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ИНТЕРВЈУ СО АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ 

 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. 

Интервјуист: Благодарам што се согласивте да се сретенете повторно со нас. 

Сведок: И ја исто ви благодарам на вас, исто така. 

Интервјуист: Како се викате? 

Сведок: Јас се викам Александар Николовски, роден сум во Скопје 9.3.36 година. 

Интервјуист: Каков беше живот во Скопје пред Втората светска војна? 

Сведок: За време бугарско тогаш живеевме многу тешко, немавме ништо. Бедни бевме. 

Немавме да јадеме леб од како дојдоа Бугарите, да тогаш живеевме, Скопје беше мал град 

со шеесет седумдест илјади становника, немавме да јадеме, немаше ништо откако дојдоа 

Бугарите. 

Интервјуист: Ве прашувам за периодот пред Втората светска војна, пред да дојдат Бугарите.  

Сведок: Види, пред да дојдат Бугарите јас сум бил мал. Можда сум бил четири, пет години, 

татко и мајка ми работеле колку да имаме, бедни сме биле, тоа е нормално, не само ние, 

него и сите тука, сите сме биле бедни, немаштилук беше тогава. Е сеа од како дојдоа 

Бугарите уште потешко беше тогаш почнавме да живееме малце, татко ми работеше на 

железнца, јас се сеќавам , тачно ми доаѓа како сега на памет, татко ми идеше од Краљево, 

он беше машиновоѓа, и ми кажуе вика ја ќе идам у Србија у Краљево, ќе земам мумурузно 

брашно, пченкарно брашно, ќе дојдеш таму пред старата железничка што беше пред 

сигналот сабајле у три саато ќе ме чекаш, вика. Они не семееја со путнички воз и ја со точак 

идам со точак на сабајле и седнувам таму од кај сигналот и он иде од таа страна со возо и 

ттт, т свири и ја зема вреќата ја намалуе локомотивата, она парна и ми го пушта брашното, 

50 кила со брашно вреќа и он си влезе у Скопје у станица. И јас сега што правам, девета 

година, десета готово ама бев, го зимам тоа брашното го ставам на тоа точкакот под и 

буткам. Ама до кај мала станица, до кај сега Нова Македонија, тука беше Мала Станица, 

Бугарин со коњ. Каде отиваш вика, викам дома. Што носиш това, викам брашно да ми 

направи мајка ми леб. Ајде бегај од тува, мамка му да му ебам и јас со точакот по улиците 

дојдов дома. И мајка ми се раздени дојде го зема и напрај тесто. Само што го стај во шпорет 

ние тројца браќа бевме, лебот кора фатен ние, кората. Немаше, немаше, ете тоа е немаштија, 
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не мала туку голема. Е после, ај татко ми ќе иде путуеше е така. Ја имам еден случај имав 

комшија дома, фурнаџија беше, Јован го викаа. Они леб, фурната печеше, тука син му 

искача така, стаил во лебот масло и црвен пипер еден леб толкав полојна, а ние гладни, ја 

му зимам, ударам тупаница по него, му го зимам лебот, а он бега дома плаче. А имавме тука 

баба Зујка ја викааа, шо плачеш вика, Ацо ми го зема лебот.  Ако бе баба, ако и тие се 

гладни. Тоа се едни трауми, не сме имале не... Е после кога се ослободивме више... А ја 

имам одено у забавиште бугарско и второ  и прво исто бугарско, трето почна, веќе стана 

војната и после сите македонско, исто Кирил Пејчиновиќ, тамо.  

Временски код: 6:15 

Интервјуист: Имаше ли Евреи во Скопје? 

Сведок: Како немаше, мајка ми, ја знам, ја не сум бил роден,а мајка ми работела кај Еврејка 

шнајдерка да учи. Откако сум се родил после  мајка ми одела кај нив, они доваѓале. Имаше 

Евреи богати многу, многу беа богати, а имаше и класа шо немаат, ама веќето беа богати. 

Тие доваѓаа, мајка ми ќе не земеше за рака одевме, како помал зборам, и така имаше Евреи. 

Овде Ибни Пајко имаше, докај што е црквава сега Богородица, Бугарите ја запалија, малку 

имаше тука овие Евреи. А овдека Еврејско маало што е преку мовчево, карши теататов, 

имаше една малечко мовче се проваѓаше натака од Официрски па до горе, таму кај што е 

женска гиманазија, тоа беше се Еврејско маало. Сите Евреи, али богати куќи се имаа. Многу 

имаа. Нас ни помагаа, на мајка ми. Послед татко ми го земаа Бугарите војник, не остави со 

мајка ми сами дома ние немавме ништо дома, после татко ми после четириес втора година 

од заробеништво од Крит и они ни помагаа. Беа добри луѓе, ама не се познаваа дали е 

Евреин, дали е Македонец, откако им ставаа тие траките жути и тие шестокраките тогај 

почнаа, ја знам у Монопол кога ги донесоа, пред  Монопол имаше една мелница, старата 

врата кај што беше, тука ги носеа, ние деца тука кај што ги носеа со камиони, Бугарите 

многу ги малтретираа, многу, ептем. Послем нашата куќа беше, ќе ви кажам сега кога ќе 

одиме, до...  ќе видите. До самите одовде до вратата, три четири метра беше,  еден пут беше, 

еден јаз беше, тополи имаше многу, монополските тараби беа кратки, вака и таа  

шнајдерката, мајсторката на мајка ми што беше, она знаеше каде живееме и она у парталче 

едно, у книга ни го фрли дома , а ние имавме еден двор, бадем имавме еден, орев пуно дрва 

имаше, лозница и ја ќе се качев горе на бадемот и ги гледав сите од горе. Им даваа солена 

риба, а вода нема. И таа мајсторката ни фрли нешто и пише у тоа книгичето, да ни како 
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знаеш вода да ни фрлиш, меѓутоа , тоа у тогашно време немаше пластични шишиња. И мајка 

ми зима едно шише од кило го изми и како ќе, дај ти го напунивме, тапа му стаивме, го 

завржавме,  кошули имаше едни стари, повторно го завржавме, дај ми го мене. И ја се 

качуем горе на бадемот, а таа шнајдерката што беше Еврејката ме гледа. И ја гледам дали 

иде некој и од горе од дрвото и го фрлив и она го зеде. И се сумнуам ја доле, што е тоа едно 

кило вода и другио ден па ни фрла книгиче, ама у книгичето унутра имаше лири, овие 

златници, овие златни работи, не знам колку имаше и па, Родно како знаеш, па вода. Ајде 

па ние го вржуеме дома шишето, ама не го пуштам од бадемот, него вратата ни беше е вака, 

и го вржуем и гледам дали иде некој, а поред путот проваѓаа Бугари у бело со сабја и он 

пројде и ја се стрчав преку тоа јазот и гоп фрлив шишето. На враќање кога се вратив ме виде 

Бугаринот. Од коњ, ја раката у оградата ја пикнав, раката ќе ми ја искинеше. И мајка ми 

вика што го вучеш бе меѓутоа, проаѓа нивниот командир и вика што го вучеш детето бе. 

Абе нешто зфрли,там, там, Абе фрлили нешто.  Не бе викам што ќе фрлам, нему така му се 

причинило, лаже. Инаку отидов, руката тоа се црвено, не е тоа, март месец, тогаш имаше 

сите четири доба на годината, сега нема, не бе. И пушти го детето и ме пушти и ми вика 

така да не праиш, добро му викам јас така на по бугарски ја добро.... Кога унутра ги гледаме 

тие жути лири едно петнаесет, дваесет ли имаше, а тогаш беа ту мач мани шо викат 

Американците, големи пари беа. И мајка ми ги чува и така траеше тоа, више не фрлив само 

две шишиња, првото горе, а второто..... И ги чуваа едно десет дена тука . Тоа плачење, тоа 

ноќе насон, ние бевме  поише у маалото мушки, не пуштаа во Монопол, ќе прерипаме преко 

тарабите, идеме ги гледаме, ама ние не бевме означени, они беа означени, деца  тражат 

идевме гледавме што им прават : Нив ги ставија у таа зграда монополска кај што чуваа бали 

тутун. Таму спиева, меѓутоа немаа на што да легнат, така, абе бедотија, абе многу ги мучеа 

Бугарите. Абе многу ги мучеа Евреите, Бугарите многу ми мучеа Евреите, тоа е тачно. И 

така, така, десетиот ден се слуша, гледам до самата пруга што имаше, на тој колосек имаше 

станица  една се викаше Путник пред Скопје, кај што е Мичурин сега, голема станица со 

поголеми за теретни возови ама и брзи, и гледаме тука цел транспорт од крај до другата 

рампа кај монополска, тука се паркираат, тука и гледаме пишуе на секој вагон б државен , 

блграски државни железници, а на џамоите, жица една вака, кована праена од кај да знам 

кој ги правел, не знам, и прашуем  ја имав еден другар, ја и него бевме ко ѓаволи, ај бе ќи 

деме да гледаме таму, а имаше еден базен тој со вода, природна вода, глеј го гледаат 
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базентот вода, а не има даваат да пијат и они фрлава пун беше со златници, прстени, 

златници, злато... И ги гледаме ама не смееш, а и деца бевме не знаеш што е тоа и ај од тука 

низ монополот отидеме така горе кај што е за Кисела Вода, е тука, од тука ги зимава од кај 

Монопол на по четири, на по шес и едно басамаче имаше да се качујат по него, а ние гледаме 

карши. Нас ништо не ни праат Бугарите. И ги качујат, како ќе се напуни тоа, ги чиучкаат и 

со тоа штрап че го затвори и ќе му стаи катанче . така, така така, ги напунија све. Приквечер, 

ко сеа памтам дојде една парна локомотива, зошто беше ложионица тука кај Треска и од таа 

страна се закачи, закачива и возот тргна накај Србија, Београд, натака. А кај отидова не 

знаеме. Тоа, не знам кај ги однесоа, тој транспорт. Значи тука дојдоа и од Битола и од Штип 

и од Скопје. Од Скопје имашее бааги све ги носеа со камион. Пред вратата на монополски 

ќе застране камионот со војници ги удираа ги буткава испоиканати за никаде, ако носи некој 

куфер им го земаа, нешто нешто ќе им дадат така да... После, ја како , ко постар малку, 

слушав дека Бугарите им праеле многу зијан на жените тогашно време. Бугарите беа многу 

опасни. Ја сега немам збор да речам прем да сме тука блиску сме, меѓутоа ние од Бугарите 

ниа ако  ја станавме ние према Германците ќе не уништеја нас, ама благодарение на 

Бугарите, ама Бугарите испаднаа уште полоши према нас Македонците. Не сте вие 

Македонци, Блгари сте вика и после, така, така и едно време се испразни Тутунокомбинато 

нема ништо, значи они и ноќе доаѓале. Јас знам само еден тој што ви кажав, отиде, е после 

тие, дете спиев домја не гледав тоа и за неколку дена сите отидоа. И ние ќе влеземе унутра 

ќе гледаме, тоа алишта расфрлено, што немаше, а у базентот пун со злато. И сега го гледаме 

златото, а вода дотука, незнам сега ако е тука базентот ќе ви го кажам имаше скали така се 

спушташ. И дојдоа Бугарите, што прајте бре вие мрсници тука нас ни викаат. Ништо си 

играеме викам. Зарем школо не идете. Не идеме денеска му викам. Седите тука вика и 

донесоа едни мотори водата да ја ишмркаат. Ја ишмркаа, ај сега влезејте викаат еве ви ова, 

сите што беа, море со лопати со калои зимавме им стававме однесоа они. Они имаа многу 

земено од Евреите пари . Некои Евреи имаше избегано од Монопол. Сум чул имаа избегано 

бааги. Го ризикавуаа животот а они веч знаева чим така ти викам во вагоните што носат 

коњи што носат стока многу беше опасно, опасно беше, ау.. Не се кажуе тоа гревота и сега 

Бугаринот ке стане...аааа. толку  

Временски код: 20:00 

Интервјуист: Ми кажавте дека вашата мајка контактираше со шнајдерка Еврејка. 
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Сведок: Да. 

Интервјуист:Се всеќавате на нејзиното има?  

Сведок: Не. Не не знам. Да е мајка ми жива, ама не незнам.не знам името. Знам, мајка ми ќе 

ме земеше, ама тоа беше кога бев помал кога мајка ми беше ....  како помал ќе ме земе за 

рука и ај. А ние како деца . Е кога попораснав кај ќе идам со мајка ми ја. Не, не и го знам 

името. 

Интервјуист: Шнјадерката дали имаше деца? 

Сведок: Две, две деца имаше. Едно мушко и едно женско. Тие беа големки. Од мене 

поголеми беа. Тие имаа по единаес, дванаес години. Поише море. А имаа убава куќа 

наместено, тука живеева, мошчето чим ќе го прејдеш една голема куќа. А името не им го 

знам, а и сум го знел ја моето ќе го заборавам не памтам више, знаеш. Еве некнија на 

телевизија ја гледам Неда Украден целата, не ми текнуе како се вика.  

Интервјуист: Кога.... ми кажавте дека одевте во забавиште.... 

Сведок: Да. 

Интервјуист:За време на бугарската окупација имаше ли деца Еврејчиња во забавиштето?  

Сведок: Оу, не во Кирил Пејчиновиќ немаше. Мислам они имаа башка школо. Така мислам. 

Не ми зимај за збор, ама мислам дека си имаа свое школо. Не се машава, не даваа Бугарите 

кај ќе дадат. Откако дојде тоа наредба од Германецот и они се ... 

Интервјуист: Ми кажавте дека и прво одделение учевте во бугарско. И во прво одделение 

исто така немаше еврејски деца во школо? 

Сведок: Не, не во Кирил Пејчиновиќ ваму немаше. Тоа беше 42 година, више.  

Интервјуист: И кажавте дека Евреите носеле жолти ѕвезди на облеката и  на ракавот. 

Сведок: Да, ја мислам дека и овде носева шестокрака, а и на рука имава жуто со тоа 

шестокрака. Да се познаваат по тоа. 

Интервјуист: Кога одевте кај шнајдерката, дали и тое носеа исто... 

Сведок: А, не, не тогај. Тогај не. Ја бев мал 41, 42 тогај не. После тоа откако почнаа да ги 

тревожат,  Бугаринот тоа е по наредба на Германецот како почнава, они тогај почнава се 

знаеја низ Скопје ќе пројдат и тоа они не знаеја зошто тоа го носат. Ја така знам , така памтам 

али после тоа у Монопол кога ги носеа сите имава, ууу.. Уште на врата, они уште од дома 

кога ги зимале им ставале и тука и на рука, се знаева да се знае. 

Интервјуист: Кажавте дека видовте како, дека со камиони ги носат... 
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Сведок: Да пред Монопол.  

Интервјуист: Вие видовте како стигнуваат? 

Сведок: Да, абе деца сите седевме, види сега е друкшо времево другше е се. Тогаш Скопје 

беше.... немаше Скопје, некои, а ќе видиме некаде нешто ние сите ќе се собираме. Ние пред 

врата Монополска тука семе играле фудбал деца сме се збирале и кога почнаа да ги носат 

плачење, викање и само ги пикаа унутра. Јас реков овие две згради сега кога ќе идеме тие 

не беа направени. Едната е праена после ослободуење, Гермаци ја праеја заробљеници, а 

оваа другава што е големава, таа ја праеше Југославија. Тука беа наши куќи , дворови, 

големи, ни зедоа ништо не ни дадоа.  

Временски код: 25:16 

Интервјуист: Кога ги носеа луѓево од камионот дали имаше луѓе кои беа вооружени кои ги 

придружуваат? 

Сведок: Да, па Бугарите све беа наоружани, ауу.. Бугарите сите наоружани овие што се 

војници све се наоружени, а од страна стоеја коњаници со капи со сабји, со страна. Страшно 

е тоа. Е после, ај само ги носеа унутра. Таа група, таа, ама тоа одеа во роспство се додека 

имаше. Е после со... доваѓава со воз од Битола и од Штип. Ама они ги расоваруваа, кај кажи 

го товоа за Кисела  Вода рампата што беше на таа врата, зошто Монопол имаше две врати, 

едната сега кај што е и една кај ова за Кисела Вода, две врати. Главна врата беше оваа овде, 

а таа споредна. Имеше бараки за турун  тука го ставаа, така знам ја тие работи.  

Интервјуист: Овие луѓе кои ги симнуваа од камионот, носеа ли нешто со себе? 

Сведок: Носева некои работи, некои торби, ама не има давава , ретко да им дадеа на некои 

да ги внесат, ретко. Па се куфер ќе зема торба, секој гледаше, живот да си го спаси, тоа беше 

плачење, бре луѓе, мајки со деца маки, ги пикаат у тоа, кај ги пикаа, тутунот кај што има 

седи тоа балите унутра смрдеше, не се живееше, а они тука ги напикаа. 

Интервјуист: Дали видовте тука кога ги внесуваа во монополот некој физички да ги удира 

од војниците, или од полицајците? 

Сведок: А бе јас реков преска. Имало малтретирање, слушнавме насилно на жени паеле 

таму работи едно друго. А тоа се случуело таму ноќе, а за ноќе не можам да кажам, шо 

бараме таму ноќе. А док се гледа, тука сме биле сите околу Монополот. А тоа ноќе не, ноќе 

не. Се слуша тоа плачење, викање, блиску е тоа, ама од кај ќе видиш ти кажуам. 

Интервјуист: Дали овие луѓе кои ги вадеа од камионите имаа на себе жолта ѕвезда? 
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Сведок: Имава, имаа. Тие уште од дома им ги ставале. 

Интервјуист: А моше да ми кажете отприлика, колку на која далечина стоевте од овие 

камиониве кои што ги носеа ? 

Сведок: Па вртата, ние ако сме стоеле, е до онаа,  да речеме едно десет метри од нив. Толку, 

сите тука цело маало седевме. Кога првите, кога почнаа да ги носат тоа беше ужасно, а после 

реков ја,  многу пути раков ја, после си влегуевме у Монополот. Дечишта мушки, никој 

ништо не ни праеше на нас. Знаева Бугарите.. што праите да ебам мамката ваша... играеме, 

а они го имале тоа за каприц да гледаат како ние се вртиме, а нас ништо не ни праат, а децата 

унутра што се тие мушки деца и женски намаа вода, умиара. Имаше умрени. 

Интервјуист: Како знаевте дека луѓето што се во Монополот се Евреи? 

Сведок: Па уште кога дојдоа од врата јас ви кажав, абе тоа се збори, од еден до друг, ама 

имава ти реков тука шестокрака, тоа се знаење, како кога сум давал на Евреи вода, вода им 

давав, ти реков две кила вода има давав. Она пиша, таа шнајдерката на мајка ми што беше 

мајсторка, Родно како знаете вода да ни дадете, умираме само риба ни даваат солена. Оно 

се знаеше дека се Евреи. 

Временски код: 30:15 

Интервјуист: Ова ливче кои што ми кажувате дека го напишала шнајдерката, вие го видовте, 

го прочитавте? 

Сведок: Ја не можев да го прочитам, уште не знаев толку да читам, прво одделение. Мајка 

ми ни го читаше и вика види што пишува оваа мојава мајсторка, тражи вода, вика. Ја не 

можев да читам толку.После тоа они пишујат подрукчие, а ја учев бугарско.  

Интервјуист: Кажете ми камиониве што ги гледавте како доаѓаат од прилика може да ми 

кажете колку камиони видовте дека влегуваат внатре? До Монополот како ги носат? 

Сведок: Еден ќе се растовари друг ќе иде, еден ќе се растовари друг ќе иде, се додека се 

расчисти Еврејското, они носеа, е после навечер ако носеле, незнам, за навечер не ви правам 

муабет. Ние навечер, деца како деца, мајка ми не ме пушташе, а татко немам,татко ми дојде 

44 година. 

Интервјуист: Колку време траеше тоа носење со камионите? 

Сведок: Тие, види они биле организирани, тие пусти Бугари, тие, овој стан оваа куќа ќе 

натовари, па таа таму, ги напикуеле унутра е коклку како... 

Интервјуист: Ве прашувам дали тоа се случи во еден ден или траеше неколку денови?  
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Сведок: Не, не и други ден, па како, имаше многу, не може да ги донесат во еден ден, имаше 

многу, бааги имаше од Скопје. Ја сега овдека кога бев прошли пут, кај Даре Џамбаз кај 

Црвен Крст, гледам пишуе на тоа дека све на све од Македонија 7.400 Евреи, али највише 

се од Битола и од Штип, така читав тука тоа ме засегна и викам, значи рестото се од Скопје. 

Имаше и Скопје, бааги имаше во Скопје, ауу..   

Интервјуист: Кога  се качувавте на дрвото горе, шнајдерката можеше да ве види? 

Сведок: Па ме гледаше, она прво ме гледаше и ја ја гледав. Абе сеа ќе ви кажам колку сум 

бил блиску. Дрвото е високо, бадемот, од таа страна нема четири, пет метра и ја ја гледам 

неа и она ме гледа, ја и мафтам, она ми мафта ја и реков седи тука, со рука. И се симнуем 

од бадем, мајка ми зима шише го вржуеме и го фрлив она го зеде, видов. А второто не видов. 

Зошто вториот преку татаба и го пуштив преку јазот рипнав и го пуштив. И после тоа не ги 

видовме, изгледа ги однесоа.  

Интервјуист: Колку далеку бевте од дрвото до шнајдерката? 

Сведок: А бе, блиску бев, блиску е дрвото, дворот ни беше до самиот пут, тоа кај што 

проваѓаат, пут имаше еден, јазот и монополскиот, едно три четири метра нема. А ја одозгора 

ја гледав наведнато дрвото на пут, дебело дрво бадем. 

Интервјуист: Имаше ли шнајдерката во Монополот внатре ѕвезда или нешто на ракавот? 

Сведок: Имаше, абе сите имаа и најмали деца имаа. Сите имаа, оно мора да се познава дека 

се Евреи, така им било, после јас случав дека уште кога ги зимале од дома им ги ставале 

тие. Јас незам друго понатака, како било што било, незнам. Од дома како ги зимале не знам. 

А пред врата знам како ги носеа, пред Монополска врата и унутра како ги ставаа. И кога ги 

товараа на другата страна кај Кисела Вода . 

Временски код: 35:07 

Интервјуист: Ми кажавте дека неколку пати сте влегле внатре во Монополот. 

Сведок: Стално сме влегуеле., стално сме влегуеле, сме прерипуеле, извади ја тарабата тоа 

скапана, тоа пикни се унутра. Ама нас не не дираа знаеш кои не дираа, чуварите на 

Монополот, тое се праева, а други не. Ама видова и они после, ајде. Монопол имаше многу 

убави паркови унутра, дрвја се. 

Интервјуист: Кога влегувавте внатре во Монополот, Евреите надвор во дворот беа.... 

Сведок: Не, не види. Понекој пут кога беа надвор не смеевме, не влегуевме. Али кога се у 

унитра влегуевме, поминуевме преку, они преку џамови све викаат плачат кога проваѓавме. 
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Само кога ги носеа кај Монопол, тога ние седевме карши и гледавме како ги товараат. Толку 

едно четири, пет метри од нас проваѓаат. На тоа скаличено ќе ги стави и ајде, ќе ги затвори 

со катанец, друг вагон. Ти викам, поручек, така околу шест саат беше, не знам тачно отиде 

цела композиција накај Београд, Србија. Е ноќта па дошол друг, па друг, тоа е било многу 

седум илјади.  

Интервјуист: Кога влегувавте во дворот од Монополот, што межевте да видите внатре? 

Сведок: Унутра? Кога не се они тука, расфрлено, алишта, што немаше, све расфрлено по 

тоа. Е сега кој влегол во Монополот после кога ги собрале, што зеле, они имаа многу злато. 

Бугарите се напраива мултимилионери од нив, мултимилионери се напраива, они имаа 

злато е они ги знаат кои се, све. А кога ги расчистива сите, не само јас, пуно деца сме зиркале 

унутре, али ни било стра да влеземе унутре за да не ... Еве за овие златнициве у базентот ќе 

не утапаа Бугариве.. што искате вие мамката ваша мрсна, тоа беше.  

Интервјуист: Кажавте дека возови доашле кои ги носеле Евреите од Битола и од Штип. Вие 

ги видовте возовите како влегуваат внатре во Монопол? 

Сведок: Не може, они мора да биде, да иде преку триангла да иде, имаше, уште стои таа  

триангла тука, може ишле за Жеков, ние што ја викавме Путник, а од Битола и од Штип 

мора да влезе у станица, таа Жеков или Путник, а назачки да влезе, тој колосек беше само 

за Монопол до тарабите, тој едниот колосек. Самиот колосек до Монополот иде.  

Интервјуист: Колку пати влеговте од прилика во Монополот? 

Сведок: Оу, многу пати ... 

Интервјуист: Додека беа Евреите внатре. 

Сведок: И додеа беа и после нив, стално, абе стално идевме. Кога почна 45 да се праи едната 

зграда, ја праеа Герамнци заробљеници, имаше еден чувар Шакир се викаше. Ама недела 

не се работеше, ама ова  дизалицата што се вуче песок со макари, горе ќе не вучат, а доле 

песок има и мене ми се десило тоа, ме вржаа тоа другарите и ме вучат и од таа страна рече 

еден Шакир иде, и ја пуштија тоа макарата и вр. вр, вр и до тука у песок. И Варадрџии, по 

Вардар сме ишле многу, дума да нема. Така е ова ти е вистина да знаеш. Не лажам очи да 

немам. Шо знам, то не знам не можам да го кажам.  

Интервјуист: Каква боја беа униформира на бугарските војници? 
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Сведок: Бела со црни и капа, овие округли капи, како ги викаат ,овие, овака вррр.... имава  

сабји, овие другите војници обична зелена боја имаа, да така зелена боја со капчиња и тука 

имаше бугарски лав, а оние на коњаникот, бели со црни, дотерани со сабја на него, ее..  

Временски код: 40:58 

Интервјуист: Кажавте дека видовте  возот кога  влезе во Монополот за да ги носи Евреите? 

Сведок: Не, можеби дошол сабајле рано, се откачила изгледа машината си отишла тука беше 

ложилница и почнава да ги ностат, дал беше, мислам поручек беше, после ручек, и почнаа 

да ги носат ајдеее. Од тука со полиција бугарски полицајци, едни ќе отидат ќе ги однесат, 

па други и се така док да се наполни и кога ќе се наполни, јас реков и прееска , преку таа 

Жеков станица, таа Путник се викаше мие ја викавме Путник станицата за накај Београд. Е 

сега навечер дал носеле тоа не знам. А вероватно, тие чим почнале првата тура ја внесова 

отпоручек. 

Интервјуист: На која далечина стоевте од возот?  

Сведок: Кога ги товараа? Па нема пет, шест метри толку стоевме до другата монополска 

зграда на скали седевме мие, пуно деца седевме а нив ги ставаат, ги редат. 

Интервјуист: Дали Евреите имаа нешто, дали носеа нешто со нив додека влегуваа во 

вагоните? 

Сведок: Па некои носева така нешто, али немаа, не носеа, немаа, не им даваа сега зградава 

кај ќе идеме, тоа беше пуно со ствари, пуно. Јас реков и прееска Бугарите се направија 

мултимилионери, имало јас сум така слушал, после тоа дека некои Евреи убави пари дале 

за да избегаат. На Бугаринот ќе му тапне и ... 

Интервјуист: Може да ми кажете колку вагони од прилика имаше композицијата што беше 

внатре, внатре во Монопол? 

Сведок: Па веројатно... едно, мали тоа беа, едно дваес, дваес пет вагона имаше. На секој 

вагон пишуе БДЖ, БДЖ... 

Интервјуист: Видовте тоа што го пишување на ваговните? 

Сведок: Па како не видов еее. Секој ќе го види тоа бројот БРЖ, БДЖ, БДЖ...секој ќе го види 

. Е сеа не знам да ви кажам право кој го пратеше возот, дал Бугари или Германци кога идеше 

за Србија. Тука не знам, а вероватно Бугари го прателе, вероватно Бугарите го прателе. 

Германец не, Германецот само ги зимал таму од Србија негдека и ги носел ги убивал, а 

Бугаринот кај нас праеше лом. 
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Интервјуист: Видовте ли германски војници во Монополот? 

Сведок: Во Монопол, не немаше, јас ви велам само бугарска војска. Е од како си отидоа 

Евреите, тогај надојдоа, кај што беа овие вагониве стаени, тука доваѓаа Германци што идеа 

за Крит таму  за , тоа знам, сум им продавал пола ракија, пола вода. Немало, ке идам по кмр 

сајпе, сајпе, сајпе е сапун да ми дае леб, пексимит они имаа едни бели вака, е тоа сме праеле, 

нема....Абе мучени сме и ние, ептем, да ти кажам јас, мојата генерација и од 34, 35 година 

сите сме ние мучени, сме немале. Еве ви кажуев и прееска тој  јаде леб со маст и пипер ја 

го ударам со тупаница му го земам лебот, и он плаче.  

Временски код: 46:00 

Интервјуист: Кога ги товараа Евреите во вагоните, дали видовте случаи на физичко 

наслилство, како некој ги удира? 

Сведок: Ги удараа со кундаци, со кундаци. Некои не сакаа да се качујат, некои не сакаа... ги 

буткаа со клоци, а поише со пушките со кундаците. Така да. Ова го знам чисто, сеа ми доаѓа 

една слика како било. Мучени беа, ептем мучени. За тоа нема збор да се каже ги мучеа. 

Интервјуист: Ми рековте ги удираа со кундаците, кој ги удираше? 

Сведок: Бугарски војници тие што ги качуева, ја раков некои нејќеја да се качат па го бутка 

го удара и со кундак, гледав, ама вака напикани, после  со тоа куката ќе затвори и со катанец 

ќе ја стисне, па на друг, па на друг и така. И ќе го напунат скроз колку ќе собере, ќе викнат 

железница и ви реков го носат, е сега тука се седумилјади и нешто луѓе, колку композиции 

отишле, не знам, тоа и ноќе ишле, од единаести март 43 до 21 исто март 43, после тоа 

немаше ни еден, сите отидоа.   

Интервјуист: Можевте ли да слушнете што им зборуваат бугарските војници на Евреите? 

Сведок: Како не, бугарски зборим, ја еве сега бугарски ќе ти зборам, јас знам бугарски да 

зборам, школо сум учел, па не тераа со сила да учиме тоа ер мало, ер големо, тоа све ќе те 

испотепаат, у ќуш ќе те стави на песок да клечиш. Малтретирава да ебам мамка ви мрсна, 

да ебам мамка ви еврејска, само викаа и ги пикаа внатре. А бе тоа е немачка пропаганда што 

ја дадоа на Бугарите, а овие се ептем, они ги малтретираа, проблем не е имало у некои други 

работи. Бугарите влегуева и на наши познаници у маало и правеја бели.. Бугарите беа 

опасни. А они останаа и ден денеска опасни, такви се тие, таков им е менталитетот. 

Интервјуист: Кога ми кажувавте за базенот,кога влеговте внатре, што можевте да видите 

внатре? 
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Сведок:Пари .  

Интервјуист: Не само во базенот, во Монополот внатре... 

Сведок: Расфрлано, што не можеш да видиш, што немаше да видиш. Ние деца не сма знаеле 

што е ова, како е ова зашто, ама куфери, торби, облека шо немало. Све нешто нај, нај, нај... 

Они зубите ги ваделе ги фрлале златни .... 

Временски код: 50:20 

Интервјуист: Какви заби? 

Сведок: Златни заби. У базентот имаше. Видиш они за вода умирале и да ти даде тебе солена 

риба да јадеш, а да не ти даде вода, ништо тоа е не знам како да речем, пропаст. Да се давиш 

да не ти дадам рука да те извадам Ете тоа е. 

Интервјуист: Кога влеговте во базенот, зборувате ние влеговме, кои бевте? 

Сведок: Пет, шест души, имаше цело маало мушки што бевме. Али ја бев чауш. Стварно не 

се тука, има умрени некои, ја бев чауш да ти кажам многу искрено. Ја бев јак ко тепач ја се 

тепав ала, ала, отворено ти кажувам нема кај мене криење сите деца од маало плачеа, ама 

кога ќе ги викнам сите доаѓаа, е сега што сакаш да ти кажам.  

Интервјуист: Ми кажавте дека во базенот имаше златници, прстени.... 

Сведок: Да, прво водата ја исчистива, донесоа моторче ја исчистија водата ја извадија 

водата бо, бо, бо и после ни рекоа ајде влегујте унутра,  нас, ние десет души и  ни даде што 

лопати и кофи едни све, збирај у кофа. А мие не,, Сега да ми е, сега ја би тражел. Земава 

они натоварија, а тоа беа тие главни што беа во тутунов комбинат у тоа Монопол, тие имаа 

напраено пари и тие  44 година одеднаш ги снема и војска и сите ги  снема Бугарите, мислам 

капитулирале избегале. Тие пари, тие знаеле, имаат направено пари.. 

Интервјуист: Кога ми раскажувате за базенот, ми велите тие ја извадија водата, тие ни рекоа 

да влеземе внатре, .... 

Сведок: Дојде војник, војник дојде со два-троица и донесоа една пумпа и ја извадија и после 

на нас ни викаат ајде мрсници влевајте ова све да соберете у кофата да стаите и ние деца со 

лопати у кофа, у кофа у кофа и ги подаваме. Не е голем базентот е толку, ќе го видиш сега, 

и им ги дадовме и ние останавеме уклепани, а они, ама не знаевме ....  

Интервјуист: Ми кажавте беа главни, како знаевте дека се главни? 

Сведок: Па имаа они, тие доваѓаа фетфебели, тие знаеш какви се тие обичниот си е обичен, 

а тие кога дојдоа они  знаева све бре, само не можева да се пуштат во тоа да почнат да зимаат 
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док беа Евреите тука. Они зеле унутра од нив, кујзнае колку зеле. Они имаа пари Евреите, 

пуни пари беа со злато, сите златари они беа. Сеа што е оваа Турскава чаршија тоа све беше 

нивно.  

Интервјуист: Некои луѓе со кои разговаравме за оваа проблематика ни кажаа дека виделе 

како се продаваат еврејски работи на улица. Дали може би сте виделе такво нешто?  

Сведок: Не, не каде продавеле, полека, каде продавале... 

Интервјуист: Па по Еврејското маало, да речеме и на некои други места на плоштадите. 

Сведок: А тоа може покуќнина, тоа може. Кога ги зеле нив ете, јас прееска ви реков, 

Бугарите напраиле пари. Јас ве прашувам сеа, ја извини вака што  ќе ти речам, кај им се 

куќите на Евреите, колкави куќи имаа, кој им ги зеде куќите..... А вака мислите стари ова 

пантолони, такви ствари, тоа немало, а покуќнина едно, друго што имаше унутра, тоа може 

да купуеле некој, а вака друго не. 

Временски код: 55:58 

Интервјуист: Кога ја гледавте шнајдерката од дрвото, дали можевте да ги видите и нјзините 

деца во Монополот?  

Сведок: А не беа тука они, не беа тука децата. Слушај они се пазева, ако искачаа, они се 

пазева, не може, они многу децата ги пазева, они старата ќе погине децата не, не сум ги 

видел, а ја ги познавав едно мушко, едно женско беше .  

 Интервјуист:Кога Евреите беа однесени во Монополот, дали вашата мајка ви кажа што се 

случува, дали ви објасни? 

Сведок: Да, да мајка ми ми кажа сироти Евреи, вика ќе ги носат, они постарите си праеле 

муабет, ја не знам што праеле они. али мајка ни ни кажа сироти Евреи ќе ги носат некаде 

изгледа у некој логор. Ни кажуела мајка ни. 

Интервјуист: Кога влегувавте во Монополот и кога гледавте од дрвото, ми кажувавте дека 

влегувавте кога Евреите биле внатре во зградата, а кога биле надвор во дворот не можевте? 

Сведок: Не не пуштаа, не можевме, види сега да се разбереме вака. Ние го праевме тоа кога 

они без затворени, они денски врме ги пуштава али сасвим кратко време и тогаш не си смеел 

да влезеш. Ние сме влегувале сме гледале, ама сме влегувале на наша, никој не не дирал. Ја 

тоа го кажуем тачно дека никој не не дирал, иначе сме влегуеле и кога биле они надвор, али 

поише сме влегуела кога они беа внатре. Што имаше бе Монополот, ќе отвориме две даски 

пикни се под даските унутра сме, стражари немало, војска, ама и немаше многу војска бе, 
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имаше тик, так што ги донеле нарочито за Евреиве иначе, Пекарска чета да,  пекарска чета 

знаеш што е, таму кај што леб правеле, а у Монополот немало толку. Монополот имало 

изгледа одредено луѓе кои се тие, тие руководева со сите, војска, пази може и од војската 

биле против Бигариве, пази тоа е реизично да го зборам ја, а пред тоа не знам како било, а 

ги знам овие што беа унутра ги знам. Тиа, а иначе Пекарска чета пуно војска беше Бугарска 

од Монополот вратата тука, Пекарска чета карши тоа, тоа, пуно војска таму, тоа како 

гарнизон им беше, е сеа шо праеле како праеле не знам. Али овие што беа унутра ги знам. 

Тие не знаеја нас бе дека сме тука, они Бугарчиња не викаа, не Македончиња и ...не пуштаа. 

Како влезе бе мрсник?... Е од тамо.. Е добре, добре, гледајте бе гледајте. А не зборева 

гледајте ги овие Евреите шо ќе им праиме, не. А тоа се знеше уште кога голи ги плукаа и ги 

бутурисуваа. Ја слушав од стари луѓе, ќе се соберат у маалото жени или кај нас или кај некој 

друг и тоа муабет и тоа беше муабетот у вези Евреите. Дискусија праева, имаше млади луѓе 

кај нас шо беа ... 

Временски код: 1: 01: 30 

Интервјуист: Кога зборувавте за Евреите кога ги носеа во Монополот внатре, ми кажавте 

дека ги носеа со камиони. Дали видовте и други случаи кога ги носат со  други превозни 

средства ....  

Сведок: Некои по улица ги носева така со стражари, можеби блиску што биле, а поише со 

камиони. 

Интервјуист: Дали видовте случај кога ги носат да речеме со запрежни коли, со коњски 

коли?  

Сведок: Не сум видел со коњи, не сум видел, а со камиони и пешки сум видел у куп, они 

идат у куп у средина, а ова војскава од страна. А со запрежни коли не сум видел.  

Интервјуист: Кога одеа пешки, колку групи видовте? 

Сведок: Е поше идева со камиони, абе деца дечинска работа, ме разбирате, ќе застанеме и 

гледаме што се дешеава сме  се испореѓале тука до еден зид и имаше воденица една и 

гледаме што прават, како ги.... Абе ги малтретираа. Вратата отворена ќе ја отворат ќе ги 

упикаат тие од камионите ќе ја затворат вратата големи вратите, не е како сега. 

Интервјуист: Колку  групи видовте овие пешки што одеа према Монополот? 

Сведок: Не знам бе како да ти кажам... 

Интервјуист: Отприлика.. 
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Сведок: Они идева во групи, во групи вака идат и ги пикаат брзо, додека од камионите овие 

ги симињаат и ќе затворат. Чим нема, ќе затворат,  а идат од таму ги отвараат вратите така 

праева. 

Интервјуист: Ми кажувавте дека кога влегуваа Евреите внатре им ги одземаа прдметите, 

торбите.... 

Сведок: Да, да, Види они што имаа вишок они им зимаа и фрлаа на куп а нешто има оставаа 

и со тоа влегуева унутра, а у Монопол, тоа кажуваа, пуно тука на даски лежеа кај што 

тутунот стоел, е они тука ги ставаа е они тука лежева. Е сега кога отидова , све беше 

Монополот пун со ствари цел, што немаше, ма ние не сме знаеле што како тоа, не не 

интересирало тоа. Ние дечурлија, ја ви реков пред тоа војската собра се, они знаева што све 

има све знаева, кој како има како нема и реков и пред тоа некои огромни пари дадоа и 

избегава, ги пуштива, затоа Бугарите се напрајва ееее..Бугарите се опасни, они им земаа све. 

У ствари они ги малтретирава никој друг немаше, Германец немаше.  

Временски код: 1: 05: 20 

Интервјуист: Споменавте прееска дека една од зградите во Монополот била полна со 

Еврејски ствари.  

Сведок: Да сега таму ќе идеме има и плоча стаено. А овие двете оваму после се праеја, тие 

не постоева. 

Интервјуист:Како знаевте дека работите на Евреите се во зградата? 

Сведок: Кои работи.  

Интервјуист: Работите кои што им припаѓаа на Евреите. 

Сведок: Па унутра спиева, како не знаевме ние ги гледавме. Видете не можам да кажам 

нешто што не сум видел, сеа ќе видите ќе одиме таму ќе ви кажам колку сум бил јас далеку, 

плачење, викање, тепање таму што не било. Све сме слушале, таа улица таму сите знаеме .. 

Интервјуист: Евреите во Монополот беа сместени само во една зграда или во повеќе? 

Сведок: Јас знам само една, таа кај  што е плочата, а може и друга имало, логички ако имало 

седум илјади, таа не може да ги собере сите. Значи имало и друга некоја до неа, ќе идеме 

таму сеа ќе видиме. Мора да има таму постои кај биле, што биле, таму со стрелки има све . 

Интервјуист: А што правеа со овие работите кои им што ги одземаа на Евреите да речеме 

куфери, торби,.... 
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Сведок: Ги фрлава, не им даваа да ги зимаат со себе, не им даваа да ги зимаат, или ги оставаа 

кога ги носева. Кога се качуваа на воз не им даваа да носат ништо абе голи ги беа... 

Интервјуист: Работите торбите, куферите, остануваа во дворот или ги внесуваа во некоја од 

овие згради ? 

Сведок: Тоа не знам. Ја знам ги гледавме, имам другари кои не се живи ама и тие ќе ти кажат 

јас што ти кажуем, све што било убаво Бугаринот лапнал пред тоа. Еве вие кажавте прееска 

некој кажал Скопјанин дека продавале, ја реков покуќнина шти им станало кога си отишле 

тоа Бугарите го продаваа, не сум го продавал ја или Евреите, Бугарите. Ќе го донесат по 

колку пари толку, зимај давај парите . 

Интервјуист: Поменавте прееска дека имало некој случај на силување во Монополот. 

Сведок: Да имало. 

Интервјуист: Како дознавте за ова? 

Сведок: Па се збори јас реков пред тоа, се слушаат муабети, се собираат у малото кажуват, 

силуеле таа, силуеле онаа, ги тепале ние деца имавме меморија, се слушаше тоа, да од наши 

луѓе, од улицата. 

Интервјуист: Кога ми кажувавте за сцената нкога гим качуваат во возот, ми кажавте дека 

дел од нив од Евреите биле голи. 

Сведок: Имало, да, да. 

Интервјуист: Мислите целосно голи или по долна облека? 

Сведок: Не, испокинати, све им се  гледа само на жени, а и на мужи без гаќи тоа што сум 

видел тоа кажуем, сите тие што се противеле што не сакале ода одат ги малтретирале, а овие 

другиве ..... 

Интервјуист: Биле по долна облека или биле целосно голи?  

Сведок: Не, имаше некои по маица, по гаќи така искинато по прслуче а имаше и мужи без, 

така.. 

Интервјуист: Целосно  голи..  

Сведок: Да, само една кошула испокината на него со клоци ги удараа да влегуваат.  

Временски код: 1: 10 : 05 

Интервјуист: Колку време стоеја вагоните во Монополот? 

Сведок: Тие првата тура што отидоа? 

Интервјуист: Да. 
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Сведок: Па јас реков прееска док не се напунат од крај до крај се напунива и околу реков 

пет или шес не се сеќавам саат навечер, само слушавме , зошто мие седевме до пругата, сега 

ќе видиш, ќе ти кажам до пруга и они викаат и тоа викање, плач тоа унутра и отидоа накај 

Београд. Е после вечерта кога дошол друг транспорт тоа празни, тоа не знам .  

Интервјуист: Кога замина возот вие бевте дома во куќата? 

Сведок: Дома, па навечер беше тоа. Па не ни даваа, имаше полициски час да, не ни даваа да 

искачаме. 

Интервјуист:Ви благодарам многу за разговорот.  

Сведок: Жална слика било ова што ви го кажуем. Ова е тачно што ви го кажуем . ја на тое 

години во десетата сум влегуел. Ама пак ќе повторам дека бев страшен, ама ја им бев 

чаушот. 

Интервјуист:  

Сведок: Е Евреите беа тука у оваа зграда затворени. Јас бев таму кога ги ставаа. А ова тука 

беше пругата со трансортот со возот. Од тука они ги ставаа у вагоните. Ја реков на секој 

вагон пишуеше БДЖ, имаше едно скаличе, по скалишето се качуева, ги буткава, ги 

малтретираа, док не се напуни цел. Чим се напуни цел го затвораа со му ставаа и после се 

тоа редум натака. А тука  беше големиот транспорт дур до доле таму ќе ви покажам ја кога 

ќе идеме таму. 

Интервјуист: Каде точно стоевте кога ја гледавте таа слика? 

Сведок: Ова баракичево е затворено е сега. Јас стоев тука каде што е онаа зграда, тука 

стоевме неколку души мои другари. Од тука они таму ги ставаа преку тоа имаше една врата 

и сите ги носева таму. 

Интервјуист: Колку вагони имаше во композицијата? 

Сведок: Ја ви  реков и прошли пут, може имаше дваесет, можда дваесет и пет. Тие беа мали 

вагони што носат животини едно друго, али имаше многу, и ако го броиме од крај до крај 

тоа беше голем транспорт. 

Интервјуист: Што можевте да видите , опишете ми ја сликата? 

Сведо:Шо можев да видам, кога ги качуева, плачење викање, страотија нешто беше, ги 

буткаа со сила Бугарите да се качат унутра. Овие ги буткаат, овие се противеа некои не 

сакаа да влегујат, меѓу тоа онио со кундаци ќе се напунеше тоа и... Сега е друго ова, не беше 

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



тогаш вакво. Монопол беше со едни тараби мали куси така, сега видите како е напраено, 

сега ова е деликатесно . 

Интервуист: Како изгледаа Евреите кога ги внесуваа во вагоните? 

Сведок: Па плачева, некои бева испокинати, па и некои голи  ги пикаа. Ние деца бевме тука 

седевме ги гледавме десет години бев тогај , дестеа година терав, кукаа, плачеа, многу 

викање док отиде транспортот, транспотрот отиде преку, реков ја таа станица се викаше 

Путник по Скопски,  по бугарски ја нарекоа Жеков, кога отиде викање беше тоа навечер, 

али не давава да се , тоа имаше полициски час, Бугарите не даваа да се искача надвор.  

Интервјуист: Што можевте да видите во дворот? 

Сведок: Распружени алишта, торби, кондури, што не, куфери, што си понеле сите од дома, 

они мислеле ќе ги носат негде, овие не им дадоа да носат ништо со себе. 

Временски код: 1: 15: 18 

Интервјуист: Ми рековте овие кои се тие?  

Сведок: Бугарите, ја за  Бугарите зборам, Бугарите беа све и свечега овде у Скопје. Германец 

немаше, ја не видов Гаерманец само Бугари. Таму беше пекарска чета. Првата врата кај што 

влеговме одозгора таму имаше војска Бугарска, таму се печеше леб они биле осигурани, во 

случај на.... тука имаше војска многу. 

Интервјуист: Ми кажавте дека сте влегувале во дворот додека Евреите беа во зградите. Во 

кои згради беа? 

Сведок: Во оваа овде, а мислам дека и во таа имаше, ете тука беа они, ете тука стаени на 

спрат доле кај што има бали кај што ставаа тутун они спиеја тука на даски некој горе, некој 

доле, кукање плачење.... 

Интервјуист: Ми кажавте дека можевте да ги видите на прозорците.  

Сведок: Да, гледава они, зиркаа низ прозорите, али на нас не не закачава што сме ние 

Скопјани, десет дванаесет души во комбинатот. Не не закачаа. Само ќе не види Бугаринот 

,мамката ваша мрсна, гледате, гледате вика. Сега назачки ли да се свртам. 

Интервјуист: Каде се наоѓаше вашата куќа? 

Сведок: Таму, е таму. Е онаја со .. 

Интервјуист: Со кого живеевте во куќата? 

Сведок: Татко, мајка, браќа имав, уште двајца браќа, тогај млади бевме . 

Интервјуист: Секој ден можевте да видите што се случуваше внатре во Монополот. 
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Сведок: Кога беа тука да, тука да, кога отидоа после нема што ќе се пикаш унутра кога нема, 

ние и така се пикавме, ја од оваа зграда паднав од горе, ме дигнава со јуже, стражарот 

свикава другарите ме пуштија .. 

Интервјуист: Ноќта кога замина возот се наоѓавте тука во куќава? 

Сведок: Да, оу, па тоа беше цела улица, од втора врата од Монопол се до овде сите све 

поседнати бевме, цел народ беше, после ги испобуткаа.  

Интервјуист: Колкубеше часот отприлика кога го слушнавте возот? 

Сведок: Ја мислам пет и шестнавечер беше така. Не можам точно да кажам сега, али мислам 

навечер ги однесоа. Пискање, викање и возот од вака натака отиде. 

Интервјуист: Кога разговаравме прееска ми кажавте дека  кога ги депортирале 

македонските Евреи дека ве повикале внатре да влезете во базенот. 

Сведок: Не не повикаа они. Ние бевме, ние сами влеговме дечишта и застанавме тука го 

гледаме базентот пун жути... 

Интервјуист: Каде се наоѓаже базенот? 

Сведок: Па тука,  

Интервјуист: Покажете ми  

Сведок: Јас мислам имаше орав еден. Тука е тука. Еве видиш јас знам по шахта еве една ја 

гледам тука, тука вода се пушташе. 

Интервјуист: Аха и ве повикаа, ви рекоа влезете.. 

Сведок: Не, ние гледаме. И они од оваа страна дојдова тие  што ви реков Бугарите, ама беа 

све. Што гледате вие бе тука мамката ваша мрсна .. И  ние ете гледаме шо... Е добро седите... 

И дојде еден војник со пумпа за вадење вода. Ја извади водата, влезете внатре вика. И 

влеговме ни дадоа лопати и у едни канти све собравем и они ги онесова.  

Интервјуист: Рековте се собраа. Што имаше внатре? 

Сведок: Златни работи све беа. Све злато имаше у базентот. Имаше еден Гоне Ценич тука у 

Тутунов комбинат работеше он не смееше да ги пипне. 

Интервјуист: Какви златни работи може да ми опишете? 

Временски код: 1: 20: 00 

Сведок: Е сеа ланчиња, пари, разбираш, зуби златни све фрлено беше. 
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Интервјуист: Кога ви кажаа да влезете внатре во базенот, тоа овични војници беа или 

офицери? 

Сведок: Офицери беа , тука со по бугарски нивни. Војници немаше тука, војници од страна 

гледава тие обични, ја прееска ви кажав со капиња со овдека лавче, тие беа.,  

Интервјуист: И потоа што се случи со работите? 

Сведок: Си ги земава тие и си отидова.  Им кажаа на војниите земајте това и носите и они 

отидоа. Ние останвма отепани тука. 

Интервјуист: Колку време бевте во базенот? 

Сведок: Кратко, малку нема полсаат. Тоа кал беше, го собравме со лопати и у канти ги 

однесоа. 

Интервјуист: Се сеќавате ли колку канти собравте?  

Сведок: А не,  не се сеќавам точно, углавно имаше едно пет шест канти собравме ама све со 

кал, али сосе пари , до врв  ги пуневме.... 

Интервјуист: И потоа си заминаа? 

Сведок: Готово они си замнинава и ние деца трчај низ Монополот сите си отдовме дома да 

ручаме, нема што да се .... 

Интервјуист: Добро. Каде се наоѓаше вашата куќа? 

Сведок: Еве ја  овде, само дворот ни беше уште до пола зграда. Двор  имавме, тука беше тоа 

што ви реков бадемот, па јаз имаше, па тек тогаш оградата беше на Монополо. Ама го зедооа 

и така го затворија. 

Интервјуист: Значи веднаш до вашата куќа, оградата ве делеше од Монопол. 

Сведок: Да ова е после праена зграда и таа другата тамо, до пола ова ни беше двор, и јаз 

течеше еден голем и после до јазот имаше тополи и после оградата на Тутунов комбинат. 

Монопол . 

Интервјуист:Оваа шнајдерката што ми раскажувавте што и фрлавте вода, каде стоеше?  

Сведок: Таму, таму стоеше не се гледа од овдека, уште понатака бевме ние, таму беше 

багремот и врата имаше дрвена и она таму стоеше на улазот унутра, оние беа тогаш пуштени 

и она дојде ги фрли тоа . И ја им дадов после тоа едно шише мајка ми направи и тоа го 

фрлив од бадем, а втрото искочив пројде Бугаринот со коњ и со сабја, и ја он отиде како од 

овде до зградата ја тап се стрчав и го пуштив шишето со вода. Ама он ме видел и дојде, тап 

ме фати за рака и ме вучеше и така ме спаси неговиот командант. 

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



Интервјуист: Значи оваа ограда не се наоѓа на исто место како.. 

Сведок: Не не.. до пола е нашио двор кај нема, тоа се све нови згради напраени, а од 

Монополот ова е ... 

Интервјуист: А оградата како изгледаше 

Сведок: Дрвена со даски, повучи ја и пикни се ние и шетај низ Монопол така беше. 

Интервјуист: Колку беше висока оградата? 

Сведок: Толку вака, абе скапано се беше, немаше. 

Интервјуист: Каде се наоѓаше вашата куќа? 

Сведок: Ете тука е ова пенџериња кај се, ќе ти кажам. 

Временски код: 1: 25: 15 

Интервјуист: Тука се наоѓаше вашиот двор? 

Сведок: Да унутра сите куќи.. 

Интервјуист: Каде ми кажувате унутре, внатре, каде? 

Сведок: У Монополот. 

Интервјуист: И тука се наоѓаше и оградата? 

Сведок: Да све, све и јаз имаше тука, тополи. 

Интервјуист: Каде се наоѓаше дрвото каде што стоевте? 

Сведок: Кај што беше вратата унутра  

Интервјуист: Ќе ми покажете? 

Сведок: Унутра е тоа тоа е сечено, сечено е нема еее одамна е отидено тоа. 

Интервјуист: И од тука од овој двор ја фрлавте водата . 

Сведок: Да да. 

Интервјуист: Значи од овој двор.... 

Сведок: Да да, оваа куќа не беше немаше, после е праена таа.. 

Интервјуист: И овде ја отваравте оградата од каде влегувавте. 

Сведок: Монополските до тука тараби беа, кај јазот кај што поминуваа . 

Интервјуист: Кога се качувавте на дрвото на бадемот, што можевте да видите внатре? 

Сведок: Па јас кажав прошли пут гледав како идат шетаат, како и фрли на мајка ми таа 

книжиче едно  и пишуваше тражиме вода. И ние и фрливме. 

Интервјуист: И кога бевте качен на дрвото можевте да видите се ? 

Сведок: Сѐ се гледаше таму, па отворено беше , отворено беше. 
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Интервјуист: И што можевте да видите од дрвото? 

Сведок:Шетаат, викаат, тражат, да јадат да пијат, вода највише тражева, вода, зошто им 

давава солена риба. 

Интервјуист: А бугарскиот војник кога дојде.. 

Сведок: Он шеташе по улица со коњ и кога ме виде втор пут кога го фрлив ме фати за рука 

ќе ми ја искинеше руката од вратата.   

Интервјуист: И тие деновите додека беа внатре, вие секој ден се качувавте на дрвото? 

Сведок: А, не секој ден не, после, они секој ден не искачава, не ги пуштава да искачаат 

стално. Кога ќе ги пуштат ги гледавме, ама таа жената на мајка ми шнајдрека што била 

мајсторката , тие две шишиња и више не ги видовме. Не се појавива.  

Интервјуист: Фала ви многу. 
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