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Интервју со Голуба Бочварска 

 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. 

Интервјуист: Ви благодарам што се согласивте  повторно да се сретнете со нас. 

Како  се викате? 

Сведок: Голуба  Бочварска 

Интервјуист: Кога и каде сте родена? 

Сведок: Во Штип, први април 1931 

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

Сведок: Јас сум била многу мала. Јас сум била дете тогај. До четириестрета ли. Се сеќавам 

на бомбардировките, со семејството се криевме имаше ровове ископани по градо, се 

криевме на лојзата во природа, додека завршат. Беше оскудно, купонска система, економски 

слабо сите стоеја. Штип е занатчиски град  и трговија имаше меѓуто најголем дел сиромаси, 

аргати, службеници, помошници некаде  така. Мажите, жени ретко тогаш работеа. Сите 

жени беа домаќинки, деца чуваа, готват, чистат и тоа е се. 

Интервјуист: Ми зборувавте за Штип пред втората светска војна. Кажете ми какви, кој 

националности живееја во Штип? 

Сведок: Во Штип најголем дел, Македонци, меѓутоа имаше и сега има Турци, Роми и Евреи. 

За други не знам. Со тие имаше си соживот населението не беа антагонистички 

расположени према тиа малцинства, можда малку со Ромите не, а иначе со Евреите со 

Турците и се одеа на гости со нашите. Они Турците подобро изгледаа, они беа еснафи 

каондурџии, така, додека Ромите ковачкио занаат и друго ништо.  

Интервјуист: Со што се занимаваа Евреите во Штип? 

Сведок: Евреите сите со трговија, трговија имаа. Тоа беа мали продавници, некои поголеми, 

некои помали, мешутоа  за тоа време у Штип само најбогатите штипјани имаа дуќани, било 

за зеленчук, овошје, а Евреите највече имаа за текстил на метражи и книжари. Замислете 

тоа време у Штип колку мал беше две книжари имаше. И двете го држеа Евреи, на тоа многу 

убаво се сеќавам, оти за школо што ни требаше одевме по книжарите да си купеме. Е со тоа 

се занимаваа, немаше ја не се сеќавам, додуше јас сум била мала за да толку знам, десет 

години дете шо може да знае толку само знам, дека имаше едно семејство у мојто маало 
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што беше како тенекеџија правеше некои дулчиња тоа од Евреите, а другите шо ми беа 

најблиски комшии они беа трговци, трговија, дуќани имаа, со текстил, дали книжарата беше 

нијна не знам. За тоа што уште кога одат на работа они се дотерани како службеници шо 

одат на работа, а овие наште ако е аргатин одат победно облечени. Они беа по ситуирани и 

подобро се носеа и подобро се  хранеа колку што сум можела ја да забележам и што сум 

правела маабет со мајка ми и сос тие нејните врснички Еврејки шо беа, дружеме се, 

дружеме.  Имаше соживот со тие две семејства. Ние исто си ги ословуваме тетка Стерина, 

чичко Сион како што е името, тетка Ханула, како се викаа Сарика,  Дорика, децата тоа, Така. 

Вие ме прашајте шо ве интересира, ја не знам шо да кажам. 

Временски код: 6:40 

Интервјуист: Одевте ли во куќите на овие соседи ваши, дали одевте на гости? 

Сведок: Да, особено ние децата, не како у нашите, оти у едното семејство децата беа помали 

од мене и не ми одговараше со нив да играам, а во другото семејство постара една ќерка, 

многу постара од мене, али улевале сме оделе сме, они знаеја нашински, совршено 

нашински, знаеја за зборат македонски. 

Интервјуист: Освен овие три семејства кои живееја во вашето маало каде живееја Евреите 

во Штип? 

Сведок: Поред Отиња, од десната страна на Отиња, претежно сегашниот хотел нов, до 

црквата, до  Борчовата куќа, а и преку реката и тука имаше две три семејства, музичкото 

школо дека беше и еве две семејства у мојто маало, а еве јас живеам над старата гимназија 

ако ја знаете, или еве сега и новата е таму па нагоре. Овие за кои јас знам семејства у нашето 

маало живееја на левата страна на реката на Отиња.  

Интервјуист: Одевте ли  во Еврејското маало како дете? 

Сведок:  Да одев. Еврејското маало беше типично густо, куќа со куќа, куќа до куќа, у секоја 

куќа оди таму, они живееја во едно и во секоја куќа имаа вода помпи, одили сме и да пуниме 

вода дури, одиле сме и еве што има две у сликата  другарчиња, одила сам и кај ни дома да 

земеш тетратка да препишеш нешто, така. Они мајките љубезни, обавезно, не како нашите 

мајки нема што да ти дае, ако има некој ора дома или такво нешто, ако не, кај ни некое 

слатко направено, побогато, едноставно тоа можам да го кажам и сум го чувствувала према 

тоа  како се они дотеруват у облеките, како се облекуват, како се хранат, имаа еден типичен 

колач ли да речем што го правеа, ама и они немаа дома шпориња тогај , носеа на маалската 
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фурна. Икога ќе видиме толакво, плех голем, бело брашно се направено и у натре живи бели 

јајца боцнати. Тоа ми било многу чудно и сум питувала што е. Три четири јајца живи питам 

ги живи и на фурна   и сега они се  со лушпата печат и со тестото. Нивни деликатес некој. 

Инаку имаа многу, многу спремаа мираз за ќерките, многу мираз и тоа поразличен од нашио 

како ние што спремаме за нашите, се облека, се облека, нешто има и постелина и облека.  

Временски код: 10:35 

Интервјуист: Овој колач кој што ми го кажувавте сега, го пробавте  некогаш? 

Сведок: Па едншка девојчето ни изнесе, рекоме и тоа помало беше од нас нели, викам вие 

па сѐ минете поред нас не ни давате од тај колачо и донесе едно парче, ама нема јајце тамо,  

така  благ колач како милиброд наш ние што го праиме милиброд, таков беше.   

Интервјуист: Ми кажавте, тие две кои ги видовте на сликата, тие значи беа ваши 

соученички, учеа во вашето училиште? 

Сведок: Да у нашта стаја, не само у  училиште. Со тие што сме на сликата сме се од исто 

оделение. На таа учителка деца.  

Интервјуист: Можете ли да се сетите на нивните имиња? 

Сведок: Не, за жал ете  забрави ги, од маалото се сеќавам а нивните забрави ги. Двечки беа 

само. 

Интервјуист: Како ги викаа Евреите во Штип? Дали имаа друго има по кое ги викаа? 

Сведок: Ја не знам, Евреи, Евреи друго не сум чула за друго име. А кое друго има? 

Интервјуист: Некои луѓе со кои што разговаравме од тука, од Штип ни кажаа дека Евреите 

често пати ги викале и Чифути.  

Сведок: А, а, има, точно е. Има еден наш Македонец Чифутов се презива и баш питаме, шо 

бе да не е Евреин, па малку и така му е фацаата, не вика многу се дружеше со ни и завикаа 

го Чифут, уште дедо му и Чифутови. Да, не се сети одма. 

Интервјуист: Ми кажавте дека одевте во Еврејското маало. Некој луѓе со кој што 

разговаравме од Штип од тука ни кажаа за една приказна што кружела вака за одењето на 

децата во Еврејското маало. Дали ја знаете таа приказна, дали сте ја слушнале? 

Сведок: Ја сум ја чула, али чула сам ја дека наше дете ќе земат, така ли наше дете ќе земале 

да го заклале па да се пресешат, али тоа не е точно, затоа што и мајка ми ќе ми кажеше 

зашто одеше и мајка ми таму и другите комшики кај ни и они доваѓаа, незнам со сигурност 

да зборам ама тоа сам го чула, точно и Чифути оти ги викаа и тоа е точно. Е, нешто тоа 
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Чифут значи по наше расудување, на старите што сум слушала, скржавец и за тоа кога некој 

нешто сака да не ти дава викат е ..... Чифут, у тај смисол, а шо значи самио збор Чифут 

незнам.  

Интервјуист: Кога ми зборувавте за вашиве соседи Евреи, ми кажавте неколку имиња ми ги 

набројавте, можете ли да ми кажете кои луѓе беа од кое семејство, само како имињата од 

кое семејство? 

Сведок: Да, да. Едното семејство е маж и жена Стерина и Сион, а Сион имаше сестра Бојана 

она беше џуџест раст. Нити се жени, нити ништо, тука си остана со брат и да живее. Стерина 

и Сион имаа две деца Дорика, постара и помалото машко забрави му го името не знам како 

се викаше. Тоа е едното семејство од моето маало. А другото семејство на мажот не му го 

знам името за тоа што го викаа Рабиниер, он беше рабин Еврејски духовник, а жена му тетка 

Хану, Хану се викаше. Имаа само една ќерка Сарика, многу убава, постара од мене , можда 

и десет години постара, мома беше, јас бев дете. И со нив живееше брат на Хану, на мајката 

и нон стоп збореа дека Сарика ќе се жене за вујко и за да не иде богатството на друго место, 

биле богати. Ете тоа, колку е точно, како приказна, меѓу то, а потврди прошлио пат и овој 

дека може кај ни, можело така вујкото да ја земе фнуката за жена , потврди го овај Евреино 

шо е тука, он го потврди, дека кај ни може тоа така.  

Временски код: 16:10 

Интервјуист: Кога се расчу за ова како реагираа луѓето во Штип, Македонците, дека може 

со вујкото да се омажи? 

Сведок: Е, ништо и кај Турците имало такво кај ни си има таква им е верата, а кај нас нема, 

кај нас е невозможно крвна врска од прво колено, сега можда може, не знам од прошлоста 

не е било, вујко, брат и сестра, не. А, шо ќе реагират, тоа си е убедување. 

Интервјуист: Ми кажавте дека одевте во куќите на другарките на Еврејчињата. Дали тие 

доаѓаа во вашата куќа? 

Сведок: Да, дури и почесто оти ние имаме голем двор, а кај ни беа збиени куќите, само 

пумпи вода и нема многу двор. Даваѓаа. 

Интервјуист: Кога доаѓаа во вашата куќа дали јадевте заедно, дали се дружевте? 

Сведок: Не, некако ли така беа воспитани, не сакаа да примат многу и дали се подучени од 

дома, не знам, ако е овошје, ако е орасче ќе земат, а нешто да им дадеш овака манџа да јадат 
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не се седнувале, оти они побогато се и хранеа. Може негде да се и јаделе, ја не знам не се 

сеќавам кај нас да се јаделе храна, леб, кифличка тоа може.  

Интервјуист: Кога одевте во Еврејското маало дали имаше таму Авра каде што се .... 

Сведок: Да, имаше Авра, јас сум улевала у Аврата, како дете улевала сам да гледаме 

венчавка, венчавка на Евреи, имаше Авра и таму беше овај мојо комшија духовник како поп 

наш, рабин. 

Интервјуист: Како изгледаше венчавката?  

Сведок: Венчавката ли? Ја не можам да се сетам за обредите, само знам дека у бело 

променета невестата, а оти зборат Еврејски не разбирам шо зборат, то, така, нешто од книга 

чита попо и така биде венчавката. Ние толку како од љубопитство како деца, па иначе 

возрасни не улеваа таму, не ги интересира тоа. Ние како деца тоа, овака игра. 

Интервјуист: Се сеќавате ли кога дојдоа Бугарите во Штип, бугарската војска? 

Сведок: Молим... 

Интервјуист: Дали се сеќавате кога дојде бугарската војска во Штип? 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Дали се промени начинот на живот?  

Сведок: За ни да, за Евреите ако прашате да. Затоа што многу бргу, се сеќавам веднага им 

ставија на портите некои ознаки, на реверите некои жолти ѕвезди, понижија ги сос тоа, 

понижија ги и они колку години тука три години ли беа Бугарите, колку, они почустуваа ќе 

има земе мерка Бугарино, почуствуваа го тоа. Тоа можам да го потврдам со еден пример. 

Една од комшиките дојде кај мајка ми да ја праша, мајка ми се викаше Лимба, вика Лимбо, 

знаеш дека овие што дојдоа ќе ни земат мерка, а може ли кај вас да донесам чеизо на Сарика, 

да ми стое, ако преживееме ќе си го земам, ако не нека остане на твојте девојчиња. Ние па 

три беме. И мајка ми рече, јас морам со мажо ми да се советувам, не ми е тешко да го земам 

ама морам и они, се разбраа и двоицата кажаа им оти не сакат да го земе оти и е жал да го 

земе ако не можете да си го врнете вие тоа. Прашајте некоја друга... Они прашаа друга 

комшика, она зема им го, зема го чеизо, а многу убави работи, а мајка ми и татко ми нејќеја 

оти им е жал, ако не се врнат да остане кај нас туѓо, нејќат туѓо, ако, колку имаме толку 

нејќеме од, они на страдања ќе одат ние па да им го користиме... така. Така беше тоа. Ја и 

прошлио пат овоа ви го кажа.  

Временски код: 21:50 
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Интервјуист: Кажавте дека имале ставено некакви знаци на куќите, какви знаци беа тоа?  

Сведок: Не можам да се сетам шо беше дали беше некој,  важно обележени беа куќите, дали 

беше нешто како некролозите напишано, па закачено дали беше некој текстил закачен не 

можам, не ми текнува какво беше тоа. Не можам да се сетам, важно одбележени и кој шо не 

знае ако дојде од друг град по тоа ќе разбере која е еврејска куќа. Такви беа Бугарите. 

Интервјуист: Кажавте дека носеа нешто и на облеката. Какви значки носеа? 

Сведок: ѕвезда, ѕвезда како брош на реверо носеа они им ставија тоа. 

Интервјуист: каква боја беше ѕвездата? 

Сведок: Жолто, жолто сеќавам се на бојата, жолто, ѕвезда шестокрака ли беше тоа. 

Интервјуист: Дали вашите другарки носеа такви ѕвезди? 

Сведок: А, на децата мислам не, тоа повечкото на мажите, мажите ги гледав, па жените оти 

не одеа никаде, мош и на ни е имало, ама не сум забележила, а мажите на реверот од палтото 

носеа. 

Интервјуист: И вашите соседи, комшиите носеа исто?  

Сведок: Да, да на сите, сите што се Евреи.  

Интервјуист: До која година Евреите беа во Штип? 

Сведок: Како.. 

Интервјуист: До која година Евреите беа во Штип? 

Сведок: Па до кога, четириес трета мислам, отидоа од тука, март, единајсти март ли беше, 

така ко ги иселија со блокада, блокада беше. 

Интервјуист: Можете да ми ја опишете блокадата? 

Сведок: Па, оседна полиција ли беа тоа, или службеници тоа од општината, не знам, 

опседнаа ги нијните куќи и затвори сѐ и ја не знам, таму у Еврејското маало како е било, а 

тука непуштаа никој да излезе и затвориме си ги портите и мајките собраа не шом полиција 

има не требе нигде да одите и дома си седиме, тоа како извесен период и они, а они шо 

правиле, упаднат у нивните куќи и ги изведуват. Ја лично не го видо тоа како ги изведуват 

од портата затоа шо дома не затворија да седиме, да не гледаме призори. И после знаеме , 

дека, кажаа дека со камиони на штипската станица со воз на штиспката железничка 

искачиле ги у оч вагони сите и ги однеле у Скопје у Тутунско комбинат, таму при улазо у 

Скопје имаше комбинат и пругата минеше тука, таму, извесен период таму ден два или 
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повечку са биле, а после од таму у Треблинка право. Така. Тоа лично не сме го гледале тоа 

сме го чуле како беше. 

Временски код: 25:40 

Интервјуист: Во колку часот  беше блокадата? 

Сведок: Не знам, не знам, не знам у колку часот била. Ама шом сам била дома, не сам била 

во школо значи, дома ни затворија да не гледаме, ваљда околу ручок е било, не знам, не 

знам точно. Ногу е одамна, ногу е одамна и кој знајал тоа да си запише, а плус тоа шо може 

тоа да размисли дете од десет години, јас сам толку била. Десет години, ние како жалиме за 

другарчињта, така тоа мислиме, не, на тоа најлошото не сме мислеле, туку дека ќе ги 

прселат од тука. Грозно, голем геноцид биде тоа, отпосле од читање од гледање на филмови 

разбравме сѐ, ама тогај.... 

Интервјуист: Колку време траеше блокадата? 

Сведок: Па, со саати, не знам да кажам јас колку саати са биле, ама со саати знам оти од 

дома не не пуштаа да излеземе нема шо да гледате, нели гледате полицајци одат по улицата, 

Бугарска полиција у близина,  ние преку две куќи беме со овие нашите комшии. Не зман да 

кажам колку саата, ама не е било помалку од два-три саата, они ги изведат ни, ама после па 

дома шо прават кој ги знае. Дома мош тражат нешто да земат вредно, злато, збореше се оти 

злато има ногу кај Евреите, не знам. Али, беа после тие куќи запечатени, запечатени и кога 

си отидоа и кога излегоа ова Бугарите, службениците на бугарската власт што ги избереа 

запечатија ги портите никој да не улева. Тоа се сеќавам. 

Интервјуист: Кога беше блокадата ми кажавте дека ве затвориле внатре... 

Сведок: У двор, не ни дадоа натака... 

Интервјуист: Можевте ли да видите нешто да речеме од прозор, што се случува на улицата? 

Сведок: Не,  далеко е тоа да го гледам. Како ги изведуваат  ли?  Не, далеко е преко две куќи 

и плус потрата им е накај сегашнио здравен дом, а на нас на другата страна. Не. Не се гледа 

од мојта куќа не се гледа. 

Интервјуист: Ми кажавте дека имало бугарски полицајци. Вие ги видовте полицајците кои 

што беа на улицата?  

Сведок: Не , кажуват, шо кажуват, не излеваме, рекова блокада и ние не излеваме, сигурно 

така е било. Кој ќе ги изведе, нема сами да излезат они. 

Интервјуист: Дали можевте да слушнете нешто што се случуваше додека траеше блокадата? 
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Сведок: Не, не, па тоа е растојание од пеесет метра и повечку од таа куќа до нашата, да 

чувам псикотници или такво нешто ако мислите не сум чула. Не сум чула и.... 

Интервјуист: Дали слушнавте некакво превозно средство кое што се движи по улицата? 

Сведок: Да полиција имаше, мош некои џипове ли да е имало тогај, незнам. Осеќаше се 

тмурна атмосвера и на комшиите на сите им е тешко оти не е свадба нешто па да се 

расположат, знаеме штом ги изведуват не сме замислувале за најлошо до нож, ама знаеме 

дека нешто ќе ги затворат у затвор, такво нешто. Непријатна работа се случува, беше 

присутно дека е така. 

Временски код: 30:37 

Интервјуист: Дали слушнавте камиони, звук од камиони? 

Сведок: Како.. 

Интервјуист: Камиони, дали можевте звук од камиони да слушнете?  

Сведок: Е нема, они са подоле од мене и право одат натака јас погоре живеам не сум ништо 

чула, не се сеќавам на тоа. 

Интервјуист: Што се случи кога заврши блокадата, можевте да излезете на улица? 

Сведок: Па, пушти се блокадата, почна да се движи народо, кој за работа, кој за школо, кој 

за пазар почна да си оди малку, непријатна атмосвера, сега што биде изведоја ги комшиите, 

каде ги одведоја, шо биде праат муабет едни со други ама живото си продолжува. Живото 

си прдодолжува, јас тоа шо знам сега, дека биле у Монополо скопски , тоа отпосле имам 

книга за Евреите читано, тогај кој ќе ти каже тоа на пример. 

Интервјуист: Ми кажавте дека во куќите на вашите соседи Евреи имало пломби на вратите. 

Сведок: Аха така. 

Интервјуист: Дали видовте дека некои луѓе излегуваат и влегуваат во тие куќи? 

Сведок: Не, не те интересира тоа, дете. Тоа можда татко ми и мајка ми са виделе и са 

почуствувале, можат да се сетат оти возрасни, а ние веднага, таму имаше една плоча 

цеменитрана една пред портата на тие едното семејство, ние таму играеме петкаменци, една 

игра. Затворена, затворена, не не интересира. Така.   

Интервјуист: Кога разговаравме минатитот пат ми кажавте дека оваа вашата соседка 

Стерина дека направила на облеката копчиња од злато. 

Сведок: Да, да. 

Интервјуист: Може да ми раскажете за таа информација? 
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Сведок: Ќе ви кажам само тоа не сум го видела ја лично тоа кажуваа комшиките, имаше 

шнајдерка што мислејќи и правилно си мислиле дури и помалку, дека ќе им соберат златото, 

земала на домашна роба, отишла кај шнајдерката, а и они беа сите шнајдерки, во текстилот 

фустанот целото како закопчана е робата да спасат нешто, да. Тоа ми е од слушање, лично 

ниту  сам видела, ниту, али сигурно е истина, сигурно е истина. 

Интервјуист: Што, дали знаете што се случуваше со имотот на Евреите во Штип? 

 Сведок: Да знам на јавна распродажба. Беше сѐ изнесено се ние како деца само сеир 

гледаме, нити имаме пари да купиме, нити сакаме И тоа беше, знам го и местото дека е, на 

местото веднага до Аварата, до нината Авара и лицитација од општината луѓе извадено 

направено за гледачите кој гледат како еден круг на сред предмети и они покажат еден 

предмет... овоа се продава за толку пари, кој ќе даде повечку тој ќе го земе .. И сега кажуват 

еден рече нададе и кој даде највечки, шо знам у таков смисол нешто како лицитација, 

продаваа столове, нешто масички, креденчиња, па облека, тоа, да, такви работи 

домаќинството, од домаќинството.   

Временски код: 35:40 

Интервјуист: Како се знаеше дека ќе има продажба на работите? 

Сведок: Епа никако, не знам дале е било тоа објавено со барабан имаше тогај, ама можда е 

било објавено, ама ја како дете па застаанувам, од школо ќе ги видеш сите таму застанати 

и ќе застанеш и ти. Буткаш се таму да можеш да видиш тоа и видеме што е работата, на сред 

ствари, облека, така тоа ми е у сеќање, како на куп и општината ги продава на населението. 

Интервјуист: Кога кажувате дека општината го продаваше на населението, мислите луѓе 

кои што се од Штип кои што ја вршеа продажбата? 

Сведок: Па и имаше и еден штипјанец ама другите не ги познавам, може са биле штипјани 

мош са Бугари тука што беа како чиновници, они тоа го правеа. 

Интервјуист: Тој човек што го познававте од Штип.. 

Сведок: Да, Митко, Митко Гајдарџиски се викаше.  

Интервјуист:Вие го видовте него како стои? 

Сведок: Да, да гледав го. Него го познавам, другите не ги познавам, не ги познавам, може 

са биле штипјани и тие, ама ја како дете него го само позна. 

Интервјуист: Колку пати гледавте таква продажба, аукција на еврејскиот имот? Колку пати 

гледавте таква продажба на еврејскиот имот? 
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Сведок: Па едншка, едншка ја гледа само. Не знам ни дали е имало повечку пати. Еден ден 

тоа, неколку сааи там, тоа, само тоа го видо. 

Интервјуист: Може да ми кажете отприлика колку луѓе имало кога траеше продажбата? 

Сведок: Не можам по слободна процена сега, оти беше тоа како круг направено, може 

имаше и преку сто души да речем наоколу  кај што са, граѓаните што сеир гледаа, а унатре 

два-троица ли колку таму од општината службеници што продаваа и стварите што са 

ставени што ги продаваа.  

Интервјуист: Овие луѓе кои што беа од општината.. 

Сведок: Да.. 

Интервјуист:Дали беа качени тие на нешто горе или стоеја долу на земја?  

Сведок: Доле стоеја и до ни предметите и како сега, на пример перниче фане го продава се 

за илјаду динара, ако не се јави никој симнат, ја па качат, шо знам не можам да се сетам 

многу убаво, важно тоа беше права лицитација , кој даде повечку, тој си го земе. А тие од 

општината прво кажат една цена и ... 

Интервјуист: Колку време бевте таму додека траеше лицитацијата? 

Сведок: Па јас сигурно сум неколку саати стојала таму како со другарките, интересно ни 

немаме сознание за се, макар да кога ќе продаваа ќе речам леле овоа како палтенцето на 

Дорика, така потсете ме па така емотивност се појави кај мена, а мојте на пример мајка ми 

и татко ми не само што беа бедни и немаа пари да купат, они нејќат и така да им го дават. 

Она не сака чеизо да го земе, даваше и го жената, нејќеме како жал ни е тоа си ни беа 

комшии со кој убаво си поминавме и сега не знаеме што ги чека ни како ги власта забра од 

градо и ништо, ништо не сакаа, ни џабе да ни го даде нејќе го, а не па да даде пари за тоа. 

А имаше луѓе што си купуваа. Секако е било ефтино, претпоставувам.  

Временски код: 40:30 

Интервјуист: Ми кажавте дека ова лицитацијата траеше неколку часови.Дали сѐ се продаде 

што беше понудено? 

Сведок: Ами, не знам тоа, не знам, не обрќав внимание, не обрќаме, ние повечку тука како 

блиски ни е у маалото, веднага поминеме ја Отиња и од школо идејќи постојаме таму. Ние 

си ојдоме оште останаа, не знам  колу не можам да проценам јас колку време јас, можда 

додека се испродаде.  
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Интервјуист: Оваа комшвката кога дојде да го донесе чеизот на ќерката, што ми 

раскажувавте, дали вие ја видовте кога дојде, дали слушавте? 

Сведок:Да, да, дома бе јас кога дојде прво да праша, не го донесе само дојде да праша и 

мојте и негативно одговрија и она си ојде, отиде си и после ништо друго не знам. Ја требеше 

да си го земам имам еден потсетник, за вас за вас што требе... 

Интервјуист:Ми кажувате дека одевте во Еврејското маало  додека Евреите веа во Штип и 

потоа дека ги однесоа Евреите. Дали продолживте да одите во Еврејското маало? 

Сведок: Е па срушија ги, срушија ги куќите таму. Ја не знам, тогај беше мислам срушија сѐ 

Бугарите. А куќите, што ќе одиш празни куќи, не само ако ти е пато за школото така... Иначе 

тие мали дуќанчиња кај што ние стрволинки купуваме од ни, смолички, семки, бомбончиња, 

такви работи они продаваа, тоа поситните дуќанчиња на Евреите, тоа сѐ се уништи не 

постоеше и јас не можам точно да се сетам кога ја срушија Аварата, кога ги срушија тоа 

сите куќи, верувам дека тоа беше се за тоа време. После тоа, дали е било после половин 

година една година сруши се тамо, не остана од тоа ништо. И како почнуваше нов 

урбанистички план и така.  

Интервјуист:Дали знаете дали има Евреи од Штип кој што преживеаја? 

Сведок: Да, знам, Сион Леви, ја лично не го познавам него, познава го  братучет на мажо 

ми другари шо са били и ојде партизан со ни, у партизаните избега тај и остана жив. А 

уствари крил се по куќите наши како илегалец, а после е у партизани отишол ама тоа така 

по кажување, него јас лично не го познавам, само Сион Леви, Сион Леви, они си го стално 

тоа збореа како другар му беше на семејството Бочварски. 

Интервјуист:Дали познавате уште некој Евреин од Штип кој што преживеа? 

Сведок:Кој што преживеаја ли?  

Интервјуист:Уште некој друг дали познавате? 

Сведок: Мислам уште еден кажуваа, ама јас не го знам него, уште еден и тоа еденио 

илегалец и тоа баш у куќата на мојо сопруг, ја сам била дете тогај, ама таму неговите 

братучеди возрасни, а еденио у партизни отишол, така сум чула, ама не сум баш многу 

сигурна у тоа. 

Интервјуист:Кога разговаравме минатито пат ми кажавте, ми ги кажавте значи Сион Леви 

и уште едно име ми кажавте, Мошо или Моис.  

Временски код: 45:00 
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Сведок:Не, не Мошо, познавам Евреин во Скопје и вие го познавате рековте. Сега не можам 

да се сетам, у безбедноста што работеше. 

Интервјуист:Мислите на Сион ? 

Сведок:А. 

Интервјуист: Мислите на Сион? 

Сведок:Само Сион ли викате? 

Интервјуист:Едниот е Исак, Сион. 

Сведок:Не, не...друго име., па вие го кажате, или со вас што беше тај дека го познава него. 

Ама јас не можам да се сетам името тај ја прживеа и работеше. Па до пред неколку години 

чита он се имаше женето за скопјанка и деца, а после тоа у некролог видо дека починал. Е.... 

како не ми текнува името, не можам да се сетам. Ја ептем остаро, ако дојдете оштедншка 

ништо нема да заварите од мене и да сам жива, забравам. 

 Интервјуист:Ви благодарам многу за раговорот, благодарам. 

Сведок:Нема зашто, задоволство ми беше да кажам за моите комшии драго ми беше кога 

живееме, тажно ми беше кога ги однесоа, толку. 
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