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Интервју со Милка Ничева 

 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. 

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

Сведок: Не е ништо. 

Интервјуист: Како се викате? 

Сведок: Јас се викам Милка Ничева, родена во Штип 35 година. 

Интервјуист: Кој е датумот на вашето раѓање? 

Сведок: Триести, триести јануар. 

Интервјуист: Илјада деветстотини.... 

Сведок: Триесе и пета. 

Интервјуист: Кажете ми каков беше животот во Штип пред Втората светска војна, еве и 

првите години на Втората светска војна. 

Сведок: Па јас како дете се сеќавам тоа беше нели купонска ситема, немаше брашно, леб, 

таквие работи, шикер и се и кој како се снајдеше, имаше ногу повише сиромашки што не 

можеа да опстанат да онедат, а тие што си беа на занаат што си работеа тие се повеќе снајдоа 

и кои имаа врски, нели со околината со селата, роднини да им донесат скришум по една 

торба брашно, такви работи за да можат доволно, оти купонска система имаше одредено 

колку леб, четврт леб за цел дена, тоа за децата може да стаса ама за возрасните тоа беше 

малце. И мораа секој да се снаваѓа на црно, да набават. Беше живото потежок, не беше така 

и луѓето немаше ногу да речеме фабрики и такви работи. И работеа замјоделска работа, 

работеа по лојзата, да копаат, да онедат да искараат дневница да може да ги прехрани 

децата. А тие што се занаетчии, кондураџии, такви да речеме шнајдери, тие си живееја 

подобро. Тие си искараа и фамилијата си гледат и подобро живееја, оние работната, 

работниците беа многу ташко, да излезеш цел ден на лојзето да копаш и вечер да си дојдеш 

на леб една четвртика тоа е минимална работа. Тешко, животот тогај беше тежок за многу 

луѓе, за многу луѓе, е тие што имаа знајат тие си имаа и добро живееја, работеа стварно 

заработуваа ама и животот им беше пообезбеден и децата облечени, најадени, немаше за 

шо да мислат, додека другите се гржеа за своите деца, за облека да ги исхрани мора цел ден 

да работи. Тоа беше, немаше луксуз како сега што е. 
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Интервјуист: Со што се занимаваше вашиот татко? 

Сведок: Мојот татко беше слаткар и подрумџија, а куќата ни беше на корзото, преднио дел 

беше слаткарата и задниот дел од кај пазаро, шо е пазариштето зарзавато, леблебџии, 

месари се шо е там тоа е чарчијата, пазаро беше од таа страна му беше подрумо, а подрумо 

и слаткарницата позврзани со степеници имаше од слаткарницата да слегнеш у подрумо 

имаше шес, седум степеника и слаткарницата беше голема и подрумо, а напред имаше 

тротоаро, кога се речеше корзо татко ми маси искараше, имаме калфа изнесе колачи, такви 

работи се продаваа и се плус тоа имаше крчмата што беше, имаше билјарт, имаше скара 

имаше бира точеше буриња добиваше, тое апарати како деца се сеќавам како ги отвараа 

бурињата таму подрумската, крчмата кај шо му беше имаше вино точеше, ракија сите тие 

работи. А слаткарата, татко ми ги правеше колачите и мајка. Шом се речеше корзото, имаме 

калфа и беше Турче роа, Шериф се викаше, изнесе ги масите постеле покривките наваде 

цвеќиња, лијандар се и веднага наседнат и јадат. Тоа време немаше фрижидери ако не ги 

продадеш колачите ако останат и ќе скиснат, летно време жешко и гледат порано да 

наместат и тоа, со тоа се занимаваше. Добро му врвеше, а плус тоа имаше и слаткарата дека 

што ја држеше едениот дел од Унион Загреб добиваше чоколади, добиваше бонбони тие 

големи кутии, чоклади млечни, големи и се нјаквалитетно нешто, најубава стока беше од 

Загреб, Унион Загреб. И баш точно кога татко ми ја беше добил стоката од Унион Загреб, 

баш Германците кога навлегоа и некој беше наклеветил дека тоа е крчма и слаткара и беа 

ги ролетните исекле и се стоката како што стоеше, не беше распакувана со камион они 

товариле, се однесоа и доле да речеме пијалакот што имаше вина, ракија се, се однесеа. 

Временски код: 6:10 

Интервјуист: Само момент...телефонот ви звони. Моравме да направиме пауза заради 

технички проблем. 

Сведок: И голема штета. 

Интервјуист: Ми зборувавте за Германците кога дојдоа во дуќанот на татко ви. 

Сведок: Да некој е кажал дека е тоа крчма дека има пијалак, од другата страна дека благи 

работи, слаткара со бомбоњера со се, а само шо беше пред еден ден, оште нераспакувана 

стоката, чоколадите у сандаци у кутии големи од кило тие бомбони со лешници пунети, 

свилени убави и сосе кутии и сега се сеќавам кави беа кутиите големи, се товарија во 

камиони и тоа, значи целиот капитал на татко ми што е работил и шо е имал, пиење тоа 
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бурињата рекијата сѐ се источи, сѐ се однесе. Ништо, кога дојде баба ми на татко ми мајка 

почна да плака, мајка ми, татко ми се секират. Тоа значи целиот што имаа тоа средства што 

беа уложили требе јово на ново да почнат. Многу штета претрпеја тогај и после слаткарата 

не работиме извесно време дур да се снајдат дур да .. голема штета ни беше. 

Интервјуист: Дали вие го видовте ова, дали бевте во дуќанот на татко ви? 

Сведок: Јас знаеш на дуќанот, куќата ни беше горе ни беа собите, а доле слаткарата и тоа. 

И кога баба ми дојде и мајка ми кога кажа, јас слегна и гледам шо е баба ми плака кубе си 

косите, мајка ми плака и јас викам шо и кажуваат шо работа се случило. Там некоја кутија 

паднала, бомбони истурени, шишиња ракија истурено, вина, штета материјална направена 

голема. Плус тоа после многу се разочараа мајка ми и татко ми и ништо. После касно да 

почнеш на ново треба нов капитал, голема штета претрпеја тогај. 

Интервјуист: Дали имаше и други дуќани кои што беа ограбени? 

Сведок: Имаше како немаше, имаше и друга слатакра. Аптеката кај што е сега киното кај 

што е тоа кај што продава весници, тука имаше слаткара на Гранков, Методи Гранков се 

викаше, на Гранков инжинеро, ова архитектот татко му и он беше слаткар и он праеше 

слатки . И до него имаше уште еден Ѓорги Ревев се викаше, троица слаткари беа тоа време. 

Само они имаа слаткарници немаше подрум, а на нас куќата ни беше така од кај пазаро ни 

беше крчмата, кај корзото ни беше, многу ни беа убави дуќаните и на место и веднага штом 

се рече корзото прво кај нас изнаседнат оти убаво со лијандар, убави чаршави наместено, 

местото убаво тука и се си продадат навреме, ништо не остануваше. 

Интервјуист: Кои националности живееја во Штип? 

Сведок: Па имаше многу Турци и Јуруци од селата што доаѓат на пазаришен ден. Они многу 

пазаруваа, доваѓаа петочен ден, зимаа за слави ракија, вина такво од .. и имаше 

националности Тутците повише и овие Циганите, а од Евреите имаше исто многу, ама они 

беа да речеме Долното маало, така се викаше Еврејско маало и они беа големи трговци, 

еснафи, знаеја да работат да онедуват и децата им беа сите на школо да учат да онедат, 

дотерани многу убаво, дотерани деца чисти значи многу фин народ беше. А тука беше тоа 

маало ние немаме друго маало нели, јас оти тука центар нема со кого другачки да се играам, 

или ќе идам у Горно маало баба ми кај што живее пратат ме, или пак останам тука. После 

си најде другарка Еврејче беше, на Жана шнајдерката у таа куќа живееше девојченце убаво, 

од мене беше едена годинка нешто помала. Со неа живееме, со неа си играевме повише. 
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Само тука, нејната куќа не одеме, тоа нивното маало тоа гужва многу деца и неможевме 

таму да се играеме, тука пред сега што е Комерцијална банка, тука повеќе играевме со неа. 

Бележиме си со креда клин плочка играеме, тоа тогај тоа се играеше, или пак тие, немаше 

тогај коњаци ова од јагнињата тоа кашици и вапцуваме ги зеленки, црвенки и си играеме со 

нив. Тоа ни беше играчката со ни немаше тогај многу играчки како што сега има за децата.  

Временски код: 12:05 

Интервјуист: Како се викаше другарката ваша се сеќавате?  

Сведок: Е не можам да се сетам на името и за мајка и името неможам да се сетам, а такво 

презимето, само името Жана оти беше многу модерна шнајдерка, а она не шиеше на секој. 

Она шиеше само на видни луѓе наши и на вие Бугарите што беа началниците, у војската 

главните, капетан таква работа на ни неможеше да ги одбие, на ни ги шиеше. Беше многу 

модерна и многу убава жена. Така си ја преставувам како изгледа и девојчето си го 

претставувам како изгледа, па дури и рокличката шо ја носеше почесто, каква рокличка 

облечена убаво, коцалчиња имаше вака длги ги носеше. Јас имав коцали, мајка ми ми ги 

пресече оти неможеше да ме чешла. Требе, на татко ми само му помага у дуќано да дојде и 

секое сабајле да ми плете коцали, пресече ми ја косата. И ја на неа кога и думав, така кога 

ја гледав убаво, се ми беше криво зашо ми ги пресечоа коцалите. Она беше многу фино, 

многу бистро девојченце , паметна и последната вечер ко играме со неа, нели клин плочка 

она нагазна на жичката. Ја викам ти нагазна, сега ја сум на ред. Она вика не, не нагазна и 

почнаме да се пречкаме. И после земаме да играеме и кашици, зема ми едно од црвените и 

спрчка ми и ја се налути фана ја за коцало и викам чекај ти да видиш утре шо ке ви се случи. 

Ништо ни да помислам дека може, тоа инстиктивно така, толку убаво живеевме си и утре 

сабајле, тоа со неа ми беше последно видување више не се виде со детето. Затоа што 

сабајлето кога станаме градо беше целио со бугарска војска, војник до војник, нема мрдање, 

штама не знаеме што се одвива. И ти викам тогај ми беше најкриво затоа што цело време со 

неа си играеме, блиски беме и така се разделиме на лош, не е ногу тоа, детска работа знаеш 

оти зема ја за коцалчето ја потегли, чекај да видиш и она избега натм, ја си избега накај 

дома и толку. 

Интервјуист: Одевте ли во нејзината куќа? 

Сведок: Ние одевме само нели нијната куќа беше како да ти кажам сега , мостот Теменик 

шо е доваѓаше тука, на ќошето имаше една трафика весници продаваа, натам беше 
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алтобуска, ама имаше еден алтобус тогај немаше алтобуси. Една куќа, сега си ја 

преставувам куќата, висока цемент боја беше и големи џамови, убава куќа, а мало дворче 

имаше оти тука у центаро. Ние ногу пати си играеме тука у дворчето, или пред куќата, или 

па си играеме дојдеме кај нас, имаме тарасичка, на тарсичката со кукли со таквие работи. 

Мајка и ја пушташе кај нас да доаѓа, она знаеше тоа јас сум, таму била играла сум кај ни, у 

дворо, горе не сме се качувале. Мајка и многу рабтеше, имаше многу работа многу шиеше, 

многу шиеше. Ја мислам дека у таа куќа, а изгледа оти на два спрата голема имаше и други 

луѓе и други живееја. Само незнаеме што се тие на Жана, дали и се браќа или братучеди ли 

шо. Мајка ми и татко ми се знајале оти они контактираа со нив и со Жана контактираа, мајка 

ми е шила таму кај неа. Ама незнам.....не знаеме кој се тие други, не јас не знам, мајка ми и 

татко ми се знајале дали се братучеди или браќа на мажо и не можам да се сетам тоа. 

Временски код: 16:35 

Интервјуист: Имавте ли контакт со некои други Евреи ? 

Сведок: А со други немаме ние. Татко ми имаше пријатели шо доаѓаа кај него во дуќано и 

шо се познаваа и татко ми и мајка ми муштерии што са, што са зимали торти и што си 

порачува тоа , имаа, ама јас не го познавам луѓето, Оти не сам имала контакт сос нив не ги 

познавам.  

Интервјуист: Ми кажавте дека Евреите се занимаваа со трговија. 

Сведок: Многу беа, многу штедлив народ беше, многу трудољубив и големи трговци беа. 

Се сеќавам имаше еден дуќан гулем, у тај после у бомбардировката падна бомба, запали се 

дуќано, баш мајка ми, баба ми викат леле најубавиот дуќан со материјал се унатре се изгоре. 

И тај беше исто Евреин, него го претставувам како изгледаше, тенок висок човек, така, 

слабичок. Не му знам името, оти отам кога одеше мајка ми да зима материјали да ми шијат 

роклички такви работи, мене ме одведе да види каква боја да земеме шо. И беа повише 

трговци, трудољубиви беа , многу работни, многу вредни. И имаше еден човек тука кај 

мосто стар. Тај човек имаше количка детска таква, ама од тие длабоките што спијат децата 

и направено внатре со прегради се и продаваше еврејски семки, смолички тие шо се лижат, 

кожички и такви. И ние децата шом ни дадат пари право на мосто Теменик, на ќошето од 

сабајле од десет саато до еден саато он е там и после поручок од пет до шес ипол седум там 

е. Си продава тие работи. Ама сите деца трчеа там купуваме убави смолички продаваше и 

се и прставувам како изгледаше човеко, возрасен дебел прилично стар, бааѓи стар, мош 
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накај седумдест години брада носеше и капа, таква широка, така си го преставувам. И си 

купуваме таму од кај него и тоа. Со други ние не одејме да играеме таму у Еврејското маало, 

оти многу гужва, многу деца. Они не одеа на друго место да играат, да онадуват, само таму 

си играат и тоа у определено време, не да речеме да играат цел ден или тоа. Се знае колку . 

Како наште деца излезат да речеме да играат и се забрават. Кај ни два саата, три и нема 

децата после тишина нема никој, нема никој. Там не сме одиле, а се сеќавам кога поминеме 

од таму гледаме дека пуно деца играат и тоа зградата кај што е, куќите кај што е средината 

како плоштадче беше там каде што играат и зграда една голема тоа беше Еврејската авра ја 

викаа. Исто и за неа се сеќавам како изгледаше, големи џамове каква бојата беше на зградата 

цемант боја, знам како изгледаше таа зграда. Ама бе нр сме одиле унатре да улавам или у 

улицата таму внатре. Само у пролаз од страната кога поминеме. Сега мислам на тоа место 

кај што е сега споменико за Евреите што е таму ка беше изгледа маалото тоа на нив живееја. 

Сега не можеш ориентација оти работнички универзитет е таму, неможеш да дадеш 

ориентација што е било, кои згради са биле и што са биле, а ги знаеме сите куќи нијни што 

беа, шо да ти кажам, одржани, чисти средени. Беа трудољубиви, многу работни. 

Временски код: 21:00 

Интервјуист: Како ги викаа Евреите во Штип, имаа ли некое друго име? 

Сведок: Не знам за друго име, јас за друго име не знам. Не знам друго име како са га викале, 

оти јас сум била прилично мала само тоа што сум срекала Евреите и да речеме тоа, тоа со 

девојчето што сум играла, прашат ме што ти е другарката , речам Еврејче. Јас, она кога 

неможеше да излезе јас одев кај Саато, Горно маало кај баба ми тамо. Другарки си тражев.  

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

викале Чифути. Сте слушнале за нешто такво? 

Сведок: А, имаше еден Евреин, а слабичок, мал така го викаа мислам главата му беше така, 

мислам него го викаа, тоа име ли му беше или шо, Чифут. А не знам дали Евреите ги викаа 

, него го викаа така. Дали му е име били илишо незнам. Тоа не сум чула дека ги викаат 

чифути него тај човек го пратставувам затоа што викаа, кажува вика тај е Чифуто, а беше 

таков слабичок многу вреден одеше помагаше по дуќаните таму по трговците нивните, 

носеше кога расовараа тие, басмите, топовето, он им помагаше. Дали име му е било или шо, 

ама сигурно име е шом Чифуто го викат, Чифут. А така сеќавам се имам го видено нели оти 

тука се движе кај нас и така го запомна. Инаку не сум чула дека ги викат Чифути.  
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Интервјуист: Кога разговаравме со некои луѓе тука од Штип, ни кажаа дека имало една 

приказна, гласини така во градот со кој што ги плашеле христијанските деца да одат во 

Еврејското маало. Сте слушнале такво нешто?  

Сведок: Епа види сега, така една моја пријателка некна дојде и тука маабт си направиме со 

неа . И кажуваме си праеме маабет и она вика сеќаваш ли се како не плашеа да не одеме 

там. Зашо вика, е па вика не било безбедно там за нас за децата, нас не не сакале. И јас на 

неа и викам јас такво нешто не знам викам, јас само знам има Еврејче другарка и ногу се 

слагаме и неправе разлика. А плус мајка ми се беше кај неа шиеше. Имаше Жана шиеше и 

шиеше една друга, неможам на таа жена да се сетам и таа беше шнајдерка, Казанџиското 

маало кај што беше горе така на угорното, слабичка така висока, не беше мажена таа и там 

шиеше ама не беше толку модерна како Жана шо шиеше.  

Интервјуист: Дали Евреите во Штип носеа нешто на облеката некакви..? 

Сведок: Да на облеката едно време им ставија значки. А јас прво не примети дека носат и 

возрасните. Девојченцето кога дојде кај мене викам шо ма викам ставила си ја оваа значка 

и јас станам да и ја симнам. И она ооо.... почна да писка и не дава зашто, не вика мајка ми 

никако да не ја извадам. А не знае детето зашто. И после ја на мама и викам зашто викам 

значка и така се сеќевам какви се значките слично на петокрака беше како бордо со жтко 

надоле, така беа значките и после на мама викам за шо значка носи девојчето нејќе да ја 

симне, никое дете не носе и мама вика поубаво да не знаеш. За шо? Ништо вика. Де, де 

зашто ми криеш, кажи. Не, вика, изгледа нешто има на сите вика и на возраси им ставија 

значки да ги одбележат и никој не смее да ги мрдне да ги изваде ако ги изваде вика лошо ќе 

помине. И тоа знам, и знам како изгледа оти сам ја гледала значката стално на детето. 

Интервјуист: Имаше ли некакви забрани за Евреите да одат некаде или да излегуваат? 

Сведок: Е па тоа време е такво да речам. Они си беа трговци одеа Скопје вам онам пазаруваа. 

Е после како се им ги ставиле значките многу немаа, се требаа да се јавуваат каде одат и шо 

одат. Не смееја многу да се одалечуват. Оти тај кај татко ми што доаѓаше да онадува, викаше 

ако одеш Ванчо за Скопје, да купуваш нешто да ти дадам да земеш за мене онедеш. И тато 

вика јас знаеш ти, ја не идам за Скопје, жената ако оде кај сестрите тогај ако ти требе нешто 

ќе ти порачам. Е тоа знам дека изгледа са ги ограничувале. Последно веме кога ги ставија 

значките, инаку одеа сегде , сегде шетаа и си пазаруваа и си купуваа тргуваа, беа си 

слободни граѓани.  
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Временски код: 26:50 

Интервјуист: Ми кажавте пред малку за случката со вашата другарка кога сте се скарале и 

ми рековте и утредента се случи блокадата. 

Сведок: Да. 

Интервјуист:Што се случи, може ли да ми опишете?  

Сведок: Ќе ви кажам. нели јас тоа, нели после ми беше многу криво. Цела недела викам 

зашто толку многу живеаме шо ми биде на мене и сабајлето кога стануваме рано, спиеме 

ние децата ја и брат ми, јас имам брат. И слушам мајка ми и татко ми, леле викат опколени 

сме со бугарски војници вика, пуно човек до човек. Шо праеме вика. Да не претресуат да 

ни земат шо имаме брашно, масло, маст шо праат колачи слатки шо праат, се од село 

зимаме, роднини ни носеа и мас и брашно у торби и шикер што купуваме кај се снајдеш оти 

беше купонска система. И слушам ги мајка ми и татко ми вика шо праеме сега. Не можеме 

да ни обескират да улезат да ни земат брашното и воа оноа и јас чу го тоа и рипна од чергите 

и викам шо мамо, шо зборете . Абе вика Милице вика глеш, мајка ми Млица ме вика српско 

име, Србите ме Милица викаа, Бугарите Милка. И вика така и така вика, види шо работа е. 

И ја подзрна, а они не дават ни џам да отвореш, ни врата ни на тераса да излезеш. Пред 

нашта куќа на секое ќоше и наред и назад беше бугарски војници со оние пушки со ножове 

и тоа и мама вика сеа дај да скриеме маста, шикеро каде имаме шупа. И вика татко ми шо 

ќе криеш и там ќе бркнат. Дај вика да разбереме што се одвива и татко ми излезе и на 

војнико вика ... абе вика може ли едно бокалче вода да напунам да излезам, децата станаа 

немаме вода за пиење шо ќе праиме. А ја вика, пумапата дека е да напуниме у шадрвано. 

Вика неможе. Абе како неможе долго време децата за вода плакат. Ајде детето дај го детето 

и бокало војникот ќе го одведе, бугарски зборат ќе го одведе до пумпата да напуне вода. И 

мајка ми ми го дава бокало и вика ти сеа кога ќе излезеш лево, десно надоле види шо се 

одвива шо работа е не можеме да разбереме. И јас одам со бокалчето и знаеш кај што е 

пумпата и натаму вака се вртам да видам надоле, ама неможеш оти пумпата е поунатре, а 

натам не. Ако дојдам тука кај мердевините кај нас сега кога ќе идеме да ви покажам надоле 

сѐ се сгледа, сѐ се гледа што се одвива кој има што има се .. И јас како што одев со боклачето, 

оти ми рече мама и тато обрни се да видиш надоле што има што се одвива и јас зема да се 

обраќам вака и војнико вика недеј да се вртиш, недеј вика, ме бута, ама јас се силно заврте 

и виде доле гужва камиони, војска ногу и народ, народ, мажи, жени и деца. И ја се качи горе 
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и на мама и на тато викам камиони, викам народ пуно, жени, деца. Само тоа што го рече 

оденашка се чу еден пискот, еден викот и тоа и тогај мама отвори џамо да види и отам, вика 

и да подвикне војнико шо, вика воа изгледа евакуират ги вика од куќите са ги искарале 

Евреите, да не ги селат. И кога погледнаме мама озгоре жените башка ги тргат, мажите 

башка, децата башка, децата пискат, плакат. Знаеш каква слика грозна на нас не ни дават, 

на мене мама не ми дава да подѕрнам, да гледам, брат ми беше многу мал, ние со пет години 

помал од мене, ептем он и ништо и не разбираше. И вика леле вика ќе ги водат негде, 

пискот.... Арно ама од там неможеш да видиш да ги познаеш луѓето, оти многу војска, 

камиони, тоа и само пискот слушаш, толку жално, така беше морничаво знаеш. И ништо. И 

уфукуриме се. После два сати, три штама стана ништо што биде како и војската се тргна и 

почнаа мама и тато да прашат што, како. И сега прашат и викат така и така. Нема оно сите 

ги одвеле на железничка станица. После разбраме, на мене у прво одделение што ми беше 

учителката Латинка Прилепчанска се викаше она со мојте родители беше пријателка, она 

им кажа расправа, дојде вика, каква грозна слика беше вика, и нас не одведоа на 

железничката да ги, кога ги соблечуваа да им симаме накитите обечки, ланци и од деца и 

од тоа се што е вредно да се тргне од нив. Тоа беше грозна слика. Вика јас неможам да си 

дојдам на себе една недела, не можам ни на школо на децата да им предавам. И мама тогај 

вика леле шо работи и тоа, и од тоа разбраме дека она кога са ги двоилиле децата, тогај се 

пиското јави, од мајките ги одвајат децата башка, мажите башка, жените башка. И голем се 

створи неред, пискот. Тоа она го кажа учителката Латинка. Тоа не се гледаше вика. А толку 

беа сите дотерани, убави децата со лаковани кондурки, бели чорапчиња, пантолонки, кратки 

убави блуски машките вика. Многу. Многу. Не можеш да пружиш рака да му земеш прстен 

ланче од шијата, жалосно. 

Временски код: 33:40 

Интервјуист: Кога ја гледавте оваа слика кога ми кажувате за камионите кога ги собираа 

кога одевте по вода, колку далеку стоевте од камионите? 

Сведок: Па види сега, кога ќе идеме ќе ви кажам. Не е многу далеку. Нека има седумсто 

метри, осумсто. Од мосто Теменик до нашта куќа. И тука оти камионите беа тука до мосто, 

а нив кога ги искараа тука, камионите беа на улицата на корзото ставени пред мосто 

неколку, повише камиони беа ставени. Ама имаше многу војска и не можеш да видеш кои 

се, шо се и у грбо кога ги качуват, знаеш војската ги качува, нејќат влечат се по децат, од 
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мажо неможе да се одвојат не се гледат.  

Интервјуист: Вие видовте како ги качуваат во камион? 

Сведок: Е па види сега, јас видо само камионите ги видо и у камионите луѓе, а не можеш да 

видиш како ги качуват, зошто беше војска кордон војска имаше. Пуно војска. И од војската 

не можеш да видиш, само кога ги качат на камионо видиш дека луѓе има на камионо качено. 

Тие отворени камиони, не со церади со таквоа. 

Интервјуист: Колку камиони имаше отприлика, може да се сетите.? 

Сведок: Е кој ќе ги броел. Имаше многу камиони зошто беа бааги они. Можда е имало, оти 

редица беше, така имало е неможам да кажам колку, толку да ги изброеш, зошто нема 

пространство да ги видиш колку се.  Се гледа првио, вторио камион се гледа дека е камион 

ама натам другите неможеш да видиш.. Меѓу нив народ војска. Тоа не беше еден и два 

човека војници. Целио град немаше човек да мрдне, целиот град беше обиколен, ништо 

градот празен штама, грозно. 

Интервјуист: Кога заврши блокадата, излеговте на улица надвор? 

Сведок: Коа заврши блокадата не ме пуштија мене да идам. После татко ми и мајка ми 

отишле, ама шо ке видиш, ништо не можеш да видиш, тоа празнина, затворени куќите , 

дуќаните затворено и само луѓето што одат прашат што, како тие што се подалеко што 

живеат други маала, како беше што беше прашат, тоа е. Тие повише што беа учителите и 

тоа, нив заедно ги донесоа во камионите и нив ги однесоа таму на железничка станица. 

Интервјуист: Отидовте ли во Еврејското маало откога ги однесоа? 

Сведок: Не, не јас неможам, инаку јас и кај што седеше девојченцето там таа куќа, јас два 

месеца натаму од жалост не отидов. Потресуваше ме таа слика. Се , мислам дека ќе излезе 

од вратичаката, се тоа оти беше ми највише другарка, јас немав друга другарка тука сос неа 

како сестри беме, како сестри. Ја кога ми текне оти така заврши, викам види инститктивно 

што ми биде никој пат во животот не бевме се спречкале, тогај да ја фанам за коцалчето да 

ја потегнам, и да и речам чекај да видиш утре што ќе ти се случи. Нема ништо ни да сам 

чула нешто ни дека ќе се одвива, нешто така ќе заврши ќе се разделиме и више нема да се 

видиме. Тоа ми беше најтешко. 

Интервјуист: Некој луѓе со кои што зборувавме од Штип ни кажаа дека дел од еврејскиот 

имот се продавал.  

Сведок: Да де да. Да се продаваше, тај имот се продаваше и то на плоштадо. Направено 

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



висок простор, качен тај и искара меки работи, пердиња и се такво. И мајка ми отишла да 

виде и кога тај искарал некое перде многу убаво, чипкено и сега гога се присеќам, убаво 

пердето, ја воклава ружа црвена, маркизет шо убаво перде. И мајка ми доваѓа, а татко ми 

дома и баба ми на татко ми мајка, вика јас бе доле продават, распродават, вика тоа и зема 

се едно перде. Кога рипна татко ми и баба ми, кога го земаа пердето и кога го на мама вака 

онадоа вика на мама да одиш да го вратиш. Тоа перед е вика со солзи оставено, тоа перде 

на тебе не ти припаѓа и на нас. Оди врати го ни пари тражи да ти вратат ни ништо само 

нејќам тука вика, тоа перде е со солзи оставено. Да видиш мама како отиде врати го, ко и 

заржа и онаде. И така. А стврно има продаваа се и после на лицитација и кревети и натказни 

и се, се. 

Интервјуист: Од каде ја гледавте ви лицитацијата? 

Сведок: А јас само кога отиде там да идам да видам шо е, ама гужва ногу, оти малечка 

згазија ме и бега, гужва, многу народ, штипјани. Па беше тогај купонска система, па немаше 

немаше да речеми меки работи као они што имаале убави работи и ногу шо имаа пари такво 

идеа там да купат и купуваа тие работи. Купуваа, чудна работа. Ами шо ќе се чудиш и мајка 

ми беше отишла да види и земала. Немаше тогај да идеш у дуќан да купиш перница, да 

купиш такво прекривач, они имаа многу убави работи, они и шиеја, сами си шиеја 

прекривачи од маркизети од тоа.  

Временски код: 40:35 

Интервјуист: Кога ми кажувавте за лицитацијата ми рековте имаше еден кој што беше качен 

и тој покажуваше. 

Сведок: Да тај беше штипјанец, штипјанец беше, Митко Гајдаџиски, така се викаше знам 

го, баш неговата снаа со мена сокласничка. И сеа како кога беме, вака кога се собираме 

другачките и она у смеа каже, вика и мојо свекор вика беше таков, вика продаваше на 

Евреите, вика, не му личеше вика, качил се вика колку е воа, колку е оноа. И она го 

критикуваше, снаата. А тоа јас ко отидо, јас оти го познавам штипјанец и тоа позна го кој е 

и секој знае, кого да прашаш, те овие шо ги прашате знаат сигурно, кој е лицитатор бил. Он 

беше горе на тоа. Нема шо да се крие, тоа правеа.  

Интервјуист: Што се случи потоа со вас, останавте да живеете во истата куќа? 

Сведок: Ние? 

Интервјуист:Фамилијата да.  
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Сведок: Ние у таа куќа живеаме па, да речеме, они после како си отидоа пет месеци шест, 

дадоа ни решение куќата да ја ослободиме и дека ќе не сместат у друга куќа затоа што 

канциларрии, ќе им требало за канцаларии. А нашта куќа беше вака, па реката Отиња па 

имаше шо е школото сега Ванчо Прќе тоа беше ОЗНА, затворо и се беше тоа главните шо 

ги испитуват шо ги тоа и они сакале канцаларии и тука, кога ги навечер испитуват и кога ги 

онадуват се се гледа кој улезе, кој излезе, нејќат да гледат кого затварат и ние добиме 

решение и татко ми вика каде ќе се селите, вика куќа ќе ви дадеме привремено додека се 

изграде после па ќе ви ја дадеме куќата. Добро. И кога доваѓат камиони после една недела 

да не селат и не тамо, носат не, еден двор, па друг двор , па трет двор, па чешма па степеници 

па друг двор. Голема куќа, шо, вика мама, дворове ние ќе метеме и куќи. И вика нема друга, 

таа ќе ја земете. Улегоме там ,баба ми викаше, е вика вериме го вика брат ти сега, инаку ќе 

ве земевме кај нас, тука да не доваѓате и воа оноа, ама останаме тамока и живејаме се додека 

дојдоа партизаните. Кога дојдоа партизаните веднага не иселија нас, дадоа ни решение па 

не вратија у куќата. Вратија не у куќата и сеа тамо тоа го направија старски дом тоа. Прво 

го ставија Тошо Иванов да живее, после Тоше Иванов искараа го па направија го старски 

дом, оти голема куќа. И ете така, старски дом беше и ние си дојдоме у оваа куќа. Кога 

дојдоме у оваа куќа после три месеци, четири, па ни дават решение да не селат. Каде ќе не 

селат, ќе не селат у некоја Начева куќа, таа старата пошта што ја срушија, тамо да живееме 

. Тука сега за канцаларии па им требало ова на општината и па не селија и па беме. И после 

кога се изградија тие малите, после ги рушија у центаро згради, тоа беа се нели и околијата 

горе што беше кај Коџаливе шо им ги направија тие, тамо ка и тогај ни ја ослободија и тогај 

си седнаме у куќата наша, ама после па фана ја план, па ја рушија, па ни дадоа замена на 

друга куќа. И така, таа ја рушија, мојте си правија па друга куќа. Се не селеа оти у центаро 

секој сака за канцаларии за.. блиску се . 

Временски код: 45:25 

Интервјуист: Оваа куќа во која што ве однесоа Бугарите....  

Сведок: Да.. 

Интервјуист: Чива беше, кому му припаѓаше?  

Сведок: Е тоа мама и тато знаат, јас тие работи не, ја бе мала, тие работи не можам да се 

сетам. А не сам така ни со ни правила маабет, не ме ни текнало да правам маабет за тоа, 

нели оти ние кога излегоме, кога не иселија нас мајка ми беше тешко болна тогај и со 
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температура со се, а снег беше се, знаеш под кави услови лоши излегоме. 

Интервјуист: Ве прашувам дали таа куќа припашала на некое еврејско семејство. 

Сведок: Еврејско како не, еврејско, само мама и тато са знајали на кого е а и Карачанак, ама 

тије са стари изумреја Карачанак. Од едната страна живееше Карачанак Турчинот, мајка му 

и татко му и сестра му Медие се викаше беше жива, млада отиде за Турција таму се мажи. 

Она знаеше она живееше..имаја си капиџик, живееја си со тиа Евреи и се на мама и тато 

кажувале какви еснафи човеци са били, се. После од другата страна, друга турска куќа 

викаше се Афзо, Афзо и они имаа капиџик направено со комшиите, со Евреите и со ни са 

живеале. Они имаа ќерка една Мутерем една Малак ли како се викаше, две ќеркички, тие 

доваѓаа кај нас у дворо си играеја со мене. Тие ги знам Турци и они знаеја кој са тие. А шом 

они знаат и мама и тато са знајале. А мора да се знае зато што таа куќа има и у општината 

сигурно има записници за тоа што е била старски дом после, а беше и Тошо Иванов живеја, 

после нас Тошо Иванов го ставија да живее. 

Интервјуист: Кога влеговте во оваа куќа имаше ли некои работи.... 

Сведок: Не ништо немаше, се беше празно и само се сеќавам на еднаа соба, беше тоа голема 

соба позади како кујна со зидани шпорети големи како тенџериња, многу луѓе са били за 

голема фамилија и целото беше многу убава мушама послана целата просторија. А куќата 

беше многу убава, со џамлии врати со тоа, гледаше се дека на некое богато семејство е била. 

Многу одржана, чешма голема со чешмури вода, до неа дуња, тоа дуњата кога раѓаше 

волкави дуњи, убаво, многу убава куќа шо...Богато семејство е било тоа некое видно 

семејство. Значи три двора, една порта, трета, три, за да улезеш у главнио двор, знаеш 

какови имаше тие железа шо се затворат портите. И тоа прво мало дворче, па поголемо и 

после голем двор со чешмата со бавча со трендафили од страната и степеници, степенасто, 

па дворче горе големо за у кујната горе што се улава, што кажував нели шо има големи 

танџериња, таквиа работи, убава куќа.  

Интервјуист: Дали знаете што се случи со Еврејското маало? 

Сведок: Еврејското маало, не знам, само знам дека тоа е рушено се после, а шо е било дали 

са живеали кај ни некој или са пуштале, тоа ништо се ми е како у сон. Не можам да се сетам.  

Интервјуист: Кога разговаравме, ми кажавте дека еврејските деца не можеле долго време 

да бидат надвор како македонските деца и дека после тоа дека носеле и значки некакви..  

Сведок: Да. 
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Интервјуист: Зошто се случуваше сето тоа, што се случуваше во Штип?  

Временски код: 50:15 

Сведок:Па, еврејските деца и пред да им ги стават значките они нивното место беше таму 

за играње. Нив не ги пуштаа секаде у градо у која улица да играат само тамо и тоа 

определено време, не може како наши деца три саати-четири колку сакаш, два саата се 

изнаиграат изнаонедат и после си се прибират, учат имат си задачи дома, тоа имат си 

обврски. Они не ги пуштат децата како наште цел ден, наште одеа шетаа и по Брегалница, 

а они тука Еврејското маало се играат и после дома. Значките кога ги онадија они си носеа 

па со родителите, па си се движеа исто како и преда, да значките стаат они си играја тамо 

на друго место не, не можеш да видиш нивно дете. Само тоа девојченцето и башка беше 

одделено не у тоа маало и со мене се онаде само си играеме ние двете сос неа, а другите 

деца се тамо. А ние кога поминеме да речеме по улицата гледаш ги трчат, играат со тие 

ортомите типат скакат женските дечиња, два саати три изнаиграат се и после тоа нема што, 

мирно се средено, а не нешто да се плашат да им е забрането да излават се, ама они си тамо 

кај беше нивното маало. Добро да речам и у Горно маало кај што се тоа децата не одеја у 

чаршија да играе у тоа друго маало да идат у Стар коњак или овам онам, секој си играеше 

у своето маало. Те така, јас оти нема друштво, те тоа девојчето кога не дојдеше, јас идев кај 

баба ми горе и со тие другачки си играев таму у нашите комшии, на баба ми што се.  

Интервјуист: Оваа ваша другарка исто имаше определено време кога може да игра или 

можеше да си игра цел ден?  

Сведок: Наша другарка? 

Интервјуист: Другарката ваша ова Еврејчето, девојчето.. 

Сведок: А она си имаше слободно време да речеме после десет саато до дванаесе саато, 

после си е на ручок дома, одмара и у четири саато. Од четири саато до шес саато, летно врме 

е таа е слободна и си играеме, пред банката тамо, или она донесе кредичка или ја бележиме 

клин плоча играеме си, или со тие петкаменци играеме кашиците. Ако не кај ни, кај вратата 

тамо со куклички на тарасата од куќата имаме мердевини, па тарасата па врата. На 

тарасичката там си играеме, ама мајка и знаеше дека е кај нас.Она мора да знае каде е. Не 

ја пушташе да оди там онамо и тоа, тоа време се определено време, не да речеш излеземе 

сабајле од никое време. После десет саат до дванајсе, од дванајсе ручок, одмарање и после 

од четири до шес саато летно време оште е сонце убаво некој пат и седум не фане ако у 
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гоненица трчиме, некој пат и повече не фанеше, ама мајка и знаеше дека е со кого се движи. 

Интервјуист: Сакам да ве прашам за епизодава кога отидовте по вода кога беше блокадата. 

Ми кажавте дека видовте камиони, луѓе гужва војници ...  

Сведок: Да, да  

Интервјуист: Ми го опишавте местото. Кажете ми во кое маало се случуваше тоа, во кој дел 

од Штип? 

Сведок: Па кажа ја, тоа е кај овај мосто што е кај гимназијата, мосто што е веднага, од мосто 

веднага тука камионите. Од мосто камионите, а тука кај што е имаше една трафика весници 

шо продаваа и на Жана куќата и од тука, да речеме како беше плоштадче мало, алтобуска 

станица, ама само еден алтобус, имаше толу имаше тогај. Е тука беа камионите и тука сите 

од маалото нијно ги изведеле и сите тука и од там, така шо, оти ние само ги гледаме 

камионите и луѓето како горе ги качат, а Латинка ми кажуваше, баш тука на широкио 

простор, тамо кај ги двоиле башка жените, башка мажите башка децата е тогај било грозна 

слика. Мајките не моеже да се одвојат од децата, мажите жените да се одвојат и башка ги 

мажите качуват у камиони, башка децата, башка тоа..А тоа беше широко место така како 

плоштад, а камионите беа тука на улицата, тоа корзото до црквата доле продужуваше и тука 

беа тие камионите, од тука ги качуваа, а не се гледаше кај ги двојат, на тоа широкото место, 

а од куќите сите кај што е еврејската Авара од таму биле искарани и тука донесени и тука 

ги почнат да ги двојат. Кога почнат да ги двојат тогај се чу голем пискот, пискот плач од 

деца од жени, мажи тоа. Беше грозна слика многу, оти тишина нели градо нема луѓе само 

тоа само нивнио плач го слушаш плач од деца од жени, грозно, грозна слика беше. 

Временски код: 56:20 

Интервјуист: Кога гледавте, дали случајно видовте како удираат некој од нив? 

Сведок: Не не, не се гледаше тоа, затоа што они ги двојат тамука и само ги доведуват мажите 

во еден камион, жените у друг, децата у друг, али оти многу војска, кордон од војската не 

можеше ко го качат на камионо оти високо тогај ќе го видиш у грб у глава, ама па не можеш 

да го познаеш кој е. Мош мајка ми и татко ми по физиономија са ги познале ја дете бе, не 

можам, не ги знаев сите. Јас само таа ја знаев девојченцето и една Казанџиското маало таа 

шнајдерка, кај неа мајка ми ме исто водила да ми шие, другите не ги знаев, не ги знаев.  

Интервјуист: Ми кажавте овие ги собираа и овие ги качуваа, кој беа тие? 

Сведок: Е па војниците ги качуват, војниците има поредено кој што стојат другите, кој ги 
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качуват у камионите и такво нешто са ги ставале да ги подигнат да ги поткачат у камионите, 

сигурно. Не се гледаше на што са , како са ги качувале. Добро децата у раце ќе ги дигнат и 

ќе ги качат ама возрасните, жените како са ги качувале незнам, важно не се гледаше, како 

оти они башка са поделени после кога дојдат кај камионо башка ги носат мажите, башка 

жените, башка децата. На таа ширина, оште на таа ширина ги одвојат, а не тука пред 

камионите. После пред камионите они ги носат и ги тоаврат. 

Интервјуист: Ми кажавте војници, какви војници беа? 

Сведок: Бугарски, какви, со бугарски капи, пушки со ножови тие на онедени. Сега дури и 

се сеќавам каква беше униформата. Кафенкаста боја беше, така имаа значка таква, таа 

бугарската интересна значка, на капите, тие капи интересни беа. Војници, многу војници 

беа, целата војска беше довлечена овде. Оти имаше многу луѓе, кај нас имаше многу Евреи. 

То Еврејското маало беше големо, многу куќи имаше, па после густо населено и фамилиите 

беа големи, по три деца, по две деца братучеди, браќа, тука се беа поврзани се роднински 

врски се едни со други. 

Интервјуист: Благодарам многу. Ми ги опишувавте значките кои ги носеле и која што ја 

носела вашата другарка. Дали тие значки им беа наложени, кој ги натера да ги носат тие 

значки? 

Сведок:Па беа им дадени од општината, од опшината им ги дадеа за да го знаат нивните, 

кој са, само на Евреите, не на други, само на ни. Тоа како одбележување, само што ги 

одбележија тогај и тогај нашио народ почна да сумња, вика за шо ги одбележуват, зашо 

значки да носат и тие се граѓани како нас, зашо. И сите се чудеа и они после шо доваѓаа 

пријателите на тато вика на тато шо кажуваше на мама, шо слушам да зборат, вика зошто 

така вика онадуват одбележат и да несмеат да ги тргнат. Овоа нешто паланират да направат 

сос ни , не претполагаме дека нешто такво може да се случи, ама штом ги одбележија и 

почнаа некои гласови да се слушат, дека нешо неарно ќе се случи и стварно после месец два 

или три беше како ги носеа значките се случи тоа. А не смееа уопште без значка да излезат. 

И кажа тој, тато кажа, па мораш ли да ја носиш викал, Ванчо не смеам, ако ја тргнам да ме 

фане некој милицијата, тоа вика затвор и нема излавање.  

Временски код: 1: 00: 55 

Интервјуист: Ми кажавте општината, кој раководеше со општината?  

Сведок: Е, па кој, бугарските власти кој , они беа на власт, они раководеа они затвараа, они 
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сета политика нивна беше. Војската нивна, нема ништо наше немаше, они  

Интервјуист: Значи се наоѓаме на местото кај што се наоѓаше куќата. 

Сведок: Овај дел тука точно беа степениците и малку дворче имаше и клозетот. И од 

степеництие нагоре се влегуваше право тарасата и од тука натам до тоа куќата беше, ама 

напред, овај тротоар како што е напред беше куќата. Од оваа куќе беме метар и пол напред. 

Од аптеката, те оваа куќа си беше тука тогај стоеше и од тие дуќани там нашта куќа беше 

напред оште издадено дуќано, слаткарницата ,а позади тука беше там кај што е тоа бината, 

а тука куќата беше. Напред слаткарата. 

Интервјуист: Кога ми зборувавте за епизодата кога беше блокдата вие излеговре од дома и 

на каде се упативте? 

Сведок: Е сега тука мердевините, слегна од мердевините човеко ме одвведе на Тулумбата, 

а тука ваа зграда не постоеше. Имаше празен простор и ми викаа да гледам надоле да видам 

што ќе видам , не можеш ништо да видиш оти не ти дава, он ме води натам накај тулумбата. 

После кога се врати јас онеде, почна да гледам и виде доле што се одвива тука, видо дека 

гужва ,дека такво и кажувам јас на мојте. 

Интервјуист: Ми кажавте ме одведе човекот. Каков човек беше? 

Сведок: А стражаро, бугарски војник. 

Интервјуист: И кога излеговте отидовте према пумпата за вода, на каде погледнавте, што 

погледнавте? 

Сведок: Е јас не ми даваше да се вртам тука кога стоев, не ми дава надоле да гледам, ама ја 

искористи кога се враќав да погледнам да видам што се збива. А кога појде на тулумбата, 

заврте се да пунам, натам да гледам, а тој вика не, нема натам да гледаш пуни навам гледај 

и он ми пумпа пумпата и јас да пунам вода. Од там не можеш ништо да видиш . А од тука 

кога дојде видо. 

Интервјуист: Ишто видовте од тука? 

Сведок: Видо ги камионите и војници пуно народ, се се гледаше, еве мосто кај што е тука, 

ама оште напред беше оти од оваа куќа бевме метар и пол напред, беше тротоаро, тука 

масите ставаа се за слаткарата што беше. 

Интервјуист: И во тој правец према мостот што можевте да видите? 

Сведок: Е тоа видо, камионите, и народ пуно, војниците ги видо бугарски и народо после 

ко пуно, кга се качи јас и ни кога почна да ги качуват почна врискот и тогај мајка ми и татко 
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ми се сетија шо вика ги товарат ги селат, ги транспортират.  

Интервјуист: Од таму вие го слушнавте пискотото? 

Сведок: Е многу се слушаше, оти то беше ужасно, оти градо немаше жив човек беа само 

војниците и толку тишина, глас, тоа беше голем ужас. Се детски глас, жени како плакат се 

страшно беше, морничаво, оти тишина градо беше пуст. Немаше никој човек. немаше никој 

да се движи. Тоа е.  

Временски код: 1: 05: 35 

Интервјуист: Значи се наоѓаме на местото каде се наоѓаше вашата куќа . 

Сведок: Да да точно. 

Интервјуист: Тука на ова место. 

Сведок: Овај дел беа степениците и тарасата каде се онадуеше, али беше оште метар и пол 

напред и кога онадеше, се се гледа доле до мосто, оти тишина нема никој и немаше ни коли 

тогај, ни луѓе се се гледаше шо има се се гледаше. Ногу блиску тоа е шесето местра 

седумство така. 

Интервјуист: Дента кога се случи блокадата,... 

Сведок: Да. 

Интервјуист:Кажавте дека вие излеговте од дома, каде отидовте ?  

Сведок: Ами мајка ми и татко му рекоа на милицаецо, на војнико, за вода за пиење , а имаме 

ние, само да видиме што се одвива рекоа да подзрнам да видиме што работа е да не нешто 

друго да не се одвива. Они се плашеа да не тражат претрес за продукти за шекер за брашно 

за маст, за друго тогаш купонска система, тогај беа така и прашаа го војнико да слегне тато 

за вода, он вика неможе. Е па вика децата , нека слегне момичето, за мене и ја слегна со 

војнико, а мама и тато ми рекоа ќе гледаш и надоле и там да видиш шо ќе видиш да ни 

кажеш. И јас тука кога почнав да се вртам, војнико не ми дава, оди оди вика напред пред 

мене. Зема, кога да пунам вода, вртам се, не гледај надолу и он застана да ми пумпа. После 

кога се враќавме ја искористи отргна се и надоле подзрна и тогај видо што се одвива, 

камионите ги видо, луѓе видо многу војска имаше бугарска и тоа. Само што се качи горе на 

мама и тато мажувам шо биде и одедншка голем писок се чу, викат жени деца и после мама 

и тато се сетија шо работа е. Вика сигурно ги евакуират Евреите и за тоа и градо е опсаден. 

И така и испадна . 

Интервјуист: Колку време траеше блокадата? 
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Сведок: А блокадата два саата и повишт три. Па многу време. Прво дур не можат да ги 

разделат луѓето, да ги товарат башка и да ги носат.Оно кога ги извадија од дома и кога 

почнаја да ги двојат тогај се пиското многу чу.  
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