Амм па тоа и  прошли пут ми рековте као војници, нормално што знам незнам ни 

боја што може да биде друга боја да имаат војниците? А се сеќавам војници беа, со оружје 

беа, а бојата не знам. 

Интервјуист: На кој јазик зборуваа војниците се сеќавте? 

Сведок: Па вероватно на бугарски, ја не ги разбирав, мислам не го знаев нивниот јазик. 

Интервјуист: Кога ги носеа Евреите кон ливадата, дали тогаш ги имаа овие ознаки што ми 

ги кажавте, дали тогаш ги носеа... 

Сведок: Ги имало да ги имало. Имало тие ознаки. 

Интервјуист: И вашите другари исто така ги носеа? 

Сведок: Па и мислам тие аммм децата? 

Интервјуист: Да. 

Сведок: Мислам дека и они имаа така да да беа обележани. 

Интервјуист: Минатиот пат кога зборувавме ми кажавте дека војниците со себе имале и 

кучиња. 

Сведок: Да 

Интервјуист: Ако се сеќавате.  

Сведок: Да да. Имале и кучиња имаше. 

Интервјуист: Како изгледаа Евреите, колоната, луѓето  кога ги носеа? 

Сведок: Мачно, вероватно уплашени, дали знаеле што ги чека ја незнам али вероватно 

слушнале од други дека се случувале такви работи вероватно имале предосеќај некој дека 

не е на арно. 

Интервјуист: Колкава беше таа група на луѓе кои што...  

Сведок: Па да ви кажам голема група беше, ја не знам како ме најде мајка ми во таа во таа, 

али мајка како мајка ќе си го најде своето дете. 

Интервјуист: Од прилика може да кажете, може да процените колку луѓе броела групата? 

Сведок: Неее. Не можам да кажам, знам дека голема група беше. 

Интервјуист: Колку време останавте амм на ливадата, на игралиштето со..? 

Сведок: Одма мајка ми ме однесе дома. Ме собра од таму и дома ме однесе. Па блиску беше 

тоа не беше далеку 

Интервјуист: А минатиот пат кога разговаравме ни кажавте дека кога ги земале вашите 

соседи дека имало многу пискотници, викотнци и рака натаму. 
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Сведок: Да. 

Интервјуист: Може да ни ја опишете таа сцена?  

Сведок: Па имаше да ви кажам право, тоа, тоа не се заборава.  Имаше големи пискотници и 

жени плачеа деца плачеа, уплашени луѓе, али као деца ние тоа ни беше вака чудно па и затоа 

појдовме вероватно со нив. Да видиме што што им се случи 

Интервјуист: Дали луѓето кои што биле однесени на игралиштето, Евреите, дали носеа 

нешто со себе?  

Сведок: Да ви кажам ништо, по некоја торба поима неам, мислам дека не носеа ништо, не 

носеа. 

Интервјуист: Знаевте ли дека се евреи кога ги носеа на... 

Сведок: Не. 

Интервјуист: ... кога ги носеа на полјаната? 

Сведок: Не. Тоа т мхм после сазнавме послеедна година немаше таква работа да знаеме дека 

се Евреи. 

Интервјуист: Дали видовте некакво физичко или психичко малтретирање на луѓето додека 

бевт таму во на на ливадата? 

Сведок: Знам дека беше гужва, лаења викање, малтретирање не се сеќавам на тоа. Не се 

сеќавам. 

Интервјуист: Се вративте ли некогаш пак на игралиштето каде што каде што... 

Сведок: Да таму игравме топка. Се вратив. 

Интервјуист: И ја видовте повторно групата додека стоеше таму? 

Сведок: Не, не, не. Тука беше блиску станица немаше така 

Временски код: 20:07 

Интервјуист: Што се зборуваше во градот откога луѓето веќе не беа тука. 

Сведок: После тоа покасно сазнавме што што се случи, по зборењето на татко ми мајка ми  

Интервјуист: Мхм. 

Сведок: Тоа. 

Интервјуист: Што ви кажуваа? 

Сведок: Нас не ни кажуваа ние слушавме кога правеа моабети... 

Интервјуист: Мхм. 
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Сведок: Кога разговараа. Дека се тоа Евреи дека ги однесоа, не знаелеа кај ги носат не 

знаеле.  Само можам да речам дека добри и имале храброст да земат и тие работи што ги 

што ги оставија евреите. То треба да се има храброст за таква работа можеш да одговараш. 

Тоа е. 

Интервјуист: Дали видовте случај на ограбување на на еврејскиот имот во Серес?  

Сведок: Не. Ние тука у малото не можевме да гледаме многу такви работи. 

Интервјуист: Што се случи со дуќанот, со соседот на вашиот татко, со саатчијата? 

Сведок: Се затвори тој дуќан, после една година и татко ми исто го затвори дуќанот и си си 

отидовме. 

Интервјуист: А видовте ли како војници или полицајци влегуваат во еврејските куќи откако 

ги депортираа Евреите, од кога ги однесоа?  

Сведок: Не се сеќавам да ви кажам за тоа. Не, не знам. Сигурно ги ограбиле. 

Интервјуист: Додека се движеше колоната кон ливадата, кон игралиштето амм дали одеа 

луѓето сите пешки или имаше и друг начин на транспорт? 

Сведок: Не не не пешки идеа. Пешки. Пешки беше една така група голема така идеа. Пешки. 

Немаше камиони такви работи, коли, тоа време немаше ни коли. 

Интервјуист: Колку беше оддалечена ливадата од од... 

Сведок: Од кај нас..? 

Интервјуист: ... од кај вие што живеевте? Да да. 

Сведок: Па, две триста метра колку може да биде тоа. Не беше голема далечина. Блиску до 

нас беше. 

Интервјуист: Додека се движевте со колоната имаше ли луѓе кои што гледаа на страната 

кои што стоеа? 

Сведок: Па имаше како не имаше, имаше искочено пуно деца имаше. Мислам и народ што 

гедаше. После мајка ми тоа шо ми збореше имаше и други мајки што си ги бараа своите 

деца таму, и родители дека и други деца така ги извадиле од од таа група. 

Интервјуист:  Ми кажавте дека не можете да се сетите на на имињата на.. 

Сведок: Не. 

Интервјуист: ... на соседите ваши.  

Сведок: Не, не. 

Интервјуист: На овие другари ваши евреи со кои што се дружевте дали може да се сетите? 
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Сведок: Па не можам да се сетам ја тоа тоа од кога разговаравме прв пат вака седам и 

размислувам, не се сетив на ниедно име. За жал тоа не праевме многу моабет дома после 

тоа да ни кажат. Сигурно мајка ми знаела како се вика комшивката и кои биле али ние мали 

бевме па сигурно не се заинтересиравме толку. 

Интервјуист: Одевт ли на училиште во во Серес? 

Сведок: Па не не одев на училиште, идев уствари на училиште и после училиште плачев и 

викав затошто не ги разбирав. Тие предаваа на бугарски, ние грци, што ќе разбереш. 

Доваѓавме само дома и плачевме не можеме да ги разбереме што зборат. 

Временски код: 25:05 

Интервјуист: Имаше ли деца еврејчиња во ваше во вашиот клас? 

Сведок: Не, не. Мислите после.. 

Интервјуист: Не не додека одевте во училиште. 

Сведок: А пред? Пред тоа. Па не знам да ви кажам право. Не се сеќавам на такви работи. Па 

сигурно имало и друго школо. Не знам не се сеќавам. 

Интервјуист: Видевте ли еве деца еврејчиња во училиштето кои што носеа исто такви 

ознаки ве прашувам дали носеа на училиште, ако се сеќавате? 

Сведок: Аммхх. Не не можам да се сетам на таква работа. Неможам 

Интервјуист: Ми кажавте дека имате соседи евреи и другари. Дали некогаш одевте во 

нивните куќи, дали сте биле кај нив дома? 

Сведок: Да да. И тоа многу пати играјки, до врата до врата бевме. Нормално, деца као деца. 

Те кај нас ќе дојдат ние кај нив, тоа се случувало многу пати. Многу пати. 

Интервјуист: На кој јазик зборуваа во нивиот дом? 

Сведок: А не знам да ви кажам. Ние грчки зборевме и со децата. 

Интервјуист: Кажавте дека кога колоната, групата кога ги носеа на игралиштето... 

Сведок: Да. 

Интервјуист: ... може ли да ми кажете кој период беше дали месец или година, дали се 

сеќавате?  

Сведок: Знам не беше ладно. Не знам али ладно не беше.  

Интервјуист: Кога почнавме со разговорот ми кажавте поминаа седумдесет и две години од 

тогаш. Може да ми кажете годината еве бидејки ми кажавте таква временска рамка на 

почетокот? 
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Сведок: Аха. Па значи ние отидовме четириес четврта негде негде четириесет и четириес 

трета година. Така така му доаѓа.  

Интервјуист: А во текот на разговорот ми кажавте дека вашите другарчиња и евреите во 

Серес носеле амм ленти амм меѓутоа кога зборувавме за колоната луѓе која што одела во 

игралиштето амм дека не знаевте во тој момент дека се евреи. Малку пробувам само да 

разјаснам. 

Сведок: Ахам. 

Интервјуист:  Амм како знаевте дека дали знаевете дека луѓето што носат ленти во Серес 

се евреи?   

Сведок: Па да па ја слушав од татко ми од мајка ми, од чичковци, од роднини. Тоа се 

збореше дека се евреи. Само тогај ние као деца тоа не не двојат па не знаевме ни што се 

евреи да ви кажам право. 

Интервјуист: Луѓето кои што беа во оваа колона амм сите имаа такви ленти на облеките, 

сите носеа? 

Сведок: Па мислам дека носеа сите да. А иначе како би воделе овие? Верувавме дома си 

оделе осим децата не знам да ви кажам. 

Интервјуист: И вие во тој момент знаевте дека се евреи? 

Сведок: Не, знаевме дека се случува нешто нешто страшно чим и собираат војска, пушки, у 

круг ги собраа. Знаевме дека не е на арно тоа. Мислам така најлогично би било тоа човек 

така размислува. 

Временски код: 30:20 

Интервјуист: Видовте ли како им одземаат на...  

Сведок: Па немаше ни што да им одземат да ви кажам право. Пошто не ме носеа овие така 

ги однесоа. Оставија се и то на својте пријатели дадоа што мислеле дека се пријатели 

вероватно. 

Интервјуист: Дали дознавте, дали знаете како ги однесоа Евреите од Серес? 

Сведок: Не после разбравме тоа дека со воз ги однеле, вагони имало спремно и така со 

вагоните ги однесле. 

Интервјуист: Кој ви го кажува кој ви го кажа ова? 

Сведок: Па дома што сме слушале и после мајка ми после па поминало време ни кажуела. 

И за креветот тогај разбравме дека е нивни и така. 
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Интервјуист: Останаа ли,  ми рековте  четириесет и четврта година дека заминавте... 

Сведок: Да. 

Интервјуист:  Имаше ли евреи кои што останаа воградот? 

Сведок: Не верувам. Не верувам. Вероватно тогај ги собрале сите. 

Интервјуист: Ви благодарам многу за разговорот. 

Сведок: Фала и на вас. Толку можев да се сетам после седумдесет и две години 

Интервјуист: Благодарам. 

Сведок:  После тоа ме вржа нешто со Евреите и така постоев и тамо праев репортажи за 

Евреите, другар имав на работа Евреин. 

Интервјуист: Ахам амм. Само уште една работа амм околу ова игралиштето што амм каде 

што беа Евреите. 

Сведок: Да да. Полјана ли беше игралиште такаширок простор 

Интервјуист: Беше едно као величината околу фудбалскоигралиште? 

Сведок: Така поголемо беше полјана голема така така ми се чини. 

Интервјуист: Целата полјана беше полна? Колку луѓе имаше? Целата полјана беше полна? 

Сведок: Полно, полно, полно беше. Се сеќавам дека имаше многу народ. 

Интервјуист: А околу групата кој ја чуваше, кој ја чуваше групата? Имаше... 

Сведок: Па то војска ли полиција ли што ли беше тоа. Цел круг беше така некако собрано 

тоа. 

Интервјуист: Би благодарам многу уште еднаш за разговорот 

Сведок: Фала. 
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