
Благоја ЦВЕТКОСКИ

СОСТАВОТ И CTPYKTYPATA 
НА ШТИПСКАТА ЕВРЕЈСКА ОПШТИНА

На 11 март о.г. се навршуваат 40 годами од уништување- 
то на Евреите од Македонија. На тој трагичен четврток, 11 март, 
во раните утрински часови, сите Евреи од Македонија биле при- 
силно собрани и однесени во скопскиот мооопол, кој од окупа- 
торските власти бил претворен во привремен концентрационен 
логор за Евреите. Од овој логор, по две недели, во три големи 
групп, Евреите биле депортирани во лошрот Треблинка (Подска), 
каде што сите биле уништеии.1)

Во Македоиија (Вардарска) имало околу 8.000 Евреи. Тие 
главно живееле во градовите: Скопје, Битола и Штип. Појавата 
на Евреите во Македонија е забележано уште во античкиот 
период. Од тоа време, па до трагичниот деи, нивниот број пес
товано се зголемувал. Посебно наголемување е забележано по 
прошнот на Евреите од Шпанија и Португалија во 1942 година. 
Евреите во Македонија главно се населувале лреку Цариград и 
Солун. Новодојдените пшавски Евреи во Македрнија биле по- 
многубројни и покомпактни и тие успеале на сите Евреи да им 
го наложат пшанскиот јазик, обичаите и културата.1 2)

Со намера, да го одбележиме трагичното умиштување на 
вапште оограѓани Евреи, од страна на германскиот и бугарскиот 
фашистички окупатор, а воедно и да го запознаеме нетто повеќе 
нивниот живот и сожителетво во нашата средина, даваме прилог 
за штипската еврејска општина, за нејзиниот состав и структу-

1) Пошироко за Евреите од Македонија и нивното трагично уништу- 
вање: Александар Матковски, Трагедијата на Евреите од Македонија, 
Скопје, 1962; Благоја Цветкоски и друга, Во пламенот за посрейна ид- 
нина (Зборник на паднатите борци во НОВ од Штип и Штипско), Штип, 
1975; Во меѓувреме издезе книгата на д-р А. Матковски, Историја на Ев
реите во Македонија, Скопје 1983. Авторот на придогов немаше можност 
истата да ja консудтира.

2) Аарон Асса, Македония и еврейский народ, Иерусадаим, 1972 год.
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pa, во граничите на можноетите што ги даваат архивските и др, 
податоци.3)

Во античкиот, оообено во Римскиот период, еврескиот еле- 
мент bio Македонија бил широко распространет и спаѓал меѓу 
најстарите етнички групп. Од тоа време, со сигурност не може 
да се посочи постоењето на евреј ската општина во Штип и по- 
крај постоењето на такви, во градовите Солун, Бер, Филипп и 
Стоби.4)

Во византискиот период, Евреите навлегле и во внатрешнос- 
та на Македонија. Во овој период, тие имале оформено повеќе 
свои општини и во друга градови на Македонија, меѓу кои и во 
градот Штип. Евреите кои тогаш се колонизирале во Македонија 
биле главно од француско, германско и италијанско потекло и 
тие бегале пред крстоносните дружини.5)

За време на османлиското владеење во Македонија, евреј- 
скиот елемент значително ее наголемил, особено со новиот при
лив на бегалци од Шпанија и Португалија. Во овој период по- 
ложбата на Евреите, во споредба со понапред кога биле прош- 
нувани, значително се изменила. Евреите добиле еднакви права 
со другого немуслиманско население во духовен и световен пог- 
лед. Тие добиле право да си создаваат и да си имаат свои по- 
себни општини (главно верски) наречени „Т a i f  е,” и самосто j- 
но да управуваат со истите. Што е од посебно значенье, тие до
биле право да тргуваат без пречки низ целата Османлиска 
империја и во тој однос, Евреите станале сериозни конкурента 
и ооперници на дубровиичките трговци. На таков начин било 
овозможено Евреите во Македоеија да станат претприемлив еле
мент и фактор во стоковно-паричните манипулации и во созда------------------- s 1 1 \

3) Во прилогов ги користевме списоците направени од германсьсите 
логорски власти во скопскиот монопол односно логор: „Liste Nr, 33—38, 
Personen judiocher herkunft aus dem koncentratjonclager Skopje (marz 
1943),r. Пресликани формулари на наведените листа се наоѓаат во Исто- 
рискиот архив во Штип—фонд: „Евреите во Штип”, не сигниран. 
Авторот на овој прилог во 1975 година, објави прилог: „Аепортацијата и 
ликвидирањето на Евреите од Штип,” во наведениот зборник на падна- 
тите борци. За таа намена авторот се обрати до Сојузот на Евреј ските 
општини на Југославија во Белград и оттаму доби пресликани листа. Toj 
примерок од листите се чува во Нарониот музеј на Штип. Тогаш авто
рот објави и список на семејствата и членовите-лицата на Евреите од 
Штип. Во наведениот фонд на Архивот во Штип, исто така, се наоѓа 
уште еден список на Евреите од Штип, отчукан на машина, составуваи 
врз основа на листите и дополнуван по сеќавања на некой штипски гра- 
ѓани. Овој список меѓутоа е прилично некоректно работен и истиот не 
може да послужи за студиозна работа. Да кажеме и тоа, дека материЈа- 
лите на именуваниот фонд, како пригодни експонати, биле собрани и из- 
ложени на пригодната изложба во спомен на Евреите во Штип, по повод 
40-годишнината од нивното ликвидирање, отворена во Народната библи
отека „Годе Делчев” во Штип, на 11 март 1983 година.

4) Александар Матковски, Трагедијата. . . ,  нд. 9.
я) Истото, 10— 11.
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вањето на првите основы на индустриското производство во Ма- 
кедонија.6)

Во OBioj период вид л ив е и значителен порастот на евреј- 
ската општина во Штип, со извесни осцилации во одделни пери
оды. Постоењето на евреј ската општина во Штип е решстрира- 
но и во официјалните пописни дефтери од тоа време.7)

Во еден сумарен пописен дефтер од околу 1512 година, пок- 
рај наведеното муслиманско и христијанско население во Штип, 
биле наведени и 38 еврејски семејства (hane). Во пописот биле 
воведени само главите на семејствата. Објективно, ако едно се
мейство се состоело од 5 членови —  излегува дека во Штип жи- 
вееле околу 200 Евреи. Во дефтерот изрично е ыагласено дека 
Евреите се доселиле во Штип од градот Солун (an Selanik)8).

Во најстариот од познатите пописи на Ќ устендылскиот сан- 
цак од 1519 година, во Штип се регистрирани 9 турски маали, 6 
христијански и едно еврејско маало. Во еврејското маало, однос- 
но džemaat, имало 15 семејства, приближно околу 80 лица. Очи- 
гледно е извесно намалување на еврејското taife во Штип. На- 
малување е забележано и кај христијанското население, до дека 
кај муслиманското имало наголемување.9)

Во наредниот сочуван попис од 1530 година, кој исто така 
е сумарен, наведено е дека во Штип имало веќе два džemaata, 
односно две еоврејски маали. Во едната маала живееле 17 се- 
мејства, а во другата 19 семејства или вкупно 39 еврејски се
ме јства со околу 200 лица. Исто така било наведено дека сите 
биле наведени и 38 еврејски семејства (hane). Во пописот биле 
харач. Харачот го плаќале по имотни категории. Сите Евреи би
ле поделени на три категории. Од најбогатата категорија се зе- 
мало по 48 драма сребро; од средната по 12 драма, а од сиро- 
машната по 6 драма. Секој Евреин бил должен, данокот цизие да 
го плаќа во својата општина, а таа му го предавала на цизиеда- 
рот, службеникот задолжен за собирање на цизието.10 * * 13)

6) Истото, 13—16
7) Во прашање се ошиирните односно сумарните пописни дефтери на 

Кустендилскиот санџак. Во составот на овој санџак влегувала и штип- 
ската каза. Оригиналите на овие дефтери се чуваат во Архивот на Прет- 
седателството на владата (Basbakanlik Arsivi) на Република Турција 
во Истанбул. Види: Методија Соколоски, Штип и Штипско во текот на 
X V I век, сп. Историја, год. X, бр. Скопје. 1974, 128; Д-р Александар Сто- 
новски, Материјали во ракопис за историјата на Штип и Штипско во 
периодот на османлиското владеење до X V II век. Овие материјали се 
рецензирани и доставени на Одборот за пишување Историја на Штип и 
Штипско, во Штип 1983 година.

8) Сумарен пописен дефтер бр. 167 од околу 1512 година, за Кустен
дилскиот санџак. Basbakanlik Arsivi, Istanbul. M. Соколоски, н.д., 128.

9) Опширен пописен дефтер бр. 170 од 1519 година, за Кустендилски- 
от санцак. Basbakanlik Arsivi, Istanbul. Микрофилм од овој дефтер 
има и во Архивот на Македонија во Скопје. М. Соколоаки, н.д., 128— 130.

10) Сумарен пописен дефтер од 1530 година, за Кустендилскиот сан
цак. Basbakanlik Arsivi, Istanbul. Д-р A. Стојановски, наведен ракопис.
За плаќањето на цизието види; А. Матковски, н.д., 15.

13 Историја
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Во четвртиот полис од 1550 година, кој исто така е сумарен, 
во Штип се регистрирани 41 еврејско семејство, со окопу 200 
лица, сите запишаии как!о еден цемаат. Притоа се спомнува еден 
Евреин-бербер по заиимање. Мнозинството биле од Солун fan 
Selanik) а само по едно оемејство било од Пловдив (Filibi) и 
од Скопје (Usküb).11)

И во последниот познат полис од 1573 година, кој исто та
ка е сумарен, забележани се 28 еврејоки семејства и 11 нежеяе- 
ти лица или вкупно околу 150 лица. Забележливо е намалува- 
н>е на евреј ската општина, што покажува дека истата била мош
не пропулзивна и динамична, во зависност од условите за жи
вот и работа.12)

Големата Австро-Турска војна од 1689 до 1699 година и 
поразите на османлиската вој ска, како и ошптествено-економ- 
ската анархија што ja зафатило Империјата во X V III и во пр- 
вите децениии на X IX  век, имале далекосежни последици во 
развојот на државата, во тие рамки и во развојот .на Штип и 
неговата Еврејска општина. Во овој период се забележува из 
весно намалување на Евреите во Штип. Податоците од Нико- 
лаиди, дека во градот имадо само* 30 еврејски куќи, тоа го пот- 
врдуваат.13) Меѓутоа од средината на X IX  век, градот повторно 
заживува. Посебен процут бележат занаетчиството и трговијата, 
кое подобувало на Евреите. Од овој период, еврејскиот елемект 
во градот се наоѓал во постојан растеж, така што, според Ба
сил К нчев во 1899 шдипа, тој го бел ежи својот максшл:ален рас
теж од 800 Евреи во градот.14)

Во првите децении од XX век, поради зачестените настани 
на Балканот и во Македонија и поради личната и имотната не- 
сигурност што настанала, мноштво еврејски семејства и поедии- 
ци, ja напуштале Македонија и градот Штип. Првото поголемо 
емигрирање на Евреите од Македонија е забележано уште во 
1910 година. Потоа, за време на Балканските војни 1912— 1913 
година и на крај за време на Првата светска империјалистич- 
ка војна 1914— 1918 година.15) Во овој временски период, по-

и) Сумарен пописен дефтер од 1550 година за Кустендилскиот сан- 
џак. Basbakanlik Arsivi, Istanbul. Д-р A. Стојановски, н.д.,

12) Сумарен пописен дефтер бр. 85 од 1573 година за Кустендилски
от санџак. Basbakanlik Arsivi, Istanbul. Оригинал на микрофилмот се 
чува во Катастарската управа во Анкара. Микрофилм од овој дефтер 
има и во Архивот на Македонија во Скоп je. М. Соколоски, н.д., 128— 130.

13) К., Костиќ., Наши нови градови на југу, Београд 1922, 108; Ј. Па- 
вловиќ, Брегалничка облает, Београд 1924, 48—49.

14) Мокедонския като природно и стопанско цкло. София 1945, 119.

15) Д-р Петар Стојанов, Македонија во времето на Балканските и 
Првата светска војна (1912— 1918), Скопје, 1969; Аарон Асса? н.д., 65—80,
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бедните Евреи емигрирале во Америка додека позаможните оде- 
ле во Франција, Грција или Италија. На таков начин еврејските 
општини во Македонија знатно се намалиле. Штипската евреј- 
ска општина непзосредно пред в!ојната од 6 април 1941 година, 
ималја 140 семејства αο 551 лице. Во истите списоци е наведено 
дека во Македонија ймало 2.150 оемејства со 7.762 лица и дека 
еврејски вероисповедни општини имало само во Скоп je, Битола и 
Штип.16)

1. Штипската еврејска општина пред ликвидирањето во
1943 година

Наведените сумарни податоци се само општи индикатори за 
присуствоТо на еврејската народност во македонската средина. 
Во прилог ќе се юбидеме да навлеземе во составот и структура- 
та на Штипската еврејска општина и да направиме еден социо- 
ретроспективен преглед на истата.

Податоците, дека во Штип живееле 551 Евреин: и дека толг 
кава бројка се уништени по денортацијата, во потнолност се 
точни. Toj пзодаток е за лицата кои на трагичниот 11 март 1943 
година се затекнале во своите домови и биле собрани од оку- 
паторите. Toj број е регистродран и во спйсоците на окупатор- 
ските власти, за време на престој от во логорот на скооскиот мо- 
нонол. Меѓутоа, Евреј ската општина во Штип имала десетина 
лица повеќе и нејзината точна бројка се движела ожолу 560 
лица. Во нашите проучувања на овој проблем, дојдовме до ооз- 
нанието дека, Штипската еврејска општина имала околу 560 ли
ца. За десетина лица логорската евиданција не дава податоци 
од причина, што тие лица од ред околности не биле собрани и 
не биле евидентирани. Ќе ш  наведеме лицата кои на еден или 
друг начин го избегнале депортирањето и уништувањето:

— Исак Барух Сион, бил собран, но побегнал од редицата 
на спроводот кон железничката станица во Штип. Бегството го 
извршил веднаш по преминот на мостот на реката Брегалнииа 
и привремено се сокрил покрај грмушките на реката. Денеска 
живее во Белград, како пензионер.

—  Хаим Јуда Леви, во моментот не се наоѓал во Штип. 
Toj како напреден, во 1942 година бил затворен, а потоа интер- 
ниран во логорот Јени Ќол —  Грција. Денеска живее во Сара
ево, како пензионер.

— Леон Капуано, бил офицер. Денеска живее во Загреб.
— Витал Сион, во Штип бил б акал, а во својот дуќан про

давал и весници. Денеска живее во Риека.
— Исак Леви, бил офицер. Живеел во Ниш, cera покоен.

16) А. Матковски, ТрагеАијата ..., 21.
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—  Исак Хаим, податоци за негавото местоживеење нема- 
ме.

—  Бејка Рубиса-Бека, се омажила за Ибраим, Турчин од 
Шпип, во тоа време работник во Ашај амамют во Штип. По ос- 
лободувањето се преселиле во Турција. Денеска живеат во гра- 
дот Измир.

—  Моис Давид Рубиса-Моше, единствен од преживеаните 
Евреи, живее во својот роден град Штип, со стан на улица „Сане 
Маливов” 2, во штипско Ново 'Село. Ja избегнал трагедијата како 
војник на бившата југословенска војска. Бил заробеник во Гер
манца. Во април 1945 година се вратил во Штип. Има свое се- 
мејство и е активен општествено-политичпш работник и претсе- 
дател на Месната заедница Ново Село.

1. Преглед на Евреите од Штип по пол и возраст
На приложената таблица е даден преглед на составот на 

Штипската еврејска општина по пол и староона структура. Даден 
е преглед и во процентен износ:

Годами — Возраст

Пол 1—5 6—10 11— 15 16—20 21—25 26—30 31—35 36—40

М. 9 18 43 33 27 19 20 21
Ж. 5 21 35 40 35 23 И 23
Cè: 14 39 78 73 62 42 31 44
% 2,50 6,96 13,92 13,12 11,07 7,50 5,70 7,5

Пол 41—45 46—50 51—55 56—60 61—65 66—70 71—75

ж. 14 15 И 12 3 6 8
м. 10 20 13 И 9 6 8
Cè: 24 35 24 23 12 12 16
о/о 4,30 6,20 4,30 4,10 2,13 2,13 2,85

Пол 76—80 81—85 86—90 91—95 Вкупно %

М. 14 6 1 0 288 51,43
Ж. 7 1 1 1 272 48,57
Cè: 21 7 2 1 560 100,00
% 3,75 1,25 0,35 0,17 100,00
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Ако сите лица се поделат во три старосни групи, ќе се до- 
бие следниот преглед:

—  млади од 1 до 30 години----  308 или 55,00%
—  средни од 31 до 60 години___ 181 или 32,40%
—  стари од 61 до 95 години___ 71 или 12,60%
Некой карактеристични случаи, на деца до 5 години и на 

стари лица над 80 години:

—  деца до 5 години биле:
1. Сион С. Барух 1 година.
2. Даази Естеро 3 )»
3. Сион Менахем 3 ) )
4. Леви Рашел 3 ff"
5. Натан Барух 3 ti
6. Капуано Сара 3 if
7. Понано Рашел 4 ft
8. Лијала Кала 4
9. Сион Менахем 4 ft

10. Натан Јаксив 5 tt
11. Мушон Микада 5 if
12. Барух Жана 5 ft
13. Руфел Бесале 5 ft
14. Сион Грасија 5 it

—  стари над 80 години биле:
1. Леви Луна, домаќинка на 93 години.
2. Саманто Бесале, работник на 87 години.
3. Бонано Луна, домаќинка на 87 години.
4. Рубиса Меркадо, крчмар на 84 години.
5. Леви Исаак, бакалин на 83 години.
6. Леви Паломба, домаќинка на 83 години.
7. Сион Пинкос, трговец на 83 години.
8. Капуано Естеро, работник на 83 години.
9. Муслинос Хаим, трговец на 82 години.

10. Сион Мусой, трговец на 81 година.
12. Коен Мирал, домаќинка на 80 години. 
12. Леви Јаков, брашнар на 80 години.

2. Преглед на Евреите по занимање

Членовите на Штипската еврејска општина, по својата про- 
фесионална определеност, односно занимање и социјална струк
тура го имале следниов состав:

1. Домаќини-ки 164 лица 5. Деца 27
2. Ученициьчки 159 — , - 6. Бакали 19 —
3. Трговци 72 — 7. Касапи ю —
4. Шивачи-чки 35 8. Работници 9 —„—
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9 . Ёрашнар и 7
10. Чевлари 6 — „—
11. Тенекеџии 5 —
12. Трг. помошници 4 — ,—
13. Златари 3 — , —
14. Кафещш 3 — ,—
15. Овоштари 3
16. Семкари 3 — „ -
17. Ситничари 3 лица
18. Носачи (амали) 3
19. Студента
20. (Свештеници

2 — „ -

(рабини) 2 — „—

21. Крчмари з - „ -
22. Шофери 2 — „—
23. Бероери 2 — „—
24. Опинчари 2 — „—
25. Житари 2 — „—
26. Надничари 2 — „—
27. Печатари 1 — „—
28. Книжари 2 — „ -
29. Пајтонџии 1
30. Содации 1 —
31. Оарафи (менувачи) 1 — >,—
32. Неодредени 3 — „—

Заслужува внимание и прегледот на застапеноета на оддел- 
ни профессии, односно занимања по полова припадност. Во тој 
1ОДНОС најмногу бројните и застапени пет профессии, го имаат 
следниот состав:

1. Домакини-ки
2. Ученици-чки
3. Тршвци
4. Шивачи-чки
5. Еакали
4. Щивачки-чки

машки 9, женски 
машки 81, женски 
машки 72, женски 
машки 6, женски 
машки 19, женски 
машки 6, женски

55, cè 164 лица
78, cè 159 —

0, cè 72 - „ -
29, cè 35 - „ -
0, cè 19 — „—

29, cè 35 — „—

Ако се прави подетална општествено-економска и социј ал
ия с лика на Еовреите во Штип, тогаш тоа би изгледало вака:

1. Повеке од половин ата на Евреите-жители на Штип биле 
непродуктивен субјект (домакини-ќи, ученици, деца, студента) 
што изнесувало вкупно 352 лица, односно 62,86%. Останатиот 
дел од 208 лица, односно 37,14% биле главно трговци, занаетчии 
и работници.

2. Трговскиот субјект, кој изнесувал околу 25%, ш сочи- 
нувале главно ситни и средни трговци. Тоа биле претежно пре- 
продавачи на колонијална, текстилна и прехранбена стока. Гро- 
систи имало малку.

3. Занаетчискиот субјект, кој изнесувал околу 8%, го со- 
чинувале главно ситни услужно-преработув1ачки занаетчии. Мно 
зинството од занаетчиите биле аиромашни граѓани.

4. Во редовите на еврејската општина имало и извесенброј 
на работници, околу 3,60%. Во оваа катетрија спаѓале тршвски- 
те помопшици, калфите, чираците, општите работници, наднича- 
рите, амалите и други.

5. Лица со слободна професија скоро и немало, со исклучок 
на двата свештеника.

Еврејскиот елемент во Штип, како социјален субјект, вог- 
лавно бил сиромашен, со сосема мал број средно имашливи се- 
мејства и лица.
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3. Ученици и студента

Конкретни и детални податоци и преглед за учениците од 
основиата училишна возраст нема. Децата од юваа возраст глав
но се регистрируют како деца, а многу од нив и како ученици. 
Има индикации дека многу деца од оваа училишна возраст уче- 
ле bio домашни еврејски училишта. Фактички еврејско основно 
училиште од затворен тип имало и постоело во Штип. Такво учи- 
лиште работело во Аварата. Извесен број од децата на таа воз
раст не посетувале никакво училиште. Од тие причини тешко е 
да се определи колкав број, од тие деца, биле или не биле учени- 
ци.

И за децата од средната училишна возраст нема целосни 
податоци. Се знае само за оние кои учеле или ja завршиле гим- 
назијата во Штип. Во последната 1942/43 учебна година за евреј- 
ските деца-ученици, во Штипоката гимназија учеле вкупно 31 
ученик-чка Евреи, односно 5,54% .п)

Ученици К л а с о в и — г и м н а з и ј а

Класови I II III IV V VI VII VIII Вкупно

Маппш 7 7 2 3 1 — 2 1 23
Женски 3 2 1 — — — 1 1 8
Cè: 10 9 3 3 1 — 3 2 31

Во Штипската гимназија го завршил реалниот курс и ма- 
турирал на 5 април 1944 година и ученикот Евреин од Скоп je 
Леон Арон Сури. Истиот имал белешка од полициските власти 
на Скопје и Штип, со која му се одобрувало одењето и ученье- 
го во Штип. Во Штип времено живеел во куќата на Сане Филов, 
касап. Денеска живее во Загреб.1 17 18)

Поименичен преглед на учениците Евреи по клаоови: 

Првиот кла'с го посетувале следните ученици:

1. Капуано Пилкас
2. Леви Дона
3. Сион Ана
4. Сион Арон
5. Леви Давид

6. Сион Моше
7. Сион Оро
8. Леви Моше
9. Сион Ана

10. Сион Пинхос

17) Список на учениците Евреи, служ бен о  завеАен од  гимназијата 
„С лавчо Стојменски,> во Ш тип. Историски архив во Ш тип, фонд Евреите 
во Ш Т1Ш.

18) Авторот лично ja  видел главната матурска книга и белешката. 
Во 1983 година лицето Леон Сури на два наврати престоjувал во Штип.
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Вториот Клас го посетувале Следнйте ученйцй:

1. Јакар Исак 4. Леви Естерина 7. Леви Давид
2. Коен Сара 5. Леви Менахем 8. Леви Исак
3. Леви Давид 6. Сион Аврам 9. Леви Моис

Третиот клас го посетувале следнйте ученици:
1. Сион Жулија 2. Сион Пинхос 3. Натан Хаим.

Четвртиот клас го посетувале следнйте ученици:
1. Леви Барух 2. Леви Шамоел 3. Сион Јаков.

Петтиот клас го посетувал само: 1. Леви Исак.
Во шестиот клас немало ученици —  Евреи.
Седмиот клас го посетувале следнйте ученици:

1. Леви Моис 2. Леви Дудан-Пава 3. Леви Менахем.
Осмиот клас го посетувале следнйте ученици:

1. Сион Матилда 2 . Сион Моис.
Студент биле:

1. Аврам Барух Сион, на Рударски факултет.
2. Пепо Јуда Леви, на Медицински факултет. Работел и ка- 

ко аптекар, во аптеката на Балванлиеви во Штип.19)
4. Ошитествено-политичка и друга активност.

Евреите во Штип имале своја верска општина. Со општи- 
ната раководел Одбор или Конзисторија. На чело на тој одбор 
бил Арон Леви, познат трговец-гросист, менувач и лихвар. Отпрг 
вин седиштето на Одборот се наоѓало во куќата на Арон Леви2") 
Со изградбата на новата синагога —  Аварата, Одборют се пресс- 
лил во истата.21)

Општината ja негувала еврејската култура, обичаи и јазик. 
Се грижела за верската, културно-просветната и хуманитарната 
дејност во своите редови. Во таа смисла, таа самоинигријативно 
отворила и го издржувала еврејското основно училиште, кое 
имало затворён кар!актер и било оместеню во приватна еврејска 
куќа, -а потоа во старата синагога. Тоа било еден вид домашно 
училиште. Сю свои прилози Општината ja изградила новата сина
гога —  Авара и ги издржувала рабивите. Општината покрену- 
вала и спроведувала акции од хумана природа, особено се гри
жела за помагање и заштита на бедните, изнемоштените и бол- 
ните оонародници и семејства. Општината имала формирано и 
некой  постојани  спомагателни фондови. Во таа см исла и  личните

19) Од посебните изјави на Исак Сион и Хаим Леви, брака на студентите. 
Документационото одделение при Општинскиот одбор на Сојузот на борци- 
те од НОВ во Штип. Изјавите се отчукани на машина.

20) Куќата на Арон Леви со проширувањето - на двориштето на гим- 
назијата, пред некоја година била срушена.

21) Новата Авара била изградена во 1936—1937 година. Се наоѓала во 
градот, пред новиот Културен дом.
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дарувања и помош од страна на побогатите Евреи биле од по
себно значење. Изворот на фондовите бил од доброволниот при- 
лог што го давал секој Евреин, во со гласно ст со својата мате- 
ријална можност. Овој доброволен прилог се викал Печа. Рела- 
тивйо малиот броен состав на Штииската еврејска општина не 
условувал забележлива активност на културно-просветно, спорт- 
ско и друго поле. Сепак Евреите во Штип не биле изолирани и 
затворени во тесни етнички рамки. Тие учествувале во општест- 
вениот живот на градот и во ооодветните организации кои пос- 
то!еле во тоа време. Заедништвото и соработката со Македонците, 
посебно меѓу младината, биле блиски и другарски.

Ненародните режими и сиромаштвото на поголемиот дел од 
Евреите во Штип, еднакво лошо се чувствувале кај двата наро
да: македонокиот и еврејскиот. Таа заедничка судбина и полож- 
ба ги обединувала и зближувала општите и пооебните интереси 
на двата народа и здружени тие наогале допирни точки, не са- 
м1о за општествена, стопанска, деловна и друга дејност, туку и 
за политичка взаемна дејност и активност. Политичката дејност 
била посебно изразена во редовите на младината. Придонес кон 
братского сожителство, заеднйштвото и работата давала КТО, 
со својата јасна програмска и практична политичка активност 
и борба. Еврејската училишна и работничка младина, заедно со 
македонската младина, учествувала на сите организирани акции 
од страна на Партијата, СКОЈ и работничките синдикати: излети 
екскурзии, протести, штрајкови, демонстрации и друго. Преку 
таа активност, во редовите на еврејската младина се прифаќала 
идејната и политичката платформа на Партијата. Биле формира- 
ни посебни еврејски антифашистички организации, како што би
ле: „Šomer aciar" (Чувари на земјата) и „Tehelet-lavam ' Сине- 
бели). Членовите на овие младински организации биле сим- 
патизери на КПЈ, CKOJ и YPC-овите синдикати. Од нивните редо- 
ви биле и првите членови на CKOJ и КПЈ во градот. Први Ев
реи, членови на КПЈ биле Исак Сион и Хаим Леви. Двајцата ис~ 
товремеео работеле и раководеле со повеќе младински воспитни 
групи на млади Евреи, од кои потоа станувале скоевци.

5. Учеството на Евреите од Штип во НОВ

Евреите во Југославија дошле на удар во времето на про- 
фашистичките режими на владата на Милан Стојадиновиќ и 
Цветковиќ — Мачек. Во 1939 година почнале и првите прогони 
на Евреите. Положбата на Евреите во Југоелавија особено се 
влошила за времето на фашистичката окупација. КПЈ, подготву- 
вајќи ги народите и народноетите на Југославија за отпор, во
оружено востание и војеа, ги пЮвикувала еднакво сите во заед
ничка борба. ПК на КПЈ за Македонија, кон крајот на 1942 го
дина, упатил посебеи повик до Евреите во Македонии а, да се 
вклучат во НОВ. Во повикот се укажувало на страшната тра-
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гедија што ги очекувало Евреите која им ja подготвувале rep- 
манско-бу rap ските фашиста. „Треба да ое мисли дури има вре- 
ме! Утре може да биде доцна! . . .  Евреи од Македонија! Диг- 
нете ja гордо главата! Македонскиот народ ви дава братска ра
ка и ве вика во борба .. .”22)

Во Штип, уште од првите денови на окупацијата и почето- 
кот на НОВ, имало видливю определување на Евреите на лини- 
ј>ата на КПЈ и НОД за вооружена борба. Во таа смисла од по- 
себно значенье била работала и активноста на Исак Сион Хаим 
Леви, Пело Леви, Аврам Сион и друга, кои заедно со Тошо Ар- 
сов, Ванчо Ирке, Славчо Стојменски, Басил Доганџиски, позна
ли активисти на КПЈ и НОД, ja објаенувале ситуацијата и га 
прифаќале и организирале определените младинци и грагани за 
и во НОД. Тошо Арсов бил посебно задолжен од страна на МК 
на КПЈ за Штип, да работа во еврејската средина. Исак Сион 
станал член на Воениот штаб при МК, во крајот на 1941 година. 
Во мај 1943 шдина Исак Сион бил и еден од деветмината борци 
на Вториот плачковички партизански одред „Годе Делчев". Ха
им Леви, по една провала, бил затворен, во- ноември 1942 година. 
Toj бил одведен во логорот Јени-Кој, Константиново во Грција, 
каде што останал cè до оептемврискиот преврат во Бугарија. Вед- 
наш потоа и тој се вклучил во НОВ. Двајцата Евреи комунисти, 
заедно со Тошо Арсов, организирале новейе воспитни групи од 
еврејската работничка и ученичка младина.

Во воспитната трупа ко ja ja во дел Исак Сион, формирана 
во 1941 шдина, членувале следните младинци:

1. Пепо Јуда Леви — студент по медицина;
2. Аврам Барух Сион —  студент по рударство;
3. Исак Јуда Леви — трг. помощник;
4. Моис Давид Сион — завршен матурант;
5. Хаим Јуда Леви —  завршен матурант,

Хаим Јуда Леви набргу станал скоевец, а на 16 декемоври 
1941 шдина бил примен за член на КПЈ.

Тошо Арсов во 1942 година раководел со три воспитни 
групи на млади Евреи. Во групите биле следните младинци:

I група:

1. Исак Сион Леви
2. Бир ja Бонано
3. Барух Исак Леви
4. Жак Давид Сион

22) Целиот текст на повикот е поместен кај А. Матковски, Трагеди- 
јата... 27—30. Инаку оригиналот на овој документ се чува во Институтот 
за пационална историја на Македонии а во Скопје.
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I I  трупа:

1. Исак Моис Леви
2. Витал Мушон Сион
3. Давид Самуел Сион
4. Давид Хаим Леви

I I I  трупа:

1. Матилда Барух Сион
2. Адела Целебон Леви
3. Ана Мордо Јака
4. Пава Хаим Леви

При KipajoT на оептември 1942 година, члеиовите на вос
питайте гр-ули биле примени ово скоевската организација.

И Хаим Јуда Леви раководея оо една восхштна. трупа, која 
била во следниот состав:

1. Исак Сион Леви
2. Барух Исак Леви
3. Барух Мордохај Бонано
4. Жак Давид Сион

Подоцна оваа трупа била расформирана и првите тројца ш 
преземал да ги раководи Басил Догащшски.23)

Воспитните групи и нивната активност, мошне илустратив- 
но го покажуваат расйоложението иа младите Евреи и нивна
та вклученост во НОД. Меѓутоа и постарите Евреи, на посебен 
начин биле вклучени во НОД, помагајќи го материјално и фи- 
нансиски движењеТо. Исак Сион во своите сеќавања наведува 
цел еден список на Евреи —  спомагатели и на средствата што 
ги дале како помопг на движењето.24) Колку судбината на Евре- 
ите била дел од судбината на целиот македонски народ, свеДочи 
грижата на МК на КПЈ за Штип, за нивното заоолнување и из- 
легување во партиэани. Околу 60 Евреи во Штип, на некаков на
чин биле вклучени во НОД, а 20 до 30-мина од нив требало да 
заминат во партизани. Некой од нив биле сместени во илегални 
станови и очекувале заминување во партизани. Во текот на тие 
подготовки била извршена рација, така што желбите и планови- 
те не се оствариле.

23) Податоците во врска со учеството на Евреите од Штип во НОА 
и НОВ се користени од Реконструкцијата на партиската организација во 
Штип. Примерок, отчукан на мапшна, се чува во Народниюгг музеј—Штип. 
Користени ое и иосебните изјави-спомени на Исак Свои и Хаим Леви, до- 
кументационото оддедение при ОО на Сојузот на борците НОВ во Штип. 
Изјавите се отчукани на машина.

Ά)Истото.
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Одделувањето на Евреите од родната средина и нивното 
трагично уништување било бояно за сите граѓани на ТТТтшт. Пар- 
тиската организација на Штип, преку објавената статија за нив- 
ното уништување во весникот „Народен глас” ' во негокиют прв 
број од мај 1943 година, ja известил јавноста за noj трагчиен 
чин.25)

6. Еврејското маало во Штип

Евреите во Штип биле групирани, односно живееле на еден 
релативно мал и тесен градски простор, во најстрогиот дентар 
на градот. Мнозинството на евреј ските семејства и куќи се нао- 
ѓале на десната страна од градската река Отиња, а помал дел од 
спротивната страна на реката.

Куќите на Евреите биле сместени на 10 улици и тоа на 7 
од десната и на 3 од левата страна на Отшьа. Поради извршееи- 
те шлеми урбани промени на градот во сегашно време, агломе- 
ратите на еврејокиот кварт, односно маало, денеска тешко мо- 
жат да се определит do новите градски улици и ознаки.

Поголемиот дел од евро]ските куќи бил концентриран на 
просторот на денешниот „Плоштад Τοπίο Арсов” , на местото на 
денешниот „Хотел Астибо” , Работничкиот универзитет „Ванчо 
Прке” и Културнйот дом „Ацо Шопов” . Фактйчки и овој дел 
на градот носел име „Еврејско маало” . Куќите од левата страна 
на Оттьа биле пораспрснати во должина на улиците. Самиот 
тој факт зборува, дека во Штип Евреите фактички биле групи- 
рани ио две маала.

Најголема концентрација на еврејски куќи имало во „Ев- 
рејското маало” и тоа, главно на 3-4 улици. Само на три нај- 
концентрирани улици живееле окюлу 8 6 %  од сите Евреи во гра
дот. Само во 5 живеалишта, кои имаде посебна нумеричка оз- 
нана, живееле околу 120 лица, што претставувало 1/5 од сите 
Евреи во градот. Во едно живеалиште, со една нумеричка ознака 
живееле групирани 30 семејства. Четириесет семејства живееле 
во куќи со по две семејСтва а околу 60 оемејства живееле во 
куќи со по 3 и повеќе семејства. Вкупно имало околу 55 порти 
односно улични вЛеза, нумерирани со посебни броеви. Земено 
средно, во еденвлездоаѓалодаживеат поЗсемејства или по 10,5 
лица. За илустрација ќе ги посочиме следните улици и броеви. 
На тогашната улица „Бенито Мусолини” бр. 11, тоа бил просто- 
рот каде што д е н е с к а  с е  наоѓа зградата на Гимназијата, живее
ле 10 еврејски семејства. На тогашната улица „Тодор Лазаров” 
бр. 33, тоа бил просторот кај денешниот „Хотел Астибо” , жи
вееле 9 еврејски семејетва итн. Еврејските куќи во поголемиот 
број биле со приземје и кат.

25) Оригинален примерок од овој весник и број се чува во Народни- 
от музеј во Штип.
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Таквата ионцентрација на евреј ските куќи и семејства во 
Штип, дава основа да се констатира, даке тие живееле и биле 
групирани во едню своевидно гето, во строгиот центар на градот, 
од обете страни на реката Отиња. Тука била скоицентрирана и 
нивната севкутша стопанска и друга дејност. Скоро то правило 
во приземните простории на куќите се наоѓале и нивните сто
пански објекти: трговоко-занаетчиските маазн и дуќани и друга 
објекти. Тука се наоѓала и нивната Ошнтина и духовного сре- 
диште Аварата и училшнтето.

Денеска од то a „Еврејско маало” нема никакви траги. Во 
градот има останато само уште десетина еврејски куќи, од ле- 
вата страна на Отиња, каде што урбанизацијата на градот уште 
не стигнала, а се разбира останал и убавиот спомен на братско- 
то сожителство и вечниот жал на трашчниот 11 март 1943 го
дина.

Blagoj a Cvetkoski

THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF 
STIP JEWISH COMMUNITY

S u m m a r y

This year marks the 40th anniversary from the execution of 
Jews in Macedonia. On March 11, in the early morning hours all 
the Jews from Macedonia have been collected and taken to Skopje 
Monopoly which was turned by the Occupier’s athorities into a 
concentration camp. In Two weeks out o f this camp, in three 
bigger groups the Jews have been deported to Treblinka Camp 
(Poland) where they have been executed.

The author of this article gives a survey of the origine of the 
Jews, their composition and structure, their professions, age, the 
number of pupils and students, the participation of Jews from 
Štip in the People's Liberation War and Revolution, their cus
toms etc.

At the end he gives a good description of the quarter of the 
Jews in Štip, where they have been grouped in a relatively small 
space in the centre of the town. Here was supposed to be their 
total economic and other activity. Here have been located all their 
shops, workshops, their Community and school.

Ther are no traces of this „Quarter of the Jews” (Evrejska 
maala) today. There are only 10 houses left on the left side of tho 
river Otinja.
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