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!Во издавде нја МакЈедоНока pîe- 
вија, во 1983 година излезе од пе
чах трудот (на д-р Але!к!сјанда!р Мат- 
ковЉи, „H'CTfopnjia на Еврейте во 
Македонија“. ТрудоД има 211 cipa- 
вици так!ст, 2 1карти на Македо
нией, од к}ои еднайа по поделбата 
на ПарисНата (кјанфф|е)нција 1919 
година, a другатја по пВДелбата во 
мај 1941 годйна, ка)ко и 16 стра
ницы фотографий На Евреи и ев
рейски објејкти и факоимили на 
Документы.

Првисгг дел од трудот се одн!е- 
сува на Евреите во Мдкедонија во 
андичкйот период, юдносню до по
делбата еа РимјсМата империја на 
Западно и Неточно римСко царст
во (395 г.). |ОвДе се зб|фув!а за при
стани ра|селувањ1а н!а Евреи од Па
лестина под приписок На војни, 
нивно наСелувавЫе по разни делю- 
ви на МедитераеоД, и е кЮнстати- 
рано дека в|о Македонија биде до- 
сеДени Евреи ущте пред новата 
ера, За што )се пЈојсочши археолош- 
ки докази од Солун, Стоби и дру- 
ги места. Зајради разликите во Blé- 
рада, !од|но|сно иДфлогијата, на 
разни места Евреите биле различ
но прифаќани, но гдавню со отпо
ри. Тоа придонелр Me да бидат 
позбиени мету себе и кон синаго- 
ште, однооно во Юпшшните биле 
организијрани хуманитарни друшт- 
ва за помагаше на б|еДните, бол- 
ните, за откуп на заробените Евреи 
и др. Вакви хум!аЈнитарни органи
зации егзистирале к!о(н ейнагогите 
до (и!ај н1ојво време, зошДо судбаша- 
та (на ЕвреиШе не им била накло- 
нета, одйосно р|ечиси поСтојано се 
повампирув!аде антисемитски рас- 
йоложениКа во един или други де- 
лови на Европа.

Вдорирт дел (16-33) е со наслов 
„Евреите во Ма1ке;ојојниј1а за време 
н(а византиско-словеНскиот Период 
(395 — 1371 г.)". НаглаСено е дека 
виза|нтйските императори и патри- 
јарси не им биле наклюнети на 
Евреите и тие биде че.сто подло- 
жув'ани на п|ро11о|ни и понижува- 
н>а. Сепак, условйге за живот на 
Евр!еите биле посн|осливи отколку 
во другите Делови на Европа, ка-

де под влияние на палата Иш> 
кендие I бил !сиДно развйен аиги- 
семитизмот. ОткакЮ le констатира- 
но дек!а, во многу градови на Ма- 
кедонија живееле бројни сврејски 
семејства, изнеССни се подаДоци за 
учейи и йстанйати Евреи, кои 
стекнале ша|с дури и вјо Европа, 
при што се посочејни повеќе ими- 
ња. Иако диокуДабилна, мошне е 
вдтерјејсна и заслужу в а внимание 
тезата на авторот за еврейского 
иодекло на Кијрил и Медодиј, за 
што се изнСсСни мошјне убедливи 
претйосТавки. Натаму се изнесени 
взаемни влијанија Да еврејскада 
и балканоките култури, одеоСно 
македонск!ат|а, како и прифаќаље- 
то на 1рчкиод јазик юд Евреите, 
којшто тогаш бил призйат во де- 
ловниот свегг.

Историјаша на Евреите во Ма- 
кеДрнија во време на турското 
владеење е обрабоДёна в|о третиот 
дел од lošoj труд (34-71). Во зазе- 
мените земјц на Балканах кон кра- 
jioT нја XIV и почјетакот на XV 
век. Турците Се покажале потоле- 
ранТни јкојн* неијсламоките религии 
во спјоредба со католичка Европа. 
Зэдоа, а и поради дортуриде над 
Евреитје во Сродна и Западна 
Европа* во XV век многу Евреи 
се доселувале bIoj ГГујрциЈ!а. Бегајки 
пред Нн!квизициј!ата, Само од Шпа- 
ниј!а и ПортуТалија се Доселиле 
на БалкаНот Юколу 90.000 Евреи, 
заклучува авторот. Како искусни 
во финансйакНте трансакции, трго- 
вијада и Дехјниката и знаењето на 
иеколку ев|ропСки јазици, Евреите 
станале носители на ТрТовијата и 
културата во Турција. ОснованаДа 
Т1алмуД]ска 1ак!аДемија во Солун 
стаеала култур|ен центар за Евреи
те, а во 1515 Под. тука била opra- 
ннзираНа и првата печатница. Од 
прггведениДе подаТоци од паДопис- 
ците се гледа, дека 1/3 од населе- 
нието в!о Солујн' било Еврејско, по 
шт!э и му одговарал прекарат 
„мајка на Изр!а|ел".

Пако Евр!еите биле главно сме- 
атени во траДовите и се занима- 
вале со трговиј!а, сарафство, биле 
закупници Ца данјоци и др„ зана-
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етчии и опщги работницы, однос- 
но малку од нив биле сметани за 
раја, <тйе биле грЬгайи од втор 
ред и подЛож1ни еа разни ограни- 
чувања во (однесуващето. Откако 
се изнесейи податоци за мйогуми- 
на Евреи ејрудити, кои Твореле во 
мшседоноките градови во XVI и 
првалга половина на XVII век е 
наглјасено Дека, XVIII β |θκ е вре- 
ме на Декаданциј!а, иако само во 
Солун им'ало 22 синагоги. Во XVIII 
век, продолжува авторот, Евреите 
во Македонија биле изместени во 
трговијатја од грчки, влашки и 
македоејски трГовци, но во XIX 
век тйе биле Носители еа м-ану- 
фактурното и индустриШото про
изводство, ГаКа што в|о 1875 годи
на познаГада фирма ,;Алатини" ос
новала ду)ри и сопствено училиш- 
ше со овдолу 500 ученици, а баро- 
нЮт Хијрпт ос1нов!ал мѕИо.гу јавни 
објекди.

Иако богатите Дрговци и индус
трии алци биле поврза|ни со владе- 
јачкаТа класа еа власта, окшовра- 
та маса ев)реј|ско население веда
ло со симпатии на йлинденското 
востшше еа македонскнод народ, 
a  1некЈо1и на разни начини инди- 
ректню или диракДно г|о помагале, 
да щто се посочени пов!айе при- 
М1ери. Во BpiclKa со работничкото 
и социј алистичко двнжење во Ма
кедонии а е нагласено дека, еврејс- 
ките индустриркн' рабониици се ор- 
ганизирале во синдиката и актив
но учесТвувале во штрајк!овиде во 
Солун, Охрид, Битола, Кукуш, 
Др!ама, Канала и Др. Сорабоггката 
маѓу еврејскјото и македсшсжото 
население оеобано дошла до израз 
кај носителите (на социјалистич- 
ките идеи, за врем(е (на Младодурс- 
ката р!ев]олуција и по неа.

Од 72 до 83 сДр. е помастен че- 
тврдиот дел од трудот во кој се 
зб[о|рува з!а положбата на Евреите 
месту дв!ете светски војеи. Свеани 
дека поделбата на Македонија не
гативно fee (се одр!ази врз тргови- 
јаДа, Евреите биле против нејзи- 
нйот дележ по БалкаВакйте војни.

Заради инфилтрирањѕато на ан- 
тисимегски и фашнстички идеи 
во КрЈалјството на СрбиЈге, Хрвати- 
те и Слов!енциде (Југославија) бро- 
ј)с(т на Евреите во Вардарскиод

дел На Мјакедонија се намалил на 
4.610 жители во 1930 година. Меѓу- 
тоа, со доселувањ!ето (од Средна 
Европа, к!аде фашизмрт зел силен 
зсамав, Непосредно пр!ед окупаци- 
јјата, нивйиоД бјрој во овјој дел на 
Македонија изВесувал (ојколу 8.000. 
ГЬритоа, иајголем број од евреје- 
ките йнгелектуалци, ситни трговци 
и занаетчии, рабогници и младина 
членувале во YPCO-вите синдика
та: или биле симпатизери на КПЈ, 
а само мал Дел ад трговскагга бур- 
жоазија соработувала со власта. 
Инаку, евреј ските општини имале 
национален, кулДурно-просвеТен, 
верски и хуманитарен карактер, 
заклучува Двтјорот.

Во 20-тйте и триУсешште годный 
имало НекЈолКу бранови на иселу- 
вање на Евреи од Грција, однос- 
но Егејскиот дел на Македонија, 
нагласува авторот, но прей Хитде- 
оовиот н!апад овде живееле околу 
70.000 Евреи !од вкуЦијо 77.000 во 
цела Грција. (Ираку и овде Евреи
те биле организиранЈи во разни 
хумаеитарНи, спортски и други 
друщтва.

И акр; од п)рив|едените пописи за 
1920 и 1930 година се гледа извсс- 
йо зголемување (на еврејското на- 
сеЛејние во БуГа(риј|а (од 45.600 на 
55.000), неговата положба во Пи- 
риШкжот дел (на Македониј(а не clé 
раз лику вал а многу од ošeaa во дру- 
rmie делови (на Македонија, заклу- 
чува анто(р(о(т.

Во петтиот дел од трудојт се 
зб!орув(а за пој‘авата на нацизмот 
Откакю е укажанјо Дека корениге 
на антМсемитизмод датираат од 
античко вр!еме и дека во XIX век 
го прифатиле и форсирале уеииер- 
зитетски пјрофејсори во Германија, 
нагласено е дек!а, по доаѓањето на 
Хитлер на власд тој доотишал 
кулмииација.

ПЗо окупацијата на Јушславија, 
одноЬто Македоѓшја од германст- 
те, бугДроките и Цталиј!аншите 
фашист, поЛожбата на Евреите 
во Македонија ide в дошил а. Мно
гу од нив, весакајки мйрно да го 
чекаат уништуиањеЦо се вислучиле 
во редоавите Ма Народйоослобр- 
диТелната војна и Револуцијата, 
помагајки Го МатеријалЛф: и мо- 
рално движешегго и учествувајки
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активно во него. Притоа се пош- 
чени имиња (на повекемцна Евреи 
од Вардаракиот и Егејекиот дел 
на Мајкејдонија кои барајќи се 
против фашистиге го загубило жи- 
вотот, как|о и на синие, кои по 
ослободувашето заз!еле важни оп- 
шТествено — политички функции. 
Учествогго iEoa Евреите од Македо- 
нија во НОВ е смјесшејно Βίο VI-ot 
дел од трудод (93̂ —102).

Haj Голем lipo icT op  во трудот е 
поеветен на депортацијата и лик- 
видациј!ада на Евреите јод Маке- 
дониј1а, во V il-от дел (103-197). 
Ќористејки ј!а книгала та Литлер 
»Mein Kampf«, во С|офиј!а во 1942 
Год. биле објавени трудови со ан- 
тйсемитска содржНна. Истата го
дина било создаденЮ Комесаретво 
за еврејски прашања (КЕП) и За- 
почдала системаТската Тортура на 
Евреите.

Натаму се изнесени претвори
те на бугајрсЅката влада и претст- 
авницитје на герм!ацаките власти 
во Софија за депортирањ!е на Евре
ите, a noiroa (на собирашето на 
Евреите од CKÎonjie, Битола Штип 
и нив!ното сместување во логорот 
в|о окопскиот монопол. Овде се 
изнесени потресни м|оменти од жи
вотов в|о лЬгорот, како и статис
ти ки  Додатоци за иивното пату- 
вање до догорите На смртта во 
Тр'еблиМа, Аушвиц, Матхаузен, 
Љубљин и др. Одделно ice йзнесе- 
ни јсобнр|ањ>ата и Депортирањата 
на Евреите од Југоисѓгочна Мак}е- 
otejla: Сер, Драма, Кавала, Сари 
Шабйн и. др., и е нагла|саню дека 
од Пиринскиот дел на МакедОни- 
ја што буГарските вл!асти го сме- 
тале как|э1 „стар предел" на Бута- 
pnjia, билје Депрртирани само не-

пожелните Евреи (комуйисти и до.)
Во врска too депортации ада и 

ликвидацијата на Евреите од Гер- 
манШата окупациШа Зона во Ма- 
кедонија, врз сведоштво од Евреи 
дои случайно се спаоиле и прежи- 
веале, изнесени ф  страДшьата и 
тортурите на кои биле изложени 
до слигнувакьето во догорите да 
смртта.

Што с}е однесува до тл'ожоата 
да Евреите род италијанјаката оку- 
иациона зона е речено дека, над 
нив не биле црименувани репре- 
сивни мерки како bio бугарската 
и Германската окупациона зона. 
Дури, во многу случаи, италщан- 
ските власти се јавув(але како за- 
штитници на Евреи, овјозмјожува ј- 
К1И им легалню да емигрираат.

На крајот од трудот се зоору- 
ва за градбата (на логорот на смрт- 
та Треблйнка од еврејски р,абот- 
еици, во чип гасни комори како 
и во! Аушвиц и другите догори 
биле убиени Ьккжу 6.000.000 Евреи 
од к!ои 6.000 македоЦскй, односно 
98% од Евреите во МЈакедодаја, 
кои на мак|едо|нјск1а земја живееле 
околу 2000 годный.

HlaKlo овој труд е без вообичае-
/ниот увод и заклучок, од изѕнесе- 
ниот матејријал разнороден хроно- 
лотки и (Темахоки во седум дела, 
читателот Добива комгтЗшна слика 
за животот на Евреите во Маке- 
донијаод античкодо! најново кре
ме, и одделно за нивната трагич
на судбина во |Вто)р)а1та светска 
војна, кога во името на фашистич- 
ката идеоЛогија и фанатизам биле 
уништени.

Милка ЗДРАВЕВА
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