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Интервју со Димитар Андонов 

 

Интервјуист: Добар ден. 

Сведок: Добар ден. 

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

Сведок: Добро, нема проблем. 

Интервјуист: Како се викате?  

Сведок: Димитар. 

Интервјуист: Како се презивате? 

Сведок: Андонов, Димитар Андонов. 

Интервјуист: Кога и каде сте роден? 

Сведок: Роден сам на 26.9.1926 година во Штип. 

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

Сведок: Пред војната, па Штип беше, Хајнгали го викаа, да тие покривите не беа сос 

керамиди или друга, беа сос полочи, па така повеќе претжно имаше куќи сос плочи одозгора 

наместо покриви, плочи. 

Интервјуист: Кои националности живееја во Штип? 

Сведок: Па у Штип имаше Срби, имаше Црногорци, имаше Турци, Шиптари, тие беа 

претежно.  

Интервјуист: Дали имаше Евреи во Штип?  

Сведок: Евреи имаше ите како, да Евреи имаше многу.  

Интервјуист:..... Пауза..... Малку ја променивме позадината бидејќи цвеќето доаѓаше позади 

вашето уво така што ќе подолжиме сега. Како деца во Штип кои игри ги игравте? 

Сведок: Па играеме коњаци, играме топка сос парталиви онакво у чорап ставеме партали па 

играеме тамо кај Еврејскио мост у Отиња, реката Отиња се викаше и таму кај играевме 

децата. 

Интервјуист: Каде живееја Евреите во Штип? 

Сведок: Па Евреите живееја скоро у центаро на Штип. Они имаа цел блок, а нијното се 

викаше Авара, да тај дел тука и беше и синагогата, црквата, храмо забравам, нијни храм, 

тука у центаро беа. Со децата се дружевме многу слабо само. Ја имав едно другарче, сос 

него Арон Леви, со него се дружев и така со него у школо идевме заедно, играевме коњаци, 
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топка играевме, они слаби беа не играеја многу, само ние претежно Македонци, е те тоа е. 

Интервјуист: Одевте ли во Еврејското маало. Во Еврејското маало дали одевте? 

Сведок: Ја одев таму. Кај нас не плашеа таму дека Евреите имаат каца, у кацата клинци и 

ги ставале децата таму крвта да им ја пијат. По тај повод ја со другарчето Арон викам истина 

ли е тоа, а бе вика нема везе тоа, вика тоа е само лага, сакат да не одвојат вика нас од вас. Е, 

викам за тоа сега ќе ми направеш еден една услуга може ли? Е шо. Е викам, ај да ме 

спрведеш преку капиџиците од оваа страна да идеме на другата страна. Успеја да го 

наговорам и натера ме и кинсиаме од една во една зграда улеземе, излаваме од зградата 

капиџик, не врата помало капиџик, па на него на страна па на другата страна, па на десно 

па на лево се така одеме и излеземе чак преку другата страна. Тоа беше сос него го 

направиме. 

Временски код: 5:35 

Интервјуист: Кој ви ја кажал ова приказнава за кацата и за христијанските деца? 

Сведок: Тоа се збовруваше, родителите са зборувале и дошло е до ушите на децата и така 

дошло е и до нас. А иначе старите са зборувале тоа, дали са сакале да ги отргнат меѓу нас и 

Евреите и така, со тоа е било. 

Интервјуист: Дали имавте другари Евреи во училиште, во школо кога одевте? 

Сведок: Одеме сос Арон заедно беме во исти клас и по едно време ко дојдоа Бугарите, 

окупацијата, они направија си своја власт, да школата установите и другите, тоа се да се 

зборе само на бугарски јазик.По едно извесно време дали беше десет петнаесет дена дојде 

наредба, наредба е дошла да Евреите да у школото да не одат, да бидат отсутни и беа 

обележани со давидова шестокрака, жолта и ги носеа на десната страна. По извесно време 

им беше забрането да доаѓаат на школо децата Евреи. И беа им забрането да одат било каде 

прослави, фискултури, или на кино или слично такво. 

Интервјуист: Арон вашиот другар исто така носеше таква шестокрака ? 

Сведок: Носеше да, носеше, сите Евреи ги носеа беше им толку забрането да они и скоро 

слабо излаваа надвор.  

Интервјуист: Разговараше ти со него за ѕвездата кој му кажа да ја стави зошто ја носи, како 

се чувстуваше? 

Сведок: Не, сос него не сум зборувал тоа , но по се изгледа тоа е наредба на бугарската власт 

они успоставија тука власт и натераа ги сите и школите и установите да зборат само 
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бугарски. 

Интервјуист: Познаваше ли други Евреи освен Арон? 

Сведок: Познавав. Така само ги познавав, имаше еден Евреин викаа го Ж,та брада тај беше 

ситуиран богат човек, манифактура имаше. И други познавав така, ама не сам имал 

контакти со нив. Чисто онака како фигури ги знам.  

Интервјуист: Како ги викаа Евреите во Штип? Дали имаа некое друго име по кое што ги 

викаа? 

Сведок: Ја такво не знам не сум чул, не, не, не. 

Интервјуист: Кога разговаравме со некои други луѓе ни кажаа дека ги викале чифути, сте 

слушнале за тоа? 

Сведок: Да, да чифути да, така е, видиш изумил сум го тоа. Чифути да. 

Интервјуист: Со Арон правевте муабет што мисли вака, за кога ќе ги наречат Чифути, сте 

разговарале некогаш? 

Сведок: Не, сос него не сме зборувале. Он изопшто дали е знајал дека ги викаме Чифути, 

дека се викани заправо Чифути. 

Интервјуист: Со што се занимаваа Евреите во Штип? 

Сведок: Евреите исклучиво се занимаваа со трговија. Трговија, ама немаа они зеленчук 

таква работа исклучиво само штофове, такви работи . Имаа книжари имаа, со тие повеќе 

тоа го имаа, а иначе друго немаа.  

Временски код: 10:20 

Интервјуист: Отидовте ли некогаш дома кај Арон? 

Сведок: Не сум бил, не сум бил. На нив практично им забрануваа да доваѓат штипјани кај 

нив. Они практично бегаа, избегаваа не. И ногу беа плашливи, плашеа се, па нашите беа до 

толку арогантни, ги викаа, викаа ги со грдни зборови и така они се плашеа бегаа , да. 

Интервјуист: Што има викаа, се сеќавате? 

Сведок: Е па сега незгодно ми е до толку.. 

Интервјуист: Кажете, кажете. 

Сведок: Е, со грдни зборови, така, не незнам, не бива,незгодно ми е да го кажам, пцуваа, 

пцуваа и мајка и шајка што ја знам се по ред така и они бегаа се плашеа . 

Интервјуист: Со што се занимаваше вашиот татко ? 

Сведок: Татко ми беше трговец со железарија. И он имаше доста контакти со Евреите 
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трговци. А немаа контакти, нити он е бил дома, нити они са доваѓале дома кај нас. 

Интервјуист: Дали се сеќавате кога почна Втората светска војна во Штип, кога дојдоа 

Германците?  

Сведок: Да. 

Интервјуист: Со некои луѓе со кој што разговаравме, ни кажаа дека  се случило нешто што 

го викаат јамата. 

Сведок: Да. 

Интервјуист:Што се случи тогаш?  

Сведок: Е тоа беше јамата експлозивно во Штип. Да градот Штип целио беше надвор, сите 

дуќани еврејски што беа, беа разбиени и ограбувани од страна на граѓаните. Да, едни одеа 

лево, одат пренесуват дома, едни се враќат назад по друго одат. Да учесник бев и јас во тоа 

нешто. Имав мерак на саат џепен и пенкало и отрчав до книжарата, додека ојдо она веќе 

празна. Отидов во другата, потрчав таму и таму празно и си остана така, а иначе луѓето 

носеа на рамо, на грб вреќи шикер, шо ти не. И тоа беше едно, како да се се опише тоа, 

неможе да се опише тоа, целио пчеларник, едни лево, едни десно одат носат, викат, пцуват, 

викат, се и така помина тај ден. ногу лош беше. 

Интервјуист: Освен Арон имаше и други еврејски деца во училиште, во школо? 

Сведок: Имаше, имаше и женски и машки имаше, ама повеќе беа машки отколку женски. 

Интервјуист:Сите тие носеа..  

Сведок: Сите носеа.. 

Интервјуист: Носеа ѕвезда. 

Сведок: Носеа ѕвезда шестокрака. И после ко ги испадија веќе од школото и да не одат ни 

на некои престави ептен се затворија практично и не излаваа од дома. И после дојдоа 

Бугарите, после извесно време сите овие Евреите што беа од куќите ги искараа и ги однесоа 

во непознат правец. Тоа беше една ноќ, татко ми расправаше, вика нешто се дешава со 

Евреите оти ние скоро беме у центаро, имаме куќа да се гледаше тај дел и он викаше нешто 

се дешава со Евреите незнаме што е. Тишина беше, војската собрала ги изгледа и однесоа 

ги на станица, железничка станица од таму у фургони камиони, ова вагони однесоа ги у 

напознат правец.  

Временски код: 15:50 

Интервјуист: Вие бевте дома кога се случи ... 
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Сведок: Дома, дома, дома бев. Тоа ноќеска, дали сабајле некаде на околу три четири саат 

тоа е било сигурно. Ние децата и спиеме, а татко ми после разбудиме се оти вика сос мајка 

ми, расправаа, муабет правеа и се разбудиме. Што тоа праете вика, ништо нема.  

Интервјуист:Можевте ли да слушнете нешто што се случуваше на улицата?  

Сведок: Не, не, не.  

Интервјуист: Колку време траеше блокадата? 

Сведок: Е сега што знам колку е било време, за да се искарат тие колку се биле едно 

петстотини луѓе, тоа е трајало еден саат минимум.  

Интервјуист: Отидовте ли во Еврејското маало откога ги депортираа Евреите? 

Сведок: Миневме таму, гледаме празни куќи нема никој у натре и гледавме како од куќите 

се вадат мебели други работи, добри работи и ги носеа на плоштад и таму ги продаваа. 

Интервјуист:Кој ги изнесуваше овие работи од куќите на Евреите?  

Сведок: Цивили. 

Интервјуист: Жителите тука од Штип? 

Сведок: Жителите да. Изнесуваа ги и носеа ги на плоштад оти там ги продаваа. Оти там 

беше тај како го викаа, он ги продаваше тамо. 

Интервјуист: Кога разговаравме со некои луѓе кои исто така ја гледале продажбата ни кажаа 

еден човек од Штип кој што се викал Митко Гајдарџиски. 

Сведок: Да, да Гајдарџиски. Он ги продавал . 

Интервјуист: Вие ги видовте луѓето како изнесуваат работи од куќите? 

Сведок: Видов, видов како ги изнесуваат. Се што беше добро изнесуваа и почнаа, а другото 

го кршеа унатре. Без милосно така одеа, џамове кршеа, врати кршат, мебел што е здрав 

изнесуваа само , а другото го кршеа не го онадуваа. Да, после извесно време дојде наредба 

мобилизација на младите деца, да одат да се руши, зградите да се рушат. Меѓу тие рушења 

бев и јас и кога рушевме до нас блиску да рушат и едни узвикаа... еј злато, злато.... и видо, 

јас и видо тегла со накит унатре. А од тие стражарите што беа нијни, дајте го тоа земааа 

викат да ги тепат, да викат, виа не го дават вие го зимат, фанаа ги и ги одведоа ги тие. А јас 

очевидец сам со теглата со накит внатре што имаше. 

Интервјуист: Ми кажавте стражарите ја земаа теглата, кој беа стражарите? 

Сведок: Абе стражари од полицијата, од Бугарите, сосе граѓаните, тие како помош, а овие 

беа таму да се зима тука го изнесуват и така. 
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Интервјуист: Колку пати отидовте во Еврејското маало за рушењето на куќиве? 

Временски код: 20:05 

Сведок: Како колку пати? 

Интервјуист: Да колку пати? 

Сведок: Одејме неколку дена работевме рушење. После еден друг ми расправаше дека 

нашле на едном месо нашле шарлаган, една у тие големите стаклени садове и нашле три 

кутии сребрени работи, српски динари, десет динари, три кутии лимени. И тие ги земале 

наводно одведле ги во општината да се потпишат, наводно им дале по една десетка. 

Интервјуист: Колку луѓе броеше оваа вашава младинска група што ги рушеше куќите ?  

Сведок: Па, да не претерам ние беме четворица, имаше многу, сигурно е било пеесет шеесет 

души, оти то у истио ден рушењето на сите згради беше. Денеска се руши, неколку дена 

рушиме. 

Интервјуист: На колку куќи учествивавте? 

Сведок: На една, само на една. Тие у неколку дена беа. Првиот ден керамидите ги вадевме 

ги спуштавме здрави, втроиот ден го рушевме горе кровот, така трети и четврти пети ден 

натака патосите и доле се одевме до темел.  

Интервјуист: Ми кажавте дека имаше стражари. 

Сведок: Да. 

Интервјуист: Тоа беа полицајци од... 

Сведок: Полицајци, бугарски полицајци. Они ги предводеа другите штипјани да зимат да 

носат, што да прават. 

Интервјуист: Ви кажаа ли зошто треба да ги рушат куќите? 

Сведок: Не, не само не виканаа да рушиме, а зошто и како не ни кажаа. 

Интервјуист: Ми кажавте пред малку дека гледавте како изнесуваат некои ствари од куќите 

на Евреите.Што можевте да видите, што изнесуваа? Какви работи, какви предмети 

изнесуваа? 

Сведок: Па теписи изнесуваа, дрвен материјал мебел, тоа го гледавме поедрото што имаше 

и над плоштадо се имаше наредено се гледаше на плоштадо пуно работи столове , маси, од 

се по нешто имаше, се што беше здраво инесено на продажба. 

Интервјуист: И тоа се продаваше на плоштадот тука во Штип? 

Сведок: На плоштадот во Штип да.  
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Интервјуист: Колку пати видовте вака како изнесуваат работи од куќите? 

Сведок: Е па често пати одевме таму, ние децата шетаме вам онаму, гледаме изнесуваат, па 

изнесуваат тоа стално изнесуваа денеска утре неколку дена стално изнесуваа. И имаше кој 

купуваа па се одеа, вршеа продажбата што е таја, откупе го за колку пари беше, како беше 

тоа незнам, углавно носеше се од плоштадо се носеше покупките, по куќите тие што се 

купиле.  

Интервјуист: Вие бевте на таа лицитација ја гледавте кога се случуваше, кога се продаваа 

работите? 

Сведок: Гледавеме, ама миневме само повеќе. 

Интервјуист: Како изледаше таа продажба, што се случуваше? 

Сведок: На плоштадо наредено пуно ствари и имаше граѓани од тука стоеја и кој како 

зимаше незнам. Углавно имаше нареднео ствари, а од другата страна граѓаните кои сакаа 

да купуваат. Сега како е било тоа продажбата, дали со пари, дали како е било незнам. 

Интервјуист:Дали се сеќавате, имаше ли некакви знаци на куќите пред депортацијата на 

Евреите?  

Временски код: 25:07 

Сведок: Не знам да е имало знаци. Па они беа у еден блок Авара тај блок беше целио само 

Евреи. На плоштадо тоа беше, тоа беа куќи згустени една до една така, а некое обележје не 

сам приметил, незнам.  

Интервјуист: Кога се случи јамата, ме интересираат некои работи да појасниме малку. како 

разбравте дека се случува нешто такво, кој ви кажа? 

Сведок: Па тоа беше узбуна. Гераманците и Бугарите, имаше Германци и Бугарите, почнаа 

да ударат по дуќаните и тоа се расчу се разнесе низ градот и сите истрчаа, што е тоа како е 

тоа. Кога видоа дека се рушат дуќани со продукти у натре грабај. Тука една група се руши, 

на другата страна другиот дуќан и така беше една трчаничка, лево десно, едни носат дома 

се враќат од дома за друго да земе те така. 

Интервјуист: Во колку саат се случи од прилика тоа? 

Сведок: Е тоа се мислам дека беше попладне. Се мислам дека беше... не,не, не от сбајлето, 

раното сабајле осум девет саатот тука негде можда е било. Оти доста беше еден дуќан да се 

разруши, другите одма се расчујат разонади, и растрчаа се тоа беше како пчели рој. Едни 

ностат на грб, други се враќаат и така беше узбуна у градот. 
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Интервјуист: Колку време траеше јамата?  

Сведок: Па ја се мислам дека касно до вечерта траеше. За таа стока да се изнесе треба време 

да мине. Доста време мина. 

Интервјуист: Ми кажавте дека ги ограбувале Евреите и еврејските дуќани. Дали само 

еврејските дуќани ги ограбуваа? 

Сведок: Меѓутоа имаше и на турски дуќани ограбуваа и на овај Јајата го ограбија, таму 

слаткара беше, дали на некој му се пријаде слатко па ојде таму бутнаа го, вратата ја расипаја, 

скршија ја и унатре улегоа, слатки јадат еден имаше дали е тоа истина што ми кажуваше 

еден друг доле у подрумот дека е била работиллницата за слатките имало едно буре мед и 

теј еден да пропадне у медо внатре. (Смеа) Едвај ги искарале после. 

Интервјуист: Кога ми зорувавте за рушењето на куќите во Еврејското маало кој ве повика 

да учествувате во рушењето, кој ви кажа дека треба да одите? 

Сведок: Власта, власта сос позив, име и презиме да дојдете да се јавите там и там, а мене ка 

брат ми го беа повикале оти он е повозрасен од мене, место нео него оти оне у дуќано сос 

татко ми е трговец, јас отидов на негово место и беа таму собрани сите и распоредија не, 

вие група там и там, таа група там, таа група там. Секој имаше пооделна распоредија. 

Интервјуист: Кој ја држеше власта во Штип тогаш? 

Сведок: Бугарите, немаше друг Бугарите ја држеа власта, они успоставија бугарски јазик и 

школи установи насегде само бугарски да се зборе. 

Временски код: 30:00 

Интервјуист: Кога се случуваше рушењето на куќите во Еврејското маало, ми кажавте дека 

имаше полицајци и дека имаше цивили.. 

Сведок: Да имаше и цивили..цивили и полицајци имаше да. Они одеа од куќа на куќа гледаа 

оти беше се чуло оти има злато у еврејските куќи. И те така они одеа и контролираа, кој што 

случајно да не е нашол. Оти по некој пат извикаше се е от таму извика некој еее.. некој глас 

и овие отрчат таму. Па така може да е имало и друго наоѓање не само тоа што сум јас видел. 

Интервјуист: Кога разговаравме минатиот пат ми кажавте дека при рушењето таму имало и 

агенти се сеќавате? 

Сведок: Да агенти, тие са бугарски агенти, бугарски агенти со униформа Бугари и цивили 

наши.Да така они контролираа, одеа од куќа на куќа како се руше и посматраа дали има 

нешто или нема. 

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



Интервјуист: Познавате ли некои Евреи под Штип кој што се спасија кој што преживеаја? 

Сведок: Да познавам го Луис, само он се спаси. Еден ми беше расправал дека е спасил некои 

две деца мали биле сега големи ама у Штип не се дошле. У Штип само Моша Пијаде, Моша 

го викаме (смеа) Моис, само он беше. 

Интервјуист: Која година се случи јамата ? 

Сведок: Па тоа се случи одма после ратот 41 година, на шести април беше бомбардиран 

Штип од страна на Гермаците, после неколку дена улегоа Германците туак, после тоа дојдоа 

и Бугарите, бугарската војска дојде. 

Интервјуист: Кога рзговаравме за, ми кажувавте за приказната дека ве плашеле како не 

треба да одите во Еврејското маало заради кацата и христијанските деца и така.Имаше ли 

уште некои приказни кои ви ги кажуваа за Евреите? 

Сведок: Нема тоа го слушавме од родителите што са зборувале и дошло е до наште уши 

дека има каци таму не смеете да одите ќе ве стават во унатре и со клинци крвта ќе ви ја 

пијат, а инаку не знаеме друго. 

Интервјуист: Некои луѓе со кои разговаравме ни споменаа некаква приказна дека тоа дека 

Евреите пиеле крв од животни. Сте слушнале нешто такво? 

Сведок: Јас го тоа кажа, јас го тоа кажав дека они не колеа живина. Викаа некој штипјанец 

познат кој е да заколе кокошката, кокошката ја колат, крвта ја пијат како за причесна. Тоа 

го имам слушано, знам го. 
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