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ЕВРЕЈСКА     

ога за мо мент 
би можеле да 
го вратиме вре   -

мето назад и да из ме-
ниме барем дел од 
не    говата бурна ис то-
рија, тоа без сом не-

ние би бил хо ло каустот на Ев-
реите. Мрачна дамка во ис-
торијата на чо вештвото, која 
и по 60 години јасно се от-
цртува во совре мението, во 
колективната меморија на на -
родот, кој толку многу му по-
дари на човештвото, а тоа 
толку пер верзно беше обез-
личено и ома ловажено. Мно-
гумина би по сакале ев реј-
ската голгота да е само лош 
сон, од кој ќе се разбудат и ќе 
продолжат спокојно да жи ве-
ат и оние кои ја доживеале и 
оние кои ја предизвикале. 
Ме  ѓутоа, допрва ќе се читаат 
воените архиви кои ќе ја ком-
пле тираат оваа тажна епо пе-
ја на човештвото. Настани и 
факти кои во виорот на бе-
зумието се потпишани со крв 
и со омраза. Во меѓувреме 
Маке донија не ги заборава 
своите 7.148 Евреи кои беа 
депор тирани и брутално уби е-
ни во еден од нај озлог ла се ни-
те логори на смртта - Треб-
линка, и секоја година им 
оддава почит за незаборав. 

Едно е точно - како што нашата нововоскресната држава Израел, така и де-
нешната Република Македонија се родија под бурниот небосвод на не-
стивнувачките политички, национални и идеолошки конфликти. 

Овие два древни народа, кои еве веќе илјадници години чекорат речиси 
рамо до рамо по долгиот пат за национално будење и слобода, со се оп-
шта вера во својата национална зора и со сеопшта херојска бор беност 
за своите национални идеали, не може а да не се браќа во најчистата и 
најискрената смисла на овој голем, крајно обврзувачки збор. 

Aron Assa 

Денес сеќавањата за нив жи-
веат преку нивните предци, 
преку нивните сограѓани, жи-
веат во историјата на Ма ке-
донија. Една алка од тој не-
заборав е и битолското се-
мејство Ро мано.

"Мојот татко Аврам Моше 
Романо беше последниот ра-
бин во Битола", вака ја почна 
својата животна беседа гос-
подинот Мориц Романо, де-
нес почитуван граѓанин на 
Скопје.

 "Мојот брат Давид, инаку 
роден во 1921 година го па-
метам како одличен ученик, 
кој по успешното средно об-
разование замина да студира 
на Филозофски факултет во 
Белград. Бидејќи беше дел 
од познатата "numerus cla-
usus" т.е. категоријата непо-
желни студенти, се врати во 
Битола и остана сè до холо-
каустот. Во Битола имаше ев-
рејско маало. Бевме осум-
наесет семејства коишто жи-
веевме од десната страна на 
реката Драгор, меѓутоа мо-
равме да бидеме префрлени 
во озлогласеното гето од ле-
вата страна. И тука го до че-
кавме холокаустот. Јас бев 
уап сен од бугарските власти 
по ради мојата политичка оп-
ределба (скоевец). Петмина 
момчиња, Евреи, бевме за-
творени и од Воениот суд на 
Бугарија осудени на 10 го-
дини затвор. На почетокот 
бевме префрлени во Скопје, 
во скопскиот затвор, а потоа 

нè транспортираа во за тво-
рот во Варна, каде останавме 
само две ипол години. Во зат-
ворот бевме регистри ра ни 
ка ко затвореници - ма ло лет-
ници бидејќи набрзо ма ту-
риравме. По ослободу ва ње-
то, под директно по сред ство 
на Црвената армија, со ис-
клучок на еден наш при јател 
кој бе ше убиен во за творот, 
сите четворицата се вра тив-
ме во Македонија", раска жу-

ва гос подинот Ро мано. 
За жал, семејството на го с-

подинот Романо, било дел од 
погибијата на 7.148 Евреи кои 
биле депортирани за Тре б-
линка. Неговиот татко Ав-
рам, неговата мајка Леа и бра-
тот Давид никогаш повеќе не 
го виделе својот син и брат. 
Животната приказна на гос-
подинот Романо е обвиена 
со најтрагичната епопеја на 

човештвото. Но, како феникс 
тој се издигнал од пепелта на 
своите предци и храбро го 
чекорел животниот пат ис-
полнет со искушенија. 

Поради трагичниот епи-
лог во Битола, господинот Ро-
мано заедно со своите блис-
ки пријатели дошле во Скоп-
је и го обновиле уни штеното 
еврејско стебло. 

"Продолживме да опосто-
јуваме сите заедно, раска жу-
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ва господинот Романо, си те 
бевме почитувани, би деј ќи 
имавме завршено Еко ном ски 
факултет, и во тоа време мош-
не се вреднуваа академ ските 
граѓани. Моето профе сио нал-
но портфолио е мош не бо-
гато. Јас бев член во двата 
мандата во Парла мен тот на 
поранешна Југосла вија, исто 
толку во Маке до нија, потоа 
бев претседател на Сто пан-
ска комора и амбасадор на 
Југославија во Чиле. Ние Ев-
реите, имавме шанса ди рект-
но да се вклу чиме во нај ак-
туелните еко номски проб ле-
ми во др жа вата. Конкретно, 
бев мини стер за трговија, 
угостител ство и туризам, а 
воедно бев и прв човек во 
Мини стер ството за фи нан-
сии". 

Пред почетокот на војната 
Евреите биле многу почи-
тувани во Скопје, Битола и 
Штип. Тие сочинувале 15 до 
20 проценти од вкупниот сто-
пански живот во овие гра-
дови. Во сите три оп штини 
имале свои друштва, преку 
кои ги негувале тра дициите 
и обичаите. Во Би тола имало 
шест синагоги, во Скопје и во 
Штип две, меѓу тоа сите биле 
уништени во виорот на вој-
ната. Во Битола како ре ликт 
од вој ната се останати само 
битол ските гробишта. За нив, 
го сподинот Романо ќе каже: 

"Тоа се стари гро бишта. 
Како што е познато од ис-
торијата во 1492 година по-
ради шпан ската инкви зи ција, 
нашите предци биле про-
терани и се доселиле на 
просторите на оваа земја. 
Често пати ме прашуваат: 
'Зошто токму се определиле 
за Македонија?' Меѓу дру-
гото, таму тие жи вееле крај 
убавите реки Кордоба и Се-
виља, и нај ве ројатно во Ма-
ке донија биле маѓепсани од 
Вардар, Драгор и Отиња. Во 
историјата на еврејскиот на-
род походите на Александар 
Македонски се запишани со 

златни букви, бидејќи токму 
овој великан е облагороден 
во Изреал. Тој бил голем по-
читувач на древните кул тури 
и циви ли зации, вклу чувајќи 
ја и на шата. Гео граф ски и исто-
рис ки факти кои несомнено 
ги предизвикале Евреите да 
се доселат на овие простори". 
Денес битолските гробишта, 
за едно со помош од битол ча-
ни и од Еврејската за ед ни ца, 
повторно се реновирани. 

Како граѓанин на Скопје, 
господинот Романо е акти-
вен член на Еврејската за-
едница, преку која сесрдно 
го вложува својот интелект, 
за пообјективно да им ја пре-
несе вистината на младите 
генерации кои доаѓаат. На 
горливото прашање за хо ло-
каустот, господинот Ро мано 
на хуман, дециден, но воедно 
и суптилен начин го образ-
ложи следново:

"Долго време очекувавме 
дека бугарските власти ќе му 
се извинат на македонскиот 
народ, бидејќи сепак, Евре-
ите беа нивни жители, но и 
лично нам. Зошто една зем ја 
како што е Бугарија, не би ни 
се извинила како што се из-
винија Папата, Гер ман ците, 
Французите, секој на свој на-
чин. Денес, повеќе не постои 
смисла да очекуваме било 
как  во извинување. Лич но 
сме там дека треба да се 
простат гревовите за ге но-
цидот, во името на - 'да не се 
заборави и да не се повтори'. 
Оние на кои им се про стува 
многу брзо забораваат на ге-
ноцидот, но тие коишто прос-
туваат засекогаш ос та ну ва-
ат со дамка во душата, до-
дека се живи, бидејќи ос та-
нале без родителите, без ја-
зикот ладино, без тра ди ци ја-
та, без никој. Нејсе. И пок рај 
сè, треба да се про с тува. Ид-
нината треба да се гради со 
љубов, мир и со спо кој ство". 

За актуелниот третман на 
холокаустот и погледот на 
светот кон трагедијата на Ев-

реите, господинот Романо 
вели: 

"Ев ро па, па и светот мошне 
ми рно гледаа на инфилтри-
ра њето на национализмот во 
нив ни те земји во трие сеттите 
го дини на минатиот век, па и 
на холокаустот. Постојат луѓе 
кои се дрзнуваат да про ко-
ментираат 'па и не беше хо-
локаустот толку страшен. Се-
пак, тоа беше војна'. А, ста-
нува збор за шест милиони 
Евреи. Она што навредува е 
нелогичната споредба на дру -
ги геноциди ширум све тот со 
еврејскиот холокауст. Пра ша-
ње е на квантитет и квалитет 
на еден цел народ, кој сис-
тематски и плански бил из-
бришан од светската карта. 
Постојат луѓе кои сме таат де-
ка болката и гор чи ната би 
требало да се на до местат 
преку најразлични фи нан-
сиски средства. Тоа не се 
заборава. Не постои не каков 
резон на тој начин да се про-
толкуваат работите. Тоа е са-
мо бришење на не чија не чис-
та совест".

Она за што господинот Ро-
мано со задоволство се пот-
сетува, се годините по минати 
во родната Битола, спо ме ни-
те кои се најдра го цено бо-
гатство во неговиот живот. 
"Најголем впечаток нам на 
Евреите ни остави ху маниот 
однос на Македонија. Просто 
чудесен. Евреите во Ма ке до-
нија ја најдоа својата тат ко-
вина. Овде имаше со вршени 
односи меѓу нас, со ученици, 
соборци, при јатели, со се ди. 
Ре  чиси и не се разликуваа лу-
ѓето, напротив, на Широк со-
как немаше разлика дали Ев-
реин се вљу бува во Ма ке дон-
ка или Ма кедонец се вљу бу-
ва во Ев рејка. Тоа беше една 
космо политска заедница ко-
ја пре красно нè прифати, и 
веру вајте за нас тоа беше го-
лема утеха. Денес таа ве ков-
на поддршка е инспирација 
за нови и посилни при ја тел-
ства. Неодамна, на моја ини-

ци ја тива да се издаде збор-
ник за сè што Македонците 
пишу вале и пишуваат за свои-
те сограѓани Евреи, беше 
про мовирана и несомнено 
таа ќе влезе во аналите на ма-
кедонската литература. Па-
метам како во центарот на 
Битола, уште тогаш архи тек-
тите знаеја да направат и пра-
вославна и католичка црква, 
еврејска синагога и две џа-
мии. Тоа значи дека се по чи-
туваше соживотот. Меѓу нас 
учениците никогаш не се за-
бораваше да се почитува Ве-
лигден, Песах, Бајрам. Ма ке-
донците имаа една не ве ро-
јатна беспрекорна почит кон 
Евреите. Тие сеќавања нико-
гаш нема да ги забо ра виме". 

Преку музиката која па-
сивно ја негува, господинот 
Романо, ја наоѓа својата уте-
ха, инспирација и спо којство. 
Слушајќи ги неговите "Се-
фардски романси" за мо мент 
се навраќаме во дам нешното 
минато во Битола кога тој и 
неговите најблиски понесени 
на крилјата на му зиката жи-
вееле во беспре корна сре ќа.

ЕВРЕЈСКО МААЛО, БИТОЛА
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HOLOKAUST

По повод 62-годишнината 
од де портацијата на 7.148 
маке донски Евреи, Евреј ска-
та за едница во Република 
Ма     ке донија со достојна по-
чит и благодарност кон за ги-
натите, ја одбележа оваа таж-
на го диш нина со повеќе ко-
ме мо ра тивни програмски ак -
тив ности. 

На 9 март во Музејот на 
Македонија беше отворена 
изложбата на макети и про-
екти насловена како "Мемо-
ријален центар на Холо ка ус- словена "На нашите согра-

ѓани - битолските Евреи". По 
20 мај изложбата ќе биде 
прет   ставена во Скопје и во 
Штип, а сериозно се разми-
слува сликите да бидат изло-
жени и во Израел. На споме-
никот на депортираните Ев-
реи од Штип кадиш одржа ха-
занот Ави Козма. 

Во Скопје, во просториите 
на Музејот на град Скопје бе-
ше одржана пригодна ко ме-
моративна манифестација. 
По    чесен говор одржаа гос-
подинот Здравко Шами, прет-
седател на Еврејската за ед-
ница во Република Маке до-
нија, нејзината екселенција 
Ирит Бен Аба, амбасадорка 
на Израел во Република Ма-
кедонија и господинот Је хи-
ел Бар-Хаим, директор на 
аме    риканско-еврејскиот ди-
стрибутивен комитет за Ма-
кедонија. На комемора тив на-
та манифестација беше про-
мовирано и изданието "Ис-
кри на македонските Се фар-
ди" од авторките Јасмина На-
мичева и Жамила Коло но-
мос. Музичките уметници Љу-
биша Кировски, Маја Шу тев-
ска-Кировска, како и Хо рот 
при ЕЗРМ, одржаа при годен 
концерт. 

Одбележувањето на холо-
каустот продолжи на 11 март, 
на денот кога македонските 
Евреи биле депортирани во 
Треблинка. Пред спомен обе-
лежјето на Евреите, во кругот 
на Тутунски комбинат во 
Скоп је, беше положено све-
жо цвеќе и се одржа коме-
моративна седница. Израел-
ската амбасадорка во Маке-

донија, нејзината екселен ци-
ја Ирит Бен Аба, претстав-
ници од Еврејската заедница 
на Македонија и претстав ни-
ци од дипломатскиот кор, со 
комеморативната седница ја 
одбележаа 62-годишнина та 
од депортирањето на 7.148 ма -
кедонски Евреи од згра дата 
на ТКС во логорот на смртта 
Треблинка. По повод се ќа ва-
њето, претседателот на Ев-
рејската заедница во Ма ке-
донија, господинот Здравко 

ќе нè потсетува на минатото, 
меѓутоа ќе работи за ид ни-
ната". 

Делегацијата на која по-
доцна й се придружи и прет-
седателот Бранко Црвен ков-
ски замина на Градските 
гробишта "Бутел", каде што 
положија свежо цвеќе пред 
споменикот на холокаустот. 
Потоа претседателот Бранко 
Црвенковски во спомен на 
депортацијата на маке дон-
ските Евреи, на плоштадот 
"Слобода" свечено ја откри 
скулптурата "Симфонија на 
мирот". Уметничкото дело, 
поставено во центарот на 
плоштадот, го изработи ака-
демик Томе Серафимовски и 
симболизира три гулаби во 
лет. Почесен говор на от кри-
вањето на скулптурата одр-
жа претседателот на Фонда-
цијата на холокаустот, проф. 
д-р Самуел Садикарио, кој 
ме ѓу другото истакна: 

"Секоја земја носи холо-

тот", како специјален проект 
од студентите на Факултетот 
за архитектура при Универ-
зитетот "Св. Кирил и Методиј" 
од Скопје. Следниот ден, на 
10 март во Битола, одбеле-
жувањето почна со посета на 
спомениците во дворот на 
Здравствениот дом и на на-
родниот херој од Битола, Ев-
рејката Естреа Овадија - Ма-
ра. Цвеќе положија делега-
ции на Еврејската заедница 
во Македонија, Македонско-
еврејското друштво, израел-
ската Амбасада од Белград, 
Еврејската асоцијација од Бу-
гарија, делегација на битол-
ската боречка организација 
и градоначалникот Златко 
Врш   ковски. Свештено лице 
на еврејските гробишта одр-
жа кадиш за покојните би-
толски Евреи. Во салата на 
Заводот и музеј беше отво-
рена изложба на слики од 
Ѓорѓи Десановски-Десан, на-

Шами даде куса изјава за на-
шиот неделник: 

"Шеесет и две години из-
минаа од трагичната поги-
бија на нашите сограѓани, на-
шите роднини, браќа и сес-
три, млади и стари. Еден мо-
мент во историјата на човеш-
твото кој се обидуваме да го 
паметиме како лекција за во 
иднина, да не ни се повтори. 
Во тој дух и во таа смисла е и 
комеморацијата која секоја 
година ја организира Евреј с-
ката заедница, како и из-
град бата на меморијалниот 
центар, којшто се надеваме 

кауст со себе. Да не забора-
виме дека холокаустот по с-
тои сè уште, постојат големи 
неправди, насилства во овој 
свет. Најлоша е негрижата на 
светот. Морам ова да го ка-
жам за да бидеме чисти и 
пред себе и пред небесата. 
Секогаш од нашите постапки 
можеме да се гордееме, но 
некогаш можеме и да се сра-
миме". 

Тридневното чествување 
на сеќавањето за депор ти-
раните Евреи во Треблинка 
заврши со прием кај градо-
началникот на Скопје.

НИКОГАШ  ДА  НЕ  СЕ  ПОВТОРИ !


