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ПРЕДГОВОР
Пред неколку години ми се роди идеја и желба да напишам книга за татко ми
Иван Дејанов. Претпоставував дека нема да биде тешка реализацијата на овој
проект, со оглед на фактот што татко ми имаше оставено обемен материјал
за неговите активности во текот на животот. Роден е во Ќустендил, Бугарија,
во фамилија на македонски емигранти протерани од родната земја меѓу двете
светски војни. Не по своја вина, стотици илјади Македонци биле принудени да
живеат и да егзистираат надвор од Македонија. Судбината на македонскиот
народ, судбина на прогон, поделби, борба и убиства, не го одминала ниту
семејството на татко ми. Илија, татко му на Иван, и неговиот брат близнак Петар,
биле мобилизирани во бугарската, односно во српската војска. Петар бил убиен
од српските жандарми, таткото на близнаците бил малтретиран, роднините
ликвидирани, а Илија, кој бил следен за отстрел, пребегал во Ќустендил во
1921 година. Наредната година Организацијата која го спасила Илија и му
обезбедила прибежиште, го убила Мите Џамбазов татко на сопругата на Илија.
Историја полна со контроверзни личности и настани. Татко ми постојано
говореше за потребата од македонско помирување за да се спречат поделбите.
Александар Грличков во книгата „Разорување на догмите“ најилустративно
проговорува за постојаните поделби на македонското национално ткиво и за
неопходната потреба од национално помирување. И така Иван, не по своја
вина, се родил во Бугарија. Го сакаше тој град и ги сакаше луѓето од тоа место.
Во Ќустендил живееле заедно Бугари, Македонци, Евреи, Турци... Соживотот
бил на завидно ниво. Не само илјадниците Македонци што нашле прибежиште
во овој град, туку и многу Евреи. Ако на територијата на Бугарија живееле
помалку од 1% Евреи, тие во Ќустендил претставувале над 5% од вкупното
население. Индикативно е што во спасувањето на Евреите од депортацијата во
логорите на смртта во 1943 година, петмина граѓани на Ќустендил придонесле
во спасувањето на Евреите од депортацијата. Едниот од тие што помогнал во
спасувањето на Евреите од депортацијата бил соборец во четите со дедо ми
Илија Дејанов. Татко ми целиот живот беше во контакт со Евреи. Од најраното
детство во Ќустендил, од академик Исак Таџер, со кој татко ми соработуваше
од студентските денови на медицинскиот факултет па до смртта во 2001 година,
соработуваше со професор Аврам Садикарио, со неговата сопруга Жамила и
со нивниот син Самуел Садикарио. Подоцна Иван беше на специјализација во
САД, во престижната лабораторија кај професор Кенет Брингхоус, исто така
Евреин. Во науката ги достигна најголемите врвови. Соработуваше со видни
научници од тогашна Југославија, Европа, САД и тогашниот СССР. Имаше
пристап до врвните лаборатории во светот. Цел живот се дружеше со научници
– со Исак Таџер во Македонија, со Бринкхоус во САД, со Балуда во СССР,
а во 1997 година и тој стана академик. Беше горд на тоа свое достигнување.
Како академик, посебен придонес даде во оформувањето на Стратегијата за
унапредување на здравствената заштита во Македонија 2000–2010 година.
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Последните дваесетина години од животот ги посвети на тоа како да му се
оддолжи на еврејскиот народ за страдањата во Втората светска војна, кога од
Македонија биле протерани и уништени 98% од вкупното еврејско население.
Негова беше идејата за изградба на Меморијалниот центар на холокаустот на
Евреите од Македонија. Оваа идеја ги обедини сите претседатели и премиери на
независна Македонија. Претседателот Киро Глигоров го постави камен-белегот
во спомен на депортираните Евреи од Македонија во 1996 година и во исто
време прифати да биде претседател на Одборот за изградба на Меморијалниот
центар. Во тој Одбор Иван им предложи, а тие со задоволство прифатија, да
бидат членови како нобеловецот Ели Визел, режисерот Стивен Спилберг, Леа
Рабин, сопруга на тогашниот претседател на Израел Ицак Рабин. Во 2002 година
Владата на премиерот Љупчо Георгиевски формира Фонд на холокаустот.
Средствата од денационализацијата на убиените Евреи од Македонија почнаа
да се собираат во Фондот. Во 2005 година, премиерот Бучковски го положи
камен-темелникот на Центарот. Конечно, во 2011 година, премиерот Никола
Груевски го запали вечниот оган и го отвори Меморијалниот центар. Центарот
продолжи интензивно да функционира по отворањето. Стана атрактивно
место за посета на многубројни странски делегации. Постојано се одржуваат
промоции на книги, разни изложби и предавања. Меморијалниот центар на
холокаустот на Евреите од Македонија стана препознатливо и култно место
во Република Македонија и ги оствари визиите на Иван за постоењето на еден
ваков Центар.

Петар Дејанов
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Рецензија
за книгата на д-р Петар Дејанов „Академик Иван Дејанов – живот и дело“
Трудот на д-р Петар Дејанов е посветен на животниот пат, на научното дело и
на општествената активност на академик Иван Дејанов. Во почетниот дел од
монографскиот труд се дадени биографските податоци за оваа исклучителна
личност од македонската сегашност – едуциран научник, хуманист и општествен
деец. Роден во македонско емигрантско семејство, Иван Дејанов уште како
дете ја почувствувал тежината на животот во туѓина – далеку од родниот крај,
далеку од Македонија. Копнежот по татковината, го враќа семејството Дејанови
во 1941 година во родната Македонија – првин во историското село Мородвис, а
потоа во градот Кочани, каде што Иван оформува основно и средно образование.
По завршувањето на Медицинскиот факултет во Скопје, тој се вработува на
Институтот за патолошка физиологија, а потоа во 1959 година е избран и за
асистент на овој Факултет. Така почнува неговата професионална дејност., на
којашто тој ќе ѝ остане верен до крајот на својот живот.
Авторот д-р Петар Дејанов го оформува овој монографски труд врз основа
на сопствените сознанија за животот на татко си, но и врз база на релевантна
документација, чијашто фактографија тој успешно ја користи и ја вградува во
своето дело. Пристапот на авторот е хронолошки и тематски, при што првин
е презентирана биографијата на академик Дејанов, а потоа се анализира и
неговата научно-истражувачка дејност, учеството на научни симпозиуми кај
нас и во странство. специјализациите во реномирани медицински институции
и сл. He e одминат ниту неговиот ангажман во Друштвото за македонскоизраелско пријателство, чијшто прв претседател е тој, улогата околу изградбата
на Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје, како и неговата соработка
со истакнати личности од еврејската заедница во Македонија и во странство.
Завршниот дел од трудот му е посветен на приемот на Иван Дејанов за редовен
член на Македонската академија на науките и уметностите и успешната
реализација на два научни проекта од областа на медицината. коишто се од
особено значење за развојот на научната мисла не само во нашава држава, туку
и пошироко – во светски рамки, со што тој дава значаен придонес кон развојот
на медицинската наука во целина.
Co објавувањето на трудов на д-р Петар Дејанов, ќе ѝ се оддаде почит на една
исклучителна личност, каква што е академик Иван Дејанов; неговиот лик и
научно дело да бидат зачувани засекогаш во свеста и совеста на нашиот народ и
на тој начин со својата хуманост и професионална посветеност академик Иван
Дејанов да биде светол пример за идните поколенија.
Академик Ѓорѓи Поп-Атанасов
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Рецензија
за книгата на д-р Петар Дејанов „Академик Иван Дејанов – живот и дело“
Делото „Иван Дејанов“ од д-р Петар Дејанов е еден исцрпен и интегрален
биографски труд, кој се однесува на личност од огромно значење за македонската
медицина, а и за историјата на Македонија воопшто. Појавата на оваа книга е
доловување на еден можеби краен момент кој временски се испречува помеѓу
трајноста на славата и немилоста на заборавот. Да се создаде биографско дело на
една личност како што е академикот Иван Дејанов е потфат со голема храброст,
бидејќи треба да се интегрира воздигнувањето на една кристално чиста душа,
со брилијантен ум и придонес во многу области, но во еден временски сегмент
кој е вистински метеж од симнати човечки вредности, материјално-духовни
обезвреднувања, опасни судири и паѓање на човекот како свето битие. Кога
човештвото е во пад, возвишеноста на поединецот со чиста душа се зголемува.
Академикот Иван Дејанов имал три деца, од кои два сина и ќерка. Сите се
воздигнаа во големи интелектуалци и честити граѓани на Македонија, која
сега е слободна. Синот Петар се осмели да ја креира оваа биографија на својот
татко Иван, со интензивен ритам и пробив во сеопштоста која го сочинува
глобалното дело на академикот. Ова дело, Петар го обликува со висок степен
на систематичност, како временска така и содржинска, со што не се губи
целосноста и конзистентноста. Успешно се вметнати и дистрибуирани голем
број фотографии, што текстуалноста ја збогатува со феномен на галериски
приказ и со доживувања на времињата кои го создадоа ликот на академикот
Дејанов.
Овој приказ поседува природна воздржаност и пријатност во интерпретацијата,
наспроти големите турбуленции, превртувања и измачувања во животот на
академикот. Тој живот е како лична карта на историјата на Македонија пред
Втората светска војна и по неа. Тој живот покажува дека временски ништо
суштински не се менува во односите меѓу луѓето, но се менуваат формите,
оставајќи редок простор и за одделни брилијантни индивидуи.
Постојат три простори во кои опстојува академикот Иван Дејанов како што
е прикажан во ова дело, а впрочем и како што ние го познаваме. Едниот е
науката, од каде што и најдобро го познаваме, вториот е хуманизмот, а третиот е
специфичниот однос кој јудеизмот. He можеме да кажеме дека овие дејствувања
се одвиваат сукцесивно во некаква периодика, туку тие се присутни симултано,
постојано во целиот негов живот. Благодарни сме на авторот Петар Дејанов
што донесе и нови податоци за одредени водачи на Македонската револуција
од источна Македонија и од Бугарија, особено за војводата Куртев. Секако,
тоа се само информации, а понатаму останува нивната обработка од страна
на професионални историчари. Поради изразитиот македонизам, фамилијата
Дејанови доживеа многу притисоци и страданија, што се одрази и на тогаш
младиот научник Иван, иако тој беше поддржувач на секоја позитивна политика
која значеше добро за Македонија, за Југославија или за светот. Co својата
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огромна мудрост, тој успеа да ги избегне најопасните репресивни мерки, со
што најсетне го спаси својот живот и опстојувањето на фамилијата, но од друга
страна долго време беа закочувани неговите заслужени напредувања. Авторот
Петар Дејанов без воздржување, а можеби и со разбирлива емотивност, ги
наведува сите овие негативни влијанија. Но академикот Иван, бидејќи беше
вистински полимат, успеа во науката да се наметне како многу потребен и
заслужен фактор, со што го отвори својот пат до највисоките врвови како за себе,
така за неговите деца, а и за своите најблиски пријатели. Како што е наведено
во книгата, тој во науката за хемостаза ги спои Западот со Истокот, најмногу
во соработка со големи имиња како што беа Бринкхаус и Балуда. Така ги доби
големите симпатии од своите колеги и пациенти, а уште од рани времиња
стекна поддршка од колегите Исак Таџер, Аврам Садикарио, Ѓорѓи Ефремов,
Јонче Неделковски, Тевчев, а подоцна Бојаџиев, Стојчевски, Апостолова,
Младеновски, Зисовски и многу други. Иван беше првиот и најголем експерт за
проблемите на хемостазата, а тоа е секаде присутна и непрекинлива епидемија
на модерното време. Тој ги воведе основните тестови за хемостаза, а подоцна
за одделни фактори, со првото откривање на синдромите DIC, TTP, ITP, TMA,
HUS итн. Прв воведе некои имунолошки тестови, посебно за хепатитиси,
а подоцна и прв компјутерски систем во Македонија за следење медицинска
документација. Имаше интерес и за математичко моделирање на хемостазата,
но тоа остана само на теоретско ниво.
Хуманоста, втората карактеристика и патешествие на Иван, најпрво се
прикажа преку неговата клиничка практика. Беше ангажиран и присутен на
сите клиники – секој ден, 24 часа, а навечер од болница во болница, од куќа
во куќа. Потсетуваше на личности од романите на Арчибалд Кронин, Ервин
Сегал, Томас Ман и Борис Пастернак, кои тој ги обожуваше. Доктор, тоа значи
да се бориш против сите зла, а не само против болести. Како што е наведено
во книгата, хуманизмот Иван го изрази и преку некои црковно-религиозни
активности – фондови, помагање на сиромашни, дружење меѓу религиите, како
и некои истражувања на раното христијанство и јудеизмот.
Третата карактеристика – поврзаноста на академикот Иван Дејанов со
Евреите, со нивната историја и посебно со холокаустот – е исцрпно опишана
во книгава. Негова заслуга е иницијативата за Центар на холокаустот во
Скопје и за екстензивна афирмација на Македонија по тоа прашање во светот.
Никогаш не ја дознавме вистинската генеза на неговата огромна желба да се
занимава со проблемот на холокаустот, но се чини дека тоа извира од неговата
бескрајно хумана личност. Велеше дека како дете ги следел настаните околу
депортацијата и холокаустот во Ќустендил и тие сцени го следеле цел живот. Тој
покажа необично големи познавања од Библијата и од христијанско-еврејската
историја. Прв изнесе и некои податоци за раното христијанство и еврејство во
Македонија. He ce воздржуваше во секој момент да ја изрази својата одбивност
кон фашизмот, нацизмот и секаков вид репресија. Одамна предвидуваше дека
нацизмот во светот, а особено во Европа, не е завршен и дека повторно ќе
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се појави на нова френетичка врата. Верници сме, гледаме дека Бог е еден и
“ние сме членови верни на партијата на Хипократ”, велеше тој кога некој ќе
го прашаше за политичката определба. Иако постојат значајни книги и есеи за
холокаустот во Македонија, академикот Иван Дејанов е најмногу заслужен за
сознанието и афирмацијата во светот на оваа македонска трагедија.
Делото на д-р Петар Дејанов е прва монографија, и засега единствена, за
академикот Иван Дејанов. Таа е максимално реална со континуиран позитивизам.
Стилот е лесен, флуиден, апсорптивен, со умереност во интонацијата, но со
снажност на содржината. Таа е наменета, пред сè, за општата публика, за човек
од секоја возраст, професија или конфесија. Може да биде од особена корист и
за историчарите на неговото време, но исто така и за докторите заинтересирани
за историјата на македонската медицина. Секако дека таа ќе претставува
особена радост за неговите блиски пријатели. Иван беше едноставна личност
со сложена судбина. Она што го создаде, е простор на хумани вредности од
теорија на големи множества до теорија на бесконечноста. Некој општ извод на
неговата мисла би било парафразирањето – човек на човек е ум, човек кон човек
е вредност. Огромната комплексност е веројатната причина што порано не се
појави ваква публикација. Ова е дело за човекот наречен „големиот македонски
хуманист“. За да создаде книга со прикажаниот формат, неговиот син Петар
Дејанов вложил огромен труд, чијашто енергија произлегува од големата љубов
кон Иван, која остана кај неговата фамилија и кај неговите пријатели.
Професор д-р Самуел Садикарио-Кодономос
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ЖИВОТОТ ВО ЌУСТЕНДИЛ
Животниот пат на секој човек зависи од повеќе фактори, но најмногу од
гените што ги наследил од родителите и од опкружувањето од поширокото
семејство. Не помало влијание имаат образованието стекнато со школувањето
од најраните години, гимназиските денови, факултетот. Важни се другарите,
колегите, како и контактите со луѓето различни по своите професии, карактери,
националности, или вероисповед.
Иван Илиев Дејанов е роден на 6 јануари 1932 година
на Бадник во Ќустендил, Република Бугарија. Роден е во
работничко семејство на родители бегалци од родната
земја. Татко му, мајка му и брат му биле принудени да
ја напуштат Македонија во 1921 година поради теророт
што владеел во државата и заканите врз животот на
Илија Дејанов, татко на Иван. Биле три деца, Христо
како најстар, роден во 1920 година, сестра му Виолета,
родена во 1930, и Иван. Мајка му Ангелина Дејанова,
била домаќинка, која се грижела за децата, а само
повремено наоѓала работа во Монополот или слично.
Ангелина
Татко му Илија Дејанов најмногу работел како шумар.
Често им помагал на комшиите при градењето на
Дејанова
нивните куќи. Чесните и хумани родители, оставиле
длабок белег во срцето и душата на Иван Дејанов.
Не случајно, кога подоцна ќе биде признат
и познат научник, своите трудови ќе ги
потпишува со Иван Илиев Дејанов, во чест
на татко му. Често се сеќаваше на деновите
од најраното детство во емиграцијата во
Ќустендил, кога со татко му оделе од куќа
до куќа да сечат дрва, за да добијат храна
или паричен надомест. Со не мала гордост ќе
кажеше дека и тој му помагал на татко си,
бидејќи и тој носел мало секирче и ги цепел
дрвата што татко му ги сечел.
Бил дете кое уште во основното училиште
во Ќустендил се истакнувал со бистрината и
желбата да учи.
Неговата другарка и соученичка Тодора, која
денес живее во село Мородвис, Кочанско,
се сеќава на неколку случки од тој период.
Иван воопшто не се плашел од змиите. Еден
Илија Дејанов со синовите ден во училишниот двор другарчињата
на Иван, Петар и Дејан спискале кога виделе змија. Само Иван не
9
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Ќустендил меѓу двете светски војни
се уплашил, ја фатил за главата и ја изнел од дворот. И како возрасен знаеше
да каже дека змијата, доколку се држи правилно, не претставува никаква
опасност и дека и татко му кога ќе сретнел змија не се плашел од неа. Тодора
се сеќава и на случката кога Иван имал осум-девет години и нашол куршум.
Не претпоставувајќи што може да се случи, почнал да удира со камен по
куршумот. По неколку удари куршумот пукнал и го повредил Иван во раката.
Веднаш дотрчал брат му Христо и го однел в болница. Поради сериозноста на
повредата, бил задржан на лекување една недела.
Условите за живот во Македонија во дваесеттите години на минатиот век биле
лоши. Многу семејства страдале од режимот. Не биле поштедени ниту луѓето
во Кочанско. Од 17 000 жандарми, во Кралството Југославија 12 000 биле
распоредени во Македонија и спроведувале голем терор1. Братот близнак на
Илија се викал Петар и служел војска во Крагуевац. Кога дошол на отсуство,
бил претепан до смрт од жандармите. Инаку, за време на Балканските војни,
Илија и Петар служеле во различни војски. Илија во бугарската, а Петар во
српската. Внукот на Иван, Фиданчо, кој денес живее во Мородвис, Кочанско,
се сеќава на кажувањата на баба Цена, сестра на Илија Дејанов, за случката.
Баба Цена му ги обложила раните на Петар со кожата од две јагниња за да му
ги олесни маките, но и тоа не помогнало. Починал во најтешки маки.
М-р Димитар Галев во книгата „Белиот терор во југоисточна Македонија 1910–
1941 година“ веродостојно го опишува тешкиот живот на народот, измачувањата,
ограбувањето од страна на жандармите, силувањата и причините поради кои
македонскиот народ бил принуден да ја напушта родната земја и да заминува
во соседна Бугарија. Станува збор за стотици илјади луѓе кои ја напуштиле
Македонија и пребегале во Бугарија. Тешко му паѓаше на Иван кога мораше да

1
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објаснува зошто е роден во Ќустендил. Чувствуваше дека луѓето имаат некоја
недоверба кон него поради самото место на раѓање. Но, во исто време беше
горд што е роден во тој град, во кој живеел во периодот 1932-41 година. Во
тој град ги поминал најубавите години од детството и имал можност да расте
покрај другари Македонци-бегалци, Евреи, Турци и Бугари. Луѓето од тој град
му останале во драги спомени. На некои од нив се сеќаваше до крајот на својот
живот. Некои од нив беа другари на татко му или брат му и оставија траен белег
и влијаеја на неговото формирање како личност. Постојано го третираа како
не-Македонец само поради тоа што беше роден во Ќустендил. Не можеше да
разбере зошто мора човек да биде роден во Вардарска Македонија за да биде
сметан за вистински Македонец. Зошто Вардарските Македонци се откажуваа
од, според некои процени, од 300 000–500 000 пребегани Македонци, главно во
Бугарија2 3 4.
До егзодусот доаѓа во времето на Балканските и на Првата светска војна, а и по
замената на територии помеѓу Бугарија и Грција по Првата светска војна. Тогаш
е потпишан Нејскиот мировен договор меѓу Бугарија и Грција на 27.11.1919
година, за доброволно иселување на
инородно население. Според овој
договор, 86 572 илјади Македонци се
насилно иселени од Грција во Бугарија.4
Беше свесен дека откажувајќи се
од овие наши браќа, Вардарските
Македонци самите се доведуваат
во подредена позиција во однос на
соседните земји на Балканот, кои и
онака не се добронамерно расположени
кон Македонците. Мораше постојано
да се докажува, и тоа со голем успех,
каков Македонец е тој.
Во книгата на Димитар Галев, “Белиот
терор во Југоисточна Македонија
1910-41 година“ се наоѓаат податоци
за измачувањето на Македонците по
Балканските и по Првата светска војна
од ненародниот режим. На страниците
177, 183 и 362, дадени се податоци за
Книгата на Димитар Галев „Белиот
судбината на Илија Дејанов и неговото
терор во Југоисточна Македонија
семејство. На 177 страница даден е
1910-41 година“
податок за убиен член на фамилијата
2
Откупот, Цар Борис и судбината на бугарските евреи, Софија 1991, 142.
3
Иван Катарџиев, „Македонија спроти Втората светска војна“, Скопје 1999, 130.
4
Михајло Миновски, „Македонија во меѓународните договори“, том 1, Скопје
2006, документ 33.
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Ефтим Дејанов член на фамилијата, убиен од жандармите во 1921 година,
настан опишан во книгата на Димитар Галев „Белиот терор“
12
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Дејанови, Ефтим Дејанов. Исто така авторот констатира дека во периодот помеѓу
1919 и 1934 година Кочанско-виничкиот регион е меѓу најтероризираните
делови од Македонија.
На 183 страница, Галев пишува за планот за ликвидирање на Илија Дејанов
и на негови соселани од село Мородвис, Кочанско. Исто така, нагласува дека
протераните најчесто оделе во четите на Тодор Александров.

Илија Дејанов, татко на Иван, требало да биде убиен, настан опишан во
книгата на Димитар Галев „Белиот терор“
Димитар Галев вложува огромен труд, повеќе од десет години, во собирање
податоци и докуметирање за илјадниците случаи на страдалниците од
ненародниот режим. На 362 страница го опишува и случајот кога четници од
четата на Тодор Александров го погубуваат и дедо му по мајка на Иван, Мите
Џамбазов. Организацијата им помага на македонските емигранти во Бугарија
во тие тешки времиња, но во исто време во обид да обезбеди средства, рекетира
богати Евреи, Македонци и повремено врши терор, како во случајот со дедо му
на Иван.
13
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361-та страница од книгата „Белиот терор“ на Димитар Галев, во која се
опишува и за одделни жртви на комитскиот терор

362-та страница од книгата „Белиот терор“ на Димитар Галев, каде што
пишува за убиството на Мите Џамбазов, дедо на Иван, татко на сопругата
на Илија

Своерачна белешка на Иван како коментар за убиството на дедо му од
страна на Организацијата
14
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Фамилијата на Иван ќе се спаси од теророт што бил наметнат од 12 000
жандарми и ќе го најдат спасот во Ќустендил. Илија Дејанов, татко му на Иван,
долги години бил четник во четите на Тодор Александров, Михаил Чаков,
Ефтим Ташев Полски, Ѓорѓи Спанчевски и други војводи. Илија ја одржал
фамилијата благодарение на ВМРО и на војводите како Тодор Александров,
но нема да ја избегне македонската судбина на постојани поделби. Брат му
близнак, Петар бил мобилизиран од српската војска и убиен од неа. Илија, пак,
бил мобилизиран од бугарската војска и од 1921–1941 година го нашол спасот
со стотиците илјади македонски бегалци во Бугарија. Тодор Александров и
неговите четници стануваат соборци на Илија во 1921 година, но во исто време
и егзекутори на дедо му на Иван по мајчина линија, Мите Џамбазов. Дедо Мите
бил поимашлив човек за тоа време. Повеќепати давал пари за Организацијата,
но последниот пат кога му побарале не дал онолку колку што очекувале од него
нејзините челници.
Иван, знаејќи за судбината во сопствената фамилија, целиот живот се залагал
за македонско национално помирување и обединување.
Илија Дејанов бил постојано прогонуван од ненародната власт. Брат му Петар
бил претепан до смрт. Дејан Стојанов е татко на близнаците Илија и Петар, а
дедо на Иван, а и тој бил претепан од жандармите. Ефтим Дејанов, роднина на
Илија, бил убиен. Затоа Илија бил принуден
во 1921 година со жена му Ангелина и синот
Христо, кој бил на возраст од една година,
да пребега во Бугарија, во градот Ќустендил.
Како што пишува и Димитар Галев во книгата
„Белиот терор во Југоисточна Македонија
1910–1941“ во дваесеттите години, кочанските
села биле најсигурно прибежиште на четите
на Тодор Александров. И Илија со поголем
број соселани се вклучиле во четите на
Александров. Во чест на учеството на татко
му во тие чети, Иван долги години на денот на
убиството на Тодор Александров објавуваше
сеќавања во дневниот печат за овој славен
борец на македонската независност. Долги
години ликот и делото на Александров беа
контроверзни за македонската историографија,
а во 2014 година професорот Зоран Тодоровски
објави книга за него со доста нови моменти од
животот на овој револуционер, кои внесуваат
нова светлина.
Некролог во чест на
Тодор Александров и ВМРО биле прозорец
Тодор Александров
преку кој бегалците од Македонија гледале
15
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единствен излез од безизлезот во кој
се нашле не по своја вина. Стотици
илјади бегалци со своите семејства, со
своите млади жени и мали деца барале
прибежиште и спас од ненародната власт.
Барале и работа и средства за скромен
живот и опстанок. ВМРО, предводена
од Тодор Александров, до неговата
трагична смрт во 1924 година, се борела
за да обезбеди работа, храна и сместување
за бегалците. Сите тие доживотно ќе
му бидат благодарни на ВМРО и на,
Александров кој во тие најтешки години
бил на чело на Организацијата.
Условите за живеење во Ќустендил биле
катастрофални. По Балканските војни и
Првата светска војна, Бугарија била во
тешка политичка и економска ситуација.
Државата ги изгубила војните, била
економски исцрпена. Доаѓаат и бегалците Книга за Тодор Александров од Зоран
од Македонија. Работни места имало
Тодоровски
малку, платите биле мали и тешко се
доаѓало до пристојно место за живеење.
Секој бил упатен на своите способности.
Илија Дејанов бил познат комита.
Покрај учеството во четите на Тодор
Александров, бил комита и во повеќе
други чети, како кај војводата Ефтим
Ѓоргиев Ташев-Полски (1881–1931),
Ѓорги Јосифов Спанчевски (1894–1930),5
Михаил Чаков и други познати војводи.
Додека бил во четата на Ефтим Полски,
бил заедно со Ѓорги Спанчевски,
Дане Јорданов, Васил Николов, Крсто
Припорски, Димитар Каракашев, како и
Владимир Куртев.
Дружењето на Илија Дејанов со
Владимир Куртев не траело само за
време на комитлакот во кочанските чети.
Книгата на Киро Герасимов за
Тоа продолжило и за време на престојот
кочанските војводи
во Ќустендил до почетокот на Втората
5
Киро Герасимов: „Револуционерната дејност на кочанските војводи“, 2009
година.
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светска војна во 1941 година, кога
Дејанови се вратиле во родниот крај.
Профилот на луѓе кои секојдневно
се дружеле со неговите родители
и со брат му како и со другарите
Македонци, Бугари, Турци и Евреи,
останале втиснати во неговата душа до
крајот на неговиот живот. Уште од тоа
време почнува да се формира неговиот
поглед кон светот, хуманиот пристап и
посветеноста спрема секој човек. Еден
од тие примери каков треба да биде
човекот секако е и запознавањето со
Куртев. Татко му и мајка му често го
спомнувале неговото име пред децата
во секојдневните разговори.

Илија Дејанов комита

Илија Дејанов, втор одлево надесно, стои, Владимир Куртев, втор оддесно
налево, седи, во една од кочанските чета
17
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ЖИВОТОТ НА ВЛАДИМИР КУРТЕВ
Владимир Куртев е роден 1888 во Плевен,
Бугарија. Татко му Спиридон е роден во
Бесарабија. Завршил воена академија во
Санкт Петербург. Станува потполковник
и заедно со војските на рускиот генерал
Скобелев учествува во ослободувањето на
Плевен и Бугарија од турското ропство. Мајка
му Марија Серезлиева е учителка и ќерка на
соборец на Васил Левски, познат борец за
ослободување на Бугарија од Турците. Прва
задача уште како гимназијалец му била да
однесе писмо до Дамјан Груев. Во 1906 година
бил комита во четата на Добри Даскалов, а
во 1907 е активен во четите во Тиквешијата.
Во наредните години членува во четите на
Симеон Клинчарски, Дончо Лазаров, Михаил
Чаков. Со четата на Михаил Чаков, во 1907
година учествува во борбата на Ножот. Ова
е позната битка од македонската историја
во постилинденскиот период. Тогаш 45 борци опкружени од турскиот аскер
колективно се самоубиле, легнувајќи врз своите бомби. Битката е опеана во
песните и ја прославува македонската борба за ослободување од турското
ропство. Турскиот бег, по гибелта на борците, им наредил на своите војници да
не се изживуваат со мртвите тела, туку да ги погребат на достоен начин. Оваа
битка е опишана и во европскиот печат. Четата на Чаков и пожртвуваноста
на комитите придонеле загубите да бидат помали од опеаните 45 рицари во
песните. Четириесет и петте рицари, кои со својата храброст станале достојни
конкуренти на солунските атентатори. И самиот Куртев бил тешко ранет во
Битката на Ножот. Долго време мајка му и татко му го жалеле, мислејќи дека и
тој загинал во битката.6
Куртев бил активен и во времето на Балканските војни и во тој период имал
чести контакти со војводата Јане Сандански. Тој настојувал да го придобие
познатиот војвода за поголема револуционерна активност. Покрај постојаната
револуционерна дејност, Куртев наоѓал време и да се школува. Дипломирал на
Софискиот универзитет во 1914 година. По завршувањето на Првата светска
војна, живеел во Ќустендил и се вработил како наставник по историја во
локалната гимназија. Во 1925 година бил комита во кочанските чети на Ефтим
Полски и Ѓорѓи Спанчевски заедно со татко му на Иван. На Седмиот конгрес
на ВМРО, одржан од 21 до 25 јули 1928 година во с. Крупник, Горноџумајско,
Куртев бил избран за резервен член на Централниот комитет. На Осмиот конгрес
6
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на ВМРО, одржан од 11 до 15 април 1932 година во с. Тросково, Горноџумајско,
Владимир Куртев бил избран во Централниот комитет на Организацијата, во
ист ден со контроверзниот Иван Михајлов7. По воениот преврат од 19 мај 1934
година, во Бугарија биле суспендирани Уставот и политичките партии. Не била
поштедена ни ВМРО. Меѓу првите членови на ВМРО кои се уапсени, бил и
Куртев. Осуден е на смрт. Лично царот ја преименувал пресудата во доживотна
робија. Поминал 6 години во затвор, од 1934-40 година, кога цар Борис го
аболирал. Меѓу Македонците бегалци во Ќустендил, бил сметан за најхрабар и
не им пречело што е по потекло Бугарин и го нарекувале Македонецот.8 Татко
му на Иван бил уапсен од бугарските власти и осуден на затворска казна од
1934 до 1935 година. Михајлов успеал да побегне од Бугарија и наредните
години ги поминал во Турција, под заштитата на Кемал Ататурк. Повеќепати
југословенската држава протестирала пред Лигата на народите во Женева. Во
одредени моменти Југославија била подготвена да ѝ објави војна на Бугарија.
Силниот притисок на меѓународната заедница ѝ дал шанса на бугарската
држава да расчисти со ВМРО во Пиринска Македонија, но и во Софија, каде
што Организацијата била моќна и менувала министри, премиери, рекетирала
трговци, индустријалци и сл. Дејството на ВМРО во Бугарија, а особено во
Пиринскиот дел, најсликовито е опишана во книгата „Комитаџии – тероризмот
на Балканот“ од францускиот автор Албер Лондр. Според него, ВМРО помеѓу
двете светски војни се однесувала како држава во држава, а на моменти била
посилна и поорганизирана и од самата бугарска држава. Организацијата
располагала со десетици илјади членови, кои биле добро организирани и
солидно вооружени. Материјално се обезбедувала со средства од италијанската,
германската, и бугарската влада. Поседувала фирми, банки, земала членарина од
членовите. Повремено ги рентирала богатите Евреи. Тие понекогаш ѝ се жалеле
на бугарската влада и барале нејзина заштита.9 Шеесетина илјади Македонци
живееле во Софија, а во Пиринскиот дел две третини од населението биле со
македонско потекло15. Процените за вкупниот број Македонци кои живееле во
тој период во Бугарија, се движеле од 300 000-500 000.

7
VII и VIII конгрес на Организацијата, Статија во „Македонска нација“, 16
септември 2009 година.
8
Иван Михајлов: Спомени, 3 том, 556.
9
Albert Londres: Les Comitadjis (Le terrorisme dans les Balkans), Paris 1992.
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КОЈ ГИ СПАСИЛ БУГАРСКИТЕ ЕВРЕИ?
Германската влада насетувала дека депортацијата на Евреите од Бугарија нема
да оди така лесно. Тие се сојузници со бугарската власт, но одделни слоеви во
народот не ја подржуваат. Хитлер се сретнал со царот Борис, а заменикот на
Ајхман, во Софија, со одговорните министри во владата – Белев, министер за
еврејски прашања, и Габровски, министер за внатрешни работи.
Во февруари 1943 година, бугарската држава потпишала срамен договор со
нацистичка Германија за испраќање педесетина илјади Евреи во логорите на
смртта.10

Бугарскиот цар Борис III со Хитлер
Покрај бугарската држава, и другите европски држави имале обврска да
ги испорачаат Евреите од својата територија. Според договорот помеѓу
Советскиот Сојуз и Германија од 1939 година, од СССР и Украина требало да
бидат испорачани близу осум милиони Евреи. Договорот од 1939 година ќе ѝ
овозможи на Германија, по нападот врз СССР во јуни 1941 година, да отпочне
со конечното решавање на еврејското прашање. На територијата на СССР и
Полска се наоѓаат половина од европските Евреи. Од шесте милиони убиени
Евреи за време на Втората светска војна, пет милиони се од Советскиот Сојуз и
од Полска. Крајот на војната во 1945 година ги спречил монструозните намери
на Германците за реализацијата на конечното решение на еврејското прашање
според замислата на Хитлер, Ајхман и нивните соработници.
Во книгата „Надвор од дофатот на Хитлер“, биографот на Бен Гурион, прв
премиер на Израел, а подоцна и на претседателот на Израел Шимон Перес,
авторот д-р Михаел Бар-Зоар го потврдува пожртвуваното и херојско
ангажирање на членовите на ВМРО од Ќустендил во спасувањето од депортација
во логорите на смртта на 48 000 Евреи од Бугарија.

10
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Михаил Бар-Зоар: Надвор од дофатот на Хитлер, Софија 1999.
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Германски список за бројот на Евреите, планирани за уништување по
држави, преземено од „Надвор од дофатот на Хитлер Михаил“ од Михаел
Бар-Зоар, Софија 1999 година
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Насловната страница на книгата „Надвор од дофатот на Хитлер“
од Михаел Бар-Зоар
Д-р Михаел Бар-Зоар е историчар со
меѓународно значење и автор на повеќе од
триесет книги. Роден е во Софија. Емигрира
заедно со фамилијата во Израел во 1948
година. Тој е официјален биоаграф на Давид
Бен-Гурион и на Шимон Перес. Предавач е на
универзитетот Емори, Атланта. Бил член на
израелскиот Кнесет (собрание)
Осмата глава од книгата на израелскиот автор
Бар Зоар, биограф на Бен Гурион и Шимон
Перез, посветена е на предвоениот живот во
Ќустендил. Кажува дека меѓусебните односи
меѓу Македонците и Евреите биле блиски и
срдечни. Ќустендилските Евреи Буко Леви
и полковник Аврам Таџер пред војната ја
поддржале петицијата на Македонците за човекови права пред Комисијата за
малцинства при Друштвото на народите во Женева. Бар Зоар во својата книга
се осврнува и на активностите на членовите на ВМРО во спасувањето на
бугарските Евреи од депортацијата во полските логори на смртта. Само неколку
денови по потпишаниот договор меѓу Германија и Бугарија за депортацијата на
бугарските Евреи, Владимир Куртев разбира за договорот. Веднаш ја алармира
еврејската заедница во градот за опасноста која им се подготвува од фашистите.
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Првин го известува својот пријател Рахамим, Евреин. Тој организира собирање
материјални средства и му ги дава на Куртев за да му послужат за подмитување.
Исто така, му предлага да биде член на делегацијата што ќе отиде во Собранието
во Софија на 9 март 1943 година. Куртев ниту за момент не се поколебал и
го прифатил предлогот. Но, и покрај пријавените четириесетина граѓани од
Ќустендил кои се пријавиле за членови на делегацијата, на 8 март вечерта само
четворицата најхрабри тргнале за Софија. Момчилов, Суичмезов, Куртев и
Михалев на 9 март го започнале пишувањето на историјата за спасување на
48.000 Евреи од Бугарија. Момчилов е Македонец. Поминал неколку години в
затвор заедно со Куртев. Бил пратеник во бугарското Собрание во претходниот
мандат, но поради независните ставови не бил реизбран. Бил пријател со
голем број Евреи во Ќустендил. Во Софија отишле право во собата на нивниот
сограѓанин Димитар Пешев, потпретседател на бугарското Собрание. Оттаму
се сретнале со други пратеници во Собранието и со министерот на полицијата
Габровски, кому Куртев му се заканил во името на ВМРО. Му рекол дека
доколку и еден воз со Евреи дента тргне од Бугарија кон Полска, тој ќе одговара
пред судот на Организацијата, чиј пунктов началник за Ќустендил бил тој,
Владимир Куртев. Куртев остварил средби и со видни Евреи од Софија, како
со Аврам Таџер, по чин полковник, кој бил пријател со голем број Македонци
во Ќустендил. Попладнето на 9 март се видел и со Александар Станишев,
виден доктор, политичар и масон. Се претпоставува дека двајцата заминале
во дворецот кај царот за да влијаат за промена на одлуката за депортација. И
другите членови од групата биле многу активни. Иван Момчилов го употребил
своето познанство со генералот на бугарската армија Жежов, кој од своја
страна бил во блиски врски со германските официјални лица во Бугарија.11 Се
користеле сите можни контакти и методи за да се смени одлуката донесена
на највисоко германско-бугарско ниво. Се применувало подмитување, се
употребувало влијанието на владиките Кирил, Стефан, се користел авторитетот
на ВМРО во бугарското општество за да се
заплаши министерот за полиција. На крајот од
денот и по долготрајните преговори, убедувања
и закани во сите градови на Бугарија каде што
возовите со Евреи биле подготвени за поаѓање
кон Полска, стигнала наредбата да се стопира
депортацијата.
Покрај Бар Зоар, за улогата на Ќустендилската
четворка пишува уште еден бугарски Евреин.
Тој се сеќава на тие настани и го опишува
херојското дело на Момчилов, Куртев,
Михалев, Суичмезов и Пешев во спречувањето
Нир Барух
на депортацијата на 48.000 Евреи во логорите
на смртта во Полска. Тоа е Нир Барух, кој во
11

Нова Македонија број 711, 18 Март 2000.
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1991 година во Бугарија ја објавил книгата „Откупот – Цар Борис и судбината
на бугарските Евреи“.
Предговор за оваа книга напишал првиот претседател на демократска Бугарија
од деведесеттите години, господинот Жељу Желев. Барух пишува и за улогата
на цар Борис во Втората светска војна. Тој укажува на повеќе работи кои ги
направил царот Борис за да ги задоволи Хитлеровите барања.
Бугарија послужила како база на германските сили за напад на Грција и на
Југославија. Таа го обезбедувала нужниот мир на југоисточното крило за
Германија наспроти Советскиот Сојуз, а бугарската артилерија ја обезбедувала
одбраната на дел од егејскиот брег. Бугарската армија послужила како ефективна
жандармерија во Македонија и во Тракија во борбата против македонските и
грчките партизани, ослобудувајќи на тој начин 8 германски дивизии. Бугарија
придонела за исполнување на првиот дел од планот за конечно решавање на
еврејското прашање при депортацијата на Евреите од Егејска и Вардарска
Македонија, и покрај тоа што еврејско прашање воопшто не постоело во
Бугарија, како и во новоприсоединетите територии.
Нир Барух спомнува и за улогата на Методи Шаторов-Шарло во организирањето
на демонстрациите во Софија на 24 мај 1943 година. Во демонстрациите,
зеле учество и владиците Кирил Пловдиски, Неофит Видински и Стефан
Софиски. Демонстрациите биле со цел да не се иселуваат Евреите од Софија во
провинцијата и имале привремен ефект. Наместо во наредните неколку денови,
сепак, 25 743 Евреи од Софија по еден месец биле раселени во дваесетина
градови во внатрешноста на Бугарија, но не заминале на патот без враќање
во Полска.12 Барух, како и многу други Евреи, во 1948/49 година ја напуштил
Бугарија и заминал за Израел. Работел во израелското контраразузнавање. Во
почетокот на шеесеттите години работел во израелската амбасада во Хавана на
Куба. Тој е еден од првите кој алармирал за доаѓањето на советските експерти
кои ги инсталирале ракетите и ја предизвикале познатата криза во американскосоветските односи. Оваа криза го довела светот на работ на нуклеарна војна.
Американските служби го ценеле придонесот на Нир до крајот на неговиот
живот и му биле многу благодарни. Оваа епизода само зборува за остроумноста
и аналитичноста на овој бугарски Евреин и голем пријател на Македонија.
Габриеле Нисим, познат италијански новинар, ги опишува настаните од март
1943 година во книгата „Човекот кој го запре Хитлер“.13 Во оваа книга тој посебно
се осврнува на улогата на Димитар Пешев, кој во својство на потпретседател
на бугарското Собрание учествувал во спасувањето на Евреите. Според Нисим,
голема улога во конечното спасување на Евреите од депортацијата одиграло
писмото што Пешев и уште четириесетина пратеници од Собранието на
Бугарија на 17 март 1943 година го потпишале и го упатиле до Собранието. На
тој начин, институционално се бореле за спасувањето на Евреите. Во тоа писмо
12
Нир Барух: „Откупот, цар Борис и судбината на бугарските Евреи“, Софија
1991, 97.
13
Man who stopped Hitler, Gabriele Nissim, Sofija 1998.
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сите потпишани пратеници барале да се укине договорот за депортацијата и на
целата таа иницијатива ѝ дале институционална форма. По сите активности на
Пешев, кон крајот на март бугарското Собрание, по иницијатива на премиерот
Филов, го разрешил од неговата функција.
На 6 ноември 1998 година, во Софија, се одржала прослава во чест на Димитар
Пешев. Покрај останатите гости, говорел и Габриеле Нисим. На крајот од својот
говор тој предложил да се востанови меѓународна награда, што ќе се доделува
еднаш годишно, на личност со најголема заслуга во борбата против геноцидот,
а да го носи името на Димитар Пешев.
На 25 октомври 2002 година во Ќустендил е отворена Куќата-музеј Димитар
Пешев. Во овој Музеј постои богата документација за граѓаните на Ќустендил
кои учествувале во спасувањето на Евреите од депортацијата. Опишани се
животот и активностите на Пешев, Куртев, Михалев, Суичмезов и Момчилов.
Се говори за нивните животи до 1943 година, како и за нивните судбини по
војната.
Каталогот за Куќата-музеј посветена на Димитар Пешев го составуваат
Ангел Џонев и Василка Стоинева. Овие бугарски историчари алармирале
за неправедното изоставување на Владимир Куртев и за неспомнувањето
на неговата улога во спасувањето на Евреите во Бугарија во 1943 година.
Во седумдесеттите години на дваесетиот век и Димитар Пешев, Михалев,
Суичмезов, како и Момчилов биле прогласени за праведници на светот. Само
Куртев, во тоа време, бил одминат и изоставен. Напишани се повеќе книги
кои ја спомнуваат улогата на Куртев во тие историски настани, но се барале
конкретни докази од тој период. Првите докази ги обезбедиле од Историскиот
музеј во Ќустендил со наоѓањето документ на бугарската полиција со датум од
8 март 1943 година, во кој началникот на полицијата дава извештај за составот
на групата која вечерта заминала за Софија. Во извештајот се спомнува и името
на Владимир Куртев. Тој документ бил појдовна основа за наоѓање и на други
материјални докази и конечно и Куртев бил прогласен за праведник на светот
триесетина години по Пешев и по другите тројца од Ќустендилската група.
Самуел Ардити, бугарски Евреин роден во 1935 година, кој во 1949 година
заминал за Израел, три и пол години се ангажирал околу прогласувањето на
Куртев за Праведник на светот. Барал документи по бугарските архиви и бил
во постојан контакт со персоналот на Јад Вашем. Конечно, во 2010 година, се
изборил за она што му било скратено на Куртев во седумдесеттите години кога
Пешев, Момчилов, Михалев и Суичмезов ги добиле заслужените признанија.14
Во 2004 година во Софија се објавени Спомени на Димитар Пешев. Во оваа книга
тој дал сопствен приказ на настаните од март 1943 година и на спасувањето на
Евреите во Бугарија од депортација во логорите на смртта. Тој бил потписник
на законите со кои се ограничувале правата на Евреите во Бугарија во 1941
година, а биле исти како и германските закони. По две години, овозможиле
14
Хитлер го отру цар Борис поради спасените Евреи, Интервју во vsekiden.com,
Самуел Ардити, 12.03.2013.
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потпишување на договорот на Белев и Данекер за депортација. Бил соучесник
во договарањето на бугарските и германските власти за присоединување на
Македонија, Тракија, Добруџа и Пирот кон Бугарија по почетокот на Втората
светска војна. Сакал да им помогне на своите пријатели Евреи да се спасат од
депортацијата, но поединечно, што секако не било доволно.15 Дури по доаѓањето
на групата од Ќустендил, тој станал свесен за големината на проблемот и дал
сѐ од себе да се спречи депортацијата. Ја заложил својата кариера, функцијата
на потпретседател на Собранието и својот живот во спасувањето на Евреите.16
Димитар Пешев во тие моменти е единствен политичар од земја-сојузник на
Германија, што го дигнал гласот за стопирање на депортацијата. На 9 март
кај него проработила совеста. Неговите сограѓани од Ќустендил влијаеле
врз Пешев и тој да се вклучи во спасувањето на Евреите. Неговото дело не
застанува на настаните од 9 март. Тој како искусен правник и човек сега со желба
дефинитивно да се стопира депортацијата, иницира писмо потпишано од 43
пратеници упатено до премиерот. Во писмото, пратениците се спротивставуваат
на договорот за депортација. Правно се стопира депортацијата, но во исто
време тоа бил и крај на кариерата на Пешев. Бил принуден да поднесе оставка
од функцијата потпретседател. Кратко време пред влегувањето на Црвената
Армија во Бугарија, Пешев во септември 1944 година во Собранието ги
предупредил своите колеги пратеници за доаѓањето на новиот тоталитарен
режим. 17 Веднаш по војната бил уапсен и осуден на смрт под обвинение за
анти-семитизам. И 20 пратеници од вкупно 43, коишто заедно со Пешев го
потпишале писмото до бугарското собрание во март 1943 година и барале да се
поништи германско-бугарскиот договор за депортација на Евреите, по војната
биле осудени на смрт. Осуммина биле осудени на доживотна робија, додека
останатите на 15-годишна робија, меѓу кои и самиот Пешев.18,19
Каква иронија. Пешев и пратениците во Собранието кои животите и кариерата
ги жртвуваа за спасувањето на 48 000 Евреи беа обвинети за анти-семитизам.
Во времето на новата комунистичка власт, анти-семитизмот добива сериозни
размери и голем број Евреи по 1948 година ја напуштаат Бугарија. Индикативно
е дека и комунистите на чело со претседателот на Бугарија Тодор Живков,
како и синот на цар Борис Симеон Саксобурговски, по војната се обидуваат
да докажат дека всушност тие ги спасиле Евреите од депортација. Вистината
е дека и царска и комунистичка Бугарија најбескомпромисно се пресметуваат
со спасителите на Евреите во 1943 година. На Петар Михалев по војната му е
забрането да се занимава со адвокатска дејност. На Суичмезов и на Момчилов
одземен им е имотот и забрането им е да се занимаваат со основните професии.
Најтешка е судбината на Владимир Куртев, повереник на ВМРО за Ќустендил,
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кој во 1946 година е затворен од новата комунистичка власт и убиен, а и до
денешен ден не се знае каде му е гробот.20,21
Куртев бил прогонуван и по 1944 година. Во прво време се криел кај своите
еврејски пријатели, а од почетокот на 1946 година започнал преговори со
членовите на новата власт, Трајче Костов и Антон Југов. Југов е со македонско
потекло. Бил во исто време член на ЦК ВМРО (обединета) и на Бугарската
комунистичка партија со повеќегодишен престој во Москва во триесеттите
години. Куртев и Југов биле долгогодишни познајници. По војната, Југов е
министер за внатрешни работи во бугарската влада.22 Во јуни 1946 година,
Куртев е уапсен по директна интервенција на КГБ и на УДБА со други 150
членови на ВМРО и е убиен или предаден на југословенската или советската
служба за државна безбедност. Главинчев, Македонец по потекло, високо
рангиран во бугарската полиција, во тој период се фалел дека лично убил 250
Македонци по софиските затвори. Можеби меѓу нив се и 150 членови на ВМРО
кои се уапсени и ликвидирани во 1946 година без судска пресуда. Од таа година,
ВМРО престанува да постои во Бугарија. Иако Организацијата била моќна,
претставувала држава во држава и со децении изведувала организирани акции
во Југославија и Грција меѓу двете светски војни, УДБА, НКВД и бугарската
нова власт ја збришале ВМРО од политичката сцена во Бугарија.
Куртев бил свесен дека и новата бугарска власт ќе го прогонува, како и онаа
пред Втората светска војна, поради која бил на робија во периодот од 1934 до
1940 година. Храбро ѝ се спротивставувал на фашистичката машинерија, која
успеала да егзекутира шест милиони Евреи, од кои милион и петстотини илјади
деца. Поради храбрите луѓе, каков што бил и самиот тој, фашистичките власти
во Германија и Бугарија не успеале во планот да депортираат педесетина илјади
бугарски Евреи. На 19-годишна возраст учествувал во битката на Ножот. Тие
години бил комита во многу чети на познати македонски војводи: Даскалов,
Михаил Чаков и други. Не се штедел кога во дваесеттите години во кочанските
чети, заедно со Илија Дејанов и други комити, го бранел македонскиот народ
од жандармите, војската и нивните соработници. Бил еден од организаторите
на атентатот во Марсеј. Храбро ги издржал шесте години в затвор. Не се
плашел од фашистичките власти, германска и бугарска. Не бил како Михајлов,
кој го изневерил во 1934 година и побегнал во Турција. Го изневерил и во 1941
година, кога соработувал со Германците. Немал храброст да му се придружи во
Ќустендил и Софија во спасувањето на Евреите во март 1943 година. Михајлов
ја немал храброста на Куртев да им се спротивстави на Габровски, Белев, Филов,
царот Борис, Хитлер, Ајхман. Го изневерил и по војната. Повторно побегнал,
првин во Полска па во Австрија и конечно во Италија, за да може да дочека
длабока старост и на мир да си ги пишува мемоарите. Очекувал дека новата
20
Perry Biddiscombe: The SS Hunter Battalions: The Hidden History of the Nazi
Resistance Movement 1944-5, 1 December 2006.
21
Весник Детонација, Кристин Јурукова, март 2004
22
Антон Југов, Википедија.
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комунистичка власт со Костов и Антон Југов ќе биде барем малку поразлична.
Му верувал на Југов како на Македонец, но тој го изневерил како член на
Бугарската комунистичка партија со години школуван во Москва. Го излажаа.
Го уапсија. Не беа поразлични од бранителите на режимите во Кралството
Југославија, кои со цврст чекор одеа кон фашизмот. Бугарската држава во
четириесетите години, исто така, тргнува по фашистичкиот пат и се пазари со
Хитлер за да добие територии во замена на Евреите. Секогаш неустрашливо
им се спротивставува на тоталитарните режими. Не им се плаши. Знае дека
неговата жртва е мала во споредба со онаа на народот, доколку таквите режими
траат подолго. Да спасиш еден живот е како да си го спасил целиот свет. Куртев
и неговите другари спасиле педесетина илјади светови.
Во 1997 година, Куртев ќе го добие орденот Стара Планина, највисок бугарски
орден. Тој е прогласен за праведник на светот од израелската држава дури во
2010 година. Последен го добива ова престижно признание по Суичмезов,
Михалев, Момчилов и Пешев.
И во книгата „Бугарските Евреи и конечното решение, 1940-44“, авторот
Фредерик Чери,23 исто така се осврнува на улогата на Владимир Куртев во
настаните од март 1943 година при спасувањето на Евреите од сигурната
депортација.
За жал, бугарската влада успеала во депортацијата на Евреите од Македонија,
на над 7 000 од нив. Бугарскиот цар бил потомок на значајни европски династии.
Прадедото на Борис е последниот крал на Франција Луј Филип Орлеански.
Мајка му е француската кнегиња Клементина, а татко му е германски принц.
Внук е на кралицата Викторија и братучед на белгискиот и шпанскиот крал.
Роден е и долги години живеел во Германија и е прогермански ориентиран.24
Се согласил за депортацијата на педесетина илјади Евреи. Ги испорачал тие
од Македонија и од Тракија. Умира под чудни околности на 28 август 1943, 5
месеци по недозавршената задача добиена од Хитлер. Најверојатно бил казнет
поради тоа што не ги испратил Евреите во логорите во Полска?
Лоша судбина имал и потпретседателот на бугарското собрание за време
на војната. И Димитар Пешев бил роден во Ќустендил. Дали етничкиот
состав на овој град придонел неговите граѓани да станат големи хуманисти,
космополити, независно дали биле Македонци, Бугари, Евреи, Турци? Во
триесеттите години градот имал 20 000 жители, од кои над 1000 биле Евреи,
како и илјадници македонски емигранти. Низ цела Бугарија застапеноста на
Евреите не била поголема од 1%, а во Ќустендил имало над 5% Евреи во однос
на севкупното население. Соживотот во овој град бил на високо ниво. И Пешев
активно се вклучил и имал голем придонес во спречувањето на депортацијата
на илјадниците Евреи од Бугарија во 1943 година. Пешев првин бил осуден на
смрт, а пресудата му била заменета со 15-годишна робија. По една година в
затвор, бил ослободен. Му било забрането да се занимава со адвокатска дејност
23
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и му бил одземен целиот имот.25 Во 1973 година државата Израел го прогласила
Димитар Пешев за Праведник на светот, а во 1997 година претседателот на
Бугарија Петар Стојанов посмртно го одликувал со највисокиот орден на
државата. Изгледа дека новата бугарска власт по војната била антисемитска,
како и таа од 1934 година и особено ги прогонувала тие што се бореле против
депортацијата на Евреите.
Во седиштето на Советот на Европа во Стразбур во 2000 година била поставена
биста со ликот на Димитар Пешев.

Бистата на Димитар Пешев во Советот на Европа
Во 1997 година, Владимир Куртев е прогласен за почесен граѓанин на
Ќустендил, рехабилитиран и посмртно одликуван со Орденот Стара Планина,
највисок државен орден. Во 2010 е прогласен за Праведник на светот од
израелската држава поради директното учество во спасувањето на илјадници
Евреи во март 1943 година. Директорот на „Јад Вашем“ во Ерусалим, најголем
музеј на холокаустот во светот, во таа пригода изјавува дека Владимир Куртев
бил еден од ретките случаи кога обичен граѓанин успева да го смени правецот
на историјата.

Директорот на „Јад Вашем“, Авнер
Шалев со медалот и сертификатот
за Праведник на светот во чест
на Владимир Куртев, доделен на
неговите внуци.
Покрај членовите на семејството, и ликовите на Владимир Куртев и Михаил
Чаков, влијаеле во формирањето на Иван како личност. Инаку, Чаков е
најзаслужен за зачувувањето на коските на Гоце Делчев и за нивното донесување
во главниот град на слободна Македонија.
25

Димитар Пешев: Спомени, Софија 2004.

29

Иван Дејанов - живот и дело

Името на Владимир Куртев
стои на ѕидот во градината
на праведниците. Внуците на
Праведникот се во средината.

Пренесувањето на коските на Гоце Делчев од домот на Михаил Чаков во 1923
година
Илија Дејанов, татко му на Иван, другарувал и бил комита и со Михаил Чаков.
Во писмото нумерирано од Организацијата бр. 550, Тодор Александров
напишал: „Пријатен долг ми е да Ви искажам голема благодарност од името на
другарите борци за независноста на Македонија и од мое име, за родољубивата
идеја да ги најдете и да ги приберете светите коски на нашиот предводник и
голем учител Гоце Делчев, еден од основачите на ВМРО. За вашата грижа
да ги чувате како светии во вашиот дом, со што сте заслужиле признание на
денешната воинствена и утрешна независна Македонија“. Меѓу другото, Чаков
напомнува дека: „До 12 август 1923 година, коските стоеја во црквата Св.
Недела на поклонение. Потоа ги кренаа и ги ставија на црковниот таван кај
коските на Раковски. По неколку месеци, ги прибравме од црквата и до денес
ги чуваме во канцеларијата на здружението „Илинден“ со следниов натпис: Ги
заколнуваме поколенијата да настојуваат светите мошти да бидат погребани
во столицата на Независна Македонија“. По многу перипетии, коските на
великанот на ВМРО доаѓаат во главниот град на првата слободна македонска
држава во 1946 година. Моштите од Софија до Скопје биле носени три дни,
а за цело време пресретнувани од илјадници Македонци кои на тој начин му
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оддавале последна почит.26 Чествувањата ја достигнале својата кулминација на
10 октомври 1946 година, кога Гоцевите посмртни останки, по неколкудневно
патување, со највисоки државни и воени почести, пристигнале во главниот град
на македонската држава. Тие биле однесени во црквата „Св. Спас“ во Скопје, а
потоа биле положени во монументален мермерен саркофаг. И денес се еден од
темелите на македонската независна држава.
Иван знаел за нивната храброст, бидејќи биле комити со татко му во истите
чети. Често го истакнуваше космополитизмот во ВМРО од почетоците на
Организацијата во деведесетите години на деветнаесетиот век, кога еден од
највидните членови бил Евреинот Рафаел Камхи. Си спомнуваше за големото
пријателство меѓу македонскиот и еврејскиот народ, за Димитар Влахов
и неговиот говор во турскиот парламент во 1911 година, по кој Евреите
продолжиле да ја населуваат Палестина. Во тој период Влахов бил голем
пријател со Бен Гурион и со Бен Цви, идните премиер и претседател на државата
Израел по 1948 година. Арапските земјопседници поднеле предлог-закон за
да се спречи доселувањето на Евреите во Палестина, а кои биле прогонувани
од Русија, Украина и Романија. Бен Гурион и Бен Цви го замолиле Влахов да
говори на седницата. Во говорот, кој траел над еден час, Влахов успеал да го
смени текот на седницата и точката за доселување на Евреите во Палестина
била тргната од дневниот ред.27 И Бен Гурион и Бен Цви доживотно ќе му бидат
благодарни на Димитар Влахов. Во педесеттите години во неколку наврати го
канеле да го посети Израел. Тие биле свесни дека доколку во 1911 година бил
изгласан законот и спречено доселувањето, многу работи во иднина врзани со
формирањето на еврејската држава во 1948 година ќе тргнале во друг правец.
Поради напреднатата старост и здравствените проблеми, до посетата нема да
дојде. Космополитизмот на ВМРО се потврдил и за време на Втората светска
војна, кога членовите на Организацијата на чело со Куртев несебично и храбро
се фатиле во преграб со намерите на фашистичките Германија и Бугарија да
депортираат педесетина илјади Евреи во логорите на смртта. Иако во Бугарија
едната влада била фашистичка и соработувала со фашистичка Германија
пред војната, а другата, по војната, со комунистичкиот Советски Сојуз, тоа
за судбината на Куртев немало апсолутно никакво значење. Неправдите во
животот на луѓето, како и оние кон Куртев, Иван најдобро ги дефинира во
1997 година, во пристапниот говор при приемот во МАНУ, кога ќе ја цитира
молитвата на мајка Тереза: Човекот е неразбирлив, нелогичен и себичен. Не
е важно, сакај го! Ако правиш добро, тоа ќе го припишат на твоите себични
цели. Не е важно, прави добро! Ако ги оствариш своите цели, ќе најдеш лажни
пријатели и искрени непријатели. Не е важно, остварувај ги своите цели!
Доброто што го правиш, утре ќе биде заборавено. Не е важно, биди искрен!
Чесноста и искреноста ќе те направат ранлив. Не е важно, создавај! Ако им
помагаш на луѓето, можеш лошо да поминеш. Не е важно, помагај им! На
26
27

Статија во „Македонска нација“, 23 јули 2014 година.
Macedonia and the jewish people, Aharon Assa, Jerusalim, 1972.
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светот му го даваш најдоброто од себе, тој ќе ти возврати со удари. Не е важно,
давај го најдоброто од себе! Зборовите на мајка Тереза му биле многу блиски
и разбирливи.
Иван му се восхитувал и на делото на Михаил Чаков. Не само храбар како
комита, потврден во битките во Баница, на Ножот и други, Чаков успеал да ги
зачува и коските на Гоце Делчев, кои дури во 1946 година го нашле својот мир
во првиот главен град на слободна Македонија.

Христо Дејанов, брат на
Иван

Здравка и Христо, снаата и братот на
Иван

Иван Дејанов за време на престојот во Ќустендил постојано бил и се дружел со
другари-бегалци од Македонија, со локални Бугари и со Евреи. Семејството,
татко му и мајка му, братот и сестрата, исто така остваруваат секојдневни
контакти со повеќе Македонци, Бугари, Евреи, Турци. За време на престојот во
Бугарија, брат му Христо завршува Правен факултет и станал познат адвокат.
По војната стапува во брак со Здравка Накова.
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ВРАЌАЊЕТО ВО МАКЕДОНИЈА
По започнувањето на Втората светска војна, семејството Дејанови се враќа во
Кочанско. Во прво време во село Мородвис, кое се наоѓа десетина километри
од Кочани, на планината Плачковица.

Село Мородвис во подножјето на Плачковица
Тука, во секојдневните детски игри, ги гледа и урнатините на локалната црква.
Подоцна, кога може да истражува по светските архиви и библиотеки, ќе наоѓа
податоци за историското значење на таа Црква и на селото Мородвис. За своите
сознанија често дискутира и полемизира со акад. арх. Блага Алексова. Неговата
теза беше дека христијанството на овие простори било донесено по долината
на реката Брегалница, а Мородвис и локалната црква во тие процеси одиграле
значајна улога.
Акад. Блага Алексова во своето долгогодишно дело како археолог со објавени
151 труд, во 33 од нив се осврнува на ископините во Мородвис, Баргала и на
местата по течението на Брегалница. Особено значајни се референциите:28
111. Баргала и средниот тек на реката Брегалница, археолошки истражувања,
Гласник на институтот за национална историја, 3, 1983.
112. Крстовидните цркви по Брегалница, Историја, 1983.
113. Брегалница словенски црковен центар на Балканот, МАА 9, 1983-1984.
114. Крстовидната црква од Мородвис, Историја, 1984.
119. Првите словенски цркви по Брегалница, МАНУ, 1988.
120. Брегалница – словенски и црковен центар, МАА, 1988.
28

Пристапни предавања, прилози и библиографија XIII, МАНУ, Скопје 2000, 28.
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Крстовидната црква од село Мородвис

Обновената црква во село Мородвис
Иван своето школување го продолжува во основното училиште во Кочани, каде
што по извесно време се преселува целото семејство. Гимназијата ја завршува
во Кочани. Првенец е на генерација, со особени резултати по природните науки.
а особено во математиката. Во тој период другарува со Коце Апостолов. И тој
е меѓу најдобрите ученици во гимназијата. Него патот го носи во Лондон, каде
што работи во најдобрите британски институти и се занимава со вирусологија.
Иван по завршувањето на гимназијата во Кочани мечтае да го продолжи
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своето школување на некоја од воените академии. За жал, се разболува од
туберкулоза, како и неговата две години постара сестра Виолета, која како
компликација од болеста починува во 1960 година. Цела година мора да се
лекува од тешката форма на туберкулоза. Во санаториумот во Лешок сестра му
Виолета го запознава со една нејзина другарка. Другарката на Виолета се вика
Соња Парлеева, која по неколку години ќе му стане жена на Иван.

Виолета, сестра му на Иван, прва оддесно и Соња, идната сопруга на Иван,
четврта оддесно во Лешок
Поради нарушеното здравје, знаел дека не може да конкурира на воена
академија и да ја оствари својата желба. Во исто време, брат му Христо го
убедува дека медицината е хумана професија, дека во кое било време и услови
ќе биде ценета и Иван ја прифаќа сугестијата на брат му, кого исклучително
го сака и почитува. Се запишува на медицинскиот факултет во Скопје со една
година задоцнување. За време на студиите, постојано е меѓу најдобрите во
генерацијата. Уште во текот на студиите се вработува како демонстратор на
Институтот за патофизиологија кај професор Исак Таџер. Со професор Таџер,
кој е член на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), од
1969 година, е во постојан контакт целиот живот. Пристапното предавање во
1997 година при приемот во МАНУ, Иван Дејанов му го посветува токму на
акад. Исак Таџер.

35

Иван Дејанов - живот и дело

ИВАН И СОРАБОТКАТА СО КОЛЕГИТЕ ЕВРЕИ

Академик Д-р. Исак Таџер
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Иван уште како студент започнува со научно-истражувачката работа. Во 1958
година е вработен на Институтот за патофизиологија кај професор Исак Таџер.
Ги изработува трудовите „Патофизиологијата на фактор 5“ и „Коагулациониот
систем при црнодробните заболувања“. За овие трудови добива и први награди
на студентските конгреси одржани во Скопје. Првиот отпечатен труд му е
„Фамилијарната конгенитална хипоконвертинемија“ изработен во соработка
со Димитар Арсов, Исак Таџер и Јонче Неделкоски во 1956 во Српски архив.
Во 1958 година дипломира меѓу првите во својата генерација. Во наредниот
период, заедно со професор Таџер, објавува трудови, најчесто од областа на
хемостазата. Така во 1958 година, повторно во Српски архив е објавен трудот
„Случајот на ангиохемофилија“29 од авторите Јонче Неделкоски, Иван Дејанов,
Никола Серафимов, Исак Таџер и Димитар Арсов. Особено забележан и
цитиран е трудот од 1959 година, во кој авторите го истражуваат влијанието на
29

„Случај ангиохемофилије“, Српски архив.
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змискиот отров врз коагулацијата на крвта. Овој
труд е печатен во Арх. хиг. рада, „Дејствувањето
на електрофоретските фракции на отровот од
змијата Amodites на коагулацијата на крвта ин
витро“, од Г. А. Шестаков, И. И. Дејанов, И.С.
Таџер. Заедно со Б. Каранфилски, Н. Серафимов
и И. Таџер, го објавуваат трудот на германски
„Влијанието на рендгенските зраци врз
хемостазата кај кучињата“. Истата 1959 година,
во списанието Југословенска педијатрија, заедно
со Аврам Садикарио и Исак Таџер, го објавуваат
стручниот труд „Минорни облици на дечја
хемофилија“. Во 1960 година Иван и професор
Таџер учествуваат на конгрес во Лондон,
Иван Дејанов, студент на организиран од европското хематолошко
Медицинскиот факултет во здружение. Насловот на трудот е „Коагулација на
Скопје
крвта при продолжена и длабока хипотермија“.
Соработката со проф Аврам Садикарио, со кого
го сврзува долгогодишна стручна соработка во лекувањето на болните деца,
започнува во 1959 година, кога со заеднички напори и со учество и на професор
Таџер, е објавен трудот за хемофилија кај деца. Низ дружењето со професор
Аврам Садикарио започнува интересот на Иван за детските болести, поврзани
со хемостатските и имунолошките нарушувања. Ова му ги отвора вратите на
соработката и пријателството со Аврам Садикарио, д-р Илија Бојаџиев и д-р
Соња Пеова, вработени на Клиниката за детски болести.

Учесници на Конгресот во Милочер (Црна Гора), одлево надесно: Бојаџиев,
Поп Стефанија, Арсов, Хрисохо, Дејанов
Заедничката работа со професор Аврам Садикарио продолжува сè до крајот
на животот на Иван, во 2001 година. Разменуваат идеи. До долго во ноќта ја
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разработуваат идејата за Центар на холокаустот. Размислуваат за локацијата на
Центарот, за начинот за финансирањето на проектот. Во дискусиите учествуваат
професор Аврам Садикарио и неговата сопруга Жамила Колономос, која во
четириесеттите години ги поминува премрежјата на Втората светска војна.
Во дискусиите активно учествува и нивниот син проф. Самуел Садикарио,
архитектот Сергеј Тодоров, новинарот Љубомир Гајдов. Инаку, професорот
Садикарио е роден на 14 мај 1919 година во Битола. Почина на 1 август 2007
година. Гимназија завршил во Битола, во 1938 година. Студиите по медицина
ги започнал во Белград во 1938, а продолжил на Медицинскиот факултет во
Софија, со прекин во 1943 година. Бил одведен во концентрационен логор, од
кој бил ослободен во 1944 година. Медицинските студии ги завршува во Софија,
во 1945 година. Една година работи како општ лекар во Куманово, 1945/46
година. На Клиниката за детски болести се
вработил во 1947 година, каде што останал
до пензионирањето во 1984 година;
специјалист по педијатрија, 1950 година;
долгогодишен раководител на Одделитте
за кардиологија, ендокринологија и
хематологија; директор на Клиниката за
детски болести во Скопје во 1972, 1984
година.
Иван посебно ги ценеше Аврам и
неговата сопруга Жамила. Знаеше низ
што сѐ поминале тие двајцата за време
на војната. Се восхитуваше на нивнатата
решителност, енергија по сѐ што им се
случило. Патот на Жамила не е воопшто
Проф Аврам Садикарио
лесен. Таа поминува низ бурен период. Во
1941 година се вклучува во движењето на отпорот.
Во Партијата влегува во 1942 година.

Жамила борец на НОВ
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Во тој период македонскиот Ослободителен фронт упатува проглас до
македонското еврејство, издаден кон крајот на 1942 година, кратко време пред
депортацијата на Евреите од Македонија.30

Жамила Колономос, офицер во НОВ
Книгата на Жамила, Битола без
Евреи

Евреи од Македонија
Обрачот околу правата, слободите и суштествувањето на еврејскиот народ
сѐ повеќе и повеќе се затега. Доаѓањето на Хитлер на власт започна со
крвопролевање на Евреите. Европа се претвори во арена на погроми, насилство,
грабежи и уништување на незаштитените еврејски маси. Антиеврејската
колера по Германија ја зафати и цела Европа: Полска, Унгарија, Романија,
Југославија, Франција, Бугарија. Продадената бугарска власт ја спроведува и
над Евреите од Македонија бесчовечната политика на германската Гестапо.
Поголеми бесправност и беззаконие од тоа не доживеал никој уште од турско
време. Вашите пари и имоти се ограбени од разни т.н. народни банки. Вас Ве
затвораат во срамното гето. Власта на Филов и Габровски Ви го одзема имотот,
Ве обележа со значки и Ве оддели од другите народи од Македонија, исто така
поробени како Вас. Таа Ви забрани да се движите по улиците на градовите
само за да ги убие Вашата гордост и Вашиот дух на отпор. Не мислите ли дека
нема да посегнат и по Вашиот живот? Крвавите раце на Хитлер веќе започнаа
30
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Трагедијата на Евреите од Македонија, А.Матковски, Скопје 1962, 27-30.
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со целосното истребување на еврејскиот народ. Полска, Норвешка, Хрватска
и Романија се јасен пример за тоа. Тоа може да дојде и кај нас, Евреите од
поробена Македонија. Дури се зборува дека е веќе на пат да дојде. Каде е
спасот од тоа што Хитлер и неговите агенти им го подготвуваат на народите
од Европа, а особено Вам, на Евреите? Евреите од Македонија имаат само два
пата: едниот пат е оној на покорност, трпение, покорно свиткување на главата,
милост. Тој пат означува самоубиство. Душманите немаат милост за ниеден
поробен народ, за Евреите најмалку. Другиот пат е преку борба и отпор, патот
на победата и слободата. Заедно со сите други народи, и македонскиот народ
го дигна високо знамето на борбата за слобода. Создаден е голем фронт во
кој се вклучени најголемите, најбогатите моќни сили во светот: Советскиот
Сојуз, САД, Велика Британија и други. Во тој голем фронт е и вашето место,
Евреи од Македонија. Стотици години македонскиот и еврејскиот народ
живеат заедно како браќа по неволја, мака и судба. Душманите ни се едни исти.
Затоа една иста треба да ни биде борбата против нив. Нема поборбен народ од
еврејскиот – и не треба да има поборбен народ од него. Останува само патот
на борбата. Евреи од Македонија! Дигнете гордо глава, бродот на фашистите
веќе тоне. Црвената армија од север и исток и англо-американските војски од
југ, сојузничките воздушни сили од запад веќе ја рушат разнишаната зграда
на тираните. Денот на слободата наближува. Македонскиот народ ви подава
братска рака и ве повикува во борбата. Секој Евреин – партизан ќе ја засили
нашата храбра борба. Секој даден лев ќе ја потпомогне народната борба и ќе нѐ
приближи кон победата.
Долу меѓународниот антисемитски бандитизам на Хитлер!
Долу грабежот врз Евреите!
Долу значките и срамното гето!
Долу концетрационите логори на Габровски!
Долу работните логори!
Да живее братската солидарност на сите народи во Македонија!
Да живее ослободителната борба во Македонија!
Да живее братството меѓу македонскиот и еврејскиот народ!
Да живее англо-советско-американскиот воен сојуз!
Да живее борбата на поробените народи во Европа!
Да живеат победата и слободата!
Од Македонскиот ослободителен фронт.
Жамила, со група другари и другарки, се вклучува во народноослободителното
движење во март 1943 година. Најголемиот дел од нејзината фамилија настрадал
при депортацијата на македонските Евреи. Осумнаесет членови заминале
за Треблинка и никогаш не се вратиле. Била заменик-политички комесар на
Првата македонско-косовска ударна бригада, како и на 43. македонска дивизија.
По војната, била член на ЦК на Комунистичката партија на Македонија. Била
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пратеник во Републичкото собрание, претседател на Здружението на жените
на Македонија и на други одговорни функции. Била жена на народниот херој
Чеде Филиповски-Даме. За жал, тој загинал во сообраќајна несреќа во 1945
година. Од тој брак ја добила ќерката Чедомирка. По војната, партиското
раководство цела година не ѝ дозволила да стапи во брак со Аврам. Морале
да одат во Белград, во ЦК на Југославија, за да им дозволат да се земат. Од тој
брак, го добиле синот Самјуел. Во педесеттите години Аврам оди во Франција,
на стручно усовршување. Во Франција се запознава со водечки педијатри,
како Дебре и Бернард. Бернард бил познат хематолог, поет и воедно член на
престижната француска Академија на науките. И Аврам ја добива честа да биде
примен во оваа Академија во 1984 година. Во 1952 година, Аврам го посетува
Израел и изразува желба да се пресели со семејството во земјата на неговите
предци. Жамила и Партијата не се согласиле да се реализира неговата желба.31
Иван знае за премрежијата на овие храбри луѓе. Знае дека Аврам може многу
да му помогне со богатото медицинско знаење. Имаа бесконечни расправи за
многу здравствени проблеми кај децата, патуваа по целиот свет презентирајќи
ја македонската наука. Иван и професор Аврам Садикарио со месеци се залагаа
и се бореа да се направи новата зграда на Клиниката за педијатрија.
По катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 година, поголем дел од Клиниката
за педијатрија беше сместен во бараки. Персоналот и децата дваесетина години
функционираа во неадекватен простор. Иван имаше пријатели во Градската
служба за урбанизам и со помош на арх. Тихомир Арсовски помогна да се
направи новата зграда на педијатрија и конечно да престанат болните деца и
медицинскиот персонал да се мачат во неадекватните услови што постоеја во
трошните бараки.

ДОСИЕТО НА ИВАН
Од 1955 година, Службите за внатрешни работи отвораат досие за Иван.
Постојано го следат. Кога аплицира за стипендија и за натамошно стручно
усовршување во Винча, службите ги замешуваат своите прсти. Иако проф.
Таџер му дава најдобри препораки, тоа не е доволно. Пресудниот збор го имаат
службите. Иван многу се разочарал. Но, и на проф. Таџер во тој период не му
било лесно. И тој бил под постојан притисок. Која била психозата што им била
наметната и на двајцата, може да се разбере од две страници на досието водено
за Иван. На првата страница службата за Иван пишува дека тој е Бугарин.

31
Центропа, Еврејски историски институт посветен на зачувувањето на
еврејските фамилијарни стории од Централна и Источна Европа.

42

Иван Дејанов - живот и дело

43

Иван Дејанов - живот и дело

44

Иван Дејанов - живот и дело

45

Иван Дејанов - живот и дело

46

Иван Дејанов - живот и дело

Службите настојувале по секоја цена да ги скараат Иван и проф. Таџер. За да се
смири работата, Иван го напуштил Институтот за патофизиологија.32

ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЗАВОДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈа
Во 1960 година Иван се вработува во Заводот за трансфузија на крв. Тука
може да продолжи со научната работа, започната во претходниот период во
Институтот.

Заводот за трансфузија на крв пред да се направат доградбите
Постојано е учесник во акциите за собирање крв, што во тоа време ги организира
Заводот на територијата на цела Македонија.

Мобилната екипа на Заводот за трансфузија на крв на терен
32

Досието на Иван Дејанов од 1955 година, Архив на Македонија.
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Првиот вештачки бубрег во Македонија
Во почетокот на шеесеттите години на минатиот век, во Заводот за трансфузија
на крв е изведена и првата хемодијализа во Македонија кај болна со акутно
откажување на бубрезите. Иако се изведени неколку процедури, исклучително
комплицирани за тоа време, болната починува. Покрај директорот на Заводот,
Вујасин, и други колеги, и Иван активно се вклучува во лекувањето на првата
болна третирана со оваа сложена процедура.33
За време на катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година, постојаната
потреба за крв на хируршките екипи максимално ги ангажира вработените.
Иван со денови бил активен во Заводот, кој работел во вонредни услови. Во
тој период се среќава со колеги-воени доктори од повеќе земји, меѓу кои имало
и Американци. Иако знаел француски и руски, сфатил дека познавањето на
англискиот јазик во иднина многу ќе му помогне. Интензивно почнува да учи
англиски јазик. За една година доволно го совладува и се јавува на конкурс
за стипендирање на Американската влада за усовршување југословенски
доктори во САД. Во меѓувреме, станува прв специјалист по трансфузиологија
во Македонија.

ПРЕСТОЈОТ ВО САД
Во 1964 година, како и во периодот од 1966 до 1968 година, престојува на стручно
усовршување во Чепел Хил, Северна Каролина (САД), во лабораторијата
за хемостаза и тромбоза кај професорите Бринкхоус, Робертс, Пеник. Како
резултат на престојот и усовршувањето во САД, произлегуваат повеќе стручни
трудови:34
33
Тодор Стојчевски: Осврт врз историјата на хематологијата во светот и во
Македонија, монографија, Скопје 2010.
34
Пристапни предавања, прилози и библиографија XIII, МАНУ, Скопје 2000.
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Негов учител во САД бил професор Кенет
Бринкхоус.
Овој еминентен американски патолог, науч
ник, истражувач, кој светската наука, а не
само американската, ја задолжил со својата
брилијантна работа, почина во 2000 година
во Чепел Хил, Северна Каролина (САД). На
комеморативната церемонија, неговите колеги
говореле за неговиот придонес во откривањето
на постоењето на факторот осум и неговото
значење. Тој и неговите соработници многу
придонеле за третманот на патолошката
состојба на крвта во отсуство на осмиот фактор
Проф. Кенет Бринкхоус
на коагулацијата. До појавата на неговите
епохални откритија, болните со хемофилија
често имале крвавења и голем ризик од смрт. Неговото дело спасило десетици
илјади животи на деца и возрасни. Со неговите соработници вовел и методи
за мерење на концентрацијата и активноста на коагулационите фактори, кои
и денес се користат во илјадници лаборатории во светот. Дипломирал во
сојузната држава Ајова во 1932 година. Учествувал во Втората светска војна
како полковник во армискиот санитет. По војната се преселил и се вработил на
Универзитетот на Северна Каролина во Чепел Хил, на Одделот за патологија.
Со голем труд ја издигнал во водечка институција во светот, со која раководел
повеќе од 50 години. Напишал повеќе од 450 научни трудови и книги. Бил во
уредувачките одбори на 18, а самостојно уредувал 4 стручни списанија. Во
една пригода рекол дека можеби не е најпаметниот човек на светот, но дека
никој не може да работи поупорно од него. Напредокот во истражувањата за
хемофилијата во светот започнува во 1946 година од лабораторијата во Чепел
Хил. Благодарение на неговиот придонес во хемостазата и општо во медицината,
денес болните со хемофилија живеат приближно нормален живот. Ова не било
случај пред 1946 година и откритијата и методите што ги востановил професор
Бринкхоус. Долгогодишниот соработник на професор Бринкхоус, а воедно
пријател и на Иван за време на неговиот престој во Чепел Хил, професор
Робертс, на комеморацијата изјавил дека неговото дело заслужува Нобелова
награда. Бил член и на Американската академија на науките, како и добитник
на престижни награди во областа на медицината во САД.
Професор Бринкхоус одиграл пресудна улога во формирањето на Иван и
како човек, хуманист и научник. И тој, како и професор Таџер, бил Евреин
и главна професионална преокупација му била иследувањето на растројствата
на хемостазата. Професор Таџер му помогнал на Иван во воспоставувањето
контакт со професор Бринкхоус.
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ВРАЌАЊЕТО ОД САД И РАЗВОЈОТ НА
ТРАНСФУЗИОЛОШКАТА СЛУЖБА ВО МАКЕДОНИЈА
Иван го продолжил делото на проф. Бринкхоус во Македонија. Ги вовел
методите што ги научил од него и ги спроведувал секојдневно во Чепел Хил
со помладите колеги Робертс и Пеник. Им помагал на колегите од педијатрија,
од шок соба (денес КАРИЛ), гинекологија, нефрологија, неврологија во
дијагностицирањето на тешките болести, а со тоа и во изнаоѓањето на
најдобриот и најбрз начин за нивно оздравување. Вработените во Одделот за
хемостаза се сеќаваат на посетите на Робертс и Бринкхоус на Македонија и на
нивните средби со Иван. Кате Чаловска-Бошковска, вработена како лаборант
од 1968 година во Заводот за трансфузија на крв, со гордост се сеќава на тие
посети. Последната посета на Македонија на проф. Бринкхоус и неговата
сопруга била во 1985 година. Во Скопје, во ресторанот „Менада“, го прославил
својот 85-ти роденден. Покрај Иван и другите македонски колеги, родениот
ден му го честитал и Владимир Петровиќ-Балуда, руски професор. Тој неколку
години престојувал во лабораторијата на Бринкхоус во Чепел Хил. Двајцата
биле учесници на Југословенскиот конгрес за тромбоза и хемостаза. Иван бил
организатор на Конгресот и домаќин на двајцата еминентни светски професори,
со кои низа години соработувал. Од заедничката соработка, произлегле голем
број проекти, трудови и книги.
По враќањето од САД, Иван се посветува на деноноќна работа, со цел да го
примени знаењето, но и во исто време да воведе стандарди во работењето,
на коишто го учеле неговиот учител и колегите од САД: Бринкхоус, Робертс
и Пеник. Кон крајот на шеесеттите години на минатиот век, било актуелно
откривањето на Австралија-антигенот, поврзан со жолтицата од типот B.
Иван меѓу првите на Балканот и пошироко го увидел ризикот од присуството
на вирусот на жолтица тип B. Открива како се пренесува и што тоа значи за
примателите на така контаминираната крв. Исто така, развива методологија
како да се докаже присуството на овој вирус кај заразените лица, кои и не мора
да манифестираат знаци на болеста. Ова ја прави инфекцијата уште пострашна,
бидејќи некој може да се чувствува наполно здрав, да дарува крв и да го зарази
нејзиниот примател. Организацијата на работата во Одделението со кое во
тоа време раководел Иван морало да се постави на сосем нови основи. Биле
потребни просторни услови, нова екипираност со персонал и нова опрема. Биле
примени нови лаборанти, како Кате Чаловска-Бошковска, Лилјана Трајковска,
Борка Манчевска, Агим Старова, Драги Јордановски и др. Иван им бил венчален
кум на свадбите на Кате, Лиле и Агим.
Кате и денес се сеќава на датумот, на прашањата при тестирањето, на односот
на Иван кон испитаниците, и на крајот за нејзините чувства во тие моменти.
Памети дека тестирањето било на 15 јули 1968 година и дека по успешното
одговарање на зададените прашања, Иван ѝ честитал и ѝ рекол дека таа ќе стане
солиден лаборант. Ова се потврдува во наредните децении заедничка работа
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Персоналот во одделот за хемостаза
и соработка. Иван во годините на заедничка работа постојано ја истакнувал
нејзината прецизност и посветеност во работата. Таа со возбуда во гласот
се сеќава на деновите по атентатот на првиот претседател на Македонија по
осамостојувањето, Киро Глигоров. Шефот ги мобилизирал вработените на
Одделот секое утро да доаѓаат во 5,30 часот за да ги направат сите тестови
за да колегите во КАРИЛ (шок соба, клиника за реанимација) на утринската
визита, да ја проценат состојбата на Претседателот и да дејствуваат тераписки.
Она што посебно ѝ паднало в очи и ја изненадило Кате, била желбата на
Иван резултатите да ги работат со најновата лабораториска опрема, но и да
ги повторуваат со помош на користената во претходниот период, каде што
анализите требало да се прават рачно. На прашањето на Кате дали тоа е
исправно, тој мирно ѝ одговарал дека верува во нејзината прецизност и дека
работејќи со двете методи – шансите за грешка се сведени на минимум. Била
под голем притисок, а одговорноста неиздржлива. Но, верувала во Одделот, во
колегите, во шефот. Сопругот Миле со денови ја носел на работа рано наутро, а
ја чекал да заврши со работата и попладне да ја врати дома.
Во седумдесеттите години се почнало со рутинска проверка на примерок
од секое шише крв планирано за давање на болните. Во тоа време немало
автоматски пипети. Од епрувета до епрувета крвта се пренесувала рачно и со
вшмукување во пипетата. Но, мошне често персоналот, лаборантите, а и Иван
вшмукувале од крвта. Честопати работеле без заштитни ракавици и биле во
допир со крвта. По една година од започнувањето на рутинската проверка на
крвта, Иван и персоналот ја тестирале сопствената крв. Неколку лаборанти и
Иван биле со позитивен Австралија антиген, односно биле во контакт со вирусот
на хепатитис B. Во текот на триесетина години овој хепатитис, жолтицата од
типот B, кај Иван ќе премине во хронична форма, па во цироза кога црниот
дроб се намалува и на крајот во карцином на црниот дроб. Како последица на
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тоа и почина во 2001 година. Кате се сеќава дека, за среќа, при проверката, а
и подоцна, никогаш не била позитивна. Кажува дека еден нејзин колега, кој
долги години работел во Одделот за производство на плазма и албумини, се
заразил како и Иван и и тој починал како последица на цироза и на карцином
на црниот дроб. Се сеќава на тажната констатација на таткото на модерната
трансфузиологија, Ландштајнер, кој во една пригода изјавил дека медицинскиот
персонал често, помагајќи му на болниот, го ризикува и сопствениот живот.
Рекол: Каква иронија на судбината е тоа што Иван го поставил методот за да
се обезбеди сигурна крв, дека ги откривал заразените од жолтица и знаел дека
таа може да премине и во карцином на црниот дроб, и на крајот и тој самиот
починал од таа болест.
Во тој период, персоналот на Одделот на Иван со часови бил посветен на
новата работа. Често останувале и по работното време. Иван не го користел
ни редовниот годишен одмор. Кате, поради честото останување и по крајот на
работното време, се соочувала со многу непријатни ситуации. Како девојка,
често и ноќно време морала да се враќа дома. Кога се омажила за Миле, тој ја
чекал и се враќала дома по вонредната работа во Заводот. Кога Миле бил на
воена вежба, Кате сама се враќала ноќно време. Тогаш ги слушала зајадливите
коментари на комшиите и морала сето тоа да го поднесува. Еден ден првата
комшика, која ја озборувала, дошла во Заводот и кај Кате ургирала за близок
роднина. Било крај на работното време и Кате се подготвувала да си замине
дома. Во тој период, живеела во Чаир и требало да менува и по два автобуса
за да се врати дома. Комшиката почнала да ја моли и да ја преколнува за да
остане и да ја постави анализата. Тоа барало вонреден напор и време. Тогаш
Кате ѝ рекла дека нејзе ѝ е така речиси секој ден. Комшиката веќе никогаш не
ја озборувала Кате пред другите во маалото. Застанувала и во нејзина одбрана.
Кате во тој период станала мајка на две деца, на постарата Билјана и на
помалиот Славе. Честопати се случувало децата да си ги земе меѓу последните
од градинката. Ќерката Билјана постојано ѝ се жалела дека за неа не останува
списанието „Росица“ бидејќи другите деца го земале пред неа, а таа не можела
да го подигне поради доцнењето на мајка ѝ. Еден ден, кога требало Славе да
си го земе, а нормално доцнела како честопати пред тој ден, тој нашол црево
за поливање и се поливал со студена вода. Уште утредента добил висока
температура. Но, тука бил доктор Илија Бојаџиев, педијатар, кој секојдневно
доаѓал во Заводот со Иван за да разменат мислења за резултатите од
имуноелектрофорезата, хроматографијата или пак хемостазата на болните деца,
пациенти на доктор Бојаџиев. Тој никогаш не ги одбивал младите мајки кога и
да го прашале за помош. Често знаел и доцна навечер да доаѓа кај нив дома и да
ги советува за болните деца. Младите мајки никогаш не му го заборавиле тоа.
Коце Апостолов е другар на Иван од Кочани, уште од училишните денови. Во
шеесеттите години е вработен во најпознатите вирусолошки лаборатории во
Лондон и е еден од првите што ќе му сигнализира на Иван за постоењето на
вирусот на жолтица тип B.
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Константин Апостолов е роден во Кочани на
17 април 1933 година. Медицински факултет
завршил во Скопје во 1957 година, а потоа се
усовршувал во дијагностичката вирусологија
во Бирмингем, Англија. Специјалистички испит
по микробиологија полагал на Медицинскиот
факултет во Скопје во 1963 година. Ја
основал Вирусолошката лабораторија при
Републичкиот завод за здравствена заштита.
По 1963 година, кариерата ја продолжува
во Англија, првин во Регионалната вирусна
лабораторија во Болницата во Бирмингем, каде
што специјализирал електронска микроскопија,
д-р Константин (Коце)
а потоа во Институтот за вирусологија и
Апостолов
хемотерапија во Истражувачките лаборатории
во Бекенхам, Кент. Од 1972 година до своето
пензионирање работел како виш предавач и советник во Болницата Хамерсмит
во Лондон. Во 1983 година е избран за редовен професор по микробиологија и
паразитологија на Медицинскиот факултет во Скопје, а во април 1994 година
за член надвор од работниот состав на Македонската академија на науките
и уметностите во Одделението за биолошки и медицински науки. Научноистражувачката дејност на проф. Апостолов во почетокот била насочена кон
клиничка и лабораториска дијагноза на вирусни заболувања и на електронска
микроскопија на вируси, а подоцна кон истражување на мембраните на
вирусите, механизмот на цитопатскиот ефект на вирусите, ефектите на
репликација на вирусите врз метаболизмот и др. Тој има објавено и 71 научен
труд во реномирани светски списанија. Доктор Константин Апостолов почина
на 16 август 2008 година во Лондон.
Според кажувањето на медицинската сестра Кате Чаловска-Бошковска, Коце
Апстолов е личноста што на Иван му го праќа првиот антисерум против вирусот
на жолтица од типот B и оттука ќе тргнат понатамошните иследувања на крвта
на болните, но и на здравите дарители на крв. На тој начин ќе се стопира
дарувањето на контаминирана крв, ќе се спречат позитивните дарители да
продолжат и понатаму да даруваат крв. Ќе се спречи можната зараза на болните
кои имаат потреба од трансфузија на крв и плазма. Тукушто започнатото
сопствено производство на плазма, албумин, криопреципитат, продукт кој
им се дава на болните од хемофилија кога крвават, ќе биде проверено дали
е контаминирано пред да им се даде на болните. Франција, земја со далеку
поразвиен здравствен систем од Македонија, во осумдесеттите години на
минатиот век не успеа да се справи со компликациите од давање неиспитана
крв. Над 1200 болни со хемофилија беа заразени со вирусот на СИДА, а 300
починаа. Долги години се водеа судски спорови против одредени министри во
владата, како и против тогашниот претседател на француското собрание. Овие
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судски расправи со голем интерес беа следени како во францускиот, така и во
печатот на останатите европски земји.
Фабиус под обвинение за крв заразена со СИДА35 (текст објавен во лондонски
Индепендент 1994 година)
Лаурент Фабиус, поранешен француски премиер, вчера беше обвинет за
соучесништво во дистрибуција на контаминирани крвни продукти со СИДА
и за нивно давање на болни со хемофилија. Тоа се случило во почетокот на
осумдесеттите и предизвикало смрт на над 300 луѓе. Господинот Фабиус, 48, е
третиот и последен од тројцата министри од Социјалистичката партија што ќе
се појави оваа недела во специјалниот суд на Републиката, востановен минатата
година за политичари кои криеле дела при нивното работење. Тој ќе се соочи
со испрашување од страна на тројца судии пред и формално да биде обвинет.
Тројцата обвинети се товарат за соучесништво при труење. Во понеделникот,
неговата бивша колешка, министерка за социјални прашања, Георгина Дуфо,
беше обвинета во врска со скандалот во кој околу 1200 болни со хемофилија
биле инфицирани со вирусот на СИДА. Беше испрашувана четири часа.
Во четвртокот, претходниот државен секретар за здравство, Едмонд Ерве, беше
сослушуван во врска со обвинението. По подигнатото обвинение против неа,
госпоѓата Дуфо, рече дека е незамисливо и да се помисли дека министри во
Франција би сакале намерно да му наштетат на кој било. Господинот Ерве вети
дека ќе докаже оти е невин и дека обвиненијата против него се без основа.
Господинот Фабиус изјави дека која и да биде одлуката на судот, тој ќе
ја почитува и ќе ја поддржи. Обвиненијата се во врска со решението на
француските здравствени власти во 1985 година да пуштат во промет
нетретирана, контаминирана крв.
Некои јавни личности се инволвирани во овој случај, како Михаел Гарета,
бивш шеф на националниот сервис за трансфузија на крв, и еден од неговите
заменици Жан-Пјер Алаин, кои беа осудени на четиригодишна затворска казна.
Во декември 1992 година двајцата беа суспендирани за свесно дозволување на
контаминираните крвни продукти да им се даваат на болните со хемофилија.
Епизодата со успешното справување со можната инфекција на примателите
на крвни продукти со вирусот на жолтица тип B му помогнала на Иван да ја
организира трансфузиолошката служба во Македонија и против вирусот на
СИДА-та, а подоцна, во деведесеттите години, и против вирусот на хепатитисот
C. Илјадници болни беа спасени и не добија хепатитис тип B, хепатитис тип C,
или пак СИДА.
Иван во седумдесеттите и осумдесеттите години активно учествува во
доградбата на новата трансфузиологија, која се прави во две етапи.
Заедно со проф. Неделковски и д-р. Стојчевски, воведуваат нови методи, кои
помагаат во дијагностицирањето на болести кај децата и возрасните. Воведени
се имуноелектрофорезата, хроматографијата, коагулационите тестови. Ова
35
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Првата и втората доградба на Заводот
придонесува Заводот да започне и сопствено производство на албумин и плазма,
за кои има секојдневна потреба во лекувањето на болните. Се произведува и
тромбин, исто така протеински материјал, кој се користи и за анализи, но и за
болните што крвават во шок соба, на Клиниката за гастроентерохепатологија кај
болните со чир на желудникот и во други состојби. Голем дел од тестовите во
секојдневната практика се користат од сопствено производство. Се организира
трансфузиолошката служба на територијата на целава република. За само
неколку години, во институцијата се создаваат услови не само за да се прават
крводарителни акции на територијата на цела Македонија, туку и добиената
крв да се преработува и да се добиваат продукти кои ќе спасуваат секојдневно
стотици пациенти на клиниките во Скопје, низ болниците во Македонија, но и
пациенти од Косово и јужна Србија.
Проф. Радмила Хрисохо, во монографијата „Развој на биохемисколабораториската дејност во Македонија“, пишува и за Одделението за хемостаза
во Републичкиот завод за трансфузиологија.36
Одделението произведува реактиви за лабораториска работа (тромботест,
плазма без факторите 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, тест кит за квантитативно одредување
на хепарин, тест китови за одредување на плазмин и антиплазмин, говедски
и човечки фибриноген, говедски и човечки тромбопластин, цефалин, тромбин
за лабораториска и тераписка употреба, китови за микро-ЕЛИСА практично
за сите плазма протеини). Изработените китови за одредување на плазма
протеините се пет до триесет пати поевтини од комерцијалните китови и со
иста или поголема чувствителност. Одделението ги снабдува со реагенси
сите лаборатории во Македонија. Цената на тоа производство е поголемо од
4 500 000 германски марки (податоци за 2000 година).

36
Развој на биохемиско-лабораториската дејност во Македонија, Проф. Д-р.
Радмило Хрисоко, Скопје
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Развој на биохемиско-лабораториската дејност во Македонија, проф. д-р
Радмила Хрисохо, Скопје
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Развој на биохемиско-лабораториската дејност во Македонија, проф. д-р
Радмила Хрисохо, Скопје

Ова е извонредно признание за работата, визијата и организацијата на
Трансфузиолошката служба во Македонија во над триесетгогишниот работен
ангажман на Иван. Од шеесеттите до деведесеттите години, тој ја организира
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службата не само за лекување на пациентите, туку и за производство на
висококвалитетни производи, со што се заштедуваат девизни средства на
државата. Не мал беше и неговиот научен придонес. За да може со години да се
произведуваат толку реагенси, супстрати, дијагностикуми, Иван ги користеше
зајаците за трансфузија, животните од Зоолошката градина во Скопје,
биолошки материјал од Институтот за судска медицина. Во една пригода, по
враќањето од САД, со екипата отидоа во Зоолошката градина да имунизираат
жирафа. Бидејќи жирафата беше млада, тукушто купена, децата многу ја сакаа.
Иван најде дека токму таа е најпогодна за имунизација за неговата работа. Но,
персоналот на Зоолошката градина му се спротивстави и не му дозволуваше да
ѝ вбризга одредена крв и таа да произведе материјал што Иван ќе го користи во
секојдневната практика. Персоналот му укажуваше дека жирафата покрај тоа
што е нова и млада, и децата многу ја сакаат. Цената ѝ беше голема, околу 4 500
долари. Иван им гарантираше дека нема ништо лошо да ѝ се случи, а ако не му
веруваат дека може да им даде паричен надомест колку што вреди жирафата.
Во шеесеттите години во амбулантите на Заводот се прегледуваа сѐ повеќе и
повеќе болни со тромбози, со вродени и стекнати проблеми на хемостазата, со
склоност за крвавење или со имунолошки нарушувања.
Во новиот објект се направи стационар со можност за лекување на хематолошки
болни со леукемии и други со хематолошки заболувања.
Проф. Тодор Стојчевски беше поставен за директор на Заводот во 1966 година,
во период кога институцијата имаше голем подем, кога се воведуваа голем број
методи, се остваруваше производство на сопствени реагенси, дијагностикуми,
се правеа плазма и албумини, се оствари соработка со Армијата, која имаше
потреба за резерви од крв и плазма, а тие се произведуваа и се чуваа во
Заводот. Се произведуваа и инфузиони раствори. Заводот функционираше
не само како здравствена институција, туку и како производствена, и тоа
како во мирновременски, така и во евентуални воени услови. Секојдневно се
тестираа крвта и крвните продукти. Персоналот беше деноноќно ангажиран.
По изградбата на новиот дел и изградбата на стационарот со можност за
хоспитално лекување на хематолошките болни, пораснаа и амбициите на проф.
Стојчевски и на проф. Неделковски. Хематологијата како засебна интернистичка
дисциплина до тој момент стагнираше. Таа не се разви просторно со другите
интернистички дисциплини како нефрологијата, гастроентерологијата,
ендокринологијата, пулмологијата, кардиологијата, ревматологијата кои со
децении се сместени во големата зграда на интерните клиники. Таа зграда е
изградена во почетокот на педесеттите години на минатиот век и во неа до
седумдесеттите години немаше место за Клиника за хематологија. Револтот
на професор Неделковски и на професор Стојчевски можеби беше оправдан
поради потценувањето на хематолошката служба од страна на државата. Тие
на некој начин беа љубоморни поради брзиот развој на трансфузиолошката
служба. Иван, кој година-две пред да настане конфликтот се врати од Америка,
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воведуваше нови методи, не трошеше средства за реагенси, туку заедно со
персоналот ги создаваше, обезбедуваше безбедна крв и со тоа ѝ заштедуваше
големи пари на државата. Новиот простор беше мал за да ги задоволи амбициите
на трансфузиолошката, како и на хематолошката служба.
Професор Стојчевски во Монографијата „Осврт врз историјата на
хематологијата во светот и во Македонија“ се сеќава на тој период. Се осврнува
и на конфликтот и спротивставените ставови меѓу вработените до кој доаѓа на
почетокот на седумдесеттите години.
Зародок на клиничката хематологија во Заводот за трансфузиологија37
„При моето стапување на должноста директор на Заводот за трансфузиологија
на 1 јануари 1966 година, најдов петмина лекари од високообразован кадар.
Највозрасна и веќе добро верзирана во имунохематолошките проблеми беше
дотогашната в.д. директорка д-р Надежда Стојчевска. По неа биле примени на
работа во 1960 година д-р Љубица Сотировска и д-р Иван Дејанов, како и двајца
помлади лекари: д-р Драган Ивановски и д-р Божидар Трајковски, вработени во
1964 година. Како кадар со висока стручна подготовка, беше скоро вработена
дипл. хемичарка Виолета Марковиќ. Покрај нив, тие денови ги најдов и веќе
искусните долгогодишни медицински техничари, кои работеа на конзервација
на крв или на имунохематологија: Ј. Мегленов, Р. Павловски, Е. Кировска, М.
Ристевска, В. Кировски, Д. Павловска, Т. Стојановски, Б. Томова, С. Ивановска
и др.
Истовремено, како директор на една таква важна институција за оптимална
работа на здравствената служба, во себе ја носев и надежта за формирање
и на една друга посовремена и подиференцирана хематологија во кругот на
клиничката болница.
Неоспорно, од почетокот на 1966 година почнуваат да интерферираат
развојните правци на хематологијата и трансфузиологијата. Тоа е пресвртен
момент, кога почнува трасирањето на перспективата на една поинтегрална
хематологија и трансфузиологија, чија интеграција, со определени кризни
моменти, достигна максимум во наредната осма деценија од ХХ век. Во таа
смисла, во ноември 1967 година, е изготвена програма во која се предлага
формирање на современ Институт за трансфузиологија и хематологија.
Институтот веќе беше во изградба, во кој беше вклучено и хоспитално
одделение за клиничка хематологија.
Додека трите години од 1966 до 1968 за хематологијата на Интерната
клиника беа стереотипни и речиси бесплодни, во тој период во Заводот за
трансфузија се случија големи позитивни пресврти во концепцијата и во
условите за работа.
37
Проф. д-р Тодор Стојчевски: „Осврт врз историјата на хематологијата во
светот и во Македонија“, Скопје 2010.
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Нов лик на Заводот за трансфузија
До пролетта во 1966 година, пристапот на регрутација на дарители не
беше заснован исклучително врз доброволно дарување. Дотогашната практика
околу 40% од давателите на крв да бидат платени, што беше во спротивност со
современите сфаќања за анонимна регрутација на дарители на крв во западните
развиени земји, стана минато. Со една наредба на директорот, во април 1966
година, беше забрането земањето крв од социјално загрозени граѓани, меѓу
кои најчесто беа Роми, кои го ризикуваа сопственото здравје, но и здравјето на
болните кои ја примаа нивната крв.
Чекаа и по триесетина бедници, од кои некои беа дале крв и пред еден месец,
или помалку. Само деценија подоцна се појави можноста за регистрација
на сериозниот проблем со трансфер преку крвта на вирусниот хепатитис
B, па потоа уште посериозните инфекции со хепатитис C, а во почетокот на
осумдесеттите и големата опасност од трансферот на ХИВ инфекциите. Со
пресвртот кон целосно доброволно давање, Македонија во значителна мера
навреме го намали ризикот од многу помасовно ширење на тие вирусни
инфекции преку трансфузиите на крв во изминатите две до три децении, до
периодот на воспоставување комплетна антивирусна контрола на даруваната
крв.
Согледувајќи ги создадените современи просторни услови за работа со
хематолошки болни, како и лабораториските погодности за развој на една
вистински супспецијализирана хематологија, проф. Ј. Неделкоски искажа желба
да премине на работа во Заводот за трансфузиологија. Без двоумење, неговата
желба беше прифатена, па дури му беше предложено да му биде отстапена
директорската функција. Тројката од Т. Стојчевски, Ј. Неделкоски и тукушто
вратениот И. Дејанов од САД, ветуваше поинтензивен развој на македонската
хематологија и трансфузиологија. Во таа смисла беше и согласноста, кога
д-р Дејанов по првото враќање од САД во 1966 година побара повторно да
замине во истата институција уште за една година, а сѐ во интерес за развојот
на Институцијата, и покрај кусокот високомедицински кадар за секојдневните
активности.
Лекарскиот кадровски состав на Институтот стануваше презаситен
со лекари специјалисти-трансфузиолози, кои инцидентно се вклучуваа во
работата со високо селектирани хематолошки болни на Клиничкото одделение,
во работата на амбулантата и во обезбедување на дежурната активност надвор
од редовното работно време. Диспропорцијата на лекари-трансфузиолози,
кои претежно беа едуцирани за лабораториски тип на работа, водеше кон
намалување на стандардот за квалитетно згрижување на хематолошките
болни. Тоа беше искажано и со малку необичниот назив при преименувањето
на Заводот за трансфузија во Институт за трансфузиологија и хематологија во
1971 година. Хематологијата стануваше приврзок на нејзината природна ќерка
– трансфузиологијата. Воопшто не се размислуваше за потребата од едуцирање
и на специјалисти-интернисти, диференцирани клинички хематолози, кои
компетентно и по сила на законот можеа одговорно да се занимаваат со
лекување на болните, како и со водење настава по интерна медицина од делот
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хематологија. Ваквиот неусогласен кадровски развој подоцна стана причина за
нови длабоки недоразбирања и нови потреси во Институтот на крајот од осмата
деценија.

КОНФЛИКТОТ ВО ЗАВОДОТ
Во есента на 1970 година дојде до тежок конфликт меѓу самоуправните органи
и поголем дел од колективот со директорот на Институцијата. Основна причина
за конфликтот беше божемното фаворизирање на Клиничкото одделение од
страна на директорот по завршеното негово просторно дооформување, како и
несогласувањата меѓу директорот и еден од постарите многу влијателни лекари
околу набавката на опрема за лиофилизација на плазма. Судирот ескалира и
стануваше сѐ пожесток, при што дојде до вознемирување и на пошироката
јавност.Токму кога Заводот се консолидира просторно, кадровски и материјално,
кога во 1970 година од ден на ден се зголемуваше обемот на работата, т.е. кога
беше извршено претходно спомнатото второ проширување на Клиничкото
одделение во 1970 година, во Институцијата се создаде тешка конфликтна
состојба, на која особено и погодуваше во тие години анархолибералната клима
на работење и на двојно раководење, со државно протежираниот управувачки
систем преку самоуправување.
По ангажирањето на повисоки политички структури од градот и Републикава,
полека страстите се смирија, директорот остана на својата функција. Меѓутоа,
поучен од големите неволи што ги доживеа, тој во наредниот период го
запостави, па и го заборави кадровскиот развој на Клиничкото одделение,
како и потребите од помлад високостручен кадар за лекување на тешките
хематолошки болни. Сите следни новопримени лекари во текот на целата осма
деценија се упатуваа на специјализација по трансфузиологија, специјализација
која не обезбедуваше ниту создавање помошно-наставен и наставен подмладок
од областа на клиничката хематологија, како дел од предметот интерна
медицина“.38
Конфликтот и разликата во концептот за развојот на институцијата, до кои
дојде во почетокот на седумдесеттите години, беа тешко решливи и водеа
кон длабоки поделби, кои можеа да ја компромитираат и онака сложената
работа и да доведат до појава на хаварии од пошироки размери, како онаа во
Франција во осумдесеттите години со давањето небезбедна крв. Дека беше
тешко изнаоѓањето на едно единствено решение е констатација и на проф.
Стојчевски и дека длабоките недоразбирања и потреси на Институтот ќе траат
до почетокот на осмата деценија. Проблемот со просторот што се наметна, беше
тешко решлив. Транфузиолошката служба претендираше на него, бидејќи таа
беше негов домаќин. Изградбата на стационарот за хематолошки болни, како и
хематолошките лаборатории, практично се развиваа од нула. На хематолошката
наука и служба државата не ѝ овозможи рамноправен развој како на другите
интернистички гранки. Барајќи начин како тоа да се компензира, и хематолозите
38
Извадоци од монографијата „Осврт врз историјата на хематологијата во
светот и во Македонија” од проф. д-р Тодор Стојчевски.
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и државата решението го гледаа во просторот на Заводот за трансфузија. Како
и самиот професор Стојчевски што ќе констатира во своите сеќавања, името
на Институцијата се менува во повеќе наврати, небаре со промена на името
се решава и проблемот – како од Завод за трансфузија на крв, па Институт
за трансфузиологија и хематологија, за да се дојде на крајот до враќање на
првобитниот назив – Републички завод за трансфузиона медицина. Во јануари
1980 година конечно државата ја формира денешната Клиника за хематологија.
За да не перзистираат проблемите и понатаму, колку и да беше тешко, беше
спроведено единственото можно решение – а тоа беше делбен биланс.
Персоналот на трансфузија во почетокот на седумдесеттите многу тешко ја
поднесе новонастанатата ситуација. Беше во експанзија, работеше деноноќно,
се жртвуваше работејќи со контаминирана крв. Ги загрозуваше сопствените
животи поради ризикот да се зарази, а и да ги зарази своите најблиски. Се
однесуваше крајно домаќински спрема имотот и работата што државата му го
беше доверил. Вработените на трансфузија како добри домаќини примија колеги
од една интернистичка гранка која во тој период беше запоставена од колегите и
од државата. Одеднаш им беше наметнато тој проблем да се реши преку нивниот
грб. Одеа да се жалат во Белград, во маршалатот кај претседателот Тито. Им
се закануваа дека ќе бидат избркани од работа. Тие што секојдневно остануваа
со часови по завршувањето на работното време, го ризикуваа сопствениот

Службен весник на Република Македонија од 1971 година. Иван е еден од
членовите на Социјално-здравствениот собор на Републичкото собрание
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живот, а и животот на своите најблиски, беа солидарни со тие за кои колегите
и државата не им обезбедија простор за развојот на хематологијата. Беа
предадени. Иван тешко го поднесе конфликтот. Не очекуваше дека ќе дојде до
тоа. Беше и делегат во Собранието на Социјалистичка Република Македонија.
Се трудеше институционално да се разреши конфликтот. Требаше години и
години да минат, па државата да ја признае грешката од 1971 година и да го
врати старото име на Заводот, а во исто време да ја формира и Клиниката за
хематологија – анахрона ситуација, непотребно одржувана со години. По сѐ
изгледа, Иван го спаси тоа што беше делегат во Републичкото собрание во
периодот 1968-1972 година.
На патот до Заводот, секое утро минуваше покрај Министерството за внатрешни
работи. Небаре случајно, секое утро го пресретнуваа инспектори на службата.
Наместо добро утро ќе му кажеа, Иване да не беше пратеник со имунитет, досега
ќе те повикавме на информативен разговор. Од поодамна знаеше дека го следат.
Се познаваше со Елисие Поповски-Марко, висок функционер во службата,
којшто претходните години не дозволуваше службата да презема активности
против Иван. Беше следен и имаше формирано и досие во МВР. Беше свесен
за тоа. Знаеше дека ги следат и татко му и брат му. Брат му Христо одлежа две
години в затвор за идеите на ВМРО. За судбината на брат му пишува во книгата
на д-р Стојан Ристески, „Судени за Македонија“.39

39
Стојан Ристевски: „Судени за Македонија“, втор дел, Македонија прима,
Охрид 1996, 76-80.
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Досието на брат му ќе биде активно до неговата седумдесета година. И на тие
години ги прислушуваа брат му и снаа му.
Меѓутоа, Иван беше длабоко убеден во исправноста на она што го прави.
Знаеше дека кога тогаш вистината ќе излезе на виделина. Па нели и Владимир
Куртев го прогонуваа. Го прогонуваше турската власт, па по Првата светска
војна го прогонуваа југословенските жандарми и војници. Го прогонуваше
и фашистичката бугарска власт, како и новата комунистичка власт. Во тие
моменти, знаеше да го цитира големиот црногорски поет Његош. Во добро
лесно е да си добар, на маката се познаваат јунаците. На јунакот ведрото небо
честопати ќе му се насмее громогласно. Беше долгогодишен пријател со Лука
Мартиновиќ од Белград. Лука беше Црногорец, првоборец, оженет со Ксенија
Росиќ, внука на познатиот владика Варнава. Лука добро ја познаваше и ја
сакаше Македонија. Како офицер на ЈНА, често доаѓал во Македонија за време
на Граѓанската војна во Грција. Често знаеше да раскажува за уфрлањето борци
или за извлекувањето ранети кај Љубојно на Преспанското Езеро. Со Иван
водеа долготрајни расправи за улогата на претседателот Тито во 1949 година
и за прекинот на помошта за Македонците од Егејска Македонија. Прекинот
на помошта бил услов за идната соработка со западните земји и за нивната
голема материјална помош за Југославија. Лука и Ксенија му дадоа огромна
поддршка и помош на Иван во седумдесеттите години, кога со колегите одеше
во Маршалатот кај претседателот Тито за да се жалат за неправдите нанесени
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на вработените на Заводот на трансфузија. Кога по распадот на Југославија,
Србија се најде во тешка економска ситуација, Иван барем еднаш месечно им
праќаше поддршка во пари или во продукти. Кога кон крајот на деведесеттите
Лука почина, Иван отиде на погребот на почитуваниот пријател, иако и тој
самиот имаше сериозни здравствени проблеми.
Иван остана длабоко разочаран и изигран од голем број колеги како
на факултетот, така и на трансфузија. Иако не беше член на Комунистичката
партија, најмногу од сите се залагаше за правата на работниците во Заводот.
Учествуваше на состаноци на Медицинскиот факултет на кои професори, а во
исто време и членови на Партијата, отворено им се закануваа на педесетина
вработени дека ќе бидат избркани од работа. Ги бранеше работничките права
и како републички делегат во Собранието на Македонија, но и во Маршалатот
во Кабинетот на претседателот Тито. Таму му ветија дека отпуштања не смее
да има и дека не е во ред институција наградена со орден од Претседателот
на државата да биде укината со републички закон.40 Како лав се бореше во
Републичкото собрание да не се преименува Институцијата во која работеше.
Беше еден од ретките кои гласаа против преименувањето на Заводот за
трансфузија во Институт за трансфузиологија и хематологија. На крајот, тие што
го следеа во чекор и му го полнеа секојдневно досието, почнаа да шират гнасни
лаги. Секојдневно ќе исценираа сериозна ситуација: дека вработените и Иван
се одговорни за грешки во работењето со можни смртни последици по болните,
дека намерно се саботираат акциите за крв, дека нема доволно резерви крв и
плазма за Армијата и цивилите... Почнаа да се случуваат телефонски повици со
закани до одделни професори. Се најавуваа штрајкови на вработените. Капак
на сѐ беа подметнатите муабети дека и Иван во Републичкото собрание гласал
за промена на називот на Завод за трансфузија во Институт за трансфузиологија
и хематологија. Сфати дека одделни професори од Медицинскиот факултет се
премногу моќни, дека поради лични цели се конфронтираат од целиот персонал
и дека ги мобилизираат и државните институции против него. Се посвети на
довршувањето на докторатот и на неговото пријавување. Дури тогаш можеше
да се увери во силата на професорите на Медицинскиот факултет. Триесетина
години не му дозволуваа да го одбрани докторатот. Собра обемен материјал.
Дел и во САД, кај професор Бринкхоус, научник чие дело беше вредно за
Нобелова награда. Иван често знаеше да каже дека во пишувањето на еден од
најпознатите учебници по интерна медицина во светот учествуваат помалку
од 10% професори. Исто така забележуваше дека на колегите им е најважно да
станат професори, а кога тоа ќе станат – завршува нивниот интерес за болните.

40
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ИВАН И ПЧЕЛАРСТВОТО
Иван беше голем љубител на природата. Во контактот со природата, наоѓаше
утеха од разочарувањето во работата. Сакаше да пешачи секоја недела на
Водно. Повремено одеше на риболов. Купи плац во с. Зелениково. Таму садеше
дрвја и зеленчук и главно сам се грижеше за градината.
Почнува да се занимава со пчеларство. Со повеќемина пчелари ги носеше
пчелите во Скопската околија, низ цела Македонија и во јужна Србија. Беше
активен во работата на пчеларските здруженија. Многу читаше за лековитите
својства на пчелните производи и самиот правеше кремови, прополис и
комбинации од мед и првин на себе ги користеше, а потоа им ги препорачуваше
и на други.
Во 1952 година, во близина на киното „Култура“, било формирано првото
Македонско здружение за пчеларство од Вера Богдановска и Александар
Писарев по углед на веќе постојните во Србија, особено во Војводина. Во
шеесеттите години, работата на Здружението полека спласнува и пчеларите се
оставени сами на себе. Во 1972 година Благоја Велковски, инаку син на Вера
Богдановска и веќе долгогодишен пчелар, и Иван ја обновуваат работата на
Пчеларското здружение. Здружението го нарекуваат Матица. Тие двајцата се
вистински ентузијасти. Сакаат нивното здружение да им помага на пчеларите
во набавката на модерни сандаци за пчели, да се одржуваат постојано актуелни
предавања, да се обезбедуваат лекови, шеќер за дохрана кога нема паша за
пчелите и други потребни работи. Дотогаш во Македонија пчеларството не
е препознаено како корисна и доходовна гранка. Главно, за добивање мед
се користат трмките, улиштата, што се полни со мед и пчели, а се наоѓаат
на дрвјата. Во Македонија во тој период има само дваесет до триесет илјади
пчелни семејства, со застарени типови сандаци за пчеларење. Со децении
главно жените се занимавале со пчеларство, а мажите ја потценувале оваа
гранка. Понови видови сандаци за пчели можеле да се видат покрај пругата
кон Велес, Битола, Гевгелија. Железничарите биле тие кои биле најнапредни
во пчеларењето, а ги користеле и бенефициите од својата професија. Иван и
Благоја посакувале македонските пчелари да станат како нивните колеги од
Славонија, кои тие години доаѓаа со своите пчелни друштва во Македонија
и тука ги зазимуваа пчелите. Посакуваа и македонските пчелари да станат
подинамични, а не статични како дотогаш. Славонците во Македонија од
февруари до април ги подготвуваа пчелните друштва, подоцна за да бидат
подготвени за багрем, маслодајна репка, костен и други култури до почетокот
на есента. Тие постојано ги шетаа пчелите од Македонија, Војводина, Хрватска,
Славонија и пак се враќаа во Македонија. Нивните приходи од пчеларењето беа
далеку поголеми од тие на пчеларите во Македонија. Иван и Благој мечтаеја и
македонските пчелари да станат успешни како тие од Славонија. Беа лути затоа
што во Република Словенија во тоа време постоеше фирма за откупување на
медот, а таква во Македонија немаше. Иван во повеќе наврати разговараше со
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колегите од „Алкалоид“ од Скопје и тие да работат како „Медекс“ од Љубљана.
Идејата му беше и „Алкалоид“ да откупува мед и други пчелни производи,
како восок, прополис, млеч, отров. На тој начин би се унапредила работата
на „Алкалоид“, на козметичката индустрија, а и самите пчелари би биле
стимулирани да произведуваат и други вредни производи, не само мед. Од тие
иницијативи, „Алкалоид“ остана посветен само на „Билка“, дел од „Алкалоид“
кој денес е успешен во собирањето и производството на чаеви и ги извезува
низ целиот свет. Ширењето на активностите на „Алкалоид“ во пчеларството и
користењето на пчелните продукти за нови производи остана само на хартија.
Иван и Благоја беа разочарани затоа што „Медекс“ им го откупува медот и
другите производи од пчелите за евтини пари, а од нив прави скапи производи и
ги продава и на македонскиот пазар. Размислуваа и за производството на матици.
Кога итно му требаше матица на некој македонски пчелар, тие ја порачуваа
од Словенија. Сакаа да се воведе и производство на домашни матици. Знаеја
дека без сопствено производство зависат од некој друг, кој скапо си го наплаќа
своето умеење. Читаа во современата американска литература дека пчеларите
во Америка секоја пролет го започнуваат пчеларењето со нови матици. Се
амбицираа да го зголемат бројот на пчелни семејства од дваесетина на над
стотина илјади друштва. Сакаа пчеларството да стане стопанска гранка. Заедно
со професор Зора Караман, која во тоа време беше претседател на пчеларските
друштва на Македонија, долго дискутираа на кој начин да се зголеми бројот
на пчелните друштва и на пчеларите. Набргу, поради ентузијазмот на Благоја
и Иван, бројот на членовите на здружението „Матица“ порасна на стотина
пчелари. За две-три години ја проширија својата активност во повеќе градови
низ Македонија. Секоја недела држеа предавања. Благоја и поискусните пчелари
говореа за производството на матици, за тоа на која паша кога да се оди, како да
се организираат пчеларите за селење на пчелите. Ги обучуваа дека багремовата
паша може да ја фатат и во Македонија, како и во јужна Србија, поради тоа што
багремот првин цвета во Македонија. Им објаснуваа дека за селење на пчелите
може да користат камиони, сопствени приколки, или уште поекономично да
ги користат услугите на железницата. Иван држеше предавања за болестите
на пчелите, за современите лекови и ја објаснуваше полезноста на пчелните
производи. За лековитоста на поленот, прополисот, восокот и пчелниот отров
многу малку се знаеше. Луѓето, главно, знаеја за медот. И пчеларите своето
умеење пред сѐ го насочуваа само кон добивање мед. Во предавањата говореа и
за опрашувањето на маслодајната репка, сончогледот, овошните насади и други
растенија. Ја потенцираа важноста на пчелите во опрашувањето и колку е тоа
важен настан во природата. До какви сѐ хаварии може да дојде доколку ги снема
пчелите. На посетителите на предавањата им проектираа и два едукативни
филма за пчеларство. Едниот беше руски, а вториот американски. Пчеларите
беа задоволни и почна да расте нивниот број. Успеаја да формираат и групација
за пчеларство при Стопанската комора на Македонија, која во наредниот период
значително се ангажира за развојот на пчеларството во Македонија како посебна
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гранка. За извесно време бројот на пчелни семејства од дваесетина илјади
нарасна на над сто илјади. Помошта од Стопанската комора беше материјална.
Секој пчелар можеше да добие десет килограми шеќер за прихранување на
пчелите кога нема паша. Беа обезбедени ветеринарски прегледи. Државата го
субвенционира купувањето на пчелните сандаци и друг прибор. Беше олеснета
продажбата на мед наголемо преку контакт со фирмите како „Медекс“ од
Љубљана, „Пешчара“ од Суботица и други. Иван и Благоја беа иницијатори
да се посети Франција. Сакаа да се запознаат со работата на француските
пчелари, со нивните искуства во лекувањето на пчелите, но посетија и една
позната фармацевтска компанија. За таа пригода, поведоа и фармацевт од
„Алкалоид“. Сакаа пчелните производи да се користат и во фармацевтската,
како и во козметичката индустрија. Знаеја дека француските компании тоа го
практикуваат од поодамна, а и дека во Словенија „Медекс“ започнува со таква
практика. И двајцата започнаа да прават кремови со мед, прополис, восок и
да ги користат за лична употреба. Кога некое од нивните деца ќе имаше рана,
веднаш на неа ставаа од помадите. Доколку некој ќе се пожалеше на болки
во грлото, тие ќе му дадеа прополис
од сопствено производство. Ги учеа и
другите пчелари како од сопствениот
прополис, кој беше како смола, да
си направат раствор. Во 1978 година
учествуваа на Третиот меѓународен
симпозиум за апитерапија, пчелните
продукти како терапија, одржан во
Порторож,41 Словенија.
Иван беше задоволен од содржината на
презентираните трудови. Има трудови
во кои се изнесуваат искуства со
употребата на прополисот во забните
пасти. Иван и самиот ставаше суров
прополис на мастика и го користеше
лечебниот ефект на прополисот врз
гингивите. Ефектот беше добар, па тоа
свое искуство им го препорачуваше и
на своите пријатели.
Посебно внимание му привлече еден
труд за дејствувањето на прополисот
врз вирусот на хепатитисот од типот
Книга на апстракти на учесниците B. Има доста трудови за дејството на
на пчеларскиот конгрес во
пчелниот отров во ревматологијата, врз
Порторож
коагулацијата на крвта итн.
41
Međunarodni simpozijum o apiterapiji, 11.-14. september 1978, Portorož, Jugoslavija.
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Темата на Иван беше „Ин витро дејство на прополисот врз агрегацијата на
крвните плочки“. Беа презентирани трудови на учесници од целиот свет. Има
многу интересни теми за употребата на пчелните производи во стоматологијата,
козметиката,
за
зараснување
рани,
при лекување на чир во желудникот,
антибактериското,
антивирусното
и
антигабично дејство на прополисот.
Иван и Благоја не беа изненадени од
афирмативните трудови за полезноста на
пчелните производи. И самите беа сведоци,
на пример, кога ќе најдеа глушец во некој
сандак за пчели, а пчелите ќе го боцнеа,
ќе го убиеја и со својот отров целиот го
покриваа со прополис. Таквиот глушец не
се распаѓаше, не ширеше непријатна ми
ризба и не ја нарушуваше хармонијата во
кошницата. Едноставно беше изолиран и не
ја попречуваше работата на пчелите.
Престојот во Порторож повторно ги моби
лизира да одат во „Алкалоид“ и да им ги
објаснуваат предностите на медот, млечот,
Книгата на Павлина Починкова прополисот, отровот, восокот, поленот.
„Пчелните продукти во
Во 1995 година трудот на Иван презентиран
медицината“, во коjашто е
во 1978 во Порторож беше забележан и
цитиран трудот на Иван „Ин
цитиран. Павлина Починкова, докторка
витро дејство на прополисот
и во исто време пчеларка од Бугарија, го
врз агрегацијата на крвните
цитираше Ивановиот труд.
плочки“, презентиран во
Стопанската комора во 1980 година
Порторож во 1978 година
ја овозможи посетата во Букурешт на
тогашниот Центар за технологија во
пчеларството на светската пчеларска организација „Апимондија“. Во периодот
1978-1985 година, пчеларите од Македонија активно учествуваа на пчеларските
конгреси во Југославија и Европа. Беа во Осиек, Атина и Москва. Во Атина
освоија и признание за добрите резултати во пчеларењето. Во тоа време Иван
ги чуваше пчелите кај дедо му во населбата Црниче. Дедо му беше Тодор
Парлеев, пензионер на над осумдесетгодишна возраст. Присуството на пчелите
го нарушуваа неговиот мир. Не беше научен некој секоја вечер да доаѓа и да му
работи во дворот. Тоа Иван ги проверуваше пчелите, им даваше лекови. Дедо
Тошо имаше зголемена простата и често почнаа да му се јавуваат уринарни
инфекции. Овие инфекции на негова возраст знаат да бидат непријатни и да
се комплицираат. Иван почна да го лекува со чаеви, мед и со поленов прав. За
кратко време тегобите на дедо Тошо исчезнаа. По таа епизода, и тој ги засака
пчелите.
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Имаше евидентни промени по 1972 година, со формирањето на Здружението
„Матица“ и со зголемениот број пчеларски здруженија. Се зголеми квалитетот
на пчеларите и се проширија нивните сознанија, а порасна и бројот на пчелните
семејства од дваесетина на над стотина илјади, а се унапреди и соработката
на пчеларите со Стопанската комора. Иван и Благоја не беа задоволни. Знаеја
дека климатските услови за пчеларство во Македонија се многу добри, дека
во регионот постојат два вида пчели, Мариовската кај нас и Крањската во
Словенија, а ние недоволно го форсиравме нашиот, домашен вид. Сѐ уште не
произведувавме матици од сопствено производство. Имаа направено пресметки
дека млад пчелар со добра работа и четириесетина пчелни семејства би можел
да заработи и до петнаесетина илјади марки. Значи, пристојно. И покрај многуте
направени работи, сепак останаа доста и некој друг да го продолжи нивното
дело.

СОРАБОТКАТА СО БАЛУДА
Во осумдесеттите години Иван ѝ беше посветен на
секојдневната работа со болните, но не ја запостави
ни научната работа. Тие години, постојано беше
во контакт со познатиот руски научник од еврејско
потекло Виктор Петрович Балуда. И за двајцата,
заеднички е престојот во иста лабораторија кај
професорот Бринкхоус во Чепел Хил во САД.
Заеднички пишуваа книги, објавуваа трудови во
стручни списанија. Повремено, професор Балуда
доаѓаше во Скопје, но и Иван патуваше за Москва.
Некои престои траеја и со месеци.
Проф. д-р Виктор
Виктор Петрович Балуда е роден во 1924, а почина
Петрович Балуда
во 2002 година. Учесник е во Втората светска војна.
Специјалност му беа нарушувањата на хемостазата,
проблеми кои ги изучуваа и Иван и професор Бринкхоус од Чепел Хил во
САД. И Иван и професор Балуда престојуваа во таа престижна лабораторија
и научија многу за сложените механизми на овие нарушувања, од кои зависи
склоноста на болните било кон крвавење или пак тромбоза. Овие нарушувања
се вклучени во кардиоваскуларните заболувања, но и во други заболувања.
Иван добро го говореше рускиот јазик, ги сакаше и имаше познавања од
руската литература и од тамошната историја. Со денови разговараше на руски
со Балуда за нарушувањата во коагулацијата на крвта, за промените на крвните
садови, за многу други заболувања кај пациентите. Но, не само за тоа. Тие
двајцата разговараа и за историјата, за Втората светска војна. Виктор во тие
разговори често говореше за неговото учество во татковинската војна. Тој бил
личен лекар на познатиот руски маршал Жуков. За Жуков говореше дека бил
еден од ретките кои во тогашниот Советски Сојуз му се спротивставувал на
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Сталин. И Виктор се усовршуваше во истата лабораторија, во која Иван помина
3 години работејќи на разни проекти со професор Бринкхоус, Робертс, Пеник
и други колеги. Балуда, како врвен руски научник, ја имаше честа да биде
член на Руската академија и да работи од 1963 година во престижниот Руски
научен центар во градот Обнинск. Во овој град во 1954 година е изградена
првата нуклеарна централа во тогашниот Советски Сојуз за употреба на
нуклеарната енергија во цивилни и воени цели. Денес во градот работат 12
научно-истражувачки институти кои се занимаваат со работи од областа на
нуклеарната технологија, радиологија, употреба на радиоактивни изотопи во
медицински цели и на метеорологијата.
Иван и Виктор востановија долгогодишна соработка. Со месеци работеа
во Скопје, па наредниот период во Обнинск. Од нивната заедничка работа
произлегоа две книги и многу трудови. Книгите се од областа на хемостазата
и објавени се на руски јазик. Профилактика na тромбозата, 1992, како и
Физиологија на системот за хемостазa, 1995. Во првиот труд, каде што Балуда е
прв автор, а Иван коавтор, ја искажуваат мисла што ја спомнуваа многу често,
а тоа е дека животот започнува и завршува со тромбоза. Започнува со тромбоза
на папочната врвца на новооденчето, а завршува со тромбоза на срцевите или на
мозочните крвни садови. Од нивната плодна соработка произлегоа над дваесет
научни трудови, главно печатени на руски јазик. Во повеќе наврати пишуваа за
влијанието и за интерреакцијата меѓу нарушувањето на хемостазата и појавата
на малигните заболувања. Академик Балуда во 1981 година, во тогашниот
Советски Сојуз, објави книга за хемостазата и ракот. Нивната заедничка научна
работа прерасна во големо пријателство. Иван при секоја посета на Балуда му
ги покажуваше убавините на Македонија. Во една пригода го однесе во Кочани
и Мородвис за да му ги покаже археолошките ископини. При следната посета
на Балуда, заедно со професор Илија Бојаџиев, ја посетија Западна Македонија.
Отидоа во манастирите Бигорски и Рајчица. Ги посетија Дуфските водопади.
Професор Бојаџиев ги однел и во Дебар, неговиот роден град. Во таа пригода
тој го прашал академик Балуда кој е најубавиот град на светот. Нормално,
академикот се збунил и почнал да ги набројува Москва, Обнинск, Њујорк...
Професор Бојаџиев, кој по природа беше весел човек и голем шегаџија, гордо му
рекол дека тоа е Дебар, дека тоа е градот од кој потекнуваат тој и мајка Тереза.
Инженер Љубе Гиговски, кој ја организирал посетата на манастирите, забележал
дека академикот Балуда за цело време го ословувал Ивана со академик Дејанов.
На реакцијата на Иван дека тој не е академик, Балуда му одговорил дека за него
тој е академик. Ова се случило во осумдесеттите години, кога Иван сѐ уште
не беше член на МАНУ. Иван во повеќе наврати го носеше академик Балуда и
на пчеларникот во Зелениково. Балуда беше одушевен. Иван во осумдесеттите
години пчелареше заедно со Стојан Чамински, висок функционер во МВР. Стојан
се сеќава на долготрајните разговори на Балуда и Иван. Тие не дискутирале
само за медицината, туку и за политика, за природата, за пчелите, пчеларството.
Стојан за цело време беше искрен пријател на Иван. Во повеќе наврати, кога
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Иван ќе го посетеше на работното место во МВР, колегите му префрлаа зошто
се дружи со него. Стојан подготвено им одговараше за каков човек се работи.
Академик Балуда ѝ остана во убави спомени и на Кате Чаловска-Бошковска.
Во повеќе пригоди имала можност да го прими академикот дома на гости. Не
само што ја ценел нејзината умешност во лабораторијата, туку и нејзините
кулинарски специјалитети. Таа
е горда на сликата што Балуда
со посвета ѝ ја оставил при една
посета. Ѝ подарил и вреден прстен
и брош, кои Кате и ден-денес со
гордост ги чува и ја потсетуваат
на тој период. Таа се сеќава
дека при последните посети на
Балуда во Македонија со Иван
работеле на проект за дејството на
космичките зраци врз хемостазата
на
космонаутите. Не знае што
Накит, подарок од академик Балуда за
станало
со резултатите.
Кате Чаловска-Бошковска

Сликата на акад. Балуда подарена со посвета на Кате Бошковска-Чаловска
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Иван и Балуда со вработените на Одделението за хемостаза
Во деведесеттите години Иван и понатаму е активен на повеќе полиња.
Секојдневно е ангажиран на работа со болни пациенти. Им помага на колегите
на педијатрија, неврологија, нефрологија, гинекологија, хирургија, шок соба.
Тоа е период кога Македонија се осамостојува од Југославија. Мора самостојно
да се бори во здравството, во економијата и во други области. Иван тука дава
максимален придонес. Неговиот оддел има зголемено производство на реагенси,
на дијагностикуми. Тоа производство, според процените на проф. Хрисохо,
е во вредност од 4 500 000 германски марки. Реагенсите се далеку поевтини
и поквалитетни од набавуваните во странство. Во 1992 година, во Мастрихт
(Холандија) се одржува медицински конгрес. Иван успева преку учесник на
Конгресот да достави производи на Заводот до познатиот научник професор
Хемкер. Професорот ги испитува чистотата и ефикасноста на албуминот и
тромбинот произведени во Заводот и се согласува со Иван дека се работи за
солидни производи. Во воени времиња, кога државата е упатена сама на себе,
планирано е Заводот да располага со сопствено производство на крв, плазма,
албумин, тромбин, инфузиони раствори и системи, реагенси. За жал, во такви
времиња се појавуваат и профитери. Онаму каде што Иван се чувствуваше
најмоќен, поради нечиј профит, сакаа да му наместат нечесна игра. Имено за
реагенси за жолтица, со кои се испитува крвта на дарителите пред да им се
даде на болните, македонска фирма му понуди непристојно висока цена. Во тие
матни времиња, сакаа да заработат на маката на болните. Исценираа вештачки
недостиг на реагенси. Преку печатот, неколку денови по ред ја информираа
јавноста колку е сериозна ситуацијата во Македонија и колку е небезбедна
крвта, дека се одлагаат хируршки интервенции и слично.
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СОРАБОТКАТА СО ХОЛАНЃАНИТЕ
Во тоа време Иван се запозна со Холанѓанец, претставник на холандската
влада. Со негово посредство, успеа да набави реагенси по значајно поевтина
цена. Ја доби и оваа битка, но сфати дека фармацевтската мафија оперира не
само во светот, туку и во Македонија. Тоа многу го разочара. Ги идеализира
македонските бизнисмени и не очекуваше дека ќе посегнат по малиот
здравствен буџет и ќе прават екстрапрофит за сметка на болните сограѓани.
Не заборави да ја спомне фармацевтската мафија и во пристапниот говор во
МАНУ во 1997 година. По оваа епизода, Холанѓанецот и Иван станаа големи
пријатели. Ниепелс со сопругата престојуваа во Македонија со месеци. Му
помагаа на македонското здравство и во други области со десетици проекти.
Му помогнаа со едукација и престои во странски центри на македонски
доктори епидемиолози, пневмофтиолози и др. Ги донесоа неопходните лекови
и опрема. Иван беше назначен за локален претставник на холандската влада за
помош во развојот на малите и средни претпријатија. Бидејќи македонските
приватни компании имаа потреба од советници, тие почнаа да им се обраќаат
на холандските експерти. Иван беше горд што може да посредува меѓу
македонските бизнисмени и холандските советници. Холандската влада ги
плаќаше советниците и нивните патни трошоци, а македонските бизнисмени
требаше само да го обезбедат сместувањето. И така почнаа да се множат
проектите. Средствата што Холанѓаните му ги даваа на Иван, тој ги уплатуваше
во хуманитарни организации.
На веб-страницата на оваа организација пишува:
Во последниве 30 години, Организацијата испрати повеќе од 20 000 експерти
во Азија, Средниот Исток, Латинска Америка, Централна и Источна Европа.
Годишно, експертите им ги нудат своите способности и експертизи на 1 800 мали
и средни претпријатија. Често овие мали и средни претпријатија остваруваат
соработка и со холандски компании.
Госпоѓа Хин беше претставник на холандската невладина организација NMCP
(Netherlаnds Mаnаgement Consultаncy Progrаmme), а подоцна преименувана во
Holandski eksperti
Таа се сеќава на контактите со Иван кога за македонските мали и средни
компании барале холандски експерти-советници кои им помагале како да
се соочат со проблемите во производството на млеко, млечни производи,
печурки. Годишно требало еднаш до двапати да ги посетува Македонија и
Албанија, земјите за кои била одговорна. Во една пригода, дошла во посета
на Македонија заедно се директорот на NMCP, Вилем Зидхов, кој бил замолен
од претседателот на Либералната партија во Холандија да оствари средба со
колегите од Македонската либерална партија. Хин се сеќава како Иван веднаш
ја организирал средбата и како ги однел на состанокот со неговата кола, руски
„москвич“. Кога во партиските простории му предложиле и тој да присуствува
на средбата, тој најљубезно ги одбил и причекал надвор од просториите. Таа
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помни и дека Иван за време на нивните средби не сакал многу да дискутира
за политика. Затоа се изненадила кога во еден разговор, за историјата на
Македонија ѝ посочил документ од француски дипломат, кој учествувал на
Париската мировна конференција по Првата светска војна, во кој се залагал
за независна македонска држава. Дури по смртта на Иван Холанѓанката
разбрала дека тој не бил роден во Република Македонија туку во Ќустендил,
Бугарија, во бегалско семејство. Се констатира дека најверојатно поради тие
околности, тој бил со отворен ум и ги сфаќал страдањата на луѓето. Навистина
интересна констатација за странец, а на најголемиот број негови сограѓани при
спомнувањето дека е роден во Ќустендил првата асоцијација им беше дека е
Бугарин. Во неговото досие, многу често речениците во извештаите започнуваа
со констатацијата дека е роден во Ќустендил. За Холанѓанката, родното место
на Иван овозможи позитивни особини, а не дека тоа е некаков хендикеп.

КОНГРЕСОТ ВО ЕРУСАЛИМ
Во 1993 година, д-р Дејанов учествувашр со три труда на Нефролошкиот конгрес
во Ерусалим. Иако со задоцнување од неколку денови разбра за Конгресот,
писмата со трудовите ги прати по пошта, менувајќи го вистинскиот датум. Имаше
голем мотив и желба да оди во светиот град. Посебно се подготвуваше за одењето
во Израел. Во тој период ја прочита и книгата на Арон Аса „Македонскиот и
израелскиот народ“. Во оваа неповторлива книга, авторот Аса многу сликовито
ги опишува врските на двата народа, кои датираат од пред Христа. Говори за
доаѓањето на апостол Павле во Македонија и за доаѓањето на Александар
Македонски во Ерусалим. Во историјата на двата народа суштествуваат Филип
и Александар како татко и син, додека во еврејската историја тоа се Давид и
Соломон. Кога Александар дошол во Ерусалим, слегол од коњот и на големо
изненадување на неговите команданти се поздравил со свештениците од храмот.
Кога тие го прашале зошто го направил тоа, Александар им одговорил дека ликот
на еден од свештениците му се појавил на сон пред походот за Персија и му ги
најавил големите победи што му се случиле. Цела таа година сите деца родени
во еврејската држава биле крстени како Александар, односно Александра. Арон
Аса го спомнува и влијанието на еврејското писмо во создавањето на новото
писмо на словенските просветители Кирил и Методиј. Буквите ш и ц ги презеле
од староеврејското писмо. Исто така, ја користеле и еврејската граматика.
Двајцата браќа и просветители потекнуваат од Солун, градот во кој во тоа
време егзистирала и творела најголемата, богата, културно развиена еврејска
заедница. А тие контактирале со неа. Во житието на светите Кирил и Методиј
се кажува дека тие ја проучувале староеврејската граматика од руските хазари
кои зборувале на староеврејски јазик. И во поновата историја, овие два народа
ги следи слична судбина. Кон крајот на деветнаесеттиот век е создадена Тајната
македонска револуционерна организација во Солун. Еден од нејзините членови
е и Евреинот Рафаел Камхи, трговец од Битола. Тој бил еден од учесниците на
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Конгресот на ВМРО во 1896 година во Солун, учествувал и во Илинденското
востание во Дебарскиот крај. Организацијата ја помага и материјално. Учествува
и во грабнувањето на Мис Стон. И покрај сите перипетии во оваа позната афера,
Мис Стон на Камхи му подарува уметнички гравирани ножици, кои и ден денес
се чуваат во семејството на внукот на Рафаел Камхи, Жозеф Камхи.42 Во тие
години започнало и будењето на еврејскиот народ. Не само во XV век кога
Евреите беа прогонувани од Пиринејскиот Полуостров, тие континуирано беа
прогонувани и во деветнаесеттиот век.
Од Русија, Украина, Романија, Евреите
почнале да мечтаат за ветената земја, за
Ерусалим. Во 1897 година во Базел, под
водство на визионерот Теодор Хертзел,
Евреите од цела Европа се собрале за да
се договорат за иднината на еврејското
движење и судбина. По суштина, и двете
движења на овие два слични народа
се идентични по своите национални
стремежи. Арон Аса прави уште една
паралела за судбината на македонскиот и
еврејскиот народ, а тоа е дека по Втората
светска војна и двата народа ја добиваат
својата независност. Оваа книга остави
голем впечаток на Иван. Ја прочита
непосредно пред да замине на Конгресот
во Израел. Таму презентира стручен труд
Книгата апстракти на 12. светски
на тема како да се обезбеди сигурна крв
конгрес по нефрологија одржан
за болните, а да се спречи пренесувањето
во Ерусалим (Израел) во 1993 година
на жолтица од типот C.

Иван како учесник на
Светскиот нефролошки
конгрес во Ерусалим
42
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По спречувањето на пренесувањето
жолтица од типот B и СИДА-та
преку крвните продукти, се појави
нов предизвик за трансфузиолозите
низ целиот светот. И за Иван
тоа беше нов предизвик. Тој во
седумдесеттите години ја организира
трансфузиолошката служба да се
справи со жолтицата од типот B,
во осумдесеттите со СИДА-та, а во
деведесеттите се појави предизвикот на
жолтицата од типот C. Иван постојано
беше внимателен. Не дозволуваше да
има пропуст. Целата трансфузиолошка
служба во Македонија со децении се
справуваше со предизвикот за сигурна
крв. Добро знаеше што се случи во
Франција, кога поради несигурна крв
1 200 хемофиличари заболеа од СИДА,
а 300 од нив починаа. Престојот во
Ерусалим го искористи и за друга наме
Претседателот на Израел, Вајцман, на. За време на Конгресот се сретна и со
на отворањето на Конгресот
главниот организатор. Тоа беше постар
колега, инаку по потекло бугарски
Евреин, кој во педесеттите години емигрирал во Израел. Имаше получасовна
средба со професорот. Последниот ден во Ерусалим случајно се сретна и со
професор Робертс, кој од САД дошол во Израел поради организирање Конгрес
на светското здружение за хемостаза и тромбоза. Двајцата беа изненадени и
среќни што се гледаат по толку години. Иван и Робертс три години беа работеле
заедно во лабораторијата на професор Бринкхоус во Чепел Хил, Северна
Каролина (САД).
Беше среќен што му се дава шанса да чекори по Светата земја. Шеташе низ
Ерусалим. Беше во Светата гора, ги виде сите порти на стариот град, црквата во
која е гробот на Исус, одеше по Виа долороса (Патот на солзите). Остави желба
свиткана на парче хартија помеѓу големите камени блокови на Ѕидот на плачот.
Беше во музеите на Теодор Херцел, како и во најголемиот и најзначаен центар
на холокаустот во светот, „Јад Вашем“. Дома донесе касети за историјата на
Израел, за еврејските обичаи и за стопанските активности во кибуците, коишто
со флексибилноста посебно го импресионираа. Во последните години во
кибуците се произведуваа елементи од системот капка по капка, оптички кабли
и друга современа опрема.
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Иван на влезот во Стариот град во Ерусалим
Сместувањето му го овозможи неговиот пријател Љубе Гиговски од градежната
компанија „Пелагонија“. Компанијата беше ангажирана на градежни објекти во
Израел. Иван никогаш не го заборави ангажирањето на младата брачна двојка
Гугушеви, кои со дечињата беа сместени во Тел Авив. Ангажираа одличен водич,
млада Еврејка родум од Сараево, која за време на војната во Босна емигрирала
во Израел. Беше од познатата еврејска фамилија Финци. Неколку дена Иван
поминал и во Тел Авив. Едно попладне, на плажата во Тел Авив, за минута се
создала мешаница. Некој од туристите заборавил торба. На одреден телефон,
веднаш пријавил некој од капачите. Веднаш дошла група од три специјални
возила на израелската армија. Побарале да се јави сопственикот. Кога и по дветри минути никој не се јавил, веднаш ја изолирале торбата, обиколувајќи ја со
жица. Специјалците вмигот облекле специјални облеки и кога се подготвувале
со контролирана експлозија да ја дигнат торбата во воздух, во последен момент
се јавил сопственикот. Го тргнале настрана за да го испрашаат за составот на
торбата. Иван беше зачуден од брзината со која се одвивал целиот настан.
Само по десетина минути сите туристи, пливачи и гости, функционирале како
ништо да не се случило. Имало и војници и нивни колешки кои со автоматите
на грб продолжиле да се забавуваат и да играат до доцна во ноќта. Иван само
прокоментирал дека можеби уште наредниот ден ќе ги однесат овие млади луѓе
во некоја акција.
На македонско-еврејската соработка низ годините ѝ немаше крај. Во
четириесеттите години, во четиричлената Ќустендилска делегација која
одиграла пресудна улога во спасувањето на бугарските Евреи беа и двајца
членови на ВМРО – Куртев и Момчилов. Во најтешките моменти во историјата,
овие два народа беа упатени еден на друг.
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Иван знаеше дека дојде моментот македонскиот народ достојно да им се оддолжи
на 98% од убиените македонски Евреи за време на Втората светска војна.
Постојано читаше најразлични книги за животот на Евреите, нивните обичаи, за
холокаустот. Не се согласуваше со признанијата што ѝ се одаваа на Бугарија
и на царот Борис за спасот на педесетина илјади Евреи од Бугарија за време
на Втората светска војна. За триесеттите и четириесеттите години имаше
и сопствено познавање од престојот во Ќустендил, од дружењето на татко
му и брат му со Евреите во градот. Знаеше и за херојското дело на Куртев,
за спасувањето на педесетина илјади Евреи и улогата на ВМРО, а особено на
Куртев. Тој и татко му беа комити во исти чети меѓу двете војни. Знаеше за
судбината на Евреите во Македонија. Знаеше за монополот во Скопје, каде
што биле сместени и подготвени за депортација во Треблинка, Полска. Знаеше
и за трагичниот 11 март 1943 година. Чувствуваше потреба и во името на
македонската држава да им се оддолжи на 98% од своите сограѓани. На 98%
убиени согаѓани, чијашто единствена вина беше тоа што беа Евреи. Иван беше
голем хуманист. Шетајќи по улиците на Ерусалим, му се раѓале идеи, една по
друга. Мечтаеше да се направи Центар на холокаустот во Скопје, во Еврејско
маало, во чиишто рамки би работел и Центар за меѓунационална соработка.
Предавачи би имало од цел свет. Никогаш повеќе да нема такви злосторства како
за време на Втората светска војна и холокаустот. Желба му беше да се направи

Сертификат што го добиваат посетителите на Исусовиот гроб
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и еврејска болница, какви што гледаше во САД и низ Европа. Се восхитуваше
на истрајноста на овој народ. Знаеше дека кога се формирала еврејската држава
во 1948 година, имала околу 700 000 жители и дека со постојаниот прилив на
Евреи од целиот свет и со природниот прираст за половина век населението
се зголемило за десетина пати, несвојствено за ниедна друга држава во светот.
Беше импресиониран. Посакуваше и македонската влада да има проекти со кои
ќе ги привлекува Македонците од дијаспората да се враќаат во татковината.
Беше разочаран дека при приватизацијата на големите компании ниедна не
беше продадена на Македонец од дијаспората, туку најголемиот број на грчки
сопственици. Илјадници Евреи од целиот свет еврејската држава летно време
ги носеше во Израел за да ја запознаат и засакаат Светата земја. Кога беше во
црквата на Исус и грчките свештеници, му продадоа сертификат дека е аџија.
Кај Иван се роди идеја дека и Македонската православна црква, МПЦ, може да
подигне црква во Светиот град.
Во наредниот период со Самјуел Садикарио и со владици на МПЦ правеа обиди
идејата да се реализира.

ИЗДАВАЊЕТО НА УЧЕБНИКОТ ПО ХЕМАТОЛОГИЈА
И покрај секојдневната работа во Македонско-израелското друштво, Иван
наоѓаше време да учествува и во објавувањето на учебникот по хематологија.
Во 1995 година е издаден учебникот по хематологија. Автор на овој опсежен
учебник е проф. Тодор Стојчевски. Иван е еден од коавторите на учебникот.
Главите за фибринолиза, за тромбоза – патофизиологија и клиника, како и
принципите на лабораториската хематологија се напишани од Иван.

Професор Тодор Стојчевски и Иван
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Учебникот по хематологија
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ФОРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКО-ИЗРАЕЛСКОТО
ДРУШТВО НА ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА
Во јануари 1994 година, во ресторанот „Бисер“, се одржа основачкото собрание
на Македонско-израелското друштво на пријателство и соработка. За прв
претседател беше избран Иван. За извршен потпретседател на Друштвото беше
назначен архитектот Сергеј, син на Александар Тодоров, еден од десетината
Праведници на светот од Македонија. Тоа е највисокото признание што го дава
израелската држава на оние кои спасиле Евреи за време на Холокаустот. За
Праведниците на светот по потекло од Македонија пишува во текстот „Колку
праведници на народите ги спасувале Евреите во Македонија“ од Бранко
Ѓорѓевски, на 14.11.2014 година во „Дневник“. Авторот на текстот пишува за
Александар Тодоров Праведникот и за неговата жена Блага, кои ја спасиле
Бети Бехар, ќерка на Евреите Арон и Ребека Бехар, од сигурната смрт доколку
и таа заминела во логорот во Треблинка.
Тодорови ја одгледаа Бети Бехар
Брачната двојка Александар и Блага Тодорови од Скопје станаа „праведници“
затоа што ја спасија Бети, ќерката на Арон и Ребека Бехар, родена во 1939
година. Нејзините родители беа депортирани од Скопје, а Тодорови ја
одгледуваа како сопствена ќерка и покрај ризикот да настрадаат. Бети на 12
години случајно ја нашла белешката од својот убиен татко, во која тој наведува
дека „Биенвенита (Бети) Бехар ќе остане со Александар Тодоров додека ние не
се вратиме“. Подоцна таа го открила своето потекло и заминала во Израел, каде
што оформила свое семејство.

Сергеј Тодоров, Александар Тодоров Праведникот и Иван на 11 март 1996
година во спомен на депортираните Евреи на Градските гробишта во Бутел
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Целта на Иван беше да направи друштво составено од сериозни луѓе. Тука беше
Сергеј Тодоров чиј татко беше Праведник, а сестра му живееше во Израел.
Во тимот се вклучи и Сами Садикарио како потпретседател на Друштвото.
Втор потпретседател на Друштвото беше Билјана Лазаревска, пратеник. Сами
е син на Аврам и Жамила, Евреи кои се интелектуалци со големо влијание
во македонското општество. Членови на Друштвото стануваат професорот
Димитар Тевчев, пратениците Џулистана Марковска, Ратка Димитрова, Тодор
Петров, Љубиша Георгиевски, режисер, Марија Милошевска, од МАНУ,
Глигор Смокварски, потпретседател на Собранието на град Скопје. Новинарот
Љубомир Гајдов и многу други интелектуалци исто така се вклучија во работата
на Друштвото, за кои формирањето на вакво друштво и нивното дејствување во
него претставуваше вистински предизвик.
Деведесеттите години Аврам, Жамила, Сами Садикарио, новинарот Гајдов и
архитектот Сергеј Тодоров речиси секојдневно се среќаваа со Иван и разменуваа
идеи што да се направи во чест и за незаборав на огромниот број, 98% проценти
од депортираните македонски Евреи. Мораше да
се најде форма како да се направи траен спомен, а
уште поважно како да не се повтори холокаустот
на овие простори. Иван беше под големо
влијание на она што го слушаше од мајка му и
татко му за настаните во Бугарија и за улогата
на соборците на татко му. Знаеше за херојското
дело на Момчилов, Куртев и на останатите од
Ќустендил во спасувањето на бугарските Евреи.
Ја посети државата Израел во 1993 година и
беше импресиониран од она што го виде. Пред
да замине за Израел, ја прочита книгата на Арон
Аса за македонскиот и еврејскиот народ. Оваа
книга зборуваше за милиениумското, судбинско
заедничко живеење на овие библиски, но во исто
време и несреќни народи.43
Арон Аса
Кај Иван се нижеа идеи како да се обнови споменот за депортираните и како
да не се повтори таа трагедија. Ретко кој во Македонија можеше да го разбере
подобро од Жамила, Аврам и Сами. Беа во постојан контакт со Светскиот и
Европскиот еврејски конгрес и разменуваа разни идеи. Беа во контакт и со
нобеловецот и преживеан од концентрациониот логор во Аушвиц, Ели Визел.
Тој дојде во посета на Република Македонија и одржа говор во Собранието.

43
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Жамила, Ели Визел, Аврам и Сами Садикарио
Инаку, Ели Визел е познат интелектуалец, писател, добитник на Нобеловата
награда за мир во 1986 година и преживеан логораш од Аушвиц во Втората
светска војна. Хилари Клинтон во повеќе наврати потенцира дека тој е нејзин
духовен татко. Ели Визел е пријател со голем број претседатели и премиери на
најмоќните држави во светот, како фамилијата Буш, фамилијата Клинтон од
САД, германската канцеларка Меркел, Далај Лама од Тибет и многу други, а
секако и голем пријател и лобист за Македонија.

Хилари Клинтон и Ели Визел

Ангела Меркел, Барак Обама и
Ели Визел

Ели Визел со Бил Клинтон

Ели Визел со Далај Лама
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Заедно со Сами, Гајдов и Сергеј остварија контакт со Кнесетот (израелското
собрание) и со претседателот на државата Ицак Рабин за признавање на
Македонија. До признавање под уставното име на Република Македонија дојде
во 1995 година.44
Иван беше особено горд. Имаше визија за многу проекти. Посакуваше да се
направи еврејска болница, Центар на холокаустот, Меѓународен мировен
центар со предавања за меѓунационална соработка. Посакуваше следниот пат
кога ќе оди во Ерусалим да оди во црква на МПЦ. Знаеше дека го очекува
голема работа, но тој немаше намера да се повлекува. Некако судбински беше
врзан со овој народ, како што и македонскиот и еврејскиот народ биле врзани
во минатото.
Друштвото од самиот почеток започнува со голем број активности. Присутни
се во медиумите. Иван дава неколку интервјуа за Македонската телевизија
и во печатот. За одбележување се интервјуата во „Македонско сонце“ и во
„Нова Македонија“. Во „Македонско сонце“ говори за вековната врска меѓу
македонскиот и еврејскиот народ, за судбината на Евреите за време на Втората
Светска војна, како и за улогата на цар Борис во депортирањето на Евреите.
Тој истакнува дека е важно да се одржи духовната врска меѓу македонскиот и
еврејскиот народ, а за стопанските врски ќе се погрижат стопанствениците и
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државата. Повторува дека цар Борис пратил многу Евреи во логорите на смртта
и дека со самото потпишување на Законот за заштита на нацијата тој се согласил
со нивното депортирање. Нагласува дека Македонците независно дали биле лево
или десно ориентирани, дали живееле во Вардарскиот дел или во Пиринскиот
дел, сите тие биле против депортирањето на Евреите. Така и Киро Глигоров и
Методи Шаторов-Шарло активно се вклучиле во спасувањето на Евреите. Некои
се спасиле со одењето во партизани, а некои со лажни документи пребегале во
Албанија. Иван го потенцираше значењето, како и активностите на членовите на
ВМРО во Пиринска Македонија во спасувањето на 48 000 Евреи од Бугарија. Ја
спомна и улогата на владиката Кирил во спасувањето на Евреите, а и тој самиот
бил по потекло од Македонија. Иван укажа и на активностите и напорите на
Македонско-израелското друштво за пријателство во воспоставувањето на
македонско-израелските односи и на признавањето на Македонија од страна на
државата Израел. Говореше за контактите со Министерството за надворешни
работи, со Кнесетот, со претседателот на Израел, Ицак Рабин.
Во „Нова Македонија“, во интервјуто „Наша морална обврска е да не ги
заборавиме“, Иван ја потенцира мислата на познатиот филозоф Јехуда Бауер
дека три императиви на човештвото, се не дозволувај да бидеш жртва, не
дозволувај да бидеш извршител и никако не дозволувај да бидеш посматрач.
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Активностите во македонско-израелското здружение го привлекоа вниманието
и на израелските медиуми.
ЈТА (израелска телеграфска агенција), од 24 декември 1997 година, го објавува
пишувањето на еден израелски новинар за депортацијата на Евреите од
Македонија на 11 март 1943, за идејата на Иван за правење на Центарот на
холокаустот во Скопје.45 Новинарот го интервјуира и првиот претседател на
Македонија Киро Глигоров, кој се сеќава на тие тешки времиња, на тоа како
помогнал со лажни документи да им се овозможи на повеќемина Евреи да
пребегаат од Македонија во Албанија. Претседателот Глигоров ја потенцира
обврската на македонската држава да се направи објект кој ќе потсетува и нема
да дозволи никогаш да не се заборави трагедијата на македонските Евреи. Во

Иван, секретарот во Амбасадата на Израел, амбасадорот Куриел, Сергеј и
Самоковлија од еврејската општинаa
45
Behind the Headlines: Macedonian President Fulfills ‘obligation’ to Country’s
Jews, JTA, the global Jewsh news sorce , 24 December 1997
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Израелскиот амбасадор Куриел, Иван, Сергеј и секретарот на Амбасадата
текстот е спомнато и делото на Борис и Васка Алтипармак во 1943 година, кои
спасиле неколкумина сограѓани Евреи од Битола од депортирање во Треблинка.
Во 1991 година, израелската држава ги прогласи за Праведници на светот. Тоа
претставува престижно признание за херојскиот чин на спасување Евреи во
времето кога Бугарите се заканиле дека секој што ќе се обиде да спаси Евреин и
самиот тој, како и неговата фамилија, ќе бидат депортирани. Борис Алтипармак
изјави дека Битола загубила од својот дух од пред војната со депортирањето на
неколку илјади Евреи и дека градот ќе им возврати со обновувањето на нивните
гробишта.
Иван и Друштвото од самиот почеток се ангажирале за зацврстување на
македонско-израелските врски. Во Македонија дојде првиот израелски
амбасадор Ран Куриел.
Израелскиот амбасадор даде неколку интервјуа во македонските медиуми, како
и во „Нова Македонија“ под наслов „И малите земји имаат големи можности“.
На прес-конференција во март 1995 година, по повод 52-годишнината од

Спомен-обележјето на Македонскиот меморијален центар на холокаустот –
Скопје, поставен во 1996 година
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депортирањето на Евреите од Македонија, Иван првпат ќе ја обзнани идејата
за Меморијалниот центар. Веќе наредната година, во април, претседателот на
Република Македонија Киро Глигоров присуствуваше на поставувањето на
камен-белегот на Меморијалниот центар во Еврејско маало.
Во исто време, претседателот Глигоров стана и претседател на Меѓународниот
иницијативен одбор за изградба на Центарот, во кој прифаќаат да партиципираат
видни личности како Ели Визел, Спилберг, Леа Рабин, сопруга на тогашниот
израелски претседател, и други. Вистинска лоби група која лобира за Македонија
и за проектите на друштвото.
Во првите години, Друштвото има голем број активности, како што се средби
со израелски дипломати, печатење книги како за антисемитизмот, превод на
книгата на Ели Визел, како и напорите овој врвен светски интелектуалец да се
донесе во Македонија.
Антисемитизмот е само една од многуте форми на шовинизам, кој во екстремен
облик доведе до масовни убиства и геноцид. Постоеше голема потреба
од објавување една книга што на македонскиот читател ќе му ги објасни
последиците од оваа појава не само за времето на Втората светска војна,
туку и низ вековите. Македонско-израелското друштво за пријателство беше
издавач на книгата „Антисемитизам“, а Иван главен и одговорен уредник во
1998 година. Автори на оваа интересна книга се Самуел Садикарио и Владимир
Николов. На промоцијата на книгата беше поканет и Ротшилд од Лондон, но

Книгата Антисемитизам
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поради презафатеност тој не можеше да дојде во Македонија, меѓутоа испрати
честитки до Друштвото и до авторите на книгата.

Книгата на Ели Визел – Питачот од Ерусалим
Со посвета до Иван Дејанов
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Книгата на Ели Визел – Питачот од Ерусалим
Со големо задоволство учествуваше во подготовката и издавањето на
преводот на книгата „Питачот од Ерусалим“ на нобеловецот Ели Визел. Го
поканија со Самуел Садикарио, Гајдов и Сергеј Тодоров и овој великан на
современата светска историја да ја посети Македонија. За време на посетата,
одржа говор во Македонското собрание. Инаку, Визел е преживеан страдалник
од концентрационен логор за време на Втората светска војна и познат
интелектуалец чијшто глас се слуша во светот, особено во САД и во Израел.

УЧЕСТВО НА СОСТАНОКОТ ВО ВАШИНГТОН
Иван Дејанов зеде активно учество во македонската делегација на конференцијата
одржана во Вашингтон (САД), од 30.11. до 3.12.1998 година. Делегацијата
од Македонија беше предводена од Министерот во Владата на Република
Македонија Владимир Наумовски, а членови беа Иван Дејанов и Самјуел
Садикарио. Конференцијата се одржа под покровителство на Министерството
за надворешни работи на САД. Уводните говори на Конференцијата ги држеа
водечките луѓе во светот во тој момент, Медлин Олбрајт, министерка за
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надворешни работи на САД, Стјуарт Ајзенштат, заменик за надворешни работи
на САД и предводник на делегацијата на САД на Конференцијата, Ели Визел,
добитник на Нобеловата награда за мир, а Робин Кук, министер за надворешни
работи на Велика Британија, го прати неговиот говор да биде прочитан на
Конференцијата.
Иван и Самјуел Садикаио одржаа забележителен говор за судбината на

Конференција за одземените имоти на Евреите за време на хoлокаустот,
Вашингтон 1998 година
Евреите не само во Македонија туку и на балканските простори. Не само за
уништувањето на 98% од Евреите во Македонија, туку и за безочниот грабеж врз
нивните имоти, за одговорноста на бугарската влада за судбината на Евреите во
Македонија и Тракија, која е заслугата на членовите на ВМРО во спасувањето
на педесетина илјади Евреи од Бугарија и, на крајот, колкава е пресметаната
вредност на материјалните добра одземени од македонските Евреи.
На 21.1.1941 година бугарското Собрание го донесе, а царот Борис го потпиша
Законот за заштита на нацијата. Овој закон е донесен по примерот на сличните
закони во фашистичка Германија, а се однесува на Евреите, на ограничувањето
на нивните права, на одземањето на имотот, движен и недвижен, и за судбината
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на нивните животи. Насловот на трудот презентиран во Вашингтон гласи:
„Последните Евреи од Македонија, уништувањето и грабежот“ од Иван Дејанов
и Самуел Садикарио, Македонска академија на науките и Уметностите
Иван и Сами Садикарио во трудот користат материјали претходно објавени
од авторите Жамила Колономос, Вера Вангели и Александар Матковски од
Македонија. Исто така, користат и материјали печатени од бугарските Евреи
Арон Аса и Хари Нисимов, како и од Зени Лебл од поранешна Југославија.
Во првиот дел се осврнуваат за доаѓањето на Евреите на овие простори.
Според историските документи, тие првпат се населуваат во VI век пред
новата ера. Постојат археолошки наоди за постоење синагога во Стоби уште
од римско време. Најголем број бегалци Евреи се забележани од Шпанија и од
Португалија во 1492 и 1498 година, за време на инквизицијата. Евреите биле
добро примени и од локалното население, како и од турската власт. Се населиле
во Солун, Битола, Штип, Скопје, по течението на реките Струма и Вардар. Со
своето знаење и способности ги унапредиле земјоделството, сточарството,
банкарството, производството на алатки, на оружје, на барут. Евреите добро
се снашле и функционирале на Балканот сѐ до Втората светска војна, кога се
случил егзодусот.
Според Рибентроп, министер за надворешни работи во фашистичка Германија,
цар Борис се согласил за првична депортација на 20 000 Евреи од окупираните
територии од Бугарија. Над 46 000 Евреи биле депортирани од Солун и од
Егејска Македонија. На 11 март 1943 година, 7 148 Евреи од Македонија биле
собрани и однесени во Монополот во Скопје. Во вагоните имало и по 80 луѓе,
кои морале да стојат. Некои од вагоните немале ни прозорци, а сите биле без
санитарии. Патот до Треблинка бил долг и исцрпувачки. Имало три композиции
по Патот на солзите во една насока за овие 7 148 несреќници. Првата тргнала
на 22 март 1943 година во 12,45 часот, втората на 25 март 1943 година во 14
часот и третата на 29 март 1943 година во 12,30 часот. Во Бугарија живееле
48 000 Евреи, но тие нема да бидат депортирани. Иван и Сами наведуваат дека
за нивното спасување од злокобната судбина се избориле ВМРО од Ќустендил,
црквата, бугарските интелектуалци. Според нив и според документацијата
со којашто располагаат, не е точно дека царот Борис имал пресудна улога
во спасувањето. Во времето кога тие го пишуваат трудот, повторно се
актуализира идејата за значењето на царот во стопирањето на депортацијата.
Постои идеја да му се подигне споменик во Израел. Идејата е стопирана од
неколкумина членови на израелскиот Кнесет (собрание). Иван, Сами, Жамила
и Аврам Садикарио, новинарот Љубомир Гајдов и архитектот Сергеј Тодоров,
две години пред тоа започнуваат со реализација на идејата за изградба на
Меморијален центар на холокаустот на македонските Евреи. Во 1996 година
претседателот на Македонија Киро Глигоров го положува камен-белегот на
Меморијалниот центар. Тогашниот премиер на Република Македонија, Љупчо
Георгиевски, одржува говор во Стокхолм и повторно ја споменува улогата на
окупаторската власт во депортацијата на македонските Евреи во март 1943
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година. Презентираниот труд во Вашингтон го делат на два дела.
Во првиот дел говорат за Законот за заштита на нацијата, донесен во бугарското
собрание на 21 јануари 1941 година, кој бил потпишан и од Царот. Со овој
закон на Евреите им било ограничено местото на живеење, да земаат бугарско
државјанство, да гласаат или да бидат гласани, да се занимаваат со политички
активности, да управуваат со фирми, да служат во бугарската армија. Не
смееле да поседуваат земја, шуми, компании. Недвижниот имот требало да ѝ
го понудат на државата, а подвижниот на комшиите Бугари. На Евреите им
било забрането да се занимаваат со трговија, да инвестираат свој капитал.
Морале да го пријават целиот свој имот. Не смееле да поседуваат акции. Биле
воведени повисоки даноци за Евреите. Со декрет бр. 5 од 8 септември 1942
година, им било забрането да располагаат со пари во готово, со злато, сребро,
вредни вази, дијаманти, слики, археолошки и историски вредни предмети.
Декретот бр 32 од 29 декември 1942 година ги обврзувал Евреите на носење
жолта Давидова ѕвезда на левиот ракав на целата облека. Неевреите потстанари
кај Евреин не биле должни да плаќаат кирија, а во поголемите еврејски куќи
нееврејските фамилии имале право да се населат. Евреите морало да престанат
да се занимаваат со бизнис до 23 февруари 1943 година, а вработените Евреи
да бидат избркани од работа. Конфискацијата на еврејскиот имот продолжила
и низ 1943 година. Работоспособните биле однесени во т.н. работни логори да
учествуваат во градба на јавни објекти, патишта и слично.
Во вториот, пократок дел, Иван и Сами приложиле документи од Архивот
на Македонија за Скопје, Битола, Штип. Според процената на експерти
од Народната банка на Република Македонија по увидот во непотполните
материјали, вредноста на имотот и средствата на депортираните Евреи од
Македонија изнесува 16 498 383,95 милиони американски долари.
1. Ж. Колономос, В. Весковиќ Вангели: Евреите во Македонија за време
на Втората светска војна (1941–1945), Македонска академија на науките и
уметностите, Скопје 1986.
2. А. Матковски: Историја на Евреите во Македонија. Македонски преглед,
Скопје 1982.
3. E. Benb Аssа аnd А. Rodriguez: Juifs des Bаlkаns. Editions lа decouverte. Pаris
1993.
4. S. А. Rosаnes: The History of the Jews in Turkey Аnd the Middle Eаst. Rаv Kook
Institute, Husijаtin, Tel Аviv-Sofiа-Jerusаlem 1907–1945, 6 volumes.
5. Ааron Аssа: Mаcedoniа аnd Jewish People. Mаcedoniаn Reviews Editions. Skopje, 1994.
6. Hаrry Nissimov: By the skin of our teeth. IK “Kolumb’92”, Sofiа, 1995.
На Конгресот во Вашингтон говорела и тогашната државна секретарка за
надворешни работи на САД, Медлин Олбрајт. Таа одржала говор кој во многу
точки бил сличен со говорот на Иван и Садикарио и се залагал за исти цели. Тоа
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е да се надомести материјалната загуба, ако веќе не можат животите, како и да
се овозможат предуслови такви катастрофи како холокаустот да не се повторат.
Таа нагласила дека и покрај големата работа што ја завршиле сојузниците за
време на Втората светска војна, сепак некои работи останале недовршени, некои
прашања неодговорени, важни документи неистражени, зашто мал е бројот на
преживеаните од логорите на смртта, а и тие се сѐ постари. Нивниот живот се
ближи кон својот крај и останатиот свет треба неуморно и ефикасно да се соочи
со истражувањето на имотите на депортираните Евреи за време на војната. Во
својот говор, Олбрајт инсистирала на праведност, отвореност. Побарала да
се отворат сите архиви, бидејќи документите се губат, а меморијата бледнее.
Препорачала да се унапреди образованието на младите генерации во врска со
холокаустот – тоа да биде постојана работа за сите наредни генерации, така
што вистината за холокаустот постојано да биде пред нашите очи, никогаш за
да не исчезне. Но, доколку исчезне, повторно силно ќе нѐ вознемири. Нејзиниот
говор во делот за потребата од постојана едукација на младите генерации за
холокаустот се совпаднал со главните идеи од говорот на Иван и Сами.
Настаните некако им оделе во прилог. Она за што се залагале тие, за враќање
на имотот на депортираните, било и главна тема на собирот во Вашингтон. И
американскиот секретар за надворешни работи Медлин Олбрајт, во говорот на
Собирот, потенцирала дека не само што треба на депортираните и убиени Евреи
од Втората светска војна да им се надоместат загубените имоти, туку и младите
генерации да се учат на соживот и за трагедијата на холокаустот. Во тој период,
во Македонија се подготвува и Законот за денационализација. Во рамките на
тој закон, Иван, Сами, Гајдов и Сергеј предложиле од вредноста на имотите
на депортираните Евреи да се формира посебен Фонд, во кој ќе се собираат
средства за изградба на Меморијален центар на холокаустот на Евреите од
Македонија. Владата на Република Македонија го формирала Фондот во 2002
година и настаните почнале да се одвиваат во посакуваниот правец.
За депортацијата на Евреите од Македонија се осврнал и претседателот на
Македонската еврејска заедница, Виктор Мизрахи, во интервјуто во весникот
„Дневник“ од 27 ноември 1998 година. Тој во текстот се осврнал на голем број
факти за однесувањето на бугарските, фашистички власти, како и за напорите на
новата бугарска власт да го минимизира учеството на Бугарија во холокаустот
на овие простори.
Депортација на Евреите за 300 марки по човек
Виктор Мизрахи: Само од моето семејство, Бугарите депортираа 81 лице,
почнувајќи од мојата прабаба, на возраст од 105 години, до нејзините правнуци,
со кои заедно умре
Факти: На 21 јануари 1941 година, цар Борис III го потпиша Законот за заштита
на нацијата. Евреите станаа граѓани од втор ред. Германско-бугарскиот договор
од 22 февруари 1943 за депортација на 20 000 Евреи. Во бугарски аранжман, во
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март 1943 година, депортирани се 7 148 Евреи од Македонија во Треблинка и
таму се погубени.
Во Меѓународниот форум за холокаустот во Стокхолм, Петар Стојанов побара
признание за хуманоста на Бугарија.
Еврејската заедница во Македонија, на 19 февруари годинава, упати апел со
барање да се утврди вината на Борис III во геноцидот над Евреите. Скопје –
„Отстранувањето на споменикот на Цар Борис III во Израел, подигнат во името
на наводните големи заслуги на бугарскиот суверен за спас на Евреите во
Втората светска војна, е само уште еден доказ дека правдата е можеби бавна,
но сепак достижна. Фашистичка Бугарија од времето на Борис III е виновна
за смртта на 11 000 Евреи депортирани од Македонија и Тракија за време на
Втората светска војна, за што добиваше по 300 германски марки од испорачана
’еврејска глава’. Виктор Мизрахи, претседател на Еврејската заедница во
Македонија, приближно на овој начин ја коментираше завчерашната одлука на
Израелскиот национален фонд за отстранување на споменикот на сеќавањето
на Борис III како наводен праведник и спасител на Евреите од Бугарија за време
на Втората светска војна.
Одлуката на израелските власти претставува директна шлаканица и на
актуелната бугарска власт, која се обидува да се ослободи од овој мачен дел
на својата историја. На Меѓународниот форум за холокаустот во Стокхолм на
почетокот на годинава шефот на државата Петар Стојанов, побара на Бугарија
да ѝ се одаде специјално признание, затоа „што добро ги третирала Евреите за
време на Втората светска војна“. Организаторите го отфрлија таквиот предлог
на Петар Стојанов, а организацијата на Евреите од Грција и од Македонија со
докази „на писмено“ го демантираше ваквото извртување на вистината.
Наспроти тврдењата дека бугарската држава успеала да спаси ни повеќе ни
помалку туку рамно 50 000 Евреи, стојат фактите кои не може да ги демантира
ни бугарската наука дека токму во бугарска режија 7 148 Евреи од Македонија,
во март 1943 година, беа депортирани во Треблинка и таму погубени.
„Од моето семејство Бугарите депортираа 81 лице, почнувајќи од мојата
прабаба која тогаш имала 105 години се до нејзините малолетни правнуци,
вели Мизрахи. Тие отидоа во гасна комора во Треблинка во исто време“. Само
околу 200 Евреи го преживеале геноцидот, што значи дека 98 отсто од вкупната
еврејска популација од тоа време е загубена. Денес еврејската заедница во
Македонија брои 200 члена, или околу 50 семејства.
Познато е и дека на 22 февруари 1943 година бил склучен договор помеѓу
Бугарија и Германија, а потпишан од бугарскиот комесар за еврејски
прашања Александар Белев и хаупстфирерот Т. Денекер, со кој во рамките
на договорената депортација на 20 000 Евреи, Бугарија се обврзала дека ќе
обезбеди транспорт во еден правец и за по три илјади Евреи од Горна Џумаја
и од Дупница, како и на 4 000 Евреи од Радомир. Всушност, Бугарија само го
операционализираше актот на бугарскиот суверен, кој со Законот за заштита на
државата од 21 јануари 1941 година практично ги исклучи бугарските Евреите
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како граѓани на државата. Тие добија третман на „вишок“ популација. Оние,
пак, од окупираните територии со посебна уредба се прогласени за апатриди.
„На Евреите во Македонија не им беше давано бугарско државјанство. Беа
третирани како југословенски граѓани за да бидат полесно депортирани“, вели
Мизрахи. Ова говори за јасната систематска правно-бирократска акција која
претходеше на „големиот транспорт“ што стартуваше во пролетта на 1943
година.
Законот на цар Борис бил типичен антисемитски закон кој ги стави Евреите
во категоријата на неграѓани. Забрането им било да побараат лекарска помош,
забранет им бил пристап до разни јавни објекти... На териториите окупирани
од Бугарија, Евреите биле принудувани да го продаваат имотот и парите да
ги уплатуваат на сметка на Комитетот за еврејски прашања при тогашната
Народна банка на Бугарија на конто број 544.
Според Мизрахи, 16,5 милиони долари е вредноста на имотот само на Евреите
депортирани од Македонија, средства кои Еврејската заедница во Македонија
бара да ѝ бидат вратени и кои ќе бидат вложени во хуманитарни и едукативни
цели. Со цел – таков геноцид веќе да не се повтори.
„Еврејската заедница во Македонија, на 19 февруари годинава упати апел
до спомнатиот фонд во Израел, барајќи да се сфати уделот на Борис III и на
премиерот на тогашна фашистичка Бугарија, Богдан Филов, во најтешкиот
геноцид кој кога било е забележан во историјата на човештвото. За тоа постојат
факти. Само 10.000 архивски страници документи во Архивот на Македонија“,
вели Мизрахи. Според него, најголемиот шок од ова ќе го доживее денешната
млада и дезидеологизирана генерација во сега веќе демократизирана Бугарија,
на која не може да ѝ се забрани да се прашува – „Зошто?“
Мизрахи вели дека очекува токму оваа генерација да ја смени одлуката на
поранешниот бугарски претседател Жељу Желев, кој ги рехабилитира воените
злосторници, меѓу кои и Богдан Филов, премиер на бугарската влада од годините
на фашистичка Бугарија и другите околу него, како на пример делегатот на
Комесаријатот за еврејски прашања надлежен за Скопје, извесниот Иван
Захариев, кој раководел со собирањето на Евреите во Монополот во Скопје и
со нивната депортацијата кон Треблинка.
Наспроти фашистичката власт, голем број бугарски интелектуалци во тоа време
станале во заштита на срамниот чин што јавно го спроведувала бугарската
фаштистичка власт на Богдан Филов. Меѓу нив и спикерот на тогашниот
парламент Димитар Пешев, кој јавно се спротивставил на сервилната политика
кон Берлин. „Голема улога одигра и Бугарската православна црква и тогашниот
митрополит Кирил, кој во знак на протест се заканил дека доколку Бугарија
испорача макар и еден Евреин од бугарска почва – тој лично прв ќе се качи во
конвојот“, раскажува Мизрахи.
Но, митрополитот Кирил, Пешев и бугарските интелектуалци, сепак не успеале
да го спречат депортирањето на Евреите од окупираните бугарски територии,
Македонија и Тракија.
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Претседателот на Владата на Република Македонија Љупчо Георгиевски
во 2000 година учествуваше во Стокхолм (Шведска) на Конференција за
Холокаустот. Македонскиот премиер во својот говор ја обелодени идејата да се
изгради Меморијален центар на холокаустот на Евреите од Македонија.
Порака од Претседателот на Владата на Република Македонија Љупчо
Георгиевски
Почитуван претседавач, екселенции, дами и господа. Дозволете ми во името
на Македонската делегација, и во мое лично име да ѝ се заблагодарам на
земјата домаќин, Кралството Шведска и на неговата екселенција, премиерот
Горан Персон, за гостопримливоста и за напорот во успешната и ефикасна
организација на Интернационалниот форум за холокаустот, на Конференцијата
за едукација, сеќавање и истражувања.
На иницијаторите и организаторите на овој Интернационален форум би
сакал да им одадам признание за успешната дефиниција за целите на
Конференцијата. Едукацијата е неопходна, особено на помладите генерации, за
да се спречи повторувањето на настани како холокаустот, етничките чистења
и слични злосторства против хуманоста. Сеќавањата треба да се зачуваат и да
се одржуваат за да можат постојано да нѐ потсетуваат и предупредуваат на
опасностите од такви криминални дела. Истражувањата се неопходни во чест
на невините жртви на холокаустот и конечна казна за сѐ уште живите сторители,
и исто така за заземање на холокаустот на посебно место како на криминал
без преседан во досегашната историја на човештвото. Дами и господа, постојат
бројни докази кои укажуваат за присуството на Евреите на територијата на
Македонија повеќе од два и пол милениума. Би сакал да потенцирам дека за
време на овој долг период на заедничко живеење немало знаци за нетолеранција,
омраза и конфликти помеѓу Македонците и Евреите. За несреќа, за време на
Втората светска војна, поточно пред 57 години, 7 144 Евреи од територијата
на денешна Македонија (главно од градовите Скопје, Битола и Штип) беа
депортирани и на најсуров начин ликвидирани. Потребно е да се нагласи дека
Македонците немаа каква било врска со апсењето и депортирањето на овие
Евреи. Оваа акција беше изведена од членовите на окупационите власти од
кои во тоа време беше окупирана Македонија. Мала еврејска заедница сѐ уште
постои во Република Македонија, чиишто членови ги уживаат сите човекови
права. Некои од нив ја имаа и среќата да го преживеат холокаустот. Помладите
членови на оваа заедница учествуваат во унапредувањето на нашата држава
во науката и културата и во пропагирањето на мирот и соработката. Многу
мал број нации во светот имаа така трагична историја како македонскиот и
еврејскиот народ. Не еднаш Македонците и Евреите биле протерувани од
нивните домови, им биле негирани правата, протерувани од родната земја
и уништувани. Но, не само што опстојуваа, тие пронаоѓаа нови мотиви за
предизвиците за да го одржат својот дух и стануваа посилни и пообединети.
Ниту Македонците ниту Евреите се одмаздуваа, но никогаш не ги забораваа
злосторствата. Најдобар доказ за тоа е овој Форум. Несомнено, еврејскиот
народ беше најтрагичната жртва на фашистичкото лудило. Холокаустот
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претставува најтешка морална катаклизма и најцрна страница во човековата
историја. Поради тоа холокаустот мора постојано да предупредува што може
да се случи доколку победи верската, националната, расната или идеолошки
мотивираната омраза. Меѓународната заедница мора да знае што му се случило
на еврејскиот народ пред половина век и да изнајде морални и политички
сили за да ја спречи појавата на слични настани во иднина. Големиот број
непријатни настани кои се случуваа по Втората светска војна, во различни
делови на светот, за жал, покажуваат дека неопходните лекции од минатото
сѐ уште не се научени, особено оние поврзани со холокаустот и со сличните
злосторства. За жал, и на крајот на дваесеттиот век, Европа повторно се соочи
со појавата на геноцидни активности. На пример, злосторствата направени во
Босна и Херцеговина, Хрватска и Косово. Република Македонија, за разлика
од некои од соседните земји, се определи за демократија и за мирољубива
политика, за решавање на проблемите преку политички дијалог, за почитување
на правата на сите нејзини жители, за политички и верски слободи, за
слобода на говорот независно од неговата/нејзината етничка, идеолошка или
религиозна припадност. Искуствата од минатото укажуваат дека почитувањето
на претходно споменатите цивилизациски дострели се незаменлива основа
за мир, за избегнување воени конфликти, геноцид, етничко чистење и други
несакани работи. Дами и господа, би сакал да кажам дека мојата земја во целост
се согласува и ги поддржува напорите за откривање на сите тајни архиви во
врска со одземениот имот на Евреите за време на холокаустот и дека ние сме
готови да ги дадеме на увид сите такви документи што се наоѓаат во наша
сопственост. Апелирам до учесниците на овој важен форум да дејствуваат во
своите држави за отворање на приватните и државните архиви и да воспостават
поблиски контакти со Интернационалната Група за холокаустот, едукација,
сеќавање и истражување. Ќе го искористам овој настан за да го изразам моето
задоволство дека иницијативата од 1996 година за изградба на Македонскиот
холокауст меморијален центар во најскоро време ќе стане реалност. Оваа
иницијатива се базира на заедничкиот живот, на разбирање и соработка помеѓу
македонскиот и еврејскиот народ. Меморијалниот центар, што ќе се изгради со
заедничките напори на македонската држава, на Светскиот израелски конгрес,
со активно учество на еврејската заедница во Република Македонија и на
Македонско-израелското друштво за пријателство и соработка, ќе претставува
храм за едукација за холокаустот, сеќавање, истражување, како и академија на
толеранција помеѓу луѓето што ќе бидат активни во неа. Меморијалниот центар
ќе биде изграден на местото на бившото Еврејско маало во главниот град на
Република Македонија, Скопје.
Македонската Влада позитивно ја оцени иницијативата за обновување на
еврејските гробишта и на монументалната врата изградена во 1497 година во
градот Битола, заради обновување и заштита на сеќавањето на културата, духот
на Евреите во Република Македонија. Како држава од чијашто територија
огромен број вредни културни артефакти беа одземени во минатото, Република
Македонија ги поддржува сите напори за враќање на севкупното културно
наследство кое било одземено на недозволен начин. Република Македонија
е решена да ја поддржи Резолуцијата што ќе биде на дневниот ред на
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Генералното собрание на Обединетите нации оваа година. Мојата земја е многу
заинтересирана за развој на пријателски односи и соработка со еврејската
држава, Израел, како и со еврејските асоцијации и институции во други држави,
а особено со Светскиот еврејски конгрес. Како земја со социо-политичка и
економска транзиција, Република Македонија е особено заинтересирана за
искуството, особено во економијата на високоразвиените земји, меѓу кои, без
сомнение, е и Израел. Би сакал да нагласам дека еден од главните економски
советници на македонската влада на чие чело сум јас, е Евреин од Израел.
Добитникот на престижната награда Златен венец на Струшките вечери на
поезијата во 1995 година беше израелскиот поет Јехуда Амихај. Изразувајќи
ја мојата благодарност, би сакал да го завршам мојот говор со стиховите од
шведскиот поет Артур Лундквист, добитник на Струшките вечери на поезијата
во далечната 1977 година.
Онаму каде што постои желба патот се отвора, а ако има немир – отпор се
создава. Каде што има жед извор се отвора, а каде што има сон ништо не е
безнадежно.
Не беа сите благонаклони и оптимисти за реализацијата на проектот за
Меморијалниот центар. Имаше членови на Друштвото кои беа против тоа Иван
да остане претседател. Сакаа тие да бидат претседатели. Проблеми се јавија и
со локацијата на идниот Центар. Песимист беше и Жидас Даскаловски.
Жидас Даскаловски во Centrаl Europe Review од 31 јануари 2000 година изрази
скептицизам за изводливоста и реализацијата на проектот за изградба на
Меморијалниот центар на холокаустот.46
Сеќавајќи се на минатото
Еврејската култура во борба за преживување во Македонија
Пред две години тогашниот македонски претседател Киро Глигоров вети дека
Македонија ќе гради Музеј на холокаустот во знак на сеќавање на настраданите
Евреи за време на војната. Гробиштата во Битола исто така требаше да се
реновираат. Ние не смееме да ги заборавиме, рече д-р Иван Дејанов, претседател
на Македонско-израелското здружение за пријателство. Не многу беше
направено оттогаш. Ниту Меморијалниот центар се изгради, ниту гробиштата
се реновираа. Македонските економски тешкотии сериозно влијаат на напорите
на владата да ги исполни ветувањата на Глигоров. Македонските Евреи немаат
ресурси и политичко влијание сами да направат нешто за реализација на овие
проекти. Во Македонија нема синагога и затоа постои слаб религиозен живот.
Сепак, неодамна беше реновиран Еврејскиот центар во Скопје со план да се
направи синагога на последниот кат.
И така, како и многупати во минатото, судбината на овие два народа е

46
Central Europe Review, Remembering the Past Jewish culture battling for survival in Macedonia, Zhidas Daskalovski, 25 January 2000
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Отворањето на синагогата на последниот
кат од зградата на еврејската заедница.
Втор одлево надесно е Американскиот
амбасадор Ајник
испреплетена. Еднаш Димитар Влахов одржал судбоносен говор во турското
собрание и со тоа го овозможил доселувањето на Евреите во Палестина, а
вторпат Роберт Бадинтер ѝ помогна на Македонија во решавачките моменти
при распадот на СФР Југославија. Бадинтер тогаш беше претседател на
Уставниот суд на Франција и претседател на Комисијата формирана од ЕУ.
Бадинтеровата комисија, на изненадување на многумина, ја даде својата
оцена кои републики од бивша Југославија ги исполнуваат условите да бидат
признаени како независни држави. Според оцената на Комисијата, тоа се
Македонија и Словенија. Во таа пригода Бадинтер им изјави на некои новинари
дека ѝ се оддолжил на Македонија за големото дело на Влахов од 1911 година.
Изгледа дека Иван беше судбински врзан со Евреите. Како дете постојано
се дружеше со нив, на студии исто така, а и како лекар најдобра соработка
остваруваше со Евреите Таџер и Садикарио. Татко му и брат му исто така
секојдневно се дружеа со Евреи. Брат му помина две години в затвор поради
идеите на ВМРО во ќелија со Евреин. Татко му се дружеше со Куртев, чие
ангажирање сериозно придонесе за спасувањето на Евреите од Бугарија од нивна
депортација. Во шеесеттите години, три години помина во лабораторијата на
познатиот американски научник, Евреин, Кенет Брингхаус, чие дело неговите
колеги проценија дека е вредно за Нобелова награда.

ПРИЕМОТ ВО МАНУ
Во 1997 година, му се оствари долгогодишниот сон. Го примија во Македонската
академија на науките и уметностите. Од октомври 1982 година беше член на
Њујоршката лекарска академија.
Цел живот учеше и работеше со академици како професорите Таџер во Македонија,
како и Бринкхоус во САД и Балуда во бившиот СССР. Децении поминаа, но не
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Сертификат за членство во Њујоршката лекарска академија на науките
му беше дадена шанса да го одбрани докторатот. Тоа што е роден во Ќустендил
и што 9 години од животот проживеал во Бугарија, брат му што бил 2 години
в затвор за самостојна Македонија и секако што татко му бил во кочанските
чети заедно со Куртев, го жигосаа за цел живот. Знаеше и дека службите за
безбедност водат досиеја за него и за членовите на неговото семејство. Конечно,
приемот во МАНУ за него беше
компензација за неправдата нане
сена од Медицинскиот факул
тет и активностите на безбед
носните служби против него и
неговото семејство. Не му беше
дозволено да докторира и да стане
професор, но стана академик. Како
академик, стана главен истра
жувач во два проекта. Првиот
насловен како „Антимикробната
и антитромботичната активност
на антибиотиците“. Во текот
на проектот Иван почина и
МАНУ посмртно ја издаде мо
нографијата „Инфекции, хемо
статски нарушувања и анти
биотска терапија кај болни на
хемодијализа“ од авторите Иван
Дејанов, Момир Поленаковиќ и
Петар Дејанов.
Монографија од проектот во МАНУ
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Вториот проект под водство на Иван беше за
Еколошките промени на Преспанското Езеро
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При приемот во МАНУ одржа пристапно предавање насловено како „Личното,
општественото и општочовечкото во работата на лекарот“. Предавањето му го
посвети на неговиот прв учител, академик Исак Таџер.47
47

Пристапни предавања, прилози и библиографија, XIII, МАНУ, Скопје 2000, 35-49.
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Најважен проект на Иван по неговиот
прием во МАНУ беше работата
на проектот за „Стратегија за уна
предување на здравствената заштита на
населението во република Македонија
до 2010 година“. Носители на проектот
беа МАНУ и Министерството за
здравство. Експертскиот тим кој го
раководеше изготвувањето на Страте
гијата за здравство е формиран на 13
март 2000 година. Во Стратегијата
Иван ќе го вгради севкупното медицин
ско познавање, целиот свој хуманизам,
љубовта кон природата и желбата за
еколошки чиста средина во Македонија.
Стратегијата за македонското
здраство до 2010 година, под
покровителство на МАНУ и
Министерството за здраство
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Експертскиот тим кој учествуваше во донесувањето на стратегијата
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Во предговорот, академик Ефремов истакнува:
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ФОРМИРАЊЕТО НА СОВЕТОТ НА
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ
Иван иако се пензионира, не заврши со своите активности. Остана активен во
Македонско-израелското друштво и првпат се ангажира во предизборието во
1998 година. Еден е од оснoвачите на Советот на интелектуалците на ВМРО
заедно со академик Никола Кљусев и академик Блага Алексова во октомври
1997 година.
Сакаше да покаже дека и во опозицијата има интелектуалци, да го негира
дотогашното тврдокорно мислење дека интелектуалци има само во Сојузот на
комунистите.
Иван беше убеден дека влијанието на овој Совет во иднина ќе има сѐ поголема
и поголема улога во општеството.
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Во јануари 1999 година во Ватикан, по иницијатива на папата Иван Павле
Втори, се одржа Втор пресинодијален симпозиум на влезот во новиот милениум.
Идејата на папата за свикувањето на овој Симпозиум беше во социјалните,
политичките и културните промени во светот во периодот по паѓањето на
Берлинскиот ѕид и паѓањето на комунизмот во Европа. Папата беше разочаран
од резултатите во социо-политичката и културната сфера во Европа, и покрај
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паѓањето на комунизмот и Берлинскиот ѕид. Еден од поканетите предавачи на
овој Симпозиум беше и Иван, но поради тежината на болеста, не можеше да
може да патува во Рим. Со недели ги подготвуваше материјалот и предавањето
за Ватикан, но на крајот болеста го попречи за тој настап. Со бискупот Хербут
со недели дискутираа за предавањето што Иван требаше да го презентира во
Рим. Бискупот му носеше голем број книги од својата библиотека, а и Иван
располагаше со бројна литература.
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СМРТТА НА ИВАН
На 10.7. 2001 година, исцрпен од долготрајната борба со жолтицата од типот Б и
сите можни нејзини компликации како хроничен хепатитис, цироза и карцином
на црниот дроб, Иван почина на 69-годишна возраст. На погребот чиниш цело
Скопје и Македонија дојдоа да се простат од него. Ги обедини сите. Дојдоа и
професори, и медицински сестри, и болничари. Дојдоа Македонци, Албанци,
Срби, Турци и Евреи. Служба одржа и православен и католички свештеник.
Во МАНУ говори за животот и делото на Иван говореа академици, како и
Деканот на Медицинскиот факултет. Академик Матеја Матевски во својот
говор истакна.
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Иван и академик Поленаковиќ се познаваа и соработуваа со децении. Заедничка
желба им беше да им помагаат на болните со гломерулонефритиси, со акутна,
хронична бубрежна слабост и со проблеми со хемостазата. Некои болни беа
склони на крвавења, некои на тромбози, а Иван и Момир бараа начин да ги
вратат во секојдневниот живот, да ги вратат на работните места, во семејството.
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И Деканот на Медицинскиот факултет, проф. Јордан Савески, со пиетет се
потсети на Иван, на неговите достигнувања, како и на заедничката работа.
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Во името на Републичкиот завод за трансфузија, говореа директорката на
Заводот д-р Мими Благоевска и долгогодишната соработничка на Иван од
Одделот за хемостаза, д-р Костовска.
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Д-р Костовска, покрај сеќавањето за заедничката работа со Иван и решавањето
на сложените случаи, истакна дека во иднина Одделението за хемостаза ќе го
носи името на Иван.
Говор на гробот му одржа и професор Аврам Садикарио, голем почитувач
на работата на Иван. Се познаваа со децении. Иван знаеше за храброста и за
проблемите со кои се соочуваше Аврам. Знаеше за голготата низ која помина
Садикарио во Бугарија за време на Втората светска војна. За неговиот престој
во бугарски логор. За проблемите низ кои поминаа заедно Аврам и Жамила
по војната, кога не им беше дозволено да ја официјализираат својата љубов и
врска. Иван знаеше и за дилемите кај овие прекрасни луѓе кога Аврам отиде
за прв и последен пат во Израел. Аврам беше емотивен, па нели беше поет.
Беше воодушевен од новата, млада, просперитетна држава. Имаше желба да се
пресели во Израел, но Жамила не се согласуваше да ја напуштат Македонија.
Сакаа на стари години заедно да одат во синагога за време на еврејските
празници. Како млади беа комунисти и атеисти, но со годините религијата и
црквата почнаа да им значат сѐ повеќе. Чувствуваа голема празнина во своите
души што нема синагога во Македонија. Многу се израдуваа кога горниот кат
во зградата на еврејската заедница се адаптира во синагога. Рабинот од Белград
доаѓаше неколку пати годишно, а тие денови за нив двајцата беа вистински
празници. Иван знаеше и за звањето почесен член на Француската академија
што Аврам го доби во 1984 година и ова престижно звање на неговиот
долгогодишен пријател, колега и побратим го направи мошне горд. Создаваа
заеднички медицински, општо-човечки трудови. Со тешки напори се изборија
за почетокот на градбата на новиот објект за педијатрија. Иван беше разочаран
од нереализираниот проект за изградба на клинички центар на Зајчев Рид. Со
месеци со Бојаџиев, Ставриќ, Јуруковски работеа макотрпно за изградбата на
новиот центар, кој требаше да даде нов квалитет во лекувањето на болните.
За жал, трудот што ги преокупира со месеци остана нереализиран. Љубе
Гиговски, еден од раководителите во градежната компанија „Пелагонија“ во
тој период, се сеќава дека постоела и студија, но дека работата запнала околу
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средствата. Изградбата на новата зграда на педијатрија исто така биле закочена
во лавиринтите на администрацијата. Иван и Аврам оделе, молеле, ургирале
за да се реализира овој значаен проект. Децении децата, нивните родители и
персоналот се лекуваа и работеа во бараки од по земјотресот, во неадекватни
услови. Во тој период, Иван често контактираше со Тихо Арсовски, влијателен
архитект во Заводот за урбанизам. Со негова голема помош и ангажирање се
изгради новата педијатрија и болните деца конечно можеа да се префрлат во
нови и поубави простории.
Иван, Аврам, Жамила, Сами, новинарот Гајдов и архитектот Сергеј Тодоров,
во 1998 година со денови работеа на говорот кој Иван и Сами требаше да го
презентираат во Вашингтон за жртвите на холокаустот во Македонија, за
депортацијата на Евреите во 1943 година во логорот на смртта во Треблинка
и за вредноста на нивните материјални загуби. Во наредните години тоа беше
база врз која ќе се направи Фондот за изградба на Меморијалниот центар за
жртвите на холокаустот од Македонија. И конечно, во 2011 година, десет
години по смртта на Иван, се отвори Центарот и почна постепената реализација
на проектот на Иван, Аврам, Жамила, Гајдов и на другите ентузијасти околу
нив. Ретко кога Македонија била присутна во светските медиуми во позитивна
конотација, како во март 2011 година. Аврам во говорот на погребот на Иван
над неговиот гроб не можеше да ја скрие својата тага.
Инаку, Аврам беше и голем поет, со објавени повеќе збирки поезија, од кои за
неколку и македонско-израелското здружение помогна во нивното печатење.
Аврам во 1984 година беше избран за надворешен член на престижната
Француска академија за науките и уметностите, Во тој период втор од бивша
Југославија.
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА МЕМОРИЈАЛЕН
ЦЕНТАР НА ХОЛОКАУСТОТ ПО СМРТТА НА ИВАН
Како да се појави божја сила која по смртта на Иван ги движеше работите во
посакуваната насока. Ни конфликтот во 2001 година, а до кој и не мораше да
дојде доколку веќе беше изграден Меморијалниот центар и функционираше,
ни економската криза во светот и Македонија од 2008 година, ни промените на
четири влади не ја спречија изградбата на Центарот.
И по неговата смрт, продолжи неговото дело. Во декември 2001 година, 6 месеци
по неговата смрт, официјално беше објавена Стратегијата за унапредување на
здравствената заштита.
Во април 2002 година, со одлука на Владата на Република Македонија, беше
формиран Фонд на холокаустот. Средствата од Законот за денационализација
кои им припаѓале на Евреите транспортирани во Полска, му беа префрлени на
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Фондот на холокаустот. Премиерот Љубчо Георгиевски го одржа ветувањето
дадено во неговиот говор одржан на Форумот за холокаустот, во Стокхолм
2000 година.
Од 2005 година започна изградбата на Меморијалниот центар на холокаустот.
На 1 и 2 септември во Скопје се одржаа повеќе манифестации и свечености
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по повод поставувањето на камен-темелникот на Меморијалниот центар
на холокаустот на Евреите на Македонија. Во МАНУ се одржа свечена
академија, на која говореа тогашниот претседател на МАНУ академик Цветан
Грозданов, тогашниот претседател на Собранието на Република Македонија
г-дин Љупчо Јордановски, претседателот на Фондот на холокаустот на Евреите
од Македонија проф. Самуел Садикарио и други гости. На 2 септември 2005
година, тогашниот премиер на владата на Република Македонија г-динот Владо
Бучковски го постави камен-темелникот на Меморијалниот центар.

Поставување на камен-темелникот на Меморијалниот центар, на горната
слика премиерот Владо Бучковски, на долната слика Претседателот на
Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија Самуел Садикарио
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Градбата на Меморијалниот центар го привлече вниманието не само на
македонската јавност туку и во регионот. Исто така, и во самиот Израел. При
посетата на Македонија, израелскиот министер за надворешни работи Либерман
изрази желба и го посети Меморијалниот центар на холокаустот во градба.

Израелскиот министер за надворешни работи Либерман, прв од десно, во
посета на Меморијалниот центар во градба
Меморијалниот центар, уште недовршен, почна да се користи за манифестации
како изложби, промоции на книги и сл.

Отворање на изложбата „НОВИ СВЕДОЦИ НА ХОЛОКАУСТОТ 3“ во
Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија
На 11 март 2011 година, по повод свеченото отворање на Меморијалниот
центар, говор одржаа македонскиот премиер Никола Груевски и израелскиот
вицепремиер Моше Јалон. Настанот беше забележан во повеќе медиуми.
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Премирот Никола Груевски на отворањето на Меморијалниот центар на
холокаустот
Македонскиот премиер Никола Груевски го запали вечниот оган во Скопје на
10 март 2011 година, во сеќавање на Евреите од Македонија кои беа убиени во
концентрационит камп во Треблинка.48 Холокауст меморијалниот центар беше
отворен во четврток, во сеќавање на заедницата што беше уништена за време на
Втората светска војна, во присуство на високи представници, претседателите на
Македонија, Албанија и Црна Гора, вице-премиерот на Израел и претставници
на различни религиозни заедници.
Модерен, повеќе-милионски објект се издига во срцето на она што порано беше
Еврејско маало, во центарот на македонскиот главен град Скопје. Изграден е
од еврејската заедница на Македонија, која денес брои стотина членови. На
македонските Евреи им помогна законот за денационализација од 2002 година,
за да го повратат имотот. Овој закон се смета за еден од најдобрите во Европа. На
церемонијата на Македонија ѝ беше оддадено признание за овозможувањето за
враќањето на имотите што Евреите ги загубија за време на холокаустот. Каментемелникот на музејот беше положен во 2005 година.
Лилјана Мизрахи, претседател на локалниот Фонд на холокаустот кој го
започна проектот, ја отвори церемонијата, читајќи одделни имиња на жртвите и
објасни дека музејот ќе го зачува сеќавањето за Евреите од Македонија, не само
за нивната смрт, туку и за нивните животи и за цивилизацијата што исчезна со
нив.
Во своето обраќање, македонскиот претедател д-р Ѓорѓе Иванов укажа на
долгата историја на заедничко живеење меѓу Македонците и Евреите и на
нивната заедничка судбина. Нагласи дека загубата по убивањето на Евреите
откина дел од Македонија и дека на еврејските улици во Скопје, Битола и Штип
настапи тишина по војната.
Директорот за истражувања на Светскиот еврејски конгрес, Лоренс Вајнбаум,
48

Source from European Jewish Press, 10 March 2011
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нагласи дека ниедна еврејска заедница во Европа не настрадала во толкав
степен како македонската.
Говорејќи за македонскиот принципиелен став за враќање на имотите и за
непоколебливото пријателство со Евреите и државата Израел, тој рече. Во
поголемиот дел на современа Европа, умрените Евреи се почитуваат, но живите
не. Вие ги почитувате и умрените и живите и постапувајќи така, Вие сте пример
и останатите земји да се стремат кон тоа.

Македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов и неговата сопруга Маја во
Меморијалниот центар на холокаустот, март 2011 година.
Оваа политика кулминираше со депортацијата во март 1943 година на околу
7 200 Евреи во германскиот логор на смртта во Треблинка, од кој никој не се
врати. Околу 98% од Евреите беа убиени. Единствени преживеани се оние кои
ја избегнаа депортацијата одејќи во партизани.
Во април 1941 година, Македонија, тогаш дел од Југославија, беше окупирана
од бугарската војска. Во спротивност на политиката водена дома, Софија
воспостави режим на терор и на ограбување на македонските Евреи.
„Новости“ од Загреб објави прилог за отворањето на Меморијалниот центар.
Во прилогот се нагласува дека идејата за ваков Центар е на Иван Дејанов.
Свечено е отворена монументалната зграда на Меморијалниот центар во
Скопје, кој им е посветен на жртвите на холокаустот. Организирани се низа
активности на 8 Март – свечена седница на македонската Академија на науките
и уметностите, промоција на книга и отворање фото изложба
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Урните се пренесени во Музејот на град Скопје

9 март – пренесување на урните со пепел на убиените Евреи во логорот во
Треблинка од Битола и Штип во Скопје
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Во зградата на Македонската опера и балет е одржана комеморативна
академија, говор на Претседателот Ѓорге Иванов и предадена плакета на
праведниците.
10 март – урните се пренесени во новиот Меморијален центар на холокаустот,
каде што е запален и вечен оган и одржан кадиш. Одржани се многубројни
говори на македонските политичари и на уважените гости од странство.
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Разгледување на зградата на Музејот

Отворена е изложба на Сара Ајник, сопруга на американскиот амбасадор во
Македонија
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За 11 март предвидено е полагање на венци во Монопол-от, на гробиштата и на
споменикот на паднатите борци.
Идејата за изградбата на Меморијалниот центар потекна од академикот Иван
Дејанов, а овозможена е со донесување на Законот за денационализација во
2002 година и со формирање на посебниот Холокауст фонд за Евреите од
Македонија со средства од имотите на убиените Евреи, без живи наследници, и
во соработка со еврејската заедница на Македонија.
Покрај еминентни гости од целиот свет, од еврејските заедници од бивша
Југославија,од Израел, на отворањето присуствуваа проф. Огнјен Краус,
рабинот Луциано Прелевиќ во име на еврејската општина, др. Мелита Своб во
име на здружението Холокауст на преживеаните Евреи во Хрватска и во име
на на светското и европското здружение на преживеаните, како и Ана Лебл,
претседател на еврејската општина во Сплит.
Меморијален центар на жртвите на холокаустот во Македонија
Википедиа
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Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија е во чест на
холакаустот на 7 148 Евреи од Македонија, како и за историјата на Евреите на
Балканот, а се наоѓа во Скопје, главниот град на Република Македонија.49
Меморијалниот центар е мултимедијален центар, а се состои од неколку
функционални единици. Изградбата започна во 2005 година. Центарот се
наоѓа во Еврејското маало во Скопје, кое беше центар на животот на Евреите
во градот сѐ до депортирањето на Евреите. Музејот на холокаустот се наоѓа
наспроти Музејот на македонската борба, кој е на брегот на реката Вардар.
Меморијалниот центар на Евреите од Македонија беше официјално отворен
на 10 март 2010 година, точно 68 години откога фашистите ги депортираа
македонските Евреи во логорот на смртта во Треблинка.
На отворањето присуствуваа високи претставници од Македонија, Израел и
други држави, како македонскиот премиер Никола Груевски, македонскиот
претседател Ѓорѓе Иванов, вицепремиерот на Израел Моше Јалон,
претседателите на Албанија Бамир Топи, на Црна Гора Филип Вујановиќ,
како и членови на Кнесетот, религиозни лидери и дипломати. Отворањето на
Центарот предизвика големо внимание. За само 3 дни беше посетен од над
3 000 посетители.

49

Википедија
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Прилог по повод отворањето на Меморијалниот центар се појави и на Би-би-си
Последните преживеани од холокаустот, да го зачуваме сеќавањето за нив
Од Нарк Ловен, Би-би-си вести, 27 ноември 2011 година, Македонија

Жамила Колономос во интервјуто за Би-би-си
Две извонредни жени одвоени стотици километри една од друга, доволно
среќни за да го преживеат холокаустот – едната станува славна пијанистка,
а другата се борела со Титовите партизани. Жамила Колономос се сеќава,
гледајќи ги пополека старите фотографии на кои ги препознава членовите на
својата фамилија.
„Мајка ми Естеф, мојот татко Исак, започнува пополека таа, потоа моите браќа
и сестри. Ги кажува сите по име, 18 нејзини роднини убиени во холокаустот.
Само мене не ме одведоа. Јас дури не се ни поздравив со нив. Тешко ѝ паѓаат
сеќавањата. Јас го преживеав холокаустот, приклучувајќи се на движењето на
отпорот.“
Жамила Колономос е еден од ретките Евреи останати во Македонија – земја
која загуби 98% од еврејското население, највисок процент од каде било во
светот. Застанав во нејзината куќа на патот до новиот Меморијален центар на
Холкаустот.
Вресок
На возраст од 89 години, таа е една од ретките која се сеќава на депортацијата на
македонските Евреи, пратени од бугарските окупациони власти во нацистичкиот
логор на смртта во Треблинка во Полска. Жамила се спасила, благодарение на
придржувањето на движењето на отпорот на Титовите партизани.
Кога се присетува на минатото, нејзините љубезни очи одеднаш се стеснуваат
и налутен поглед го прекрива нејзиното старо лице. „Не можам да ги заборавам
вресоците кога пристигнаа војниците“, шепоти таа. „Сѐ уште ги сонувам. И
сега, дури и кога се смеам, нешто се кине во моето срце.“
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Студените, тесни возови преполни со Евреи ги носат од Балканот, преку
Централна Европа за Полска. Тие можеби и поминале низ еден друг логор –
Плазов, непосредно до Краков.
Дозволено да преживее
Тоа беше баба ми, Наталиjа Карп,
која беше однесена во 1943 година.
Таа беше млада, убава пијанистка од
Краков. Со сестра ѝ се обидуваа да
се спасат од обрачот, бегајќи преку
околните планини. Не успеаја. Беа
пратени во Плазов, со цел да бидат
убиени. Командантот на логорот
имаше една добра особина, во
инаку бруталниот карактер, а тоа
беше љубов кон музиката. Вечерта
кога баба ми пристигна, беше
неговиот роденден.
Наталија Карп преживеа и свиреше на
Ѝ наредија на младата пијанистка
концерти и на 90 години
од Полска да свири на забавата.
По многу години, таа ми раскажа
колку била револтирана од командантот на логорот. Бил облечен во бела
униформа, во друштво на убави жени. Не свирела четири години додека се
криела. Командантот одеднаш се свртел кон неа и ѝ викнал да свири.
Го одбрала „Ноктурно“ од Шопен, во C минор, дело полно со тага. Кога
завршила, командантот се завртел и рекол: „Таа ќе живее“. „Не без мојата сестра“,
храбро му одговорила баба ми. „И таа ќе преживее, исто така“, ѝ одговорил
командантот. Десет месеци двете сестри останале во логорот во Плазов. После
тоа ги однеле во Аушвиц Биркенау, каде што повторно преживуваат.
Храброст
Кога заврши војната, баба ми се пресели во Лондон. Таму продолжи со успешната
кариера како пијанистка. Наталија продолжи да организира концерти и на
деведесет години. Се сеќавам како грациозно се движеше кон пијаното. Во јули
2007 година, таа почина на 96-годишна возраст. Една од најважните страници
во историјата на европските Евреи е затворена, рече рабинот на нејзиниот
погреб, додека ние го слушавме „Ноктурно“ од Шопен во нејзина чест, она
истото што ѝ го спаси животот.
Животот во логорот ја направи баба ми поцврста, со голема желба да преживее,
храброст на која секогаш ќе ѝ се восхитувам.
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Неискажани страдања
Сѐ до крајот, таа изгледаше помлада одошто беше, секојпат способна да се
сеќава до детали за минатото. Таа патуваше, се забавуваше и возеше кола и
на деведесетгодишна возраст. На концертите носеше кратки ракави за да се
гледаат бројките истетовирани во логорот на нејзините раце.
Секој од преживеаните... ја пренесува на следните генерации одговорноста да
се сеќаваат и да информираат и да обезбедат приказните никојпат да не замрат.
Беше силна, го сакаше животот, беше непобедлива. Изгледа дека дури и избра
кога да умре, одеднаш, за да не се измачува со болести.
Гледајќи го милото лице на старата македонска еврејка Жамила, во него имаше
многу и од лицето на баба ми, исто така.
И двете беа луцидни и полни со топлина. Едната се спаси од ужасите на
логорот, но ја загуби целата фамилија. Другата се спаси од смртта, но мораше
да помине низ стравотиите на Плазов и Аушвиц. И двете издржаа неискажани
страдања, секоја на посебен начин. Секогаш ќе чуствувам длабока поврзаност
со преживеаните – Жамила меѓу нив. Со секоја реченица, со секоја слика што ја
црташе, можам да ја видам баба ми на нејзиниот пат до логорот и ќе можам да
ја замислувам со децении во нејзиниот стан во северен Лондон како ми кажува
анегдоти додека ја јаде пилешката супа.
Секој од преживеаните, кој ја преживеал агонијата на холокаустот, нека им ја
пренесе одговорноста на следните генерации за да помнат и да информираат, и
да се обезбедат дека приказните нема да умрат.
За Жамила, за Наталија, и за милиони други.
Иван, проф. Сами Садикарио и Љубомир Гајдов, се заложија познатиот светски
економист Исак Адижес да биде примен во МАНУ. Со големо задоволство во
март 2011 година тој ја прифати поканата да присуствува на отворањето на
Меморијалниот центар. Одржа многу емотивен и забележителен говор.
Говорот на Адижес во МАНУ по повод отворањето на Меморијалниот центар
во март 2011 година:
Почитувани членови на Македонската академија на науките и уметностите,
членови на дипломатскиот кор, дами и господа,
Најраното сеќавање во мојот живот, кога имав пет години, е како седам и си
играм на подот, гледајќи ја мајка ми како плаче. Таа пришиваше жолта ѕвезда
на моите алишта.
Се сеќавам како одам по калдрмата, камена улица која води во концентрациониот
камп во Монополот, фабриката за цигари. Тоа беше долг пат за петгодишно дете.
Ние пешачевме од Камениот мост, кој имавме обичај да го нарекуваме Еврејски
мост (еврејското гето беше блиску до него), па сѐ до концентрациониот камп.
Се сеќавам дека бев гладен цело време во логорот. Секој ден, еднаш дневно,
ни даваа супа од грав, но тоа беше топла вода со само неколку зрна грав. Јас
имав обичај да плачам од прегладнетост. Баба ми Џентил Калдерон, душата да
ѝ почива во мир, ми ја даваше нејзината порција, велејќи ми: „Јади синко, jас и
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така сум стара и ќе умрам.
Бидејќи бев гладен, барав храна насекаде. Во фабриката имаше фонтана. Таа сѐ
уште е таму. Имаше златни рипки во фонтаната. И како гладно дете, посакав да
фатам некоја риба. Бугарскиот војник со кундакот од пушката ме удри в лице.
Го загубив видот на левото око и почна двојно да ми се гледа.
Какво е тоа човечко суштество кое со кундакот на својата пушка ќе удри
во лицето на петгодишно дете? Се сеќавам како фашистичките војници ги
сместуваа во вагоните дедо ми, баба ми, моите вујковци и братучедот, кој исто
така имаше пет години. Во вагоните кои ќе ги однесат до нивната смрт.
Сѐ уште можам да го слушнам беспомошното плачење на мајка ми која мавта
со раката и се збогува за последен пат со целата нејзина фамилија. Ниеден не
се врати. Сите тие изгореа и се пеплосаа во гасните комори во Треблинка. Како
може некој да ја објасни оваа трагедија кога луѓето ги убиваат само затоа што
имаат одредени религиозни верувања, или пак му служат различно на Господ?
Како да се објасни дека светот го гледаше тоа што се случува и дозволи да се
случи? Но, тоа се случува и сега, додека сме тука. Луѓето не ги горат во печки,
но ги силуваат, ги измачуваат и ги убиваат во Африка, во Азија, и тоа само
поради тоа што се различни. И тоа може повторно да му се случи на еврејскиот
народ. А кога ќе се случи, тоа ќе биде од поголем обем отколку во минатото.
Хитлер ниту се срамеше, ниту ги криеше целите да ги уништи Евреите. Светот
му дозволи да го реализирa сопствениот план.
Денес претседателот на Иран постојано го повторува планот да го збрише
Израел од картата на светот и развива нуклеарно оружје кое може да му помогне
во остварувањето на неговиот план. Ќе гледа ли светот што се случува, за да
изгради подоцна нов Меморијален центар? Ваквите трагедии, каде што луѓето
убиваат други луѓе, ќе се повторуваат сѐ додека ние не станеме толерантни на
разликите, сѐ додека не ги признаеме и не ги славиме разликите.
Што ја прави Америка успешна? Тоа не е нејзината големина. Други земји се
и поголеми од неа, па не се успешни. Тоа не се ниту нејзините природни, ниту
рудните богатства. Па што е тогаш?
Тоа е културата живеј и дозволи им на другите да живеат. Култура на
толеранција и на славење на националните разлики. Најголемото богатство за
некоја држава е не што таа има, туку што е таа. Тоа е културата на заемно
разбирање и респект помеѓу различните религиозни, национални, етнички
елементи кои го сочинуваат општеството. Јас сум почестен што сум овде да го
поддржам отворањето на овој музеј, кој не е само музеј за сеќавање на жртвите
на фашизмот, на слепиот национализам. Со зачувувањето на сеќавањето за
жртвите, ќе се промовира толеранција, заедничко разбирање на националните
различности и ќе се промовира хуманоста.
Можеби спомените на мојата фамилија и на македонските Евреи коишто
живееја во Македонија повеќе од 500 години и потоа беа уништени во печките
во Треблинка ќе живеат со нас. Можеби нивната смрт за нас е мисија да не
дозволиме никогаш да не се повтори. Никому. Амин.
173

Иван Дејанов - живот и дело

Затоа што ги знаеме трагедиите од минатото, треба да бидеме храбри да не се
повторат во иднина. Кој не го знае минатото, многу лесно може да ги повтори
грешките во иднината. Очекувам Музејот на толеранцијата во Скопје да биде
и центар за образование каде што културата, не само толеранцијата, туку и
меѓусебното почитување ќе станат мантра на нашето живеење.
Сакам овде да им се заблагодарам на Лилјана и Виктор Мизрахи кои храбро и
со голема посветеност придонесоа за создавањето на Музејот на толеранцијата
и со тоа придонесоа не само никогаш да не се заборават тие што страдаа,
туку никогаш да не се заборави какви можат да бидат трагедиите кога нема
толеранција и со тоа да се спречат трагедиите во иднина.
Говорите на Адижес во Скопје во 2011 година, на Медлин Олбрајт, на Иван и
Сами Садикарио во 1998 година во Вашингтон, не говорат само за жртвите,
за човечките, емотивни и материјални жртви за време на холокаустот туку,
што е најзначајно, поентираат за обврската да се изградат институции во кои
секојдневно на младите луѓе од најразлични националности ќе им се укажува
на она до што може да доведе нетолеранцијата.
Постојано во бугарското општество се водат полемики за улогата на царот
во депортацијата на Евреите за време на Втората светска војна. Едни го
претставуваат како тој да ги спасил Евреите. Таков е случајот со Самуел
Ардити, автор на книгата „Човекот кој го изигра Хитлер“, цар Борис – гонител
или пријател на бугарските Евреи“. Во книгата, авторот во позитивно светло ја
претставува улогата на бугарскиот цар. За разлика од него, исто така бугарска
еврејка, Леа Коен, е со спротивставени сфаќања. Таа во текстот „Апокриф за
цар Борис“, објавен во списанието Биограф бр. 2 од 2011 година, повлекува
цела лавина дискусии за улогата на царот во депортацијата на македонските и
на Евреите од Тракија во март 1943 година. Во списанието „Литературен клуб“
од март 2008 година, Леа Коен укажува и на тоа дека ниту претседателот Жељу
Желев во деведесеттите години во Меморијалниот центар на холокаустот во
Вашингтон, ниту Петар Стојанов во 2000 година на Конференција за Холокаустот
во Стокхолм биле третирани како претставници на земја-спасителка на Евреите
во војната. Таа укажува на уште еден случај од 2003 година, кога во Тел Авив
веќе поставената спомен-плоча во чест на цар Борис како спасител на Евреите
е отстранета и заменета со биста во чест на депортираните македонски и
тракиски Евреи. Ова го направила Комисијата на чело со Моше Бајски, член на
Израелскиот кнесет (собрание).
Леа Коен е бугарска Еврејка родена во Софија. Се школувала во Софија и во
Утрехт, Холандија. Била пратеник во Бугарското собрание. Била амбасадор на
Бугарија во Белгија и во Швајцарија. Член е на бугарскиот и швајцарскиот сојуз
на писатели и на ПЕН клубот. Автор е на осум романи, пиеса и повеќе раскази. На
30 декември 2012 година, во бугарскиот весник „24 часа“, новинарката Силвија
Авдала напишала текст со потценување за Скопскиот музеј на холокаустот.
Насловот на написот е „Македонскиот меморијален центар има сериозен
174

Иван Дејанов - живот и дело

проблем, а тоа е дека е празен“. Леа достојно ќе ѝ одговори на авторката на
текстот дека и доколку Центарот е празен, тоа е поради тоа што во 1943 година
бугарските војски го уништиле или опљачкале еврејскиот имот во Македонија.
Леа Коен веќе на 9 јануари 2013 година остро ѝ одговара дека Скопскиот музеј
во градбата е усогласен со тие во Вашингтон и во Ерусалим. Исто така дека е
заеднички проект на Американската, Германската и Македонската влада. Во
Музејот се наоѓаат документи кои јасно укажуваат на учеството на бугарската
власт, од тоа време, во депортацијата.
На отворањето на Меморијалниот центар дојде и делегација на Визенталовиот
центар од Лос Анџелес, предводена од Шимон Самуелс, директор за
меѓународни односи.
Директорот за меѓународни односи на центарот „Симон Визентал“ д-р Шимон
Самуелс, се обрати на церемонијата организирана од Владата, од Фондот
на холокаустот и од еврејската заедница во Македонија. Се одбележа 48-та
годишнина од депортацијата во Треблинка на над 7 000 Евреи, од кои една
третина се деца и сите се убиени. Церемонијата беше по повод отворањето на
импресивниот Центар и музеј на холокаустот, изграден во Скопје, со помош на
нашата Влада и враќањето на имотите одземени од бугарските окупатори.

Почит на урните со пепел

Вечен оган пред Меморијалниот
центар

Господине претседател на Република Македонија, господине премиер на
Република Македонија, Министри, претставници на македонската еврејска
заедница, лидери на религиозните заедници, дипломатски претставници,
дами и господа, Ви благодарам на поканата да Ви се обратам како директор
за меѓународни односи на центарот „Симон Визентал“, меѓународна еврејска
организација за човекови права, со над 400 000 членови, лоцирана во Лос
Анџелес.
Ние го носиме името на нашиот ментор Симон Визентал, кој доведе над 1 100
нацисти пред лицето на правдата.
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Обраќање во Македонската опера Д-р Шимон Самуелс со претседателот
Ѓорѓе Иванов

Д-р Шимон Самуелс со македонскиот премиер Никола Груевски и со Господин
Господин Стефан и реис ул улема Сулејман Реџепи
Денес ние предаваме за холокаустот и сме консултанти на Обединетите нации,
УНЕСКО, Советот на Европа, Советот за европска безбедност и доработка и на
Организацијата на американските држави.
Мојата прва асоцијација за Македонија беа приказните за Александар
Македонски. Во Талмудот се кажува за неговата расправа со високиот
свештеник на храмот во Ерусалим, Шимон Ха Цадик, и одбивањето на
свештеникот да го стави ликот на Александар во храмот. Со векови Александар
беше најпопуларното име кај Евреите и на Медитеранот.
Мојата втора врска со оваа земја беше кога како студент се враќав во мојот
роден Лондон, по мојот престој во Ерусалим.
Беше 26 јули 1963 година. Го напуштивме Скопје и бевме на околу 30 километри
надвор од градот, кога земјотресот го разруши.
Третпат се сретнав со Македонија кога учев за скриената историја за
холокаустот, за судбината на евреите од Македонија и Тракија. За една стара
заедница од над 7 000 Евреи, од кои помалку од 150 души преживеаја криејќи
се, или како партизани, но со највисок процент на жртви, повисок и од тој од
95% во Литванија.
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Мојата четврта врска со Македонија е за време на Европската пролет и распадот
на Југославија, кога изгледаше дека ќе се стабилизира европската демократија
и сигурност. Македонскиот народ, како и еврејскиот пред педесетина години,
влезе во светската историја и географија, и неговиот суверенитет и идентитет
заслужуваат да бидат признаени. Лекциите за холокаустот во Вашата земја
мора да служат како ран систем за предупредување за Вашите соседи, каде
што антисемитизмот и негирањето на холокаустот повторно се пројавуваат.
Поради овие работи, ние ѝ предлагаме на Владата да побара членство во
меѓународните сили за едукација и сеќавање за холокаустот. Предлагаме да
повикате за презентации од целиот свет за холокаустот на Балканот што ќе
бидат изнесени овде во Скопје, во овој прекрасен Меморијален центар, можеби
на 70-годишнината од депортацијата на Евреите, во 2013 година.
Како бедем на Западот, природното место на Македонија е во НАТО. Сонцето
на Вашето национално знаме наскоро ќе засвети меѓу останатите ѕвезди на ЕУ,
каде што Вие сте кандидати во следната рунда на проширување. Таму Вие ќе
придонесете со Вашата мудрост и со богатото наследство.
Центарот „Симон Визентал“ со нетрпение очекува да соработува со Македонија
и со нејзината еврејска заедница во иднина.
Благодариме на поканата на оваа ветувачка средба.
По повод отворањето на Меморијалниот центар, беа објавени написи во повеќе
медиуми, меѓу кои и во „Нова Македонија“, од 11 март 2011 година.
Музеј што буди спомени, центар што предупредува
Нова Македонија, 11 март 2011 година
Репрезентативниот објект се простира на површина од 2 700 метри квадратни
и е изграден со средства од имотите на семејствата на убиените македонски
Евреи што немаат наследници. - Средствата беа собрани во Фондот на
холокаустот, кој претходно работеше на имотноправните прашања поврзани
со денационализацијата на земјиштето каде што е изграден центарот. - Идејата
за меморијал на холокаустот во Македонија потекнува од академикот Иван
Дејанов, некогашен претседател на првото Македонско-израелско друштво за
пријателство, а автори на модерниот проект се архитектите Мирко Андовски и
Никола Бошку, заедно со поголем тим стручни соработници.
Отворен Меморијалниот центар на холокаустот
Со солзи во очите и со растреперен глас, три возрасни дами на влезот во
Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија ги допираа
човечките силуети што држат рамки со фотографии на Евреите погубени во
логорот на смртта „Треблинка“. Секој наоѓаше понекој познат на регистарот
со имиња на еврејските домаќинства и секој имаше своја приказна, која тивко
си ја споделуваше со другите. Ваква слика, речиси на секој агол, можеше
да се забележи вчера на отворањето на Музејот на холокаустот во Скопје.
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Посетителите постојано повторуваа „спомени, спомени, спомени“, а потресната
атмосфера растеше, качувајќи се на секој кат од музејот погоре. Сликите на
познатите најмногу ме потресоа. Никој не им го знае името, ниту презимето.
Ова се членовите на семејството што моите родители го познаваа. Сега ми е
мило што имаат почивалиште - кратко истакна посетителка, која за време на
војната била дете. Церемонијата на официјалното отворање почна со внесување
на трите урни со пепелта од жртвите во „Треблинка“, чие почивалиште ќе биде
меморијалниот центар. Во поворка и со гардиска придружба, тие беа пренесени
од Музејот на градот Скопје, преку плоштадот и Камени мост. Постојаната
изложба на новоотворениот музеј низ подробен приказ на долгата историја на
еврејскиот живот на Балканот зборува за најстарата синагога надвор од Израел,
сместена на локалитетот Стоби, за животот на сефардските Евреи по нивниот
прогон од Шпанија во средниот век, за трагичното патување во логорот на
смртта „Треблинка“. Меѓу најдраматичните артефакти е железничкиот вагон,
еден од многуте што ги однеле македонските Евреи во смрт.
Да не се повтори
Холокаустот не почна со концентрационите логори, туку со антисемитизмот и
со ширењето на говорот на омраза по улиците. Затоа лекциите од холокаустот
се важни и денес, како што беа и пред 70 години. Западот мора да ги научи
лекциите од минатото и да покаже решителност во однос на современите закани.
Со овие зборови вицепремиерот на Израел, Моше Јаалон, го означи отворањето
на музејот, а премиерот Никола Груевски пред влезот на Меморијалниот центар
го запали вечниот оган. Хитлер можеше да ги спроведе своите планови затоа
што премногу добри луѓе одлучија да ги свртат главите и да погледнат во друг
правец, да се дистанцираат од болката и страдањата на своите соседи - изјави
вицепремиерот Јаалон.
НОВА НАДЕЖ
На отворањето беше прочитана декларација за мир, толеранција и
меѓурелигиско уважување усвоена на вчерашниот форум на верски лидери, која
ќе биде доставена до сите светски организации и до сите верски институции.
Церемонијата заврши со еврејски молитви Кадиш и Ел Рахамим. Рабинот Ендрју
Бејкер истакна дека по долги 68 години 7.148-те Евреи од Македонија добиваат
прикладен споменик. Ќе се молиме од нивните животи зачувани во нашите
сеќавања да искрсне надеж - рече рабинот Бејкер. Според претседателката на
Фондот на холокаустот на Евреите, Лилјана Мизрахи, од 2002 година почнала
истражувачката работа за секоја жртва, име по име, човек по човек, судбина
по судбина. Во 2005 година е поставен камен-темелникот на центарот, а во
декември 2007 година се обезбедени финансии за проектот.
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Еден од вагоните што ги однел македонските Евреи во Треблинка
Државниот архив на Македонија му отстапи на музејот 40 лични предмети
во 26 плика, кои ги оставиле Евреите во 1943 година, пред да бидат качени
во вагоните кај монополот во Скопје. Детска белезица, златна турска пара и
обетка и осум златни навлаки за заби се само некои од артефактите. Ракописот
на пликовите е последното нешто што го направиле тие луѓе пред да бидат
депортирани. Тие се автентични и за нас се навистина многу вредна колекција,
иако од 7.148 Евреи, овде имаме сведоштва од само 40 и среќни сме што се
зачувани - вели Лилјана Мизрахи од фондот на холокаустот на Евреите. Во
статијата ќе биде прикажан и вагон со кој Евреите биле носени во Треблинка.
Автор: Радмила Заревска
На 10 март во посета на Македонија дојде и г-ѓа Леа Шемтов, член на
Кнесетот, (собрание на Израел), а воедно и на Групата за пријателство меѓу
Израел и Македонија. Примена беше
и од потпретседателот на Собранието
Светлана Јакимовска, со која имала
срдечен разговор. Во официјалниот
извештај на Македонското Собрание е
забележано:
Светлана Јакимовска, потпретседател
на Собранието на Република
Македонија оствари средба со г-ѓа Лиа
Шемтов, претседател на Групата за
пријателство Израел-Македонија во
Кнесетот на Државата Израел
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Во рамките на официјалната посета на Република Македонија, по повод
отворањето на Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија,
г-ѓа Светлана Јакимовска, потпретседател на Собранието на Република
Македонија оствари работна средба со г-ѓа Лиа Шемтов, претседател на
Групата за пријателство Израел-Македонија во Кнесетот на Државата Израел.
На средбата гостите ѝ ги пренесоа на г-ѓа Јакимовска своите впечатоци од
церемонијата по повод свеченото отворање на Меморијалниот центар на
холокуастот на Евреите од Македонија, притоа нагласувајќи дека со овој
чин повторно се потврдуваат блиските и пријателски врски меѓу Република
Македонија и Државата Израел. Беше подвлечено дека Република Македонија
треба да претставува пример и за многу побогати и поразвиени земји во однос
на тоа како се справува со предизвиците на мултиетничкото општество, притоа
почитувајќи ги сите свои граѓани на достоен начин. Госпоѓата Јакимовска ги
информираше гостите за сите преземени чекори кои доведоа до реализација на
оваа хумана идеја со големо цивилизациско значење и истакна дека Република
Македонија секогаш настојувала да негува блиски пријателски и добри
севкупни политички и економски односи со Државата Израел. Република
Македонија уште во 2000 година го донесе Законот за денационализација во
кој се содржани 4 посебни одредби кои се однесуваат на враќање на имотите
на Евреите и Еврејската заедница во Македонија. Законот има одредба за
репатријација на имотите на Евреите кои немаат правни наследници. Во април
2002 година донесена е посебна Одлука на владата, за формирање на Фонд за
холокаустот на Евреите од Македонија, кој има за цел да раководи со отуѓените
имоти на поединци, кои немаат свои правни наследници. Со тоа, Република
Македонија стана една од ретките земји во светот која посветила должно
внимание на прашањето сврзано со имотите на Еврејската заедница и нејзините
припадници. Беа разменети мислења за актуелната политичка состојба во
Република Македонија, за работата и функционирање на законодавниот дом,
како и за можностите за натамошна поблиска соработка меѓу Собранието на
Република Македонија и Кнесетот на Државата Израел, особено на ниво на
пратенички групи за соработка. Се разговараше за севкупните билатерални
односи меѓу Република Македонија и Државата Израел, кои во изминативе
две години бележат позитивен тренд, со реализирање на неколку посети на
највисоко ниво. Исто така, беше искажано уверување дека парламентарната
соработка треба да продолжи и во иднина што несомнено ќе придонесе за
подобра и конструктивна соработка на билатерален план, која понатаму ќе
има своја позитивна рефлексија и на полето на зајакнување на економската
дипломатија со оглед дека постојат потенцијали и можности на двете страни.
Во текот на разговорите едновремено беше изразена надеж дека односите
меѓу двете земји и понатаму ќе се унапредуваат во сите области, а особено
на унапредување на парламентарните односи и на натамошна континуирана
соработка на ниво на пратеничките групи за соработка.
Во сите медиуми имаше прилози за новооткриениот Центар. Така, во „Утрински
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весник“ се појави натписот „Да се
прости, да не се заборави“.

Вчера во Скопје беше отворен
Меморијалниот центар на
холокаустот
Димитар Чулев
Стилизирани раце кои држат рамки со фотографии на луѓе кои пред 68 години
насила беа одведени да не се вратат, но кои како да сакаат да проговорат за
ужасот, ги пречекаа вчера присутните на отворањето на Меморијалниот
центар на холокаустот во Скопје. Во приземјето, влево и дваесетина чекори
од влезот просторија и морничав престар вагон со ознаки БЖ (бугарски
железници) еден од оние кои „преживеаја“ да сведочат на кои начин пролетта
1943 од Скопје кон Треблинка беа депортирани сите македонски Евреи. Никој
не се врати. Од сводот на трикатната градба, висат бисерни низи, монистри
долги цели два ката...Рамно 7.148 на број, исто колку и бројот на 7.148
македонски Евреи кои завршија во коморите на еден од најозлогласените
и најефикасни во убивање нацистички логори Треблинка. На третиот кат во
Меморијалниот центар, еден од четирите од ваков вид во светот...фотографии...
поединечни, со две или три лица...многу... и броеви под нив. Некаде и имиња.
Читаме Барух Давид со сопругата Сида...Леви Јосеф Жак бр.513, Естер
Камхи без број...Пардо Јаков Моис со сопругата Матилда број 82”. Некои
и немаат имиња. Фотографија на постара жена со девојче од десна страна,
веројатно внука - број 604. Ова се лица, имиња или броеви на живи луѓе.
На почетокот на 1942, бугарските окупациски власти во Битола, наредија сите
глави на еврејските семејства да внесат во посебен регистар свое име, адреса
181

Иван Дејанов - живот и дело

и фотографија. По тој регистер битолските Евреи таа пролет во 1943 беа донесени во скопскиот Монопол, заедно со оние од Штип и оттука испратени во
Треблинка. Овој регистар е уникатен во аналите на историјата на холокаустот,
бидејќи е единствен таков документ што некогаш бил составен, напишаа до стотиците фотографии творците на постановката на Музејот. Гости од странство,
претседатели, заменици премиери, пратеници на влади, амбасадорскиот кор во
земјата, претставници на петте верски заедници во Македонија и претставници на македонската политичка елита десетици граѓани, присуствуваа вчера на
свеченото отворање на Музејот кој ги отвори вратите за јавноста пет години од
поставувањето на камен-темелникот во 2005. Лекциите од холокаустот се важни и денес, како што беа и пред 70 години”, рече во обраќањето вицепремиерот
на Израел Моше Јаалон. Холокаустот не почна со концентрационите логори,
туку со антисемитизмот и ширење на говорот на омразата по улиците. Тој не’
учи дека фанатичката идеологија не може да се запре со попуштање и индиферентност. Западот мора да ги научи лекциите од минатото...
Тој се заблагодари на потегот на македонската држава од 2000 година за
враќањето на еврејските имоти на сите депортирани во Треблинка со што
е основан и Фондот на Холокаустот. Македонија е практично прва земја во
Европа која се погрижи имотите на Евреите кои биле однесени во Треблинка
што немаат правни наследници. Од тие средства изграден е Меморијалниот
центар во кој од вчера ќе бидат чувани три урни со останките на битолските,
штипските и скопските Евреи. Овој Меморијален центар е израз на длабоката
верба дека со труд и дело можеш да придонесеш за една сатисфакција, макар
и морална, за победата на доброто над неправдите и за триумф на духот.
Градевме за да потсетиме, за да одбележиме, за да порачаме, да се запамети за
никогаш да не се повтори, рече премиерот Никола Груевски, кој пред влезот
на Меморијалниот центар го запали и вечниот оган. Mакедонските Евреи од
вчера се одново на просторот на некогашното Еврејско маало. Беше прочитана
декларација за мир, толеранција и меѓурелигиско уважување усвоена на форум
на верски лидери, која ќе биде доставена до сите светски организации и до
сите верски институции. Церемонијата заврши со еврејски молитви кадиш и Ел
Рахамим. Со премолченото да се прости, но да не се заборави пред Меморијалот
чиј натпис е напишан на македонски, на сефердски, на хебрејски и на англиски
јазик. Сефердски зашто македонските Евреи потекнуваат од Шпанија од
каде биле протерани по погромот од страна на Филип Втори и неговата жена
Изабела (истите тие што го испратија Колумбо да го открива новиот свет), се
населиле на Балканот и добиле изненадувачки привилегии (Самуел Садикарио)
од страна на турскиот султан Бајазит Втори. Тие се населувале во Скопје и
во Битола, а веќе на крајот на 15 век населби на Евреи Сефарди имало и во
Струмица, Струга, Охрид, Штип и во Кратово, но и на територијата на целата
Отоманска Империја. Втората светска војна го смени текот: со бугарската
окупација на Македонија во 1941 година, Евреите на окупираните територии
на сателитот на нацистичка Германија ги загубија сите човекови и граѓански
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права, правото на движење и целокупниот имот, а на 11 март 1943 и личната
слобода. На 22 февруари 1943 година бугарскиот министер за еврејски
прашања и хаубстфирерот Т.Данекер во име на Софија и на Берлин потпишаа
договор за депортација на 20.000 Евреи. За Еврејската заедница од Македонија,
бугарскиот фашистички режим е единствениот виновник за депортацијата на
вкупно 11.000 Евреи од Македонија и од Тракија, а за што Бугарија добиваше
надомест од по триста германски марки за испорачан човек. (Д.Ч.)
На порталот „Македонска нација“ од 14 март 2011 година, беа пренесени
коментарите од канадската јавност, земја со голема македонска дијаспора, како
и на одделни членови на Канадскиот парламент.
Понеделник, 14 март 2011 година, „Македонска нација“
Канадската јавност го поздрави отворањето на Центарот на холокаустот на
Евреите во Македонија
Канадската јавност и политичката елита го поздравија отворањето на
Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите во Македонија, како израз на
високите стандарди на толеранција и мултикултурност во земјава. Еврејските
здруженија во Канада во интензивна комуникација со Македонската амбасада
и македонските здруженија се запознаа со досегашниот и идниот развој на
Република Македонија и македонско-израелските односи. Во Парламентот
на Канада на редовната седница, на третата сесија, станало збор за изградбата
на Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија. При тоа
им било оддадено признание и почит на Македонската влада и на Еврејската
заедница за заедничката иницијатива за инаугурација на Меморијалниот
центар, под патронство на претседателот Ѓорге Иванов. Еден од највлијателните
пратеници во Канадскиот парламент, член на комисиите за надворешна
политика, човекови права, правда и меѓународен развој, Ирвин Котлер, со
отворено писмо го поздрави македонскиот премиер Никола Груевски, како
патрон на церемонијата за отворањето на Центарот. Котлер нагласил дека
премиерот Груевски со законот за денационализација ги поставил темелите
за формирање на Фондот на холокаустот. Во рамките на промоцијата на
отворањето на Меморијалниот центар на холокаустот, амбасадорот на
Република Македонија во Отава, Љубен Тевдовски, одржал предавање на тема
„Заедничките историски поглавја на Евреите и Македонците“.
И во прилогот на Дојче веле на македонски јазик со должно внимание беше
одбележано отворањето на Меморијалниот центар. И во насловот, како
и во самиот текст, посебно се обрнува внимание на говорот на израелскиот
потпретседател на владата Моше Јаалон
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Македонија , DW, 10.3. 2011
Лекциите од холокаустот важат и денес
Новата модерна градба сместена под скопското Кале е сведоштво за животот и
страдањето на македонските Евреи. Во некогашното Еврејско маало е отворен
Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија.
Лекциите од минатото никогаш да не се заборават за злото да не се повтори,
рече вицепремиерот на Израел Моше Јаалон на официјалното отворање.
Од име на својата држава и се заблагодари на Република Македонија за
враќањето на еврејските имоти и за одлуката за изградба на Меморијалниот
центар. „Почитуван претседателе, почитувани гости лекциите од холокаустот
се важни и денес, како што беа и пред 70 години. Холокаустот не почна со
концентрационите логори, туку
со антисемитизмот и ширење на
говорот на омразата по улиците.
Тој не учи дека фанатичката
идеологија не може да се запре со
попуштање и индиферентност.
Западот мора да ги научи
лекциите од минатото и да
покаже решителност во однос
на современите закани“, кажа
вториот човек на израелската
Влада.
Вицепремиерот на Израел Моше Јаалон
На денешен ден пред 68 години повеќе од
7 000 Евреи од Македонија биле депортирани во концентрационите логори од каде што
никогаш не се вратиле. Денеска тие добиваат
соодветен споменик.
Градба која ќе одбележува, поврзува и
создава нови вредности, рече македонскиот
премиер Никола Груевски. „Мојот вредносен
суд ми велеше дека мора да најдеме начин за
да одбележиме дека овде живееле луѓе, наши
сограѓани кои со нас го делеле и доброто
и злото, кои чесно работеле и со своите
вложувања создале имот, кој некој друг
бесправно им го одзел, но без разлика на се’,
тие и постхумно имаат исконско право на
тој имот затоа што со мака и откажувања го
создале“.
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Сеќавање на жртвите
Церемонијата на официјалното отворање почна со внесување на трите
урни со пепел од жртвите во Треблинка чие вечно почивалиште ќе биде во
Меморијалниот центар. Тие во поворка и со гардиска придружба беа пренесени
од Музејот на Град Скопје, преку плоштадот и Камениот мост. „Во овој
центар ќе ги видиме нивните лица, ќе можеме да ги спомнеме нивните имиња,
да ги слушнеме нивнитe приказни, како и да запалиме свеќа и поставиме
камен-плоча,“ рече Рабинот Ендрју Бејкер. Од 2002 година почна сериозна
истражувачка работа, за секоја жртва - име по име, човек по човек, судбина
по судбина, кажа претседателката на Фондот на холокаустот на Евреите од
Македонија Лилјана Мизрахи. „Македонија е единствена земја во светот што
донела закон за денационализација со посебни одредби за формирање фонд
од имотите на оние кои не го преживеале погромот во нацистичките логори и
немаат наследници, а чии имоти само од таа причина останале во сопственост
на државата“. Претседателот на Еврејската заедница во Македонија Бјанка
Суботиќ говореше за повеќевековното присуство на Евреите на овие простори
кои изградиле блиски односи со македонскиот народ воспоставувајќи заедничка
историја, култура и вредности, но и делејќи иста судбина и борејќи се рамо до
рамо за слободна Македонија.
Постојана изложба
Во Меморијалниот центар ќе има
постојана изложба со подробен приказ
на долгата историја на еврејскиот
живот на целиот Балкан, за животот на
сефардските Евреи по нивниот прогон
од Шпанија во средниот век и нивниот
придонес во општеството, а ќе има и
сеќавање на трагичното патување во
логорот на смртта Треблинка за што
во едно катче од музејот е поставен
еден од железничките вагони со кои
Концентрациониот логор Треблинка биле одведени во смрт. Отворањето го
следеа претседателите на Македонија,
Албанија и на Црна Гора Ѓорге Иванов, Бамир Топи и Филип Вујановиќ,
пратеник од изралескиот Кнесет, верски поглавари и претставници од
дипломатскиот кор.
Автор: Горан Петрески
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Забележителен текст по повод отворањето на Меморијалниот центар на
холокаустот се појави и во неделникот „Теа модерна“.
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Ретко кога како во март 2011 година Македонија била во фокусот на сите регионални
и светски медиуми. Отворањето на четвртиот центар на холокаустот во светот
беше причина за посета на видни гости, политичари од регионот и светот. Дојдоа
претседателите на Црна Гора и Албанија. Говор одржа потпретседателот на владата
на Израел. За овој настан се говореше во Канадскиот парламент. Македонската
дијаспора можеше да биде горда на својата земја и потекло. Парламентот на
Канада на редовна седница спомнал за изградбата на Меморијалниот центар
на холокаустот на Евреите од Македонија. Еден од највлијателните канадски
пратеници, Ирвин Котлер, член на комисиите за надворешна политика, човекови
права, правда и меѓународен развој, со отворено писмо му се обратил на
македонскиот премиер Никола Груевски. Котлер нагласил дека Македонија со
законот за денационализација ги поставила темелите за формирање на Фондот на
холокаустот. Ќе дојде и делегација на Израелскиот Кнесет (собрание), предводена
од Лиа Шемтов, која во исто време е и претседател на Групата за пријателство
Израел–Македонија во Кнесетот. И таа ќе ѝ одаде признание на Македонија за
напорите да не се заборават жртвите на холокаустот, на напорите на македонската
влада и на Собранието во донесувањето на Законот за денационализацијата, во
формирањето на Фондот и за реализацијата на идејата за изградбата на Центарот.
Сите медиуми известуваа со должна почит за идејата и за реализацијата на овој
проект, кој траеше над петнаесетина години. Се започна со крајно хуманата
идеја на Иван и со полагањето на каменот во чест на депортираните Евреи
во Еврејското маало. Камен-белегот го положи претседателот на Република
Македонија Киро Глигоров во деведесеттите години и во исто време прифати
да биде претседател на Комитетот за изградба на Меморијалниот центар. Во
ноември 1998 година, Иван и Сами Садикарио ја презентираа процената за
вредноста на одземените имоти на Евреите од Македонија на состанокот на
највисоко светско ниво во Вашингтон. Собранието на Република Македонија во
2000 година го донесе Законот за денационализација, врз чија основа владата во
2002 година го формира Фондот за холокаустот на Евреите од Македонија. Во
2005 година, конечно, започна градбата на Меморијалниот центар. И, на крајот,
во 2011 е отворен овој Центар, кој ќе придонесе да се зборува за Македонија,
за напорите да се одржи сеќавањето на тие трагични настани. Сите забележаа
како Македонија, и покрај тешката економска ситуација во државата, успеала да
обезбеди средства за тој проект. Ќе нагласат дека и многу побогати земји немаат
реализирано сличен проект. Иван со својата идеја ги поврза сите претседатели
и премиери, влади и собранија, политички партии, различни етнички заедници.
Мечтаеше за обединување на македонскиот народ. Беше роден во македонска
емигрантска средина во Ќустендил, Бугарија. Од татко му слушаше за силата на
ВМРО меѓу двете светски војни во Бугарија, но и за трошење на огромна сила во
братоубиствената борба меѓу македонската емиграција во тој период.
И тој, како и Александар Грличков во книгата „Разорување на догмите“, сонуваше
за национално помирување меѓу разните струи кај Македонците, федералисти
или автономисти, комунисти или вмровци по 1945 година. Грличков напиша:
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Поделена ни е Македонија, а поделена ни остана и историјата. Во неа како да
не се воспоставени мостовите меѓу одделните епохи и мостовите меѓу нивните
историски протагонисти во реализацијата на македонската историска идеја,
различни и меѓусебно спротивставени национални ориентации. Нашите луѓе
што ја создавале нашата историја, особено во ХХ век, и што се бореле и умирале
за неа, се раскарани едни со други и такви останаа сѐ до денес. Поделена земја,
поделен народ, поделени личности, поделена историја – ете тоа беше и остана
Македонија во ХХ век. Да се пишува нашата македонска историја под некој во
нас самите сѐ уште ненадминат, макар и имплицитен диктат на пропагандите или
на „ослободителите“ или на „олеснувачите“, а не според својата памет, значеше
нашата историја да се пишува на еден секташки начин, секогаш оптоварена со
некој предизвик на некое бугарофилство, србофилство или не знам кое друго
филство или антифилство. Ние, всушност, почнавме од разликите и крајностите,
од контрадикциите и спротивностите, поради што патот до нашиот национален
раскол беше отворен. А крајностите и контрадикциите беа дело на наши луѓе, на
Македонци а не на туѓинци. И наместо сите нив да ги збереме во својата историја
како во она Емпедоклово „Едно“ што е неделиво, ние токму тоа супстанцијално
Едно го поделивме и секогаш се разбира со добра намера за да го ослободиме
него божем од сѐ она немакедонско и антимакедонско, наталожено во него од
пропагандите. Па бришејќи го него, постојано се скусуваме. Прашувам сега до
кога и до каде ќе се скусуваме. Ние Македонците и не знаевме дека како народ
дури и на тие за нас толку историски меѓнички настани бевме поделени, и тоа
од главните протагонисти на нашата нова историја. АСНОМ ја покрена, но не
ја реши нашата судбинска дилема за вградување на македонски континуитет.
Целата национална идеја и нејзините протагонисти продолжи да се дели на
централисти и врховисти, на револуционери и реакционери, на напредни и
назадни, на херои и убијци, на предавници и спасители итн. Во првиот случај
во историјата имаше место само за првите, додека вторите мораа да се исфрлат
од неа. Така првите тврдеа дека божем само тие работеле за македонската кауза,
а вторите божем за бугарската, српската итн. Отаде во првата историска оптика
само оние првите имаа место во македонската политичка историја, додека
оние вторите беа исфрлени и прокудени, или беа спомнувани во неа само како
предавници. Така нашата политичка историја заприлега на некој стар балкански
пијан автобус што јури и кружи низ Македонија низ балканската темна ноќ како
некое сениште, а во него на некои постојки едни се качуваат, други се симнуваат,
едни се уфрлуваат, а други се исфрлуваат. Според она што денес се наречува
национално помирување, тоа треба, може и мора да се случи и тоа пред сѐ во
нашата историја. Во неа треба да ги внесеме, и со тоа да ги сфатиме сите т.н.
контроверзни личности како наши луѓе, како Македонци во својата историја,
значи и како нејзини протагонисти со сите нивни величини и застранувања, и во
неа да ги сместиме и приближиме нив едните кон другите. Ако тоа го направиме,
тогаш навистина ќе се случи таканареченото наше национално историско
помирување и тоа навистина добива смисла. Па сепак, времето на големите
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македонски историски катарзи, полека но неумоливо изминува. Доаѓа времето
за кое зборуваше уште Стојан Христов, авторот на една од најмакедонските
книги „Херои и убијци’, во својот труд „New Macedonia“, (Детроит 1945). Тој
тука напиша: Една нација не е само предел од земја со луѓе што пасат како стадо.
Ниту една нација не е само земја и куќи и народ. Луѓето што го заслужуваат
името нација, вдахновени се со заеднички дух и ги збогатуваат своите духовни
и морални вредности, своето културно наследство. Должност на учените и на
научните на нова Македонија, должност на државниците на нова Македонија
е да трагаат по секое делче македонско наследство, да го најдат каде и да е
скриено, под каква било маска, колку да е изменето и да го вратат на неговото
вистинско место, да му го вратат неговиот вистински македонски изглед за на тој
начин новата нација да се здобие со длабина, дух и димензија. Стојан Христов по
создавањето на новата македонска историска стварност конечно можеше да рече:
Сега постои дом за сѐ што е македонско. Но, тоа требаше да се сфати не само за
она што е бојадисано со само една македонска историска боја, туку тој дом сега
станува дом и за сѐ она што Македонците го направиле и создале во која било
соседна балканска држава, во Европа и во светот и независно од каква да е и од
која и да е историска боја тоа било бојадисано во минатото. Денеска ситуацијата
сѐ повеќе се избиструва. Во јавноста се појавуваат книги и од едните и од другите
во слободна компетиција на историските агли на гледање. Ние најпосле влегуваме
во една фаза на нашата политичка историја во која сѐ повеќе се распознаваат
македонските национални интереси и во која можеме да мислиме критички како
народ. Сѐ појасно е дека историјата нѐ разедини и дека само таа може врз трајни
основи да нѐ обедини, и за да се случи тоа мораме да можеме, еден ден, и тоа
што побрзо, да си ја замислиме, на пример духовната историја на Македонија
на ХХ век, во која заедно, еден до друг ќе бидат со свое соодветно место во неа
и Трајко Китинчев, Спиро Гулапчев, Димитар Ѓузелов, Димитар Талев, Петар
Манџунков и др. од една страна и Мито Хаџи Василев, Александар Грличков,
Лазар Мојсов, Киро Хаџи Василев и др. од другата страна. Таквата историја не
само што е можна туку ни е нужна. И таа не би била никаков исклучок, таа би
била една речиси нормална (несубјективистичка, туку објективистичка историја)
како што се и сите нормални, неисполитизирани и неидеологизирани европски
истории, во кои се што се случило со самиот тој факт тоа останувало во неа
како историја на македонскиот дух, на неговите подвизи и на неговите историски
беспатици, со што никаква политика не може да го избрише. Кога се мисли на
таква историја на македонскиот народ, секогаш треба да се смета со факторот
време. Историчарите не треба да брзаат. Тоа време неминовно ќе дојде и ќе ги
поврзе сите нив и сите според нивното значење за својот народ ќе ги постави на
нивното вистинско место.50
Меморијалниот центар на холокаустот почна да функционира од самото негово
отворање. Тоа не беше само музеј туку и репрезентативно место во државата
што ќе го посетуваат странските државници, туристи. Постојано ќе се менуваат
50

Разорување на догмите, Александар Грличков, Култура Скопје 2005,
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музејските поставки. Музејот ќе соработува со престижни институции во светот
за размена на материјали од времето на војната. Во просториите на Центарот ќе
се промовираат книги, чијашто содржина е од периодот на холокаустот.
Леа Коен, бугарска Еврејка, писателка и дипломат, ја промовира својата книга „Ти
веруваш – осум погледи за холокаустот на Балканот“, токму во Меморијалниот
центар.

Промоција на книгата „Ти веруваш – осум погледи за холокаустот на
Балканот“ од Леа Коен
Центарот остварува и уште една улога, а тоа е образувањето на младите никојпат
да не тргнат по патот на меѓусебната омраза.

Од одржаниот едукативен семинар во Меморијалниот центар на
холокаустот на Евреите од Македонија на тема „Помеѓу историјата и
меморијата – предизвик на денешнината“
Сонот на Иван за постоењето на еден ваков Центар се оствари.
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ДЕНЕШНАТА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ МАКЕДОНИЈА И
ИЗРАЕЛ
Иван знаеше дека ќе дојде денот кога македонските и израелските стопанственици
ќе соработуваат секојдневно и на повеќе полиња. Веруваше дека ќе се воспостават
авионски линии што секојдневно ќе ги поврзуваат туристите и бизнисмените на
двете земји. Очекуваше да дојдат и израелски банки, осигурителни компании.
Посакуваше да се направат синагога и еврејска болница, какви што виде за
време на тригодишниот престој во САД. Десет години по неговата смрт, на
14 декември 2011 година, во Скопје се одржа Првиот меѓународен бизнис
форум во организација на Македонско-израелскиот бизнис-клуб и Израелскиот
меѓународен институт за извоз и меѓународна соработка. Присуствуваа и
многу гости. Беше присутен израелскиот амбасадор во Република Македонија
Давид Коен, македонскиот вицепремиер Владимир Пешевски, претставници на
владини агенции од Македонија и Израел, владини претставници и бизнисмени
од Македонија, Израел, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово. Интересот за
овој собир беше голем и предизвика интерес кај 87 компании од Македонија,
13 од Израел, 6 компании од Албанија, 5 од Босна и Херцеговина, како и 50
од Косово. Работата на Форумот ја следеа и многу новинари од Македонија,
регионот и пошироко. Претседателот на Македонско-израелскиот бизнис
клуб Дејан Дејанов го отвори Форумот, а говори одржаа и потпретседателот
на Македонската влада, Владимир Пешевски, претставници на македонски и
израелски владини агенции, како и претставници на стопанските комори на
земјите од регионот.
Американскиот новинар Крис Делисо, објави интересен текст за средбата на
Balkananalysis.com.
Меѓународниот бизнис форум ги поврза Македонските, Израелските и
регионалните интереси
18 декември, 2011 година
Од Крис Делисо
На 14 декември беше организиран еднодневен бизнис форум од Македонскоизраелскиот бизнис-клуб. Беа присутни официјални претставници од
Македонија и од останатите земји и се одржа во Скопје. Покрај говорите на
организаторите и на гостите, настанот послужи за заеднички дискусии и за
меѓусебни понуди на бизнисмените. И покрај тоа што македонско-израелските
бизнис-контакти датираат и се развиваат од деведесеттите години, ова е
прва формална средба од ваков вид. Надежите се дека ќе прерасне во средби
на годишно ниво, како и дека слични средби со македонско учество ќе се
одржуваат и во Израел. Настанот го отвори Дејан Дејанов, претседател на
Македонско-израелскиот бизнис клуб. Исто така говореше и Ѓорѓи Јанчевски,
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претседател на бордот за супервизија на Клубот. Осврнувајќи се за напредокот
во последната година, тој кажа дека над педесетина компании и индивидуалци
пристапиле во Клубот од март 2010 година. Додаде дека активностите на
бизнис-клубот се базираат на добрите односи помеѓу Македонија и Израел.
Јанчевски заклучи дека овој настан покажа оти нашите напори беа успешни.
Говорејќи во името на Македонската влада, заменик-премиерот Владимир
Пешевски нагласи дека големиот број гости кои исполнија една хала на
Скопскиот саем е неочекувано и позитивно изненадување. Го окарактеризира
развојот на Израел како модел за Македонија и за другите земји од регионот.
Пешевски нагласи дека Македонија има развиено многу добри односи со
MASHAV (Израелска агенција за меѓународна соработка и развој) и изјави
дека претставник на MASHAV постојано ќе биде присутен во Скопје. Досега,
највидливо беше присуството на Американскиот USAID, на слични тела од
ЕУ, како и на турската ТИКА. Подоцна говореше и директорот за меѓународни
проекти и јавно приватно партнерство на MASHAV, Ефраим Бен Матитјаху
како и Даниел Вернер од Министерството за земјоделство и рурален развој на
Израел. Двајцата говореа за досегашните и за идните проекти на агенцијата во
Македонија. Корените за формирањето на оваа агенција датираат во минатото,
кога Давид Бен Гурион предвидуваше оваа агенција да им помага на земјите во
развој и да го дели своето богато искуство со нив. Соработката на MASHAV со
локалните компании ќе го подигне приватниот сектор на повисоко ниво. Секако
и покрај најдобрите желби, економската соработка нема секогаш да биде лесна.
Во претходниот период на глобална светска економска криза, на неизвесност
за иднината на еврото, Македонија беше поштедена. Како и да е, ефектите се
очекуваат во наредниот период и колку земјата е поотворена кон надворешната
трговија – толку и поосетлива ќе биде во иднина на флуктуациите на глобалниот
пазар. Во таа насока и заменик-премиерот Владимир Пешевски истакна дека
владата е свесна за моменталната економска ситуација и дека е подготвена за
предизвиците на економската состојба во Европа и додаде дека во вакви тешки
времиња и шансите за развој може да се зголемат. Македонските бизнисмени
гледаат големи можности во поблиската соработка со Израел, што би можело
да помогне во надминувањето на економската криза. Израелскиот амбасадор
во Македонија, Давид Коен, даде приказ за Израелската економија, укажувајќи
дека Израел постигнал економски раст од 4,7% во првото тримесечие во 2011
година, брзо закрепнувајќи од кризата благодарение на интервенцијата на
државата. Амбасадорот нагласи дека сите присутни се за проширување на
трговските односи и дека Македонија и Израел делат заеднички вредности и
интереси. Израел е познат во светот по својата високоразвиена индустрија.
Учејќи од израелската успешна приказна која беше посочена и од Огнен
Оровчанец, претседател на Собранието на Македонско-израелскиот бизнисклуб, тој укажа дека високите технологии во иднина ќе бидат поле за
пораст на соработката на македонско-израелската соработка. Во таа насока,
амбасадорот Коен исто така нагласи за високото ниво на Р&Д инвестиции
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во Израел од страна на многу мултинационални компании. И покрај силната
конкуренција од азиските земји, голем број компании имаат отворено погони
во Израел, вклучувајќи ги Microsoft, IBM, Cisco, Dell. Ова го направи Израел
центар на иновации и на најнова технологија. Како резултат на ова, голем
број напредоци се направени од израелските компании, како на пример VOIP
технологијата, која овозможува разговори преку интернет. Покрај говорите
на македонските и израелските претставници, на бизнис-форумот исто така
говореа и претседателот на бизнис-алијансата на Косово Агим Ахахини, Енвер
Феризај од Албанија, и потпретседателот на Стопанската комора на Република
Српска, Михајло Видица. Гостите од странство потенцираа за реформите
правени од нивните влади, како поволните каматни стапки, евтината работна
сила, подобрената инфраструктура и можностите особено во земјоделството.
Овие работи беа потенцирани и во излагањето на Екатерина Димитровска од
Македонско-израелскиот бизнис клуб. Димитровска исто така нагласи дека
последните извештаи ја препознаваат Македонија како водечка во економските
реформи и во развојот на економските зони низ целата земја. Главен спонзор
на Бизнис-форумот од 14 декември беше Кримсон капитал, финансиска корпорација со седиште во Прага и со канцеларии во Скопје и Приштина. Говорејќи
за Balkananalysis.com, директорот Мајкл Голд говореше за компанијата и
за нејзиното дејствување. За господинот Голд, малите земји во развој како
Македонија претставуваат можност да се инвестира во нив. На пример, само
3% од кредитните линии во овие земји се инвестираат во земјоделството,
а околу 30% од нашите кредити се насочени кон земјоделството. Оваа
област ќе станува сѐ поважна во иднина, бидејќи сигурноста на храната е од
големо значење. Според господин Голд, најдобрата шанса за Македонија е
да соработува со израелските компании користејќи ги новите технологии и
методи за унапредување на продуктивноста и квалитетот, како и маркетингот.
Потенцираше дека голем број компании имаат добри производи, но не секогаш
знаат како да ги продадат. Искуствата на Израел чии компании се судираат со
предизвикот да изнаоѓаат пазари, ќе бидат од полза за Македонија. Господин
Голд е убеден дека во иднина ќе има позитивни изненадувања. Македонските
компании во иднина ќе имаат повеќе шанси за напредок, бидејќи нивните
можности се многу поголеми од тоа што странците, па и тие самите веруваат.
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Првиот меѓународен бизнис-форум одржан во Скопје на 14 декември 2011
година
Во јуни 2011 година во Тирана беше одржан Албанско-израелскиот бизнис
форум на многу високо ниво. Форумот го отвори албанскиот премиер Сали
Бериша, а поздравен говор одржа и израелскиот министер за надворешни работи
Либерман. Беше поканета и делегација од Македонија, на чело со претседателот
на Македонско-израелскиот бизнис-клуб, Дејан Дејанов, најстариот син на
Иван. Македонската делегација имаше можност да оствари средби со стопанственици од Албанија, Израел и регионот.

Македонската делегација, на Првиот албанско-израелски бизнис-форум,
средба на претседателот на Македонско-израелскиот бизнис-клуб, Дејан
Дејанов, со албанскиот премиер Сали Бериша
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Македонската делегација на Меѓународниот албанско-израелски бизнисфорум и албанскиот премиер

Претседателот на Македонско-израелскиот бизнис клуб Дејан Дејанов и
Израелскиот министер за надворешни работи, Либерман
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Албанско-израелски бизнис форум, Тирана 2011 година
Во 2013 година се одржа и Вториот меѓународен бизнис-форум во Скопје.
Повторно имаше голем број учесници од Македонија, Израел и регионот.
Израел ја остварува својата соработка со многу земји преку формирање на
би-национални бизнис-клубови. Покрај Македонско-израелскиот, Албанскоизраелскиот итн., тие на ист начин соработуваат и со стопанствениците од
Австрија, Франција итн.
Израелските владини организации нудат помош и организираат курсеви за
современо пчеларство, стопанска активност која може да им биде од голема
помош и на македонските пчелари. Исто така, постои можност за соработка во
одгледувањето живина и во производството на поголеми количества протеини.
Израелската влада и нејзините институции нудат помош и за управувањето
со водните ресурси. Во успешноста на менаџирањето со водите израелската
држава е широко позната во светот.
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КОЛЕГИТЕ ЗА ИВАН ДЕЈАНОВ
Моите сеќавања за академик д-р Иван Дејанов
Професор д-р Петар Пемов, невропсихијатар
Студентот на Медицинскиот факултет во Скопје Иван Дејанов беше малку
повозрасен и дипломирал во 1958 година, три години пред мене. Меѓу
студентите се зборуваше за Иван. По одлично положениот испит по предметот
Патофизиологија, раководен од проф. д-р, подоцна академик Исак Таџер, бил
избран за демонстратор на практичните студентски вежби при истоимениот
Институт за патофизиологија, подоцна и за нуклеарна медицина. Во тие години
при претклиничките предмети (Анатомија, Патологија и други), тоа било
практикувано. Тоа е признание за успехот на студентите, чест и одговорност.
Наведениот предмет и вежбите се сметаа за тешки, а наставниот кадар за строг.
За студентите кои солидно учеа, после положениот испит беше јасно дека
наставниците се принципиелни. Тие бараа стандарди неопходни за изучување
на убавата, но одговорна и често тешка за совладување медицинска професија.
Веднаш по дипломирањето во 1958 година, Иван бил вработен во Институтот
и работел на хемостаза и тромбоза. Кратко појаснување за читателот кој нема
професионална медицинска едукација: хемостазата е медицинска наука. Таа ги
изучува механизмите на крвта да може во некој дел во крвниот сад да се згрутчи,
или тоа да се спречи и отстрани во нормални и во болни (патолошки состојби).
Коагулациониот систем овозможува згрутчување на крвта (коагулација)
и создавање грутче-тромб во крвниот сад. Тромбот при болни состојби ја
прекинува циркулацијата на крвта во крвниот сад, и доведува до изумирање на
дел од ткивото-инфаркт. Фибринолитичкиот систем овозможува спречување
на згрутчување на крвта, а при створениот тромб негово разградување
(фибринолиза) и воспоставување циркулација на крвта во крвниот сад
(артерија или вена). Двата система се во рамнотежа. Хемостазата зависи од
составот на крвта (присутните клеточни елементи, коагулационите фактори и
други), состојбата на ѕидот на крвниот сад и од функцијата на многу органски
системи. Хемостазата е дел на хомеостазата – интереакција на многу органски
системи (хематолошкиот, кардиоваскуларниот, гастроентерохепаталниот,
невролошкиот, имунолошкиот, нефролошкиот, ендокрино-метаболниот и
други), неопходни за нормално функционирање на човековиот организам.
Хемостазата може да ја нарушат бројни фактори. Тоа се вродени (наследни,
генетски) и многубројни стекнати. Особено зголемениот артериски крвен
притисок, шеќерната болест, зголемените маснотии во крвта, стресот и
други, потоа травматските повреди, оперативните интервенции, инфекциите,
бременоста, породувањето, отровите и друго. Најчесто нарушување на
хемостазата е создавањето артериски тромб во срцето и во мозокот. Тромбозата
дава акутна клиничка слика, неретко животнозагрозувачка. Испитувањата
на нарушената хемостаза често се итни, повторувачки и долговремени.
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Испитувањата се комплексни – биохемиски и имунолошки, а некогаш и
на молекуларно ниво за откривање структурни и функционални дефицити
и дисфункции. Лекувањето е на причините за нарушената хемостаза и на
последиците од тромбозата. Пациентите со овие проблеми се многубројни
и од многу медицински специјалности, во секоја возраст. Има напредок
во дијагностицирањето, спречувањето и лекувањето на хемостатските
нарушувања. Ова, за хемостазата, го наведуваме за да потсетиме на обемноста,
суптилноста, како и за одговорноста, нужноста од дополнување на знаењата,
но и за радоста од успешното лекување и можноста за научноистражувачка
активност. Како трансфузиолог фокусиран на хемостазата, Иван претставуваше
битен фактор во тимската работа на многу лекари со различни специјалности.
Во 1960 година Иван се вработил во Заводот за трансфузија на крв, каде што
останал до пензионирањето. За време на моето двегодишно работење како
лекар по општа медицина, од колеги и од пациенти слушав пофални зборови
за Иван. Тој бил примерен во акциите за собирање крв низ Македонија. Тогаш
и во годините што следеа било организирано обезбедување на сигурна крв,
неинфицирана од вируси кои предизвикуваат болести кај примателите. За
првпат во нашата земја од крвта почнало да се издвојуваат крвни деривати:
плазма, бели елементи (тромбоцити), крвни елементи (еритроцити) и
коагулациони фактори. Крвта и нејзините деривати се неопходни за да се
спасат животите на многу болни, повредени, оперирани и друго. Од установа
со скромни услови, вработените лекари Б. Вујасин, Тодор Стојчески, Иван
Дејанов, Јонче Неделкоски и други создаваат Завод, познат во Републикава и
во поранешна Југославија. Со сопствено издвојување од крвта на здрави лица
на коагулациониот фактор VIII, кој е вродено дефицитарен кај некои машки
лица, со неговото примање, им се спасуваат животите од честите крвавења
(хемофилија). Заводот кадровски се подобрува со лекари, лаборанти и други
лица. Се воведуваат нови методи за испитувања на крвта, се подобрува
нејзиното чување и дистрибуција. Во 1965 година Иван стана прв специјалист
по трансфузиологија во Македонија. Се подобруваат можностите за едукација
на студентите, за лекарите на специјализација, за научноистражувачката работа.
Во 1964 година се вработив во Клиниката за нервни и душевни болести
при Медицинскиот факултет во Скопје и специјализирав Неврологија и
психијатрија, со клиничка психологија. Иван го запознав после 1965 година, по
неговото враќање од САД. Престојувал на усовршување кај познатиот стручњак
за хемостаза и тромбоза професор доктор Кенет Бринкхаус, во Центарот за
патологија и патофизиологија во Северна Каролина. Во стручната литература
имаше известувања дека во крвта на болни со шизофренија е откриена
супстанција (белковина-тараксеин), која предизвикувала нарушувања на некои
сетила (видни, слушни) – халуцинации. Се јави надеж дека наодот може да
придонесе за разбирање на причините за појавата на болеста. Иван вети помош
за нашите испитувања. Сѐ до доцните осумдесетти години на минатиот век,
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во нашава земја немаше можност за користење компјутери и за добивање
стручни информации преку интернет. Стручната литература се бараше од
библиотеките, со следење собири и со лични контакти. Трудовите кои ги
најдовме укажуваа на потреба од комплексна методологија, а резултатите беа
несигурни. И подоцнежните испитувања не дадоа сигурни резултати. Иван
предложи нашите испитувања да ги насочиме кон крвта и мозочната течностликвор при невролошките болести.
Како клинички невропсихијатар, се определив за неврологијата. Неколку години
бев и раководител на нашата клиничка лабораторија за испитување на ликворот,
единствена од таков тип во Македонија. Подоцна во нашата Клиника се вработи
Ангел Митревски, стана специјалист по клиничка биохемија, раководител на
лабораторијата, докторира и е Виш медицински соработник. Се до почетокот
на осумдесетите години на минатиот век во нашата земја биолошките течности
(крв, ликвор, мочка) од болните во една фаза на испитувањата се земаа преку
вшмукување со стаклено цевче. Постоеше опасност вирусно инфицираната
течност да биде внесена кај испитувачите (лекари, лаборанти). Можно е Иван
работејќи со инфицирана крв од болни да бил инфициран што беше и докажано.
Во текот на следните децении хроничната вирусна инфекција на црниот дроб
минала во малиген процес, што е причина за неговата прерана смрт. Од 1980
година до пензионирањето бев раководител на Одделот за болести на крвните
садови на мозокот. Клиниката се подели на Клиника за психијатрија и на Клиника
за неврологија, во која продолжив да работам. Ова го наведувам за да укажам
на мојата потреба, како и на А. Митревски, од соработка со Иван. Помошта
од Иван ни беше драгоцена. Мозочните удари настанати поради артериска
тромбоза имаат голема честота на јавување, носат инвалидност, а смртноста е
веднаш по таа од срцевите инфаркти. За појавата на тромб нужно е нарушување
на хемостазата и преовладување на коагулациониот систем на крвта. На ѕидот
на артериите се слепуваат тромбоцити, се таложат масти и калциум и се јавува
воспалителна реакција. Можни се и нарушувања на коагулационите фактори.
Најчесто има и нарушување на функцијата на еден или повеќе органски системи
и присутни фактори за ризик за појава на артериосклероза и тромбоза. Околу
мозочниот инфаркт често има крвни подливи. Тогаш лекувањето може да е
дополнително усложнето. При лекувањето на мозочната тромбоза, се следат
хемостатските наоди од лекарствата: антиагрегантни, антикоагулантни и
фибринолитични, како и појавата на несакани последици (крвавења).
Во нашата лабораторија со А. Митревски ја воведовме полиакриламидната
дискелектрофореза на белковините во ликворот. Овој метод, во однос на
претходните, дава подобри одвојувања на одделните белковини и повредни
резултати при невролошките болести. Иван не работеше со ликвор. Но, работеше
со други методи за сепарација на белковините во крвта во склоп на хемостазата
при различни болести со имунолошки нарушувања. Неговата помош беше од
полза при интерпретација на нашите резултати кај имунолошките болести
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(мултипли склероза, воспаление на периферните нерви). Имав соработка со Иван
при подготвување на докторатот за клиничките аспекти на полиакриламидната
дискелектрофореза на белковините во ликворот кај невролошките болести.
Во почетокот на осумдесеттите години од минатиот век, во Заводот кај Иван
престојуваше академик професор доктор Владимир Балуда, основоположник
на руската школа за хемостаза и тромбоза. Работел во Центарот за медицинска
радиација во Москва. Меѓу другите активности, ја испитувал состојбата на
хемостазата кај астронаутите во вселената. Со Иван работеа на хемостатските
нарушувања. Имав чест да го запознам. Ги изнесуваше своите сознанија. Се
интересираше за нашите искуства при болните со мозочни инфаркти. Книгата
за хемостаза, која ми ја подари, открива полезни сознанија. Соработката со
Иван продолжи и во следните години со престои во Скопје и во Москва.
Со Иван и со лекари од други специјалности, учествував при конзилијарни
прегледи на пациенти со животно загрозувачки болести, со мозочни и
хемостатски нарушувања. На инсистирање на Иван се правени повторувања на
хемостатските испитувања, не само еднаш дневно, но и во неработни денови
и во денови за одмор. Со своите предлози беше конкретен и доследен. Ако
дијагнозата беше несигурна, укажуваше на тоа и бараше нови консултации.
Ползата од неговиот придонес беше очигледна.
Стручното усовршување на Дејанов почнува со вработувањето во Институтот
кај академик И. Таџер. Усовршувањата продолжија во неговиот Завод, како и
во македонски и во медицински установи во поранешна Југославија, во САД,
во Европа. Сметам дека одредени усовршувања се многу значајни. Тоа се двете
престојувања во САД кај познатиот К. Бринкхаус во раните седумдесетти
години на минатиот век. Потоа се престојувањата кај академик В. Балуда
во Москва и возвратните во Скопје. Иван активно учествуваше во работата
на институциите и во научноистражувачката активност за хемостазата и
тромбозата. Од тие активности останаа значајни публикации. Во Заводот кај
Иван биле на специјализација лекари од Европа и Азија.
Импресивна е публицистичката активност на Дејанов. Тоа укажува
на широкиот интерес за хемостазата и трансфузиологијата, како и за
клиничката примена кај многу медицински специјалности, во примарната,
секундарната и терцијарната здравствена заштита. Научниот придонес на
Иван се некои сознанија за нормалната и нарушена хемостаза кај многу
болести. Публикациите се реферирани на стручни собири во нашата земја и
во поранешна Југославија. Потоа во многу земји во Европа, САД, Канада и
Азија. Наведувам неколку градови – Њујорк, Лондон, Осло, Виена, Атина, Њу
Делхи, Париз, Прага, Болоња, Линц, Монтреал, Москва, Будимпешта, Упсала,
Минхен. Покрај самостојните, најбројни се публикациите со други автори од
многу медицински области. Трудовите се изнесени во наши списанија како
и во странски, често и со меѓународно значење (Лансет, Амер. Ј. Мед. сци,
Клин медицина, Гематологија и трансфизиологија и други). Наведувам некои
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од нашите институции и од повозрасните автори со кои Иван соработувал и
публикувал трудови. Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина
со авторите: академик И Таџер, професорите Б. Каранфилски, Н. Серафимов,
Ѓ. Шестаков. Од престојот во САД, со професорите К. Бринкхоус, Г. Пеник,
Х. Робертс, Т. Инграм, В. Балоу. Од соработката со Москва, со академик В.
Балуда, професорите: М. Балуда, В Макаров, Ј Љубина. ***Републички завод за
трансфузиологија, е поранешен Завод за Трансфузија на крв каде соработувал
со професорите Т Стојчевски, Ј Неделковски, Н Симјановски, Н Стојчевска,
Ј, Сотировска, П Колевски, В. Миленков, С Костовска, О Тодоровска.
Клиниката за интерна медицина со академиците Д Арсов, П Давчев, М
Поленакович, В Серафимовски, професорите Д Хрисохо, Л Србиновски, Л
Лазаров, С Ќаев. Клиника за хематологија која произлезе од Институтот за
трансфузиологија и хематологија, со професорите Ј Неделковски, Т Стојчески,
К Сотировска, К Марковиќ. Клиниката за детските болести со професорите
Х Дума, А Садикарио, И Бојаџиев, В Милев, С Пеова. Клиничка биохемија
со професорите Р Хрисохо, Попстефанија, Биљана Поленаковиќ, виш мед
советник А. Митревски. Клиниката за нервни и душевни болести, подоцна
Клиника за неврологија со професорите П Филдишевски, С Стефановски, П
Пемов, Р Тренчев, Н Долненец-Банева, прим М Стојанов. Клиника за Хируршки
болести со професорите П Тофовиќ, Н Серафимов, В. Андонов. Клиника за
гинекологија и акушерство со професорите А Лазаров, Н Станковски, Љ
Шукаров, Ј Јуруковски. Соработуваше и со одвоените Клиники и Клиниките за
интерна медицина и за Хируршки болести, Клиниката за инфективни болести
и други. Иван соработуваше и со педијатрите од Здравствениот дом Скопје,
примариусите Н Симонче и М Мирчевски. Во неговите трудови се наведени и
лаборанти како А. Старова, Л. Јамовски, со чија помош се правени иследувањата
на крвта. Иван учествувал на собири за церебро-васкуларни болести како и за
клиничка биохемија. Со Иван и други колеги од Заводот публикував четири
стручни трудови, три во интернационалното списание Артериосклеросис, во
првата половина на осумдесетите години на минатиот век. Трудовите се за
тромбоза на мозочните артерии (агрегација на тромбоцитите, концентрација
на коагулационит фактор антитромбин III, епидемиолошки истражувања,
хемостатски нарушувања). Иван е коавтор на три стручни книги. Две со В
Балуда и други автори. Тоа се Патофизиологија на тромбозата и Физиологија
на системот за хемостаза, издадени 1992 и 1995 година во Москва. Трета книга,
Хематологија е со редакција на авторот Т Стојчевски и други автори, издаддена
1995 година во Скопје.
Мислам дека еден од животните стремежи на Иван беше почитта кон
луѓето и желбата да им помогне. Болните луѓе имаат таква потреба. Можеби
тоа било пресудно за неговата професионална определба. Определба, не лесна,
одговорна и со многу предизвици. Многу труд за да се стекнат знаења и да се
надградуваат. Редуцирање на конвенционалниот конфорен живот. Работливост
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реализарана со креативност и со ентузијазам. Способност за соочување
со можни неуспеси, недоразбирања и конфилкти со себе и со другите лица.
Способност да се уочат личните и туѓи грешки. Да се биде рационален при
недоразбирањата, навредите и загрозеност, неоправдано наметнати. Почит и
разбирање за болните, нивните блиски, лекарите и други лица кои сакат да
помогнат без надменост и омаловажување кон луѓето. Достојанствено живеење
со признати морални и етички норми. Без импровизирање, манипулации и
кариеризам. Неиндиферентност кон туѓите маки и неправди. Мислам дека тој
тивок, скромен и благороден со позитивна енергија Иван ги имаше наведените
карактеристики. Помошта на болните, студентите и помладите лекари кои
бараа совет за болните, пишување трудови, магистериуми, докторати без да
бара против услуги. Се радуваше на успешното лекување на болните и на
постигањата на колегите. Не беше ироничен ако некој нешто незнае. Не правеше
компромиси ако сметаше дека е сигурен при дијагноцирањето и лекувањето
на болните. Сакаше да учи од другите и беше љубопитен. Ако нешто не
знаеше или беше несигурен, во интерес на болните, тоа не го криеше и бараше
можност да се надмине со дополнителни мерки. Укажуваше на грешките при
пишување трудови кога на пример беа употребувани зборови дека резултатите
се одлични, револуционерни, генијални, а тоа не беа. Немаше одредено работно
време и секогаш беше достапен. Помагаше со давање на свои книги и трудови.
Упатуваше кон потребната стручна литература. Укажуваше на стручни лица
кои подобро го познаваат медицинскиот проблем. Не се фалеше, ниту сакаше
за него тоа да го прават други. Не зборуваше дека е заморен, нерасположен.
Беше посветен на семејството. Не зборуваше за своите здравствени проблеми.
Ниту за тешкотиите низ кои минало неговото семејство. Ниту за некогаш
доживеаните неправди и закани без причина. Не озборуваше ниту некого
мрзеше. Ако ние зборувавме за нашите професионални тешкотии, велеше дека
тие не се битни и треба да ги надминеме.
Не многу зборлив, покрај медицинските разговори беше присутна љубовта
кон Македонија. Ја познаваше нејзината историја, страдањата на македонскиот
народ, можностите и желбите. Веруваше дека можеме да живееме како
заслужуваме. Имаше почит кон другите народи. Идеал му беше Гоце Делчев и
неговата борба. Во неговата мала, скромна, мансардна работна соба во Заводот
мебелот беше од пред многу години. Работна маса позади која не седеше при
разговор со другите лица. Стара маса за пишување. Мала масичка, две стари
фотељи, една столица. Насекаде книги и медицински документи. Во витрината
имаше и три-четири филџани за чај и тегличка со мед. На ѕидовите слики на
Гоце Делчев и на Тито. Од доцните осумдесети години на минатиот век во
собата имаше компјутер. Имаше добро познавање за светската историја, за
религиите, за развојот на медицината. Тој се восхитуваше на великаните на
медицината (Авицена, Л Пастер, А Флеминг и други) Имаше познавање од
литературата. Хуморот му беше тивок, благ, усмерен кон себе и блиските.
Во седумдесетите години на минатиот век во Белград го формиравме
204

Иван Дејанов - живот и дело

Југословенското здружение за мултипна склероза. Тогаш од Инстутот за
вирусологија, вакцини и серуми Торлак познатиот имунолог д-р Бранислав
Јанковиќ, најцитиран автор во меѓународната стручна литература на автори од
тогашна Југославија, со респект прашуваше за Иван Дејанов. Таков интерес за
Иван имаа и некои колеги од управниот одбор на југословенското здружение
на невролозите каде претседавав еден мандат.
Иван Дејанов ги знаеше несреќите на еврејскиот народ, неговата историја.
Страдањето на евреите од Македонија во Втората светска војна. Емотивно сврзан
за тие сообитија, заедно со клиничките професори педијатарот Аврам Садикарио,
неговиот син ендокринологот Сами Садикарио и други лица од Македонија и од
Израел го формираа Македонско-израелското друштво за пријателство. Иван е
еден од неговите претседатели. Иван беше еден од иницијаторите за изградбата
на Меморијалниот центар на холокаустот во Скопје. Во еден период од животот
Иван рекреативно се занимаваше со пчеларство. Учествуваше во формирањето
на Македонското пчеларско друштво. Ги промовираше можностите на медот
како здрава храна, за подобрување на имуниотетот и примена во алтернативнта
медицина.
Во 1997 година беше пензиониран со целосен работен стаж и покрај
напредувањето на тешката болест. Во истата година е избран за член на
Македонската академија на науките и уметностите. Симпатична е долготрајната
соработка и големата почит на Иван кон неговиот прв учител за хемостазата,
академикот И Таџер, на кого го посвети пристапниот говор при приемот во
Академијата. Речиси се до неговата смрт во 2001 година, Иван учествуваше
во работата на Биолошко-медицинскиот одбор на МАНУ. Со колегите
публикуваше стручни трудови.
Ова се моите пиететни сеќавања за нашиот Иван. Омилен кај пациентите,
колегите и пријателите. Со сопствен придонес во медицинската наука.
Хуманост. Со активно сочуство кон народите кои страдале.
Скопје, април 2015 година
мои видувања:
Проф Др.К.Чакалароски
Скопје,18.05.2014


Др Иван Дејанов го запознав набргу после моето вработување во
одделението за интензивно нефролошко лекување и нега на клиниката за
нефрологија при Медицинскиот факултет во Скопје.Тоа беше во пролетта
1975 год, после моето барање за проценка на хемостаза на болна со АБО
асоцирано со генитална сепса (криминален септички абортус, септички шок
и акутно бубрежно затајување). Бев изненаден од посетата имајќи наум дека
клиничарите само написмено ги добиваат резултатите од дополнителните
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(параклинички лабораториски и други) испитувања. Ми рече дека се
работи за тежок степен на дисеминирана интраваскулска коагулација
(ДИК) и дека ќе биде потребно почесто следење на хемостазата. Дискретно
напомена, дека би можеле заеднички да се договараме како ќе се спроведува
лекувањето на болната од аспект на нарушената хемостаза и присутниот
хеморагиски синдром (хематемеза и мелена). Како млад и недоволно
искусен лекар, со задоволство ја прифатив понудата на Др И.Дејанов
заеднички да ги третираме сериозните нарушувања на хемостазата
во оквирот на ургентната нефрологија, посебно заради опасноста од
влошување на хемостатската состојба со медикаментната интервенција.
Се изненадив од неговото познавање не само на хемостатските механизми
туку и воопшто од областа на нефрологијата и интерната медицина
пошироко. Пациентката за која стана збор набрзо почина, но контактите
со Др Дејанов продолжија и зачестија.
Работев во време кога не се доаѓаше лесно до новите медицински
информации. Класичните учебници по интерна медицина не беа доволно
информативни за да се лекува сложен септички пациент со акутно
или хронично влошено бубрежно откажување,а супспецијализираните
учебници по клиничка нефрологија не ми беа достапни. На овој план многу
ми помогна учебникот по Нефрологија издаден во Парис (1966) од проф.
Ј. Хамбургер и сор. и разговорите со Др И.Дејанов по одреден проблем.
Некако спонтано, ми стана навика да го посетувам докторот во неговата
работна просторија-кабинет (на 4от кат од Институтот за трансфузиологија)
скоро секој четврток за да обработиме одреден медицински проблем со
кој сум се сретнал претходната недела. Овие разговори беа исполнети
со жив клинички опис на состојбата, поткрепени со мноштво анализи
кои помагаат во донесувањето на конечна лечебна одлука. Се сеќавам
дека еднаш стануваше збор за повозрасен пациент кој крвавеше од чир
на дванаесетпалечно црево, во хеморагичен шок,со глобална бубрежна
слабост. Што да се прави? Итно да се оперира? Која интервенција да се
преферира: сутура/ресекција? Дали да се чека? Што ќе се профитира со
чекањето? Какви хемостатски нарушувања се најверојатни? Тогаш од него
научив дека успешното лекување е резултат на брзото и правовремено
донесување на одлуки, т.е. добивање на трката со времето!
немој никојпат да даваш сигурни поволни изјави за еволуцијата на болеста
и општата состојба на болниот дури и кога е евидентна исправноста на
твоите зборови велеше докторот. Во хемостатските нарушувања има плими
и осеки,и едните и другите се опасни. Во еден случај болниот внатрешно
или надворешно искрвавува, а во другиот умира од тромоза на крвен сад
кој прокрвавува витален орган.
во 1978 год. добив пациентка од западна Македонија со акутно бубрежно
затајување после каснување од змија. Се работеше за вонредно млада и
убава жена која пред моите очи практично гаснеше. Веднаш му телефонирав

Иван Дејанов - живот и дело







на Др.Дејанов кој пристигна за 10-ина минути. Целиот задишан ме
праша дали пациентката примила поливалентен антивиперински серум.
Кога одговорив одречно, се интересираше пред колку време настанала
каснатината и дали е направен обид за делумно отстранување на отровот
(рез на каснатината со провокација на венско крвавење). Одговорив
дека се поминати 20 часа од каснувањето и дека не е направен рез врз
местото на каснувањето. Др Дејанов објасни дека во земјата се најчести
5 отровници (СФРЈ) а во Р.Македонија главно се присутни шарката
и поскокот (змија со рогче на главата). Долго зборуваше за фазите на
хемостатско нарушување кои се јавуваат по навлегување на змиски отров
во системската циркулација (фаза на хиперкоагулабилност проследена со
фаза на хипокоагулабилност и тромболиза). Овој пат бевме поуспешни и
пациентката се излекува од Акутно Бубрежно Оштетување АБО. Наредните
денови барав и читав достапна литература за змиското труење (цело време
уредно функционираше библиотеката на МФ, но не можеше секогаш да
се најде текст што е неопходен, како што е денес можно со користење на
интернет), но највредни информации добивав од Др Дејанов. Во сеансите
кои уследија ги разграничивме сите светски отровници. Познавањето
на отровниците беше за мене вчудовидувачко, особено што знаев дека
докторот воопшто претходно не се подготвуваше за разговорите со мене.
потоа открив уште една одлика на овој скромен, но голем човек.Тој
комуницираше на ист начин со сите клиничари кои имаа проблем од
неговата област (тромбоза,хемостаза), но не знам колку и како од нив бил
прифатен
Бидејќи бубрезите се интеркомуникациски органи, сега веќе како
специјалист-интернист(од 1979) на конзилијарните повици или
проширени конзилиуми, често го среќавав и Др Дејанов (клиника за карди
ологија,неврологија,гинекологија и акушерство, гастроенте-рологија..). На
состаноците зборуваше малку и ретко, но беше заин-тересиран слушател.
После званичниот дел од состанокот го посету-ваше и прегледуваше
односниот болен, детално ја прегледуваше медицинската документација
и го распрашуваше болниот. Јас, во својство на ученик го придружував
при овие неофицијални исле-дувања. Од пристапот кон болниот можеше
да се заклучи дека е интернист-клиничар, иако не знам дали некојпат се
занимавал со клиничка медицина. Знам само дека извесен период работел
на Инст. за патофизиологија и нуклеарна медицина, а подоцна се префлил
на Институтот за трансфузиологија.
Др Дејанов доаѓаше да го прегледа болниот и неповикан (без конзилијарна
покана) доколку сметаше дека тоа е во интерес на пациентот. Ги следеше
наодите од болните и честопати ги предви-дуваше компликациите. Јас во
шега зборував пред сестрите на ИНЕ дека веројатно скоро ќе намине Др
Дејанов ако вчера сте му испратиле крв за оценка на хемостаза. И честопати
не грешев; докторот ќе се појавеше носејќи ги со себе резултатите од
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анализите. И не само оние кои беа званично побарани, туку и оние кои
беа изработени бидејќи така било најкорисно за болниот. Др И.Дејанов
никојпат не ги фактурираше дополнителните хемостатски испитувања
иако тие многупати беа одлучувачки за животот на болниот, што за мене,
како интензивен доктор, значеше безцена помош.
никогаш не зборуваше за конфликти помеѓу колеги или лични
недоразбирања со претпоставени лица. Не беше оговарач и стоички ги
поднесуваше тешкотиите на животот. Само во еден наврат ми зборуваше
за неговиот хоби (пчеларството) и тоа само поради анафилаксата
предизвикана со апитоксин кај мојот прв комшија во Крушево. На моето
прашање што треба сега да направи, само кратко одговори кошниците
веднаш да ги продаде
никогаш доволно не разбрав за неговиот наставен академски статус
(примариус, доцент, виш универзитетски предавач..),но знам дека прв
во Р.Македонија ја предавал трансфузиологијата. Подоцна запознав
уште многу доктори кои станаа академици, но ниеден не ја поседуваше
медицинската ерудиција на Др И.Дејанов. И денес верувам дека беше во
состојба да одржи издржано предавање од областа на медицината, ад хок,
без претходна подготовка.
не бев присутен на настанот, но мои колеги ми пренесоа дека Др Дејанов
на еден подунавски нефролошки состанок одржал феноменално предавање
на англиски јазик без читање на подготвен текст и слајдови. Предавањето
било проследено со овации. Јас, иако бев близок со докторот, никојпат не
позборував за неговиот полиглотизам
подоцна разбрав дека Др И.Дејанов е признат меѓународен експерт и дека
има напишано книга за тромбоза и хемостаза на англиски јазик (со ГД
Пеник и Х Робертс)
кога во 1997 год.го избраа за академик, ми беше посебно драго. Тогаш
коментирав дека правдата е спора, но не мимоидува. Неуспеав да се
сретнам повеќе со него.

ИВАН ДЕЈАНОВ И МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ
Професор Др. Самуел Садикарио-Колономос
Голема радост беше за мене кога докторот Петар Дејанов ме замоли
да дадам прилог за книгата што тој ќе ја пишува и едитира, а се однесува на
неговиот татко, мој другар и учител академикот Иван Дејанов. Најсетне ќе се
појави и ќе остане пишан збор за овој свет човек, полимат и параклит. Живееше
во време технолошко, доминантно дигитално и квантно, но и во парадоксални
простори на длабоки кршења, простор на меѓу-идеологии, меѓу-религии, војни,
оние меѓу-простори каде се дроби човечкото достоинство во балканските и
светските без-разумија. Човек треба да биде аскет за да не пропадне во своето
изобличено достоинство. Да беше во некој друг простор Иван со своите
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надарености ќе станеше инвентор како некој новосоздаден Тесла или Едисон.
Толкав беше неговиот талент. Ако беше свештеник ќе беше како светиот
Евгариус или светиот Атанасиус од Света Гора. Ако беше муслиман ќе беше
како големиот Авероес, а ако беше Евреин ќе беше како големиот Маимонидес.
Ако го пишував овој текст после илјада години ќе го нарекував овој човек
Иван Македонецот, како што извесни историчари го нарекуваат Аристотела, а
човекот навистина заслужува некој идентитет од класична димензија.
Првите мои контакти. Иван Дејанов го запознав прв пат при моето прво
вработување 1975 година на Институтот за хематологија и трансфузиологија.
Бидејќи бев посебно заинтересиран за базичните биомедицински науки,
советот на татко ми профессор Аврам Садикарио буквално гласеше вака: “о
Македонија има многубројни еминентни професори кои се занимаваат со
клиничка медицина и јас можам да ти помогнам со нив да соработуваш. Но
за базична медицина на молекуларно ниво има само двајца: Ѓорѓи Ефремов и
Иван Дејанов. Судбината беше таква што се спријателив со Дејанов. Тоа сега
го сфаќам како судбина и нејзиното световно моделирање. Др. Иван Дејанов
тогаш имаше 43 години, што значи претходниот негов живот кој бил екстремно
активен, за мене за жал е ретроспектива. За тој период можам со најголемо
задоволство да идеализирам, но не можам да фактуализирам.
Заради некаква глобална временска рамка треба да напоменам дека
времето на Дејанов е она пред 2001 година, што значи дека имиња како
Ајнштајн, Шредингер или Фејнман стануваа минато, исто како и Ватсон,
Крик, Гилмен, Досе, Јерне, Тонегава Кормак или Прусинер, тие што донесоа
револуционерни новини во имунологијата, молекуларната генетика, нови
микроорганизми, компјутерска томографија итн. Од друга страна тоа е сепак
времето пред масовната примена на Интернет, Гугл, целуларни телефони,
молекуларност на стареење, или квантни информации. Тоа е и период кога
Југославија се распаѓаше и ги видовме грозотиите во Босна, Хрватска и Косово.
Тоа беше период на новите партии во Македонија, проблемите со Грција, но
пред големиот нов пораст на фашизмот и нацизмот во Европа, кој тој свесно
велеше дека е можно да се повтори.
Во тоа време, што значи раните и средни седумдессети години на минатиот
век главен биомедицински хит беа откривањето на целуларниот и хуморалниот
имунитет, откривањето на МХЦ (главен комплекс на хистокомпатибилност),
клеточните комуникации, мрежите на Јерне, неврохормоните, а во исто
време беа откриени простагландините и нивното дејство врз тромбоцитите и
ендотелот. Др. Дејанов имаше два фокуси на интерес: имунологија и хемостаза.
Што ако овие два система комуницираат? Па да, секако, заклучивме дека тоа се
одвива преку ендотелот. Дејанов заедно со неговиот руски соработник професор
Балуда веќе имаа разработено свои ин виво тестови за процена на ендотелната
функција преку агрегацијата на тромбоцитите. Колку интересен процес. Тогаш
каква е улогата на метаболизмот, поточно дијабетесот во тој триаголник:
ендотел, лимфоцити, тромбоцити? Веќе бев вработен на Ендокринолошката
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клиника и посебни интереси ми беа невроендокрините структури, мрежи и
дијабетесот, посебно кардиоваскуларните компликации. Имав голем интерес
и за математичко моделирање на биолошките процеси, а исто таков интерес
имаше и Др. Дејанов. Тоа беше време пред постоење на Интернет и на
персоналните компјутери. Постоеја само огромни мејнфрејмови кои беа скапи
и захтеваа многу специјализиран персонал. Во наш домен, моделирањето беше
сведено само на Њутновата и Лајбницовата механика, но и тоа беше многу.
Што мислиш за модерната топологија го прашував. Топологијата е душа на
математиката. Со топологија бројките стануваат жива материја. Многу читав и
за космологијата и Римановите-Ајнштајнови модели. Некои ми велеа што ќе ти
е тоа, па ти си доктор, а не физичар или математичар”. Но Дејанов ми велеше тоа
што се случува во космосот се случува и во нас, во секоја структура на животот.
Затоа еден ден ќе го гледаш животот на подруг начин од другите луѓе. Еднаш
сугерирав некакви математички модели со кои тромбоцитната агрегација беше
проста диференцијална равенка, а метаболниот ефект и биолошките последици
беа интегрална. Дејанов рече да поминам за некој ден да ми го даде своето
мислење. Кога повторно се сретнавме рече дека конструирал направа за мерење
на тромбоцитната агрегација, базирана врз предложениот модел, а освен тоа исто
така порачал специјален мејнфрејм за архивирање на сите наоди со можности и
за статистичко моделирање. Веројатно тоа беше првата примена на компјутер
во Македонската медицина, а подоцна Хематолошко-трансфузиолошкиот
институт набави и нов комјутер и ангажира математичар во својата служба.
Дејанов велеше дека многу заболувања, вклучително и дијабетот со неговите
компликации на крвните садови се последица на парцијален имунодефицит.
Не знам дали ова беше чисто негова идеја или на некои негови пријатели кои
ги споменуваше како на пример Брана Јанковиќ и Жак Милер, како и некои
соработници од Советскиот Сојуз.
Често пати Иван споменуваше дека овој или оној истражувач во хематологијата
бил некој Евреин, дали од Полска, Русија, Германија, или од ваму или онаму. За
мене тогаш не беше важно дали е некој Евреин, или христијанин, или Индус,
или пак муслиман и зошто некој етникум или религиозен атрибут да биде
важен фактор во науката? Дали постои Бог тоа нема да го каже науката, ниту
пак рациото, а дали Евреите ќе исчезнат или ќе се борат со апокалипсата, тоа
веќе не е медицински проблем. Му се чудев тогаш зошто би се замарале со
еврејство или анти-еврејство, кога медицината и без тоа има безброј проблеми
за решавање. Најсетне сите луѓе се една врста: хомо-сапиениди од една иста
планета. Дејанов не го негираше овој став, но покажуваше некоја духовна
слабост или сензитивност кон се што можеше да биде поврзано со еврејството,
а тогаш во тоа време јас не можев тоа да го сфатам. Ние сме земјата Китимска
(Исаија 23:12), врзани сме во војна и холокауст велеше тој. Веројатно кога некој
ја доживеал војната, а друг не ја доживеал прави големи разлики дури и меѓу
блиски генерации и блиски луѓе. Но сето тоа ќе стане видливо многу подоцна.
Околности пред нашата голема задача. За жал, јас морав да бидам прагматичен
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во животот и да го заработувам лебот со практична работа. Во наши услови човек
се определува или за фамилијата и нејзината егзистенција, или за некоја базична
наука за која нема никакви средства и на крајот се претвара во чиста фикција.
Имав огромни среќни околности што добив стипендии од Британија, а подоцна
и од Америка и таму се запознавав и среќавав со големи личности и големи
идеи. Тогаш Иван ми велеше кога ќе се вратиш ќе има нешто уште поважно
од науката и идеате, што ние двајца ќе мораме да го решаваме”. Што може да
има таква есенцијалност што оди и над науката? Тоа веќе беа осумдесеттите
години од минатиот век, кој подмукло и злобно се ближеше кон својот крај. Кај
големите мислители се вртеше нешто како идејата за можност (possibility) не се
вкрстува со извесноста (certainty), значи теоријата на релативитет е неспоива со
квантната. Ако Ајнштајн живееше подолго овој проблем ќе беше решен велеше
Дејанов. Извесноста и неодреденоста се гледаат меѓу себе, што значи постои
суперпозиција, а со тоа и нов свет. Со Иван одржував контакти од странство,
најчесто кратки и телефонски. Повремено ќе напоменеше дека треба да
запознавам што повеќе луѓе од еврејско потекло, како и институции. Не бев баш
претерано активен во тоа, но запознав видни луѓе, вклучително Ели Визел, Леон
Купер, Лео Крамер, Милтон Фридман, Пол Самуелсон, Сидни Черник, Милица
Черник, Дејвид Родбард, Хари Блум, но и други од нееврејско потекло. Ќе беше
од голема корист овие луѓе да беа искористени кај нас, но од балканизми на
разни нивои едноставно нема спас. Неколку пати бев во Америка и Англија. За
жал јасно се чувствуваше дека овие земји имаат пад на парите одн. глобалниот
проток на пари, драстично опаднаа сите инвестирања, вклучително базичните
науки и едукацијата. Англија се струполи во банкрот од кој и сега не може да
излезе. Претседателите Роналд Реган и Маргарет Тачер прикажуваа некаков сјај
и економски бум, базиран на шок терапијата на нобеловецот Милтон Фридман
(наш пен-пријател патем речено), кој сега гледам дека беа врста на Холивуд.
Тие го измислија трансферот на капитал што го викаме тотална приватизација,
пласирајќи го како нова ера во економијата, а кој всушност се компензираше со
балон (financial bubble), цепкање на глобалниот капитал (financing gaps) следен
од цепкање на државите, модел што длабоко го осетивме и уште повеќе ќе го
осеќаме кај нас и во Европа. За медицината само НИХ (National Institutes of
Health) одржуваше висок финансиски ниво и тоа за строго специфицирани
истражувања, претежно за Сидата која тогаш експлозивно се појави, како и за
канцерот. Франсоа Митеран постепено паѓаше, а Горбачов западните служби
за безбедност мајсторски го повлекоа во својот амбис. Не знам дали човекот
беше наивен, купен, или службите сосема му откажале. Горбачов и Јелцин
евтино продадоа една империја, а со тоа и целиот источен блок. Има индиција
дека процесот почна со Андропов, кој требаше да ги покрие катастрофите од
Суслов и неговите пулени, па од една катастрофа се прејде во друга. Еврејските
служби во Америка, Израел, Русија и на други места исто така почнаа со
погрешни потези, што трагично се манифестира со аферата Полард, аферата
РАФАЕЛ, пропаста на ЛЕКЕМ, убиството на претседателот Рабин, раст на
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антисемитизмот, неонацизмот, фундаментализмот, тероризмот, несмасната
перестроика, сето тоа во минусна сметка и на Евреите и на целиот свет. Сегде
наоколу зујат Евреите се криви за се, Евреите грабнаа се, Евреите се убици,
комунисти, капиталисти, фашисти, а Иван Дејанов до крај на животот велеше
доста со лаги, што ќе биде со светот ако некогаш ги снема Евреите?
Во Југославија се појавија некои ситни бедни луѓе од Достоевски-ева димензија.
Замислете која беда, фактори станаа некои ситнурии, општествени отпадоци
кои се викаа Јанша, Милошевиќ, Туџман, Шешељ, Изетбеговиќ, а ние, кој во
светот знаеше нешто за нас? Немавме скоро никаква подршка. Јас тоа го гледав
од странство. Југославија е Тофет (Библиски пекол), почна апокалипсата
велеше Дејанов. Дојде транзицијата и некои смешни креатури моментално
станаа големи бизнисмени или пак големи играчи. Знаеме што доведе таа дива
тотална приватизација, а јас бидејќи не бев снаодлив се најдов во некој вакуум.
Во време на комунизмот и социјализмот поради високите позиции на моите
родители, а и моите постигнувања, протежирав, помагав и издигнав некои
индивидуи па и институции. Сега во транзицијата паднав ниско и многумина
сакаа да ме шутнат како некој глушец, иако ни од далеку не се достојни за тоа.
Сепак се најдоа луѓе големи како Иван Дејанов спасител (Библиски Хебрејски
хамосхиах), потоа моите родители, блиската фамилија и неколцина други на
кои се ослонив и ете, жив сум и не сум во Дантеовиот амбис како што некои
би сакале.
Македонско-Израелско друштво за пријателство и соработка. Еден ден, тоа
беше кон крајот на осумдесеттите години, Др. Дејанов дојде во мојата лекарска
соба и со дециден тон, што беше само повремена карактеристика за него, ми
рече: Мораме сега да направиме нешто повеќе од она што сме го правеле до
сега. Со науката направивме што можевме, со медицината ќе се расправаме до
крај на животот, но има нешто повеќе што треба да направиме сега, веднаш. Па
што е тоа толку важно?” го запрашав. Иднината на Евреите и Македонците не е
баш розова, како што за жал беше и минатото. Наша задача која е света е да ги
зближиме овие народи. Ха, ха, ха, па баш ние двајцата ќе ја оправиме работата!
Да, токму ние отсечно рече Иван. Потоа продолжи дали знаеш за Димитар
Влахов дека бил пријател на Бен Гурион и на ционистичката идеја? Сум чул
нешто. Епа тој Димитар Влахов издејствувал во младотурскиот парламент
еден акт со кој се дозволува доселување на Евреите во Левант (Палестина),
што пред тоа со векови било забрането. Затоа денес во Ерусалим постои улица
која го носи името Димитар Влахов. Многу интересно. Епа добро, а како го
замислуваш тоа збратимување или нешто така? Утре на еден состанок сакам да
те запознам со некои луѓе меѓу кои се профессор Тевчев, Љубиша Георгиевски,
Љубомир Гајдов, Тодор Петров, Блаже Ристовски, Никола Кљусев, Сергеј
Тодоров, Доста Димовска и некои други. Целта на состанокот е да се создаде
Еврејско-Македонско друштво за пријателство или некое друго име на иста
тема. Идејата ми се допадна иако имав искуство со еден утопизам од порано.
Наиме, уште во комунизмот имав иницирано со своите најблиски другари
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една организација или приватна ложа која ја нарековме Јудео-Христијанско
Братство, со идеја да ја шириме љубовта кон Бог и меѓу луѓето, без разлика на
која религија припаѓаат. Ова братство беше доста секретивно, бидејќи сеуште
беше комунизам и не можам да кажам дека кај нас беше тешко и толку црно
како што велат антикомунистите, но имаше две работи на кои системот жестоко
се противеше: религии и еврејство (Израел, ционизам и слично). На крај ова
братство заврши со Балканскиот синдром каде едни сакаат да доминираат,
демек да бидат босови, а другите потчинети. Не е исклучиво дека и тогашните
служби имаа вмешано прсти, но како и да е братството се растури. Значи
сега ќе имаме шанса за широко граѓанско друштво, со подршка и во корист
на државата. Дејанов предложи да се вика Израелско-Македонско друштво за
пријателство и соработка, слично како Американско-Македонските друштва
или Македонско-Руските, каде што исто бевме меѓу иницијаторите. Дејанов
имаше снажни контакти и соработка со Холандија, но во таа активност јас не
бев учесник и мнагу малку би можел да кажувам.
Значи, формиравме Израелско-Македонско друштво за пријателство каде
претседател беше Др. Иван Дејанов, а потпретседател бев јас. И што беше
доприносот на ова друштво? Многу голем, грандиозен, можеби треба да се гледа
како историски. Особено морам да нагласам дека огромен беше и доприносот
на новинарот Љубомир Гајдов, кој со серија меѓурелигиски интервјуи, потоа
интервјуи со Нобеловци, промовирање на идејата за Американско-Македонски
комитет од Ели Визел, формирање менаџмент-тим во Куманово, потоа
Телеком и други ангажмани на медиумите и даде права величина на релацијата
Македонци-Евреи, Македонија-Израел, Македонија-САД. Љубомир имаше
најголем квантум на знаење од сите нас, па така и Иван и јас многу добивме
од неговото знаење и способности. За жал, тој по природа беше жесток и
конфликтен, создавајќи си бројни непријатели и заради тоа во животот не го
доби она интелектуално признание кое го заслужува. Морам да нагласам дека
е неправедно што ова прво Македонско-Израелско друштво сега се става во
заборав од страна на новите здруженија и од оние кои подоцна најмногу добија
од неговото постоење. Она што следи ја потврди тезата на Дејанов дека тоа е
најважно, најодговорно и најголемо што во животот сме направиле не само ние
двајца, туку и многу други.
Нашата прва задача. Најпрвин, ја скинавме фамата за Израел и ционизмот.
Порано, во бившата Југославија, медиумите и целата јавност беше жестоко
усмерена против Израел, а ционизмот се нарекуваше фашизам. Значи
ако сакаш да одиш да живееш во Светата Земја и Ерусалим, ти си фашист.
Југославија беше голем пријател со Арапите, но и со фундаменталистите
заради лидерство во неврзаниот блок. Јас тоа го разбирам, ние имавме убав
стандард од несиметрични бизниси со несврстаните, а сега знам дека Тито и
УДБ работеа во корист и по инструкции на американски, руски и британски
разузнавачки служби, за што во крајна линија економски постоеја Генекс,
Инекс, Енергоинвест, па дури и Винча, потоа огромни неповратни средства,
213

Иван Дејанов - живот и дело

а тоа значи големи плати и убав живот за сите нас. За љубов на арапизмот,
Југославија го ослободи познатиот крвник од Втората светска војна Ел Хусеини,
пријател на Хитлер и Анте Павелиќ, кој со свајата Ханџар дивизија закла
илјадници Срби, Хрвати, Муслимани и Евреи во Босна кои не му се допаѓале.
Тој потоа до крај на животот беше голем муфтија на Ерусалим и влакно не
му фалеше, заштитен од големите сили. Сите најголеми крвници беа наши
(југословенски) пријатели, како на пример Сухарто, Насер, Хајле Селасие,
Лумумба, Бокаса, Мубедиен, Амин - заради интерес: нафта, дијаманти, пазар,
градилишта, гласови во Обединетите нации и кај големите сили. Но за таа
работа јас и мојата фамилија моравме да голтаме неретки анти-израелски и
антисемитски специјалитети, припремени некогаш и од блиски пријатели. Епа
сега, Дејанов, друштвото и ние работата треба да ја завртиме од наопаку налице.
Треба светот да не засака како фило-семити и хуманисти. А како да се направи
тоа преку ноќ? Тоа беше можеби најголема заслуга на друштвото, но најмногу
од најмногуто тоа е заслуга на Др. Иван Дејанов. Пред се, презема една масивна
пропаганда преку медиумите и приредбите за афирмација на еврејството и на
државата Израел, како технолошко чудо и чудо на опстанокот. Во голема мера
помогна и МАНУ (Македонската академија на науките и уметностите), каде
што подоцна тој стана член - преку промоции, предавања, учество на ученици
симпозиуми и соработки со светот. За овие активности добро беше информиран
и Израел. Затоа, Македонија беше прва од југословенските републики на која
и беа предложени дипломатски односи. Тогаш дојде високиот дипломат Натан
Мерон со специјална група прво во Македонија и првата средба му беше со
Др. Иван Дејанов и со мене. Наша иницијатива беше да најблиски соработници
и пријатели на Македонија станат Израел, Америка и евентуално Турција.
Дипломатите беа одушевени од идејата.
Холокаустот во Македонија. Втора деликатна задача беше да се скине една
друга фама: Македонија и холокаустот, улогата на македонскиот народ и
мнението во светот за тоа. Зошто е тоа проблем? Во Македонија холокаустот
беше радикален, 98-99% од Евреите беа собрани во логорот Монопол на 11
Март 1943, а потоа депортирани и сите убиени во логорот на смртта Треблинка,
Полска. Тоа значи, според одредена документација, 7148 луѓе, од кои 40%
беа деца под 16 години. Се спасија само тие што беа партизани, а и од нив
половина загинаа во борбите. Во светот долго време постоеше едно малигно,
навистина злобно и опасно јавно мнение дека Македонија индиректно ја
потпомогнала депортацијата, со својата пасивност на населението, а некои
германски офицери тоа го појачуваа со некои многу лоши изјави. Некои
германски разузнавачи потоа кажуваа како добивале информации за Евреите
уште пред војната во Грција, Македонија, Бугарија и воопшто на Балканот. Таа
пропаганда ја промовираа лоби групи по светот од страна на Бугарија, Србија
и Албанија, демек тие своите Евреи ги спасувале, а Македонците го правеле
обратното. Тоа мнение постоеше и во Југославија и така се провлекуваше до
скоро. Од Македонија немаше реакции, пред се бидејќи немаше Евреи, или
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скоро да ги немаше, второ немаше опонирање на југословенските ставови и
најсетне навистина до скоро не постоеше интерес за јавното мнение во светот.
Во тој контекст друштвото се најде пред огромен проблем кој се вика менување
на јавното мнение во светот за Македонија и ликвидацијата на Евреите. Како да
се реши овој проблем? Ако е тоа вистина, тогаш ништо не може да се направи,
а ако не е тогаш како да го смениме мнението во светот? Најпрвин прв продор
направи книгата на Жамила Колономос и Вера Вангели: Евреите од Македонија
во Втората светска војна од 1941-1945 со масивна документација, списоци на
депортирани и учесници во партизанскиот отпор. Таа книга зборуваше и за
окупационата политика воопшто. Значи, македонскиот народ беше поробен и
одвај можеше да мисли за себе. Потоа, формирани беа партизански единици кои
вклучија борци Евреи и тие, барем делумно беа спасени. Неколку македонски
но и албански фамилии, можеби не многубројни, но спасија Евреи ризикувајќи
ги животите на целите свои фамилии. Католичката црква имаше свој допринос
со издавање визи за Шпанија, посебно бискупот Чекада. Значи, се случувале
нешта кои биле во многу тешки услови, а ние во Македонија не ги знаеме.
Македонци учествувале и во протести во Бугарија против депортацијата, меѓу
кои бил и братот на Иван во Ќустендил. Др. Иван Дејанов презеде огромна
задача сите овие податоци да ги осознае и да ги презентира не само на
Македонската јавност, туку и во светот. Секој ден беше ангажиран околу овој
проблем. Мислам дека последните петнаесетина години целосно и длабоко ги
посвети на проблемот на македонските Евреи и холокаустот. Огромна беше
и помошта на израелскиот дипломат Овадиа Софер, пријател на Жак Ширак,
Франсоа Митеран, папата Јован Павле Втори, серија на врвни бизнисмени,
правници и политичари од Франција, Израел, Америка и други земји. Можеби
делумно, но драгоцено ни помогна и нашиот пријател Нобеловецот Ели Визел,
кој кажуваше Македонците се наши пријатели и големите народи се истакнуваат
со сила и економија, а само две држави се истакнуваат со култура: Израел и
Македонија. Со оваа мрежа на врски и пропагандна машинерија, наскоро па се
до денес, мнението за Македонија и односите со Евреите од историски аспект е
на високо ниво. Исто така Овадиа Софер во неколку наврати со фирмата Систра
и Владата на Франција се обиде да го реши проблемот на коридорот 8, но од
некои причини кои не ги дознавме проектот остана нерешен. Тој организираше
и помош од Израел во војната 2001 година, вклучително првата полска теренска
болница и посета на Македонија на врвните 100 правници во светот.
Односи со Еврејската заедница на Македонија (ЕЗРМ). Веројатно тоа е
најтешката тема во активностите со друштвото. Заедницата е обновена после
војната во 1945 година, со одвај дваесетина преживеани Евреи. Главни фактори
беа пред се моите родители - Жамила Колономос и Аврам Садикарио, потоа
Мориц Романо, Мориц Шами, Хаим Садикарио, Сами Мизрахи, Др. Салвадор
Леви, Бенјамин Самоковлија, Пепи Сион и други личности, со обзир на
нивните школи и позиции во системот на социјализмот. Треба да се споменат и
други личности како основачи, некои од овде, а некои дојдени од Југославија.
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Го споменувам доктор Пијаде, Алберт Вајс, доктор Гинзберг, доктор Беркеш,
Оберхофер, врвни доктори, подоцна вратени во ВМА и Загреб. Од Словенија
беше испратен Др. Исак Таџер, кој набрзо стана академик по патофизиологија
и нуклеарна медицина, инаку близок пријател на Др. Дејанов и моите родители.
Пепи Сион беше извонреден музичар од првата филхармонија, а исто и госпоѓата
Шајбер. Бено Русо го зема правецот на армијата и наскоро беше генерал-мајор.
Уште подобро напредуваше брат му Берто во правец на воен електронски
инжењеринг, пратен во Риека на бродоградилиште кај Копиниќ. Мајка ми
Жамила беше водач. Почна да создава некоја форма на заедницата и ја преземаа
млади во тоа време: Нита Леви, Ничко Леви, потоа средни: Салвадор Леви,
Исак Леви, Исак Сион, Мориц Романо, Мориц Шами и оние кои емигрираа во
Израел: Џозеф Камхи, Пепо Нахмијас, Луна Менаше, Ментеш Ишах, Давид
Калдерон, Милан-Бахар, Бустрик, Лео Гринберг, Јафа Калдерон и синовите
Ани и Ави. Потоа во Израел отидоа браќата Фараџи, Матилда Камхи, Ментеш
Ишах, Нисим Теста, Ликац, Сарина Теста, во Белград отидоа Исак Сион,
Нисим Алба и Виктор Пардо, Во Франција и САД отиде фамилија Колономос.
Во Австрија отиде Алфред Меламед од Скопје, кој постигна екстраординерна
банкарска кариера, а се познаваше лично со Симон Визентал и тоа познанство
го пренесе на нас, па ние имавме многубројни средби со него. Елена КаваеваЕтингер беше Еврејка од Ченстохова Полска од грофовска фамилија. Беше лична
пријателка на Владимир Илич Ленин, всушност кумашинка, но истовремено
и на кралицата Александра Романова. Беше мажена за Владимир Каваев и
после Октомвриската револуција живееја во Охрид и Струга. Куќата им беше
како музеј, полна со документи и слики. Сето тоа требаше да прејде во идниот
центар на холокаустот, но поради голема несреќа на керка и Регина, тоа не се
оствари. Ова би бил и некаков список на преживеаните, од што ќе заклучите
дека Евреите се практично збришани од Македонија. Значи друштвото навлезе
во прилично интимни релации со Евреи и симпатизери од Израел, Австрија и
Америка, а имаше веќе створено релации со Грција, Бугарија, Србија, Хрватска,
Русија и Турција. Ние имавме роднини во Франција и Англија, така што и тие
релации се одржуваа. Подоцна Морис Шами со децата отиде во Швајцарија како
претставник, а Мориц Романо во Чиле како амбассадор. Сето тоа ги прошири
видиците нивни и наши. Спријателувањето со ЕЗРМ одеше тешко и тешко е и
сега. Имаше некое мнение дека друштвото е накакво масло на политичарите и
дека тоа е некаква конкуренција на Еврејската заедница, што беше абсолутно
апсурдно. Сепак харизмата на тогаш веќе академик Иван Дејанов, заедно со
моите родители кои беа душата на заедницата” допринесоа за зближување и
понатамошни соработки. Многу од идеате на Друштвото беа прифатени од
Еврејската заедница, вклучително идејата на Дејанов за холокауст центар, а
со сите влади на Р. Македонија преговорите и државната помош одеше глатко
поради големиот авторитет на Друштвото и на Иван Дејанов.
Центар на холокаустот. После сето ова, мислам дека беше во 1998 година, еден
ден Др. Иван Дејанов ме повика да ми соопшти една важна идеја. Шетајќи покрај
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реката Вардар ми рече те молам ова сфати го многу озбилно, а до сега никому
не сум го кажал.”. А која е таа толку озбилна работа?”о запрашав. Мораме да
направиме меморијален центар на холокаустот. Тоа е задача на Македонија,
но ние треба тоа да го изведеме. Можеби такви центри треба да направат во
Полска, Русија, Украина, или Германија и Франција. Таму се убиени милиони
Евреи - се обидов да аргументирам. Таму антисемитизмот е сеуште огромен и
не верувам дека ќе се осмелат да прават такви центри. Ние не сме антисемити,
ниту хипокритичари и на светот ќе му ја прикажеме вистината, без разлика
дали е убава или неубава. Јас да бидам искрен бев скептик дека таква идеја е
остварлива, најмногу од чисто прагматичен аспект: обезбедување на локациски
простор, а потоа наоѓање на финансиски средства, а во крајна линија и
убедувањето на државата и населението дека таков центар е потребен. Идејата
им ја соопштивме најпрвин на моите родители кои без колебање беа одушевени
од неа, а потоа Иван тоа го соопшти и на друштвото. Имаше секакви дискусии
како треба да изгледа и каде да биде лоциран тој центар. Постоеја неколку
варијанти. Едната, можеби наједноставна беше да тоа биде во Монополот кој
всушност бил привремениот концентрационен логор во 1943 г. Адаптацијата би
била брза и со мали издатоци. Другите варијанти беа за локацијата во старото
Еврејско маало, меѓу двата моста , Камениот мост и мостот Гоце Делчев.
Мајка ми имаше идеја да се реконструираат неколку стари еврејски куќи, па
тоа да биде како некое мини-маало со висок степен на автентичност. Од група
инжењери на чело со Јован Манев беше даден проект во вид на Давидова звезда.
Јас најмногу го сакав овој проект, но наместо бетонска конструкција, таа да
биде од стакло слично на сегашниот елегантен меморијален центар на Тоше
Проевски во Крушево. Дејанов сугерираше да се отвара на денот Јом Кипур
некоја идна година. Но пред се требаше да се реализираат правно-имотни
прашања, потоа да се усогласи и со урбанистичкиот план на градот кој на
местото планирал трговски центар и хотел. Бидејќи за сето тоа беше потребна
подршка од Владата на Р. Македонија, друштвото имаше извонредни односи
и подршка од сите претседатели и премиери, најпрвин од претседателот Киро
Глигоров, подоцна Борис Трајковски, а за подоцнежната денационализација
огромна подршка и од премиерот Никола Груевски. Благодарение на Дејанов
имавме огромна подршка од Православната црква на Македонија и особено од
владиката Михаил, владиката Стефан, а со посебно и огромно ангажирање од
владиката Наум.
Остварувањето се случи за голема жал после смртта на академик Иван Дејанов.
Во епилогот на овој проект должен сум да кажам неколку збора кои може да
значат и субјективизам. Клучна личност во остварувањето на проектот Холокауст
центар беше правникот Љиљана Мизрахи, која во тоа време беше најверојатно
најголемиот познавач и експерт за законите за денационализација. Се формира
и Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија во кој се влеваа сите имоти
на Евреи кои се екстерминирани во холокаустот, а немаат наследници. Мене
ми беше доделена честа да бидам првиот претседател на Фондот, а верувам да
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беше жив тоа ќе беше академик Дејанов. Иако ми се чинеше формалистичка таа
позиција, сепак вложив доста напор во мошне тешките преговори со политички,
урбанистички, па и меѓу-етнички и меѓународни фактори, за што најчесто имав
висока морална сатисфакција. Се разбира дека доприносот на многу личности
членови на фондот, членови на Еврејската заедница и од владата на РМ имаат
огромни заслуги од непроценлива вредност. Но овде не е место да ги опишувам
тие детаљи. Се надевам дека еден ден некој ќе напише објективна историја за
Холокауст центарот.
Идејата на академик Дејанов и моја беше овој центар да прерасне во институт,
интегриран со МАНУ и УКИМ, што би бил и единствен таков пример во светот.
Мојата улога траеше до поставување на темелите на центарот, а потоа згасна
по моја желба, бидејќи таа улога веќе не беше битна. За жал, сеуште никаде
не стои обележие дека првиот иницијатор и борец за центарот беше академик
Иван Дејанов. Не се споменуваат ниту други имиња, без кои центарот не би
можел ниту да се замисли, а камо ли да постои.
Идејата за црква во Ерусалим. Иако остана само како идеја, сметам дека е важно
да се нагласи и да остане за идните генерации. Причината зошто ова сложена
идеја не се оствари е смртта на академик Иван Дејанов. Мислам дека само со
неговата тактичност, упорност и интелигенција тоа можеше да биде остварено.
Како настана таа работа? Јас повеќе пати ја посетував Светата Земја уште
пред моите деца да решат таму да живеат (на хебрејски “алиа”). Освен Зидот
на плачот”, бидејќи мојата сопруга Нада Садикарио е посветена христијанка,
редовно ги посетувавме црквата Света Елена со Светиот гроб и Витлеем (на
хебрејски Бет-Лехем, а арапски Бет-Лам) во Црквата на раѓањето, односно
местото каде се родил Исус од Назарет. Една од посетите беше кон крајот
на деведесеттите години, кратко време после потпаѓање на Витлеем под
Палестинската управа. Имаше една група калуѓерки од Русија кои изведуваа
интересна церемонија, а сопругата Нада им се придружи во молитвата. Јас
стоев настрана, бидејќи со некоја несмасна помисла дека во крајна линија јас
сум Евреин и не треба да им се мешам во ритуалите. Стоејќи така сепак се
помолив. Во еден миг добив необично чувство, тоа не беше ниту халуцинација,
ниту визија, ниту пак некој вид хипноза, туку некакво просветлување. Токму
така, би го нарекол просветлување. Почувствував дека Бог ме посматра и
внесува во мене некоја мисла. Ниту зборови, ниту слики, само мисла. Овде,
во Витлеем или во стариот Ерусалим да се направи црква. Толку. Па си реков,
ако овде цркви имаат Русите, Бугарите, Грците, Цариград, потоа повеќе цркви
и тоа моќни: на Ерменците, Коптите, Католиците, Протестантите, се разбира и
свети места на Евреите и Муслиманите, зошто па да нема и за Македонците. Но
подоцна се виде дека работата не е толку едноставна.
Никогаш не создадов претстава како треба таа да изгледа, само гледав дека
таа треба да биде со многу светлина. Огромна бела, по некогаш жолтеникава
светлина. Подоцна сфатив дека Бог не бара од нас да му принесуваме
материјални добра, дури ни храмови ниту цркви или синагоги. Тој само бара
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почитание, кон него и кон другите луѓе и да го следиме во духовниот пат што
Тој ќе ни го одреди. Ако црквата е такво почитание и ништо друго Тој можеби
ќе ја прифати оваа понуда. На Евреите тој им го подари Ковчегот на заветот
со никакви други симболи. Подоцна тој им го одзеде Ковчегот и тоа за нив е
најголемата казна. После тоа се изградија и првите синагоги и потоа цркви,
но Бог постојано ги казнува Евреите со помали или поголеми холокаусти
(хебрејски “шоах).
Се разбира веднаш после враќањето прво ова му го соопштив на мојот другар
Иван Дејанов, дури и пред да им го кажам на моите најблиски. Реков - ете
ти имаш дадено толку многу идеи и предлози, а мене ми ги отвори очите кон
Еврејството, епа ете и јас да дадам, ете имам некаква идеја и не знам што ќе
мислиш за мене, ама зошто да не направиме една мала црква или молитвен дом
во Ерусалим или Витлеем. Ете, јас сакам да им се оддолжам на христијаните
покрај фамилијата, токму тие го вратија Бог во мене..Уште пред да се доискажам
Иван рече - веднаш, веднаш тоа ќе го направиме, мораме тоа да го направиме,
уште утре тоа го започнуваме, ќе одиме кај архиепископот Михаил тоа да му го
соопштиме. И навистина, утредента Дејанов издејствува прием за нас тројцата:
Дејанов, Гајдов и јас, кај архиепископот Михаил, иако баш и немавме јасна
идеја како да се изведе овој проект. Тој не благослови и нас и иницијативата,
потоа како чест ни подари неколку негови книги. Се договоривме сите дека ова
ќе биде некое време длабока тајна, поради можните реакции од Грција или од
други места. Но уште утредента во весниците се појавија чланци со коментари
дека веќе се гради македонска црква во Ерусалим. За среќа ниту тогаш, ниту
подоцна немаше реакции од Грција или други места.
Подоцна излегоа на виделина такви проблеми кои може дури и да се
непремостиви, а ние ни од близу не бевме свесни за нив. Да изградиш нова
црква во Македонија, во Канада или Австралија и САД секако дека е тешко,
но сепак е реално и изводливо. Да изградиш црква на некое место во некоја
арапска држава, ете на пример во Александрија или Каиро можеби изгледа
невозможно, но сепак во некоја точка тоа би било возможно, иако тоа воопшто
не би било безбедно. Во некои места на земјата тоа воопшто не е можно. Тогаш
како да го направиме тоа возможно во светиот град Ерусалим?
Првата потешкотија дојде од кај нас. Веднаш мнозина сакаа да ја присвојат
ова убава идеја и даваа изјави за себепромовирање на иницијативата, иако
можноста за реализација ниту од далеку не беше видлива. Никој кај нас не вели
‘ајте јас ќе ви помогнам да ја остварите ова убава идеја, туку вели јас ќе бидам
иницијаторот и реализаторот” и на крај секој секого одмага наместо да помага.
Следната потешкотија беше самиот Израел. Се имав зближено со еден висок
политичар од Израел кој не сака да се дава неговиот идентитет, а тој ми рече
вака: Израел во принцип вашата идеја може да ја подржи, но само како идеја,
а простор односно територија нема никогаш да ви отстапи или да ви продаде.
За секој квадратен метар на територија Израел има давано или дава милиони
долари, а гледаш и самиот какви војни се водат. Ако денес некој Арап продаде
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на Израелец или Евреин само еден квадратен метар, целата фамилија на тој
Арапин ќе биде осудена на смрт од Палестинците. Затоа, можеби единствена
шанса е простор да ви одобри Палестинската администрација односно Јасер
Арафат. Имав уште еден пријател во САД, господинот Лео Крамер, можеби
едно од неговите имиња со обзир дека беше бизнисмен и разузнавач кој како
посебен пратеник решавал тешки и невозможни задачи” меѓу САД и други
земји. Патем, бил пријател на Тито и клучен фактор за ослободувањето на
Милован Џилас 1966 г., потоа бил близок со еврејските лидери Пресбургер
и Каделбург кои ми го овозможија и контактот. Учествуваше во тајните
преговори меѓу Израел и Палестинците, беше пријател со протседателот Јицак
Рабин, Јасер Арафат и скоро сите лидери на Израел и Арапсике земји. Кога му
кажав за идејата, тој гласно се насмеа и рече од кога почна ти да се бавиш со
религиски проблеми? Но сепак ќе се обидам нешто да сторам”. После кратко
време се јави и рече Јасер Арафат ве очекува на разговор, а идејата му се допаѓа.
Стекнав и некои важни пријатели во Коптската, Ерусалимската-православна
и Ерменската патријаршија кои со симпатии гледаа на нашата иницијатива.
Мислев дека случајот ќе се реши, но повторно се јавија компликации.
Трета компликација беше убиството на израелскиот претседател Јицак Рабин,
после што односите со Палестинците повторно се влошија и Јасер Арафат
повторно стана непријател на Израел. Значи, преговарање со него би барало
многу објаснувања на израелските, можеби и американските служби. Во
меѓувреме од кај нас се јавија многу сватови и кумови кои се уфрлуваа во игра
на преговори без нас, без дури и консултација, што е чест специјалитет во овој
наш енвиронмент. Се разбира дека тие завршија катастрофално. Со смртта на
Арафат, а подоцна и на господинот Крамер и можноста за црква во Витлеем
можам да речам дека беше згасната.
Четвртата и крајна компликација беше смртта на академик Иван Дејанов 2001
година. Тој беше активен скоро до задниот ден, но веќе неколку месеци беше
видливо дека болеста му ја одзема и последната капка енергија. Без Иван јас
немав ни енергија ниту волја за продолжување на проектот. После Иван ниту јас
ниту било кој не беше во состојба да го продолжи проектот Македонска црква
во Ерусалим. Можеби утеха е што барем идејата на Дејанов за меморијален
центар на холокаустот сепак дојде до некаква реализација.
Бог и Евреите. Иван велеше дека во 5-6.от век на реката Брегалница биле
покрстувани многу пагани, преку 30.000 годишно. Подоцна (9-век) Св. Кирил
и Методиј исто така вршеле крстења на реката. Најдени се бабтисерии со две
капели. Значи, Брегалница ја заменувала реката Јордан. Раното христијанство
е скоро идентично со еврејството, се до првиот собор во Никеја 325 АД. Иако
Бог е еден, а овие две религии се слични, се јавил силен антагонизам, веројатно
заради доминација и поседување на куповните средства. Со малку имагинација,
ако е светот создаден во оваа објективна стварност, постоењето може да биде
пресумптивно (Хајзенберг), извесно (Ајнштајн) или апсолутно (Бог). Во
комунизмот - апсолутното е пренесено на работничката класа, а кај нацистите
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е пренесено на лидерот (Хитлер). Евреите може да не спасат ако ние тоа го
сфатиме и посакаме, бидејќи Бог може да не напушти ако ние ја заборавиме
љубовта велеше Иван Дејанов.
Книгата Антисемитизам. Всушност автори на ова книга бевме јас и Др.
Владимир Николов, но со огромна помош од Др. Дејанов. Тоа беше кон крај
на осумдесеттите години, пред распадот на Југославија, кога Владо ми рече да
напишеме еден фељтон за антисемитизмот кој во нашата средина беше скоро
сосема непозната тема. Тоа беше време пред постоење на Интернет, така што
извори за информации беа енциклопедии, книги за еврејската историја, некои
информации од моите родители и многу информации од Др. Дејанов. Му се
обративме и за финансиска подршка од Друштвото, а Иван овака ни рече:
јас од вас барам книга да напишете и тогаш ќе ви набавам средства, а не за
обичен фељтон. Оваа тема е толку важна и силна, што пишување на фељтон
не е достојно. Понекогаш ќе кажеше темата за антисемитизмот и холокаустот
јас ја сметам за најважна не само за Евреите, туку и за Македонија. Таа мора
добро да ја научат сите Македонци”. Интересно е дека во западните земји преку
60% од возрасните луѓе не знаеја за холокаустот, а дури преку 20% во Израел.
Ова е трагедија за себе, поготово што нацизмот повторно се враќа во Европа,
Америка и Русија.
Антисемитизмот вообичаено се дефинира како омраза кон Евреите, но секако
дека тоа е фундаментална карактеристика на човекот. Дејанов велеше дека
антисемитизмот произлегува од себичноста на човекот, тоа е еден краен степен на
егоизмот”. Моето мнение беше дека антисемитизмот е пра-честичка (Санскрит
параман, Хебрејски “рош-афар-тебе”) на нихилизмот кој во макроформа
преоѓа во канибализам (холокауст). Иако анти-јудеизмот постоел во Римската
империја, па и пред тоа, модерниот антисемитизам се претвори во машина за
убивање. Дури и меѓу големите просветители и реформисти се провлекуваат
длабоки антисемитски искази. Се чини дека колку е технологијата повисоко,
нихилизмот паѓа пониско. Кога ќе прашав зошто Бог го дозволи холокаустот,
Иван велеше Бог не го создаде холокаустот, тој беше настрана. Јас сега знам
дека Бог имал причина да го создаде холокаустот, поради пост-холокаустот.
Една од причините е за да се создаде еврејска држава, а од раселените Евреи
да создаде повисок степен на морал и знаење. Но состојбата се влошува. Дали
ќе се оствари апокалипсата Јованова? Иван велеше да, се што е во Библијата се
остварило или ќе се оствари.
На темата понова македонска историја и личности на македонската револуција,
Иван Дејанов беше еден од најголемите познавачи воопшто. Борбата на
Македонците да создадат своја држава секогаш ја поврзуваше со Евреите.
За Евреите од Бугарија во периодот на холокаустот ми даде податок дека
во Ќустендил имало голема побуна против депортацијата, а од учесниците
најмногу биле Македонци. Тврдеше и дека владиката Кирил и Димитар Пешев
кои најмногу протестирале против депортацијата биле Македонци. Немам
друг извор на овие податоци, но секогаш верувам дека Иван ги имаше правите
221

Иван Дејанов - живот и дело

извори. Според Иван, скоро половина од владата на почетокот од овој век во
Бугарија имале македонско потекло, но тоа најчесто не сакаат да го кажат.
Во Македонија, Бугарската војска ги депортира практично сите Евреи од
Македонија (98-99%), а потоа пренесени на германска окупациона територија,
за да на крај сите бидат убиени во логорот на смртта Треблинка. Се спасија
само оние кои беа партизани, од кои околу половина загинаа во борбите. Во
Франција се убиени 100.000 Евреи од силите на маршалот Петен, во Германија
300.000, во Русија 300.000, а во Полска 3.000.000. Иако денес во Полска скоро
воопшто нема Евреи, сепак постои силен антисемитизам. Парадоксално, во
Полска има најголем број на луѓе со добиени признанија од Израел за спасување
на Евреи (податок од познатиот историчар Мартин Гилберт). И сега што ќе
кажете, што е антисемитизам? Како вели Жан Пол Сартр сум сретнал луѓе кои
изгледаат пристојно, културно, дури покажуваат љубов кон фамилијата и други
луѓе, а од друга страна тие се антисемити. А зошто некои врвни интелектуалци
како на пример Мартин Хајдегер и Карл Јунг стоеја на страна на нацистите?
прашував јас. Иван велеше па затоа што нивната философија е нацистичка.
Егзистенцијата е света, а тие ја поистоветуваа со ништавилото, непостоењето.
Нивната потсвест е крематориум. Дури и физиката, времето и антропологијата
на архетипови за нив е ништавило. Во суштина е прашањето кој меѓу толку
Евреи кои стојат високо може да стане некој ако не е нацист?
Книгата имаше помпезна промоција и стекна популарност. Требаше да ја
промовира Проф. Иван Супек од Загреб, но во задниот ден откажа поради
болест и промоцијата ја водеше господинат Гајдов. Антисемитизмот долго
време беше табу тема, насекаде. Имавме дури и понуда да биде преведена во
САД од Anti Defamation League (преку господата Крамер и Фоксман), но тоа
не го сторивме од неоправдани причини, да бидам искрен мојата инертност и
можеби презафатеност со други проекти.
Денес светот е без проштевање антисемитски. Делумно тоа е заради конфликтот
меѓу Израел и Арапите, а светот е заинтересиран за арапската нафта и други
богатства, а не за историјата на Евреите. Дури и Библијата не се почитува, или
се почитува лицемерно. Во Македонија после војната немаше антисемитизам,
би рекол скоро воопшто. Понекогаш се појавуваа свастики (кукасти крстови)
на Еврејските гробишта, а каде? таму каде што најмногу ги сакаа, во Битола.
Тоа беше строго санкционирано и дури прогонувано. До кога? Додека имаше
некој со авторитет што дига глас против тоа, најмногу Израелско-Македонското
друштво кое сега не постои, на чело со академикот Иван Дејанов кој почина.
Денес свастиките повторно се подразмножуваат и се веат, но на таа тема мртва
тишина. Често пати еврејството го чувствував како терет. Не сум херој. Не сум
ни будала. Не знам каде да се завртам, некоја тивка или гласна омраза избива
од секаде, ако се жалам ќе речат ете ги, Евреи, само тие кукаат, измислуваат
холокаусти, абе се фалат ли со тоа, банкаришта, сите ќе не купат. Ако ќутам
станувам параноичен, само ми се мотаат гласови Евреин, Евреин, зошто
постоиш, за да не уништуваш ли, ајде оди си, сите те мразат. Дејанов беше
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релативно мирен човек, но жесток и гласен противник на антисемитизмот.
Како да беше лично засегнат, иако колку што јас можев да утврдам, тој немаше
еврејско потекло. Кога ќе ме видеше разочаран, Иван на тоа велеше никогаш
немој да помислиш дека некој те мрази, а ако те мрази тоа е знак дека постојат
многу повеќе луѓе кои те ценат и те сакаат.
Други моменти на нашата соработка и дружба. Во 2000-та година, академик
Иван Дејанов и Академик Ѓорѓи Ефремов добија задача од министерот за
здравство, проф. Др Драган Даниловски да предложат екипа која ќе изготви
стратегија за здравство на Македонија. Академик Дејанов веднаш не зеде
мене и проф. Бранимир Даштевски, тогашен исклучително успешен директор
на Медицинскиот центар во Куманово. Неговата успешност се состоеше што
создаде експертски тим во Куманово, а со помош на господинот Гајдов и
мене спроведе курс за менаџмент со голем успех. Создаде нови оддели, нов
имиџ на центарот, носевме и професори од странство, а имавме план и за
целосен менаџмент на градот ако Даштевски биде избран за градоначалник.
Доби награда од УНЕСКО за најдобар неонатален центар во светот. Екипата
ја проширивме со еминентни професори од разни области кои и се познати
на јавноста: проф. С. Кедев, проф. А. Дума, проф. Д. Ефремов, проф. Љ.
Кекеновски (економист) и министерот Д. Даниловски. Со оваква снажна екипа
беше направен првиот модел за стратегија на здравството во Македонија, со
стручна помош од Светската здравствена организација (СЗО). Дејанов не го
доживеа крајот на ова стратегија и неговиот губиток беше доста поразувачки.
Не можам во детали овде да навлегувам, но моето мислење, а исто и на
комисијата е дека изготвената стратегија беше извонредна. Сепак таа не беше
официјално прифатена и промовирана поради недостаток на финансиски
средства за нејзина подршка. Македонија е и денес единствената држава во
Европа без општа стратегија за здравство.
Друга идеја на која Дејанов инсистираше беше амбуланта за медицински
персонал во Клиничкиот центар, кој тогаш имаше околу 3000 вработени
и високи ризици за кардиоваскуларни, метаболни и малигни заболувања.
Иако идејата беше воодушевено прифатена од сите релевантни фактори и од
вработените, таа исто така не се оствари, со изговор за недостаток на простор
и финансии.
Една екстремно хумана иницијатива на академик Дејанов која конечно и се
оствари беше отварање на кујни со бесплатни оброци за сиромашни лица во
црквите низ Македонија. Ова и ден денес се одржува, но за жал во мал број
цркви. Сакавме нешто слично и кај исламската популација да направиме, но за
жал од тоа не оттргна смртта на Иван. Бев присутен на неколку промоции во
Скопје, Берово, Куманово. Бев застрашен од сознанието колкава маса на бедни
и гладни луѓе имаше во тоа време (1998-2000 г). Колку ли ги има сега? Во тоа
време еден директор на еврејската организација Xoint (American Jewish Joint
Distribution Committee) ни рече дека во Киев (Украина) припремиле јавен казан
за неколку илјади луѓе, а дошле 100.000. Колкава е бедата на овој свет? Има
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ли крај на себичноста? Каде оди иднината? Дали можеме барем ние да бидеме
подобри од Украина?
Покрај Иван стекнав и огромен број пријатели. Бескрајно е голем бројот на
дискусии, разменувања на мисли и идеи. Тоа е како една античко-философска
школа, како еден специјален факултет. Не знам дали прецизно можам да ги
репродуцирам неговите искази и мисли, но ќе се обидам барем преку неколку
да ја илустрирам неговата реалност.
Познато е дека Маркс рекол религиите се опиум за масите”. Иван во тој
контекст ќе кажеше антисемитизмот е опиум за бедните во душата. Во што
може да верува еден фашист? - прашував. Тој престанал да верува, престанал
да сака некого. Тој само извршува и не е способен да ја разбере суштината
на разликата меѓу смртта и животот”. Прашав дали веруваш дека имам еден
пријател од Германија кој бил бивш нацист пратен на Рускиот фронт, но сега се
покајал? Не верувам. Не ти е пријател.
Академик Дејанов предложи да се воведе катедра по хебрејски јазик на
Филолошкиот факултет. Истото го предлагаше и во верските школи. Предложи
во Парламентот да постојат написи на македонски и хебрејски, слично како
во САД што постојат изреки од Џеферсон. Тоа е неопходно да се направи
веднаш. Не затоа што некој ќе чита хебрејски, туку светот да види и да знае од
каде потекнува нашата цивилизација и вера. Немој да си љут на Евреите што
некогаш не се такви како што ти мислиш дека треба да бидат. Еврејството е
твоја судбина. Како за секого, тоа е запишано во Библијата. Не знаеме зошто
Бог го создаде холокаустот. Можеби заради постоење на Израел, можеби заради
Америка или Русија. Но без холокаустот немаше да постоиш ниту ти ниту дел
од твојата генерација. Ете гледаш колкава е цената на Бог за тоа што постоиш.
Зошто Бог мора да биде добар? Дали сме јас и ти секогаш добри?
Често ги повторуваше прочуените изреки на Мартин Нимолер: Прво дојдоа по
комунистите, а јас ќутев бидејќи не бев комунист. Потоа дојдоа по синдикалците,
а јас ќутев бидејќи не бев синдикалец. Потоа дојдоа по Евреите, а јас ќутев
бидејќи не бев Евреин. Потоа дојдоа по мене и сите ќутеа, бидејќи не остана кој
да зборува. Овој свет е трагичен затоа што луѓето најчесто се индиферентни.
Лошо е што не се индиферентни само кон она што е лошо, туку и кон она
што е добро. По повод книгата на Жил Делез и Феликс Гатари Капитализам
и шизофренија: Иван велеше шизофренијата навистина е поврзана со раниот
раст на капитализмот, поделба на луѓето најсетне води до поделба на личноста.
Ние не сме членови на ниедна партија, нашата партија се вика Хипократ и
Асклепиус. По повод откривањето на една болница која се бавела со трговија
на органи, Иван рече идниот холокауст ќе бидат нелегалната трансплантација и
набавка на органи и дигиталното насилство. Еднаш едни новинари го запрашаа:
што мислите за приватизација на медицината? Иван рече: приватизацијата е
можна на ниво на мали инвестиции, значи дел од примарната и мал дел на
секундарната медицина. Во секоја голема инвестиција за медицината па и
пошироко ќе најдете нелегалност. Па ве молам, кој во Македонија нормално
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заработил неколку милиони евра? Уривање на државното здравство би значело
животна опасност за поголем дел на населението”.
Гледајќи ја фашизацијата на светот, повтарање на Југословенскиот синдром со
глад за сепарација, садизација и милитаризација како доминантна интелектуална
прекупација, го прашав еднаш Ивана, некаде кон крајот на неговиот живот:
каква е иднината на Евреите со обзир на падот на нивниот број, а зголемување
на омразата? Денес многу повеќе ги сакаат нацистите и антисемитите кои
рушат, отколку Евреите кои градат и допринесуваат, зар не? Иван рече јас
ја разбирам твојата љутина и индигнација, бидејќи точно е дека фашизмот
и нацизмот растат систематски и системски. По мое мислење значението на
Евреите ќе се зголеми. Ако ги снема Евреите, ќе се закочи светот, а Бог ќе
се заврти на друга страна. Ако го снема Израел и падне Турција, исламскиот
екстремен фундаментализам едноставно ќе јурне во Европа и ќе се здружи
со нацизмот. Тоа не смее да се случи. Затоа треба да постои тој центар на
холокаустот, да не учи на хуманост и мир. Тој треба да ечи. Треба да се слуша
урлање од гробовите на убиените Евреи од небото.
За мене најубави и најкреативни беа годините кога бев со доктор, а подоцна
академик Иван Дејанов. Тој беше духовен водач на многу, потсетувајќи на оние
свети старци на Светата Гора на Атос или спиритуалните водачи на Тибет.
Таков беше старецот Иван.
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НАМЕСТО ЕПИЛОГ
Иван беше роден во Ќустендил. Цел живот голем број Македонци немаа
разбирање за неговото место на раѓање, небаре тој имаше можност да го избере.
Знаеше дека многу грешат. Беше горд што се роди во тој град. Беше благодарен
на многумина пријатели што ги запозна во Ќустендил и на многумина
Македонци, Евреи и Бугари кои се познаваа, другаруваа и и помагаа на неговата
прогонета фамилија. Беа прогонети дваесетина години да живеат надвор од
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татковината. Во досието водено од службите за Внатрешни работи на Република
Македонија од 1955 година постојано беше нагласувано неговото место на
раѓање и дека фамилијата дваесетина години живеела во Бугарија.
Достоинствено го носеше тој немал терет. Знаеше дека се води досие за него и
брат му. Претпоставуваше дека постои и за татко му, но не се изненади кога му
рекоа дека такво досие не постои во Македонските архиви. Претпоставуваше
дека е во Белград. Деведесетите години кога досиејата станаа достапни за
прогонуваните во времето на комунизмот Иван не го побара своето досие.
Досието го подигна негов пријател. Иван небаре знаеше што има внатре. Една
Холанѓанка најдобро ќе го дефинира неговиот лик поврзувајки го тоа со
неговото место на раѓање. Бидејки беше роден во Ќустендил во емигрантско
семејство, тој можел да го разбере страдањето на луѓето и да биде со отворен
ум. Не можеше да сфати дека се трошат огромни материјални и човечки ресурси
за следење на невини луѓе, за водење досијеа, кога со тие пари може да се
вработуваат илјадници луѓе. Се прашуваше дали е тоа некаква проколнатост на
Македонците постојано да трошат средства за непотребни нешта. Па нели и
ВМРО помеѓу двете војни располагал за огромни средства, луѓе и моќ и
неуспеал да постигне она за што се борел Македонскиот народ. Кога вториот
пат, 1968 година, ќе се врати од специјализацијата во САД службите најбезочно
ќе го прогонуваат. На прашањето зошто се уште е во Македонија и не си замине
во САД, Канада или друга земја, тој гордо ќе одговори дека него никој неможе
да го избрка од родната земја. Па тој и неговата фамилија беа веќе еднаш
прогонети цели дваесет години. И кога дојде од Кочани во Скопје и се запиша
на медицинскиот факултет не го оставија на мир. Студираше, а тие го следеа.
Имаше 23 години кога отворија досие за него. Се ожени млад, на 24 годишна
возраст и оформи фамилија. Мораше и како студент да заработува. Немаше
потпора од никаде. Најде прибежиште кај Евреин, по потекло од Бугарија. И тој
бил прогонет од Бугарија, а бил и во логори за време на окупацијата. Професор
Таџер ќе го вработи на Институтот за патофизиологија 1958 година. За многу
краток период Иван и Таџер ќе почнат со интензивна научна работа. Ќе печатат
трудови со врвни резултати и препознаени со високите дострели и надвор од
тогашна Југославија. Каде ќе и беше крајот на македонската и југословенската
медицина и наука тие двајца да продолжеа заедно да работат. Прво и покрај
препораките на директорот Таџер не му беше пружена шанса на Иван да замине
во Винча на специјализација. Се случи нешто уште пострашно. Иван мораше да
ја напушти Патофизиологија. Службите со своите специјални методи успеаа да
ги разделат. Иван замина во новоформираната институција во Заводот за
трансфузија на крв. Не му беше нималку лесно. Имаше огромен потенцијал за
научна работа. Сега мораше да оди на терен со екипите за да се обезбеди
неопходната крв за болните. Не дека му беше тешка таа работа, иако се уште се
немаше опоравено од тешкиот облик на туберкулоза. Но тој најде можност за
научна работа и во Заводот. Продолжи да работи на проблемот со коагулацијата
на крвта. Со уште неколку колеги успеа да ја издигне новата институција на
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многу високо ниво. Успеаа да ги убедат надлежните дека се неопходни
инвестиции за модерен и успешен Завод за Трансфузија. Успеаа не само да
собираат крв, него и да направат голем број на производи од таа крв.
Произведуваа и плазма, покасно и албумин, тромбин, дијагностикуми за
откривање на одредени болести, или пак за следење на терапијата со
антикоагуланси. Во 1963 година Скопје настрада во катастрофалниот земјотрес.
Работеше деноноќно. Се запозна и со американските колеги. Со професор
Таџер знаеа за најдобрите лаборатории во светот кои се занимаваат со
коагулација. Знаеше за Пеник, Робертс, Бринкхоус. Со помош на професор
Таџер оствари контакт со професор Бринкхоус, кој и самиот беше Евреин.
Аплицираше за американска стипендија и конечно му се оствари желбата да
замине на специјализација во реноминирана установа. Несебично ќе дава се од
себе и деноноќно ќе учи. Со американските колеги заедно ќе напишат голем
број на научни трудови, цитирани и споменувани долги години по нивнопто
објавување. Наоружан со знаење се врати во својата татковина. Очекуваше
дека работите се променија и дека ќе го респектираат повеќе. Стана пратеник и
на Републичкото Собрание. Тие години дојде до голем конфликт во Заводот, до
кршење на законите, на стандардите на работење, се нарушија меѓучовечките
односи. Организацијата која беше позната и во регионални рамки по квалитетот
и количините на своите производи беше ставена на колена. Имаше се помалку
крв, плазма, дијагностикуми. Крвта не беше веќе толку сигурна како во
претходниот период. Иван востанови стандардно тестирање на крвта на
дарителите пред нејзиното давање на болните. Беше посочен за еден од главните
виновници за конфликтот. Голем број на колеги секојдневно ќе кажуваат
невистини пред службениците на Државна безбедност и ќе изнесуваат ноторни
лаги за него и за неговата фамилија.51 Па нели е роден во емигрантска фамилија
во Ќустендил. Како тоа да можеше да го објасни незадоволството на десетиците
вработени кои работеа по светски стандарди, а некои од професорите на
медицинскиот факултет им се закануваа дека ќе ги избркаат од работа.
Постојано се намалуваа акциите за доброволно дарување. Војската се жалеше
на намалени резерви на крв и плазма. Производството на физиолошки раствор
и декстроза значитечно се намали. Имаше состојби на погрешно одредени
крвни групи со можност од катастрофални последици. Ситуацијата не беше
воопшто наивна. Инспекторите на Внатрешни често одеа да разговараат со
вработените и професорите на Медицинскиот факултет. Тие си признаваа дека
примаат хонорари, мито, но за ситуацијата во заводот меѓу највиновните е
Иван. Па нели знаете, ќе речеа тие, тој е од Ќустендил, брат му бил осуден 9
години за ВМРО. Точно Христо Дејанов беше осуден за идеите на ВМРО, но не
на 9 туку на 2 години.(досие за Христо Дејанов). Како информаторите да сакаа
да си го подигнат рејтингот пред службите со зголемувањето на престојот во
затворот на брат му на Иван. Душевниот мир по неколкугодишните секојдневни
стресови, хајки, прогонувања и невистини ги најде во одењето во Зелениково
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каде купи земја и се занимаваше со земјоделие, овоштарство и пчеларство.
Пчеларството особено ќе го преокупира и ќе му го пружи заслужениот мир.
Заедно со пчеларот Благоја ќе дадат свој придонес во осовременувањето и
омасовувањето на македонското пчеларство. Ќе дојде до зголемено производство
на мед, но и на други пчелни производи. Пчеларството стана гранка од која
многу граѓани на Македонија почнаа солидно да заработуваат. Нема да му
дадат шанса да го одбрани докторатот. Тоа нема да го спречи поинтензивно да
продолжи со научната работа. Ќе соработува со колегите од бивша Југославија.
Ќе биде претседател на Југословенското Здружение за трансфузиологиија и
хематологија и ќе биде коорганизатор на југословенскиот конгрес 1985 година
во Скопје. Гости ќе му бидат и професор Балуда од Русија и неговиот учител
професор Бринкхоус од Америка. Со професор Балуда ќе продолжат со
интензивна соработка и во наредниот период. Плод на таа нивна соработка ќе
бидат многу трудови и две книги. За долгогодишната работа ќе стигне
заслужната награда. Во 1997 година беше примен во Македонската Академија
на Науките и Уметностите. Последните години од својот живот ги посвети на
Македонија како член на МАНУ. Во тоа својство активно се вклучи во
изградбата на Стратегија на македонското здравство од 2000-2010 година. Како
академик ќе биде носител на два проекта од медицински и еколошки интерес.
Првиот беше за Антитромботичниот ефект на антибиотиците, а вториот за
еколошките промени во преспанскиот регион. Како член на Македонската
Академија ќе се посвети максимално на проектот за изградба на Центарот на
Холокаустот на Евреите од Македонија. Тој проект го започна по враќањето од
Израел 1993 година. Веќе во 1994 година, заедно со група ентузијасти го
формираа Македонско-Израелскот друштво за пријателство и соработка. Во
1995 година тогашниот претседател на Република Македонија, Киро Глигоров,
го положи каменот во спомен на депортираните Евреи од Македонија. По
донесувањето за денационализација, заедно во Жамила, Аврам, Самуел
Садикарио, Љубомир Гајдов, Сергеј Тодоров и други ќе се борат во рамките на
законот за денационализација да се соберат средства и да се обесштетат
погубените евреи. Во Вашингтон 1998 година ќе се одржи многу значаен собир
за враќање на имотите на евреите во Втората светска војна. И Иван и Самјуел
Садикарио ќе учествуваат на собирот. Ќе настапат во името на Македонската
Академија и на Република Македонија. Во обемниот труд ќе презентираат
историски податоци за настаните во војната кои ќе кулминираат на 11 март
1943 година со конечното решение за 7144 македонски Евреи. Ќе изнесат
податоци и за големината на имотот одземен од бугарскиот фашистички
окупатор. По неговата смрт во 2001 година оваа идеја постепено си го наоѓаше
патот кон реализацијата. Во 2002 година со одлука на Владата на Македонија
беше формиран Фондот за Меморијалниот Центар на Холокаустот на Евреите
од Македонија. Камен темелникот на Меморијалниот Центар ќе биде положен
од тогашниот премиер на Македонија, господинот Владо Бучковски во 2005
година. Започна градбата на Меморијалниот Центар. Повремено се јавуваа
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проблеми кои во од беа решевани. Конечно 2011 година во март месец беше
отворен Центарот. Дојдоа гости од регионот, претседателите на Албанија и
Црна Гора, заменик Израелски премиер, членови на Израелскиот Кнесет.
Центарот ќе го отвори Македонскиот премиер Никола Груевски со палењето на
вечниот оган. Македонија и нејзините активности околку градењето на
Центарот ќе бидат присатни во голем број на медиуми. Ретко кога Македонија
била во толку многу медиуми и представена во позитивна конотација. Идејата,
проектот за изградба на Меморијалниот Центар, како ретко кога обедини толку
многу политичари. Претседателот Глигоров беше вклучен од самиот почеток.
Тој беше и првиот претседател на Комитетот за изградба на Центарот.
Премиерот Георгиевски го обзнани формирањето на Фондот за изградба на
Центарот. Неговиот наследник на функцијата, господинот Црвенковски
продолжи со активностите на Фондот, независно од идеолошките разлики.
Господинот Бучковски свечено ќе го положи камен темелникот 2005 година. И
нај на крајот во 2011 година премиерот Никола Груевски ќе ја има таа чест да
го запали вечниот оган и со тоа да го отвори овој Центар. И претседателот
Иванов ќе одржи пригоден говор. Нема во поновата македонска историја настан
кој на сличен начин ќе ги обедини различните партии, идеологии или верски
заедници како реализацијата на Меморијалниот Центар. Иван беше мајстор во
изнаоѓање на правиот пат и во најтешките ситуации. Тоа го правеше секојдневно,
кога ги решаваше и најтешките и најзамрсени медицински случаи. Тоа го
направи и кога мораше да ја напушти Патофизиологија и продолжи во
новоформираниот Завод за Трансфузија и успеа да го издигне во светска
институција. Кога државата ги праќаше своите подобни миленици да
специјализираат надвор од земјата, Иван на големо чудење на неговите колеги,
членови на партијата, успеа да добие американска стипендија и тоа не било
каде него во најеминентната лабораторија што се бавеше со проблематиката за
која тој беше многу заинтересиран. Кога се врати од Америка повторно ги
изненади своите колеги во станувањето на пратеник во републичкото Собрание,
а не беше член на партијата. Постојано беше во контакт во врвните научници
од светот независно дали се Американци, Руси, Кинези или се од територијата
на бивша Југославија. Кога сакаа да го наместат со набавка на скапи реагенси
ги искористи своите познанства со холандските владини представници во
Македонија. Успеа да набави квалитетни, а во исто време и поевтини реагенси.
Тие исти Холанѓани ќе го изберат за официјален преставник во Македонија за
советниците кои холандската влада, на своја сметка, ќе ги испраќа да ги
советуваат менаџерите на малите и средни претпријатија. Сакаше на секаков
начин да и помогне на Македонија. Се заложуваше и жртвуваже максимално.
Година дена пред изборите во 1998 година заедно со академик Никола Кљусев,
академик Блага Алексова, колеги професори и асистенти на Медицинскиот
факултет и други интелектуалци го формираа Советот на интелектуалци на
ВМРО. Сакаа да покажат дека во македонското општество постои интелектуален
капацитет и надвор од комунистичката/социјалистичката партија. Работеше
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деноноќно и на Стратегијата за здравствениот развој на Републиката од 20002010 година. Огромна енергија потроши за рехабилитација на Македонија да не
и се префрла за депортацијата на Евреите и да ја лоцира вината за таа трагедија.
(Сами Садикарио во неговиот прилог за Иван Дејанов) Тој кој службите со
децении го водеа како бугарин или бугарофил, влезе во конфликт со историчари
и јавни личности во Бугарија за тоа кој ги спасил Евреите во Бугарија. Тие што
се конфронтираа ни самите не знаеа точно кој ги спасил бугарските евреи од
депортацијата. По војната тоа беа комунистите и Тодор Живков. Дури го
номинираа и за Нобелова награда. Кога видоа дека тоа не им поминува главниот
спасител на Евреите стана царот Борис. Но членовите на Израелскиот Кнесет ја
осуетија таа иницијатива. Во 1998 година бугарскиот претседател Жељу Желев
ќе го напушти Музејот на холокаустот во Вашингтон во знак на протест бидејки
Бугарија не била спомната како земја спасител. По две години, во 2000 година
и тогашниот бугарски претседател Петар Стојанов нема да биде спомнат како
претседател на земја спасител на Евреите на Форумот оддржан во Стокхолм.
На овој Форум забележителен говор ќе одржи и тогашниот премиер на
Република Македонија, господинот Љупчо Георгиевски. Во говорот ќе ја
обелодени и идејата во Македонија да се формира посебен Фонд од имотите на
депортираните Евреи во 1943 година. Собраните средства би се искористиле за
изградба на Меморијалниот Центар. Иван меѓу првите ќе проговори за
учеството на членовите на ВМРО во Бугарија, на Методија Шаторов Шарло и
на владиката Кирил во спасувањето. Знаеше за прогласувањето на Куртев за
почесен граѓанин на Ќустендил, 1997 година, но и дека само тој не е прогласен
за Праведник на светот од ќустендилската петорка. Оваа почест ќе го стигне
Владимир Куртев дури во 2010 година. Се повеќе пробиваше вистината за
улогата на Куртев и другарите во спречувањето на депортацијата. Се рушеше
митот за оние кои незаслужно сакаа да си приграбат заслуги. Најстрашно е тоа
што не само што не учествувале во обем во кој учествувале ВМРО и Куртев,
туку биле и најзаслужни во уништувањето на Куртев и организацијата. Ако
толку многу се ангажирале околу спасувањето, зошто над 90% од тие спасени
Евреи ја напуштиле Бугарија по 1948 година и стварањето на државата Израел?
Дискусиите во Бугарија за тоа кој и колку Евреи спасил во Втората светска
војна ќе продолжат и до денешен ден.
Во 2008 година тогашниот бугарски претседател Георги Прванов при посетата
на Израел ја признал вината за депортацијата на Евреите од Македонија,
Тракија и Поморавјето во логорите на смртта. Додека оправдано се гордееме
со направеното за да ги спасиме Евреите, не треба да заборавиме дека во
исто време во Бугарија имало антисемитски режим и не треба да бегаме од
одговорноста за судбината на повеќе од 11.000 Евреи, кои биле депортирани од
Тракија и Македонија во логорите на смртта - изјави тој.(дневник, 14.11.2011
година, Бранко Ѓорѓевски)
Бугарската јавност и интелектуалци и денес бараат во Софија да се изгради
Меморијален Центар на Холокаустот во чест на спасените 48 000 евреи.
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Особено тешко им паѓа тоа што таков Меморијален Центар е направен во
Скопје. Леа Коен, бугарска Еврејка, писателка, интелектуалка ќе напише
обемен текст за улогата на царот Борис. Насловот на текстот е Апокрив за цар
Борис. Таа директно го обвинува царот и бугарските власти за депортацијата на
македонските и Евреите од Тракија во 1943 година.
Бугарскиот Хелсиншки комитет во 2012 година барал Бугарија да го осуди
учеството во геноцидот врз Евреите направен во Втората светска војна. Авторот
Цветан Тодоров ќе напише книга, 2013 година, Кревкоста на доброто. И според
него главен виновник за депортацијата на Евреите од Тракија и Македонија
се цар Борис и бугарската влада. Но има и бугарски Евреи кои цар Борис го
сметаат за спасителот, а во исто време го оправдуваат неговото однесување
при депортацијата на Евреите од присоединетите територии кон Бугарија
( Тракија, Македонија, Пирот). Таков случај е со Самуел Ардити, бугарски
Евреин, роден 1935 година во Бугарија, а емигрирал 1948 година за Израел.
Тој 2012 година објавил книга Човекот кој го измами Хитлер, во која говори
дека цар Борис свесно подпишувал закони и документи за ограничување
на движењето на Евреите, воведувал поголеми даноци за нив, им го оземал
имотот, ги приморувал да носат Давидови звезди, но тоа било во нивна корист.
Наводно со тоа тој го мамел Хитлер. Бугарските Евреи ја напуштале Софија
и требало да се населуваат во внатрешноста на земјата, каде имало и работни
логори, кои се користеле во изградбата на патишта и други инфраструктурни
објекти. Нир Барух не се согласува со констатациите на неговиот сонародник
Ардити. Тој како долгогодишен аналитичар во Израелското контраразузнавање
и службеник во абасадата во Хавана, Куба, го мисли спротивното. За него е
непобитен фактот дека Бугарија послужила како база на Германската војска за
напад на Грција и Југославија. Дека бугарската војска и полиција ги обавувале
полициските активности во Грција и Југославија и за таа цел ангажирале 8
дивизии. Бугарската војска добила задача воено да чува дел од Грчкиот брег.
Бугарија донела Закон за заштита на нацијата, ист таков каков што веќе имала
донесено и фашистичка Германија. Ги испорачала на Германците Евреите од
Тракија, Македонија и Пирот. Дискусиите и амбивалентниот однос по ова
прашање постојат во Бугарија и Израел и ден денес. Се повеќе превагнуваат
оние кои го осудуваат делото на цар Борис и бугарската влада, за разлика од оние
кои ги сметаат за спасители. Се повеќе се пронаоѓаат историски документи од
тоа време и се пишуваат нови книги. За жал оние кои го бранат делото, односно
неделувањето на царот се сеуште многу моќни не само во Бугарија и Израел
туку и во светот, а тоа се поединци, држави, сојузи, кралски фамилии. Иван со
години објавуваше некролог со ликот на Тодор Александров на годишнината
на неговата смрт. Знаеше дека Александров е контроверзна личност за
македонската историографија, но не и за Иван и неговата фамилија. Знаеше
дека доколку не бил Тодор Александров многу фамилии ќе настрадале ако
останеле во вардарска Македонија по првата светска војна. Беше благодарен за
неговото ангажирање во збринувањето на стотиците илјади од Македонија кои
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својот спас го наоѓале во Бугарија и Пиринска Македонија. Секоја македонска
фамилија во домот имала слика на Тодор Александров. И фамилијата на Илија
не била различна од другите. Извесно време татко му ќе биде комита во четите
на Александров. Не можеше да разбере како една држава така лесно се откажува
од своите емигранти во друга земја. Многу интересен текст за македонската
емиграција во Бугарија ќе биде објавен во Публика, Дневник на 17 јануари 2015
година. Насловот на текстот е Зошто Ченто сакал да врати 3000 македонски
емигранти од Бугарија од Блаже Миневски. И Иван имаше слични идеи, мисли
и дилеми зошто Македонија се откажува постојано од своите браќа и сестри
во дијаспората. Дали иднината и развојот на повоена Македонија ќе беше
далеку поразличен доколку дошле тие 3000 образовани Македонци. Дали и
тогаш ивестициите од сојузната влада ќе завршувале само во Србија, Хрватска
и Словенија. Општо познато е дека голем број биле враќани од Македонија со
образложение дека нема кој да ги реализира тие проекти во Македонија. Знаеше
дека неговиот придонес е многу поголем од она на членови на партијата и на
тие што му го формираа и водеа досието. Водеше постојана битка со нив. При
влегувањето во МАНУ, воведното предавање ќе му го посвети на академик
Исак Таџер. Сакаа да ги скарат. Водеа црни досиеа против двајцата. Поединечно
постигнаа светски резултати. Каде ќе и беше крајот на македонската наука ако
тие работеа заедно. Којзнае какви дострели ќе достигнеа. Често се прашуваше
дали некој во службите чуствува одговорнот и дали ќе одговара за погрешно
поставена дијагноза и применетата терапија, како што тоа се бара од докторите
во општеството. Дали и каква лустрација ќе има во Македонија? Иван имаше
визија и решенија за разни области од витално значење за Македонија. Ја
организираше трансфузиолошката служба во државата на највисоко светско
ниво и во исто време заштедувајки милионски суми во девизи. Учествуваше
во изработката на Стратегијата за заштита на населението од 2000-2010 година,
под покровителство на МАНУ и Министерството за здравство на Република
Македонија. Со огромен ентузијазам работеше на проектот за изградбата на
Меморијалниот Центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Последните
години од својот живот и дословно последната енергија ја насочи кон
реализацијата на Меморијалниот центар. Многумина се прашуваа да не е
можеби евреин. Но тој беше и остана Македонец, голем хуманист и човекољубец.
Беше длабоко убеден дека изградбата на овој центар ќе има големо влијание за
иднината на Македонија и на македонско-еврејските односи и ќе придонесе за
национално меѓу-македонско помирување и таа да престане да биде јаболко на
раздорот на Балканот.
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