
Вопрос: Прежде чем мы начнем, я прошу Вас назвать себя, фамилию, имя, отчество.  

Ответ: Я – Кравец Борис Демьянович, 1924 года рождения, 28 июня. Родився в городе Новоград-
Волынский Житомирской области, колышне село Ржатковка.    

Вопрос: Вы во время оккупации были на оккупированной территории? 

Ответ: В 1933 році нашу сім'ю переслали в село Пилиповичи Ярунського району. Це село недалеко 

от польської границі бувшої. Нас війна застала в селі Пилиповичі в 1941  году. Територія була 
окупірована десь в липні місяці. 

Вопрос: Я прошу Вас рассказать все, что Вы видели, какие издевательства были на этой территории 
по отношению к гражданскому населению. 

Ответ: Німці, як ступили на нашу територію, вони, як дикарі, бігали з палками, курей у людей били, 
кололи свиней! Захотіли кого-то розстрілять, не понравилось, як хтось дивиться – називають «юда» і 
вбили зовсім мирного человєка. Таких розстріляних було два. Один ненормальний був, його 
розстріляли. Ну, захватили територію, пішли дальше. Житомир заняли. Я проживав у селі 
Пилиповичі. Но до війни у моєму домі, де я жив з батьками…Був батько Кравець Дем’ян, мати 
Кравець Надєжда, ну і два брати менші. У мене на квартирі було «Сільпо», торгуюча організація. В 
їй робили євреї. Я кінчав восьмий клас, надо було костюм. Мене ці євреї познакомили в Яруні з 
одним євреєм, він мені шив костюм. Потом організували  школу в Яруні. Хто її організував, я не 
знаю, но десь вона була місяця два. Я побачив, шо єврейскоє насєлєніє загнали в гето. Оно було 
огороджено проволокой. Охроняли. В йому іздєвалися. Це В 1941 році. В 1942 році я бачив, як їх 
гнали пастися на четвереньках. Такі луки біля річки Церем, і на четвереньках їх гнали поіть, как скот. 
Дуже з їх іздівалися! Тут, срєді ціх…єврейського насєлєнія, я впізнав одного – Качковського. І він 
впізнав мене. І він попросив дещо принести йому. Те, що було вдома, я приніс йому. 

До цієї організованої школи походили не більше, як три місяці – її розігнали. В 1942 році всіх євреїв 
містечка Ярунь, которі були арестовані і охоронялись у цьому гетто, начали гонить і розстрелювать в 
Яруні, за містечком Ярунь на річці Церем. Но до цього ми бачили, шо там дуже велика яма була 
викопана. Ми не знали, для чого.  А як начали їх вести і там стрілять, ми побігли подивитися, шо там 
робиться. Розстрілювали там євреїв.  Лічно із-за кустів бачили, як німець приводить. Но їх почему-то 
роздєвали. Роздєвали і голих гонили в ту яму, де розстрілювали. Ми подивилися – ужас! Маленьке 
дитя  бере піднімає, розпоров живота і кинув! Женщін не дивилися, чи вона беременна, чи як – 
стріляли. Ми глянули і звідти втекли. Крики ми дуже довго чули! Деякі старалися втікать – це  ми 
бачили. Декого піймали, а дехто міг і втекти. Стріляли їх там до пізнього вечора. І всього з 
ярунського гетто було розстріляно десь 200-300 чоловік. Всіх євреїв! Ну а цю сім’ю оставили як 
великих спеціалістів. Которих іспользовали для рабського труда. Под охраной возили в Новоград-
Волинський - шили вони костюми.  І под  охраной возили назад. Готовилось значить…розгром 
ярунської поліції, в якому участвувал і я. Участвувало дві роти: рота Попкова і рота Чурсіна. 
Значить, розгром ярунської поліції. А я з Качковським дружив. Ну, і носив, як ідем на заданіє якесь: 
поїзд зривать, бензосклад запалить ілі рвать провода подземниє «Фронт-Берлін», то я 
старався…Тугановскій ліс недалеко від Яруня, оставить оружіє і бєз оружія   посіщать ту сім’ю і що-
небудь занести. І, як був розгром цієї поліції, я знав, шо їх розстріляють точно! Я знайшов цю сім’ю 
(відірвався від усіх нападаючих) і рішив їх перевести до партизанського загону. В загон не міг до 
цього  взять, потому шо стрільба шла. Крім цього, видно, сообщили в Новоград-Волинський, і 
поїхала на бронетранспортерах велика кількість фашистів. І вони ушли в свою сторону, а я з ними 
добирався несколько днів. Через связного – він провідав дорогу – я їх перевів через асфальт. Чи три 
дні, чи п’ять я їх добирав до отряда, і їх помістили в отряд. А тіх євреїв розстріляли всіх у маю 
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місяці. А це вже був 1943 рік, як я їх забирав. Як розгром поліції був, вони були врємєнно оставлені. 
Я їх посіщав. І поміг їм спастися. Бо послє б вже точно порозстрілювали б. 

Вопрос: Я хотел бы вернуться к началу рассказа. Немцы, когда вошли, расстреляли двух людей. Что 
это за люди были? Вы  сами этот расстрел видели? 

Ответ: Убитих я бачив, а як розстрілювали – нет. 

Вопрос: Вы знали этих людей? 

Ответ: Да. Фамілії уже не помню. Знаю, шо придралися, мол, ти юд. І розстріляли. 

Вопрос:  Они были действительно евреи? 

Ответ: Нет. І один такий був ненормальний трошки – тоже розстріляли.  

Вопрос: Потом Вы говорили, что в Яруни было гетто. Вы его видели собственными глазами? 

Ответ: Да, я посіщав, передавав передачі тому Качковському. Вони запрещали, но можно було… 

Вопрос:  Можно было передачи приносить? 

Ответ: Можно, тільки не по разрєшенію, а так, пройти туди-сюди. 

Вопрос: Пройти можно было? 

Ответ: Нет. Через проволоку можно було передать, він там уже крутився. 

Вопрос: А кто их охранял? 

Ответ: Охроняли нємці і поліція. Ну, так можно було пройтись мимо і шо-небудь перекинуть. 

Вопрос: А евреев по ту сторону проволоки Вы видели? 

Ответ: Да, там багато було. Там дєвочкі навісали на проволоку, що-небудь просили. 

Вопрос: Как они выглядели? 

Ответ: Їх же пошті не кормили. Дехто от так кидає і все. Нещасні були. 

Вопрос: Они что-нибудь говорили? 

Ответ: Ну, вони говорили до нас. Як хто проходить, просять: «Може, кинете шо або принесете? Ми 
голодаєм!» 

Вопрос: Как они были одеты? 

Ответ: Одєти у своєму, їх не переодівали. 

Вопрос: На них какие-то знаки были? 

Ответ: У корецьких  євреїв я бачив нашивки. А ці просто так були. 

Вопрос: Там были еще и корецкие евреи? 

Ответ: Я ж в Кореці ще бачив євреїв. 

Вопрос: Нет, я сейчас не про это гетто говорю. 
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Ответ: А, нет, не було нашивки на ярунських євреях. І на новоградських я не бачив. 

Вопрос: А Вы видели только здесь гетто или еще и другие? 

Ответ: Ну, я в Новограді ходив, то тоже…я гетто не бачив, але знаю, шо їх де-то арестовали. 

Вопрос: Ну Вы их видели на улицах? 

Ответ: На улицах бачив, як їх водили. 

Вопрос: И они ходили с отметками?  

Ответ: Нет, у городскіх я не бачив. Я бачив просто, шо їх собирали і виводили. І охроняли. 

Вопрос: Вы видели группу под охраной? 

Ответ: Да. А так де саме гетто – я не знаю. Тут тюрьма була, ну я туда й ходив. А ярунських-то я 
бачив…як оце проходиш вулицею, там  міст був через річку Церем. І було велике зданіє якесь. Там 
ісполком було і все…Вже ж не було тих ісполкомів, горкомів. То  там вони і жили. 

Вопрос: Когда их сгоняли в гетто, Вы видели, как их гнали? 

Ответ: Я бачив, як вони вже в гетто були, і бачив, як водили їх на річку Церем і пасли їх на 
четвереньках. Заставляли пастися як скот і іздєвалися: гонили пити воду на четвереньках. Я бачив, і 
всі  бачили. 

Вопрос: Вы видели это? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А кто их вел? 

Ответ: Поліція і німці. От вони йшли…називаються луки такіє, де скот пасуть. От вони їх пастися 
заставляють. Іздєвалися. 

Вопрос: Сколько было там людей? 

Ответ: Групи були…чоловік десять. 

Вопрос:  А сколько человек их охраняли? 

Ответ: Я знаю, шо іздєвався був самий страшний такий Шевчук – поліцай. 

Вопрос: Вы видели, как он гонял людей? 

Ответ: Відєл. Його вже в живих немає: його осудили і розстріляли. 

Вопрос: Вы рассказывали про расстрел. Как получилось, что Вы побежали смотреть расстрел? 

Ответ: Ну, ми бачили, шо їх ведуть. Бачили – це ж недалеко Яруня.  

Вопрос: Когда это Вы видели? 

Ответ: Це був травень місяць 1942 года. Я ще в партизанах не був. Там дорога на Пилиповичи, ми 
все время ходили. 

Вопрос: Вы близко их видели, когда их вели? 
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Ответ: Рядом вони були. 

Вопрос:  Как они выглядели? 

Ответ: Ну, вели їх. Ці охороняли, а їх вели чоловік тридцять, може, двадцять. Вели їх групу і 
охороняли їх крєпко поліція і німці. 

Вопрос: Группу в 30 человек вели? 

Ответ: Да, групу. Всіх не забирали, бо було їх триста чоловік. А групу вели може чоловік 20-30 туди. 

Вопрос: Сколько было таких групп? 

Ответ: Ну, ми побачили одну ілі дві групи. Нам же інтересно, шо ж там робиться. То ми підповзли, 
бо там посадка така була, називалася пасіка. То ми чуєм, що   стріляють, що крики. То ми обійшли 
кругом і со сторони Пилиповиць підкрались туди. Побачили, що їх роздягають, одежу кладуть на 
землю, а їх ведуть пльотками до цієї ями. 

Вопрос: Их подгоняли плетками? 

Ответ: Да. Ну, ми ж не могли….побачить – та зразу вб'є. Ми ж іздалєка. 

Вопрос: А как же Вы…Где спрятались, когда смотрели? 

Ответ: Ну там же кусти густі кругом! На берегу річки  з правої сторони. На берегу річки 
возвишеность такая і яма. Ми  яму бачили ще до цього викопану, но ми не знали для чого. І ми не 
бачили, хто копав. Знаєте, дітворі інтересно заглядать. Бачили, шо довга яма така викопана, но ми не 
знали, для чого. А як побачили, шо вже ведуть і стріляють, і крики, то ми підкралися посмотреть.  

Вопрос: Крики были чьи? 

Ответ: Тих, кого розстрелювали. 

Вопрос: А полицаи и немцы как себя вели? 

Ответ: Ну, били пльотками. Роздівали і били, якщо крутиться і не хоче йти. 

Вопрос: Раздевали всех? 

Ответ: Всіх.  

Вопрос: А вещи куда? 

Ответ: На кучу кидали. А далі ми не знаємо. Віділи, шо на кучу скидали вещі. Голих вели. 

Вопрос: Они сами все раздевались? 

Ответ: Да. 

Вопрос: По сколько человек ставили, когда стреляли? 

Ответ: Ну, чоловік по п’ять вели. 

Вопрос: Кто стрелял? 

Ответ: Він стреляв…толі кулемет, толі автомат стояв, на штативі закріплений. І він стреляв. Щось 
п’є із бутилкі – ром чи щось - вип’є, а тоді б’є. 

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

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Вопрос: А кто это был? 

Ответ: Нємєц. В етой формі фашистской. 

Вопрос: Что за форма? 

Ответ: Нам показалось, шо вона була  чорна фашистська форма, а на рукє був фашистський знак 
«SS» . 

Вопрос: «SS» или свастика? 

Ответ:  Такий знак, як у фашистів у фільмах: хрести такіє. Червона повязка і цей знак. 

Вопрос: Вот этих пятерых расстреливают, а что делают остальные? 

Ответ: Там сидять, стоять! Їх цілий куг охороняє – нікуди не дінешся. 

Вопрос: Слышны были от них какие-то крики? 

Ответ: Крики все время були! Ті там кричать, ці тут! Це ж вони завели цю групу – це ж рядом тут. Це 
ж недалеко та група, метров, може, 50. 

Вопрос: Вы близко были от того места, где стреляли? 

Ответ: Метров 150, а може, 100. Подповзли. І звідти ми бистро ушли. Потому шо дехто брався тікать, 
то находу вбивали. А дехто-таки втік! 

Вопрос: Это Вы видели? Беглецов? 

Ответ: Да. 

Вопрос: И видели, как застрелили того, кто бежит? 

Ответ: Да. Ранили, за ноги потягли його туда! І ми самі бистро втікать! Бо ми в стороні, а тікають по 
річці, по кустах.  

Вопрос: А во время расстрела какие-то зверства были? 

Ответ: Ну оце нас і перелякало: що маленьке дитя взяв, розпоров і кинув його! 

Вопрос:  Кто сделал? 

Ответ: Той, котрий розстрілював. 

Вопрос: Именно он? 

Ответ: Он сам. Вирвав у матері дитя, розпоров кинджалом і кинув!  

Вопрос: Сколько ребенку было? 

Ответ: Малий, на руках держала. Може, годик чи два. А він вирвав, пирнув ножем…Це лічно ми 
бачили. Ми ж не були там до кінця. Ми це глянули і…це я Вам розказую довго. А це мінута діло. Ми 
подивилися і тікать! 

Вопрос: Как думаете, сколько времени Вы это наблюдали? 
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Ответ: Несколько минут! Подивились – і тікать! А там другий яр був. То ми вже звідти слухали. То, 
може, вже с півкілометра було. 

Вопрос: Не помните, как этот немец выглядел? 

Ответ: Ну, для нас він був вже в годах, но не старий. Хіба можно…це ж страх…таке побачить. Мені 
ці сни сняться! 

Вопрос: И всех евреев, которые были в гетто, перестреляли? 

Ответ: Всіх триста чоловік. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что 300? 

Ответ: Я знаю, бо цей командир розвєдкі, котрий громив ярунську поліцію, то я з їм служив. Я був у  
цім отряді. То в його списки є всіх розстріляних. Він умер. А я звонив його сину, щоб найти списки. 
Каже: «Не можу їх знайти». Ми читали їх, і я знаю, шо 320 чоловік по списку було. 

Вопрос: А немцы оставляли кого-то в живых? 

Ответ: Ну, вот Качковського сім'ю.  Там ще одна була сім'я – Шляїни, но то якось окремо… 

Вопрос: А почему Качковского оставили? 

Ответ: Як великих спеціалістів.Як спеціаліст-портной он славівся на весь Новоград-Волинський 
район! Возили його под охраной, він шив їм костюми. 

Вопрос: А как он оказался в полиции, что Вы сказали партизанам его спасать? 

Ответ: Не, я нікому не сказав! Я сам рванув, щоб його спасти! 

Вопрос: Вы говорите, это было, когда партизаны напали на полицию? 

Ответ: Да. Як напали на поліцію. І я тут бистро оставив…уже тут поліцію разгромили, уже 
поарестовували все, забирають повозки, оружіє. А я думаю: «Дай мотану туда, заберу!» Пішов, 
найшов.  Поки вони зібралися, то ції вже уїхали. З  Новограда же    їхали бронетранспортери. Там всі 
уже ушли. А мені нема куди, то я з ними вже добирався селами отдельно. 

Вопрос: До того момента, как Вы ушли в партизаны, Вы еще какие-нибудь зверства наблюдали? 

Ответ: Якось ми їхали з завдання. Нас була група, на конях. І якийсь хутор у лісі. Плаче дід, старий 
такий, з бородою. «Що таке?» Каже: «Матір убили, дочку убили, а дітей на колки настромили!» Ну, 

внуків значить. Ми під'їзжаєм. Двоє дітей – дєвочка і мальчик. Затесані такі колки і нахромлені ці 

діти. Боже! Там старші хлопці були, я боявсь до того доторкнуться. Там кров така запечена була! Їх 
познімали – вони тут же кончились. «Де вони?» - питаємо. Він каже: «Туда пішли!» І ми на конях 
їдем – стоїть чотири машини німецькі. І німці, група чоловік 5-6. Вони руки попіднімали, винтовки 
покидали. Хлопці їх  порозстрілювали. Це вже одступающі німці були. Не знаю, чи вони тих людей 
повбивали, чи ні. Але він показав, шо вони туда пішли. 

Вопрос: А Вы там чего ехали? 

Ответ: Ми їхали з заданія. 

Вопрос: Это Вы уже были в партизанах? 
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Ответ: Да. Це вже одступающі німці були. Я був в партизанах з травня 1942 года.  Це вже був 1943 
рік. Вже одступали німці. Вже через днів 20 тут були наші війська. 

Вопрос:  Сколько лет было тем детям? 

Ответ: Малі, може 3-5 годів…малєнькіє. 

Вопрос: Можете еще что-то вспомнить? Может, казни или убитых немцами людей Вы видели? 

Ответ: Убитих німцями бачив. Тут же села попалені були! Тут же моя хата була спалена тоже,  і сім'я 

жила в свинарнику. Тут же в лісах всі села були попалені! І людей побитих було дуже багато! Вони 
ж подпалювали кожну хату! 

Вопрос: Вы сами видели, как они  подпаливали хаты? 

Ответ: Да! Ми в бой вступили з німцями. Їх було тисячі півтори. А нас було триста: чапаєвський 
отряд, подотряд  Дегтяренко , командир отряда, погиб…хлопців багато. Мене поранило. І 
хрущевский отряд, імені Хрущева. Палили Красиловку, Дубровку, Красиловску колонію.  До 

Міхіївки не дойшли. Бо в Михіївки та сім'я була єврейска, нами забрана. Вони не дійшли. 

Вопрос: Но Вы видели, как они  подпаливали хаты? 

Ответ: А як же! 

Вопрос: Как? 

Ответ: Хати ж под соломой були. Підходить, палить, і все!  

Вопрос: Чем? 

Ответ: Ілі зажигалкой, ілі спічкой, ілі ракету взяв. Це ж кожна хата горить – шось звідти взяв і 
підпалив далі, далі, далі. Триста хат – горять усі! Село Красиловка, Дубовка, Колонія Дубровська – 
три села згоріло! А в Михіївку ми не пустили – всупили в бій. І люди були вбиті, і спалені люди 
були! Це страшний суд! Скот реве, коні ржут, кури кричать, собаки віщать! І люди кричать! 

Вопрос: На Ваших глазах люди выскакивали из хат? 

Ответ: Люди вискакували, вони їх арештовували, гнали толпой і вбивали декого. 

Вопрос: И Вы видели, как  они убивали людей? 

Ответ: Ну, як бачили. Ми вже після всього, як уже…Ми ж в бой вступили. Ми бой вели! Ну, вже 
після цього ми бачили. А крики чули! 

Вопрос: Давайте вернемся к периоду до партизанства. В тот период еще какие-нибудь убийства Вы 
видели? 

Ответ: Розстріл євреїв бачив. Бачив двох убитих, яких убили під видом євреїв.  

Вопрос: А фамилии полицаев помните? 

Ответ: Нет, не помню. Ви понімаєте, шо вони…Вот, например, в Пилиповичах була школа. Вони 
дерево різали, зробили кругом укреплення, і охроняли, щоб не напали партизани на них. І в Яруні 
также укреплення було, но разгромили! 
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Вопрос: Какие-то казни на улицах наблюдали? 

Ответ: В Яруні хлопця одного повісили. Прямо перед поліцією.  

Вопрос: И Вы видели, как  его вешали? 

Ответ: Нет. В Новограді подпольщиків повісили, но то розказували. Я не видів. 

Вопрос: Когда Вы были в партизанах, там евреи среди Вас были? 

Ответ: Були. 

Вопрос: Откуда? 

Ответ: Біжали. 

Вопрос: И что они там делали? 

Ответ: Один м’ясником був, а цей шив, латав.  

Вопрос: Еще что-нибудь помните? 

Ответ: Ну, ярунівські звєрства я Вам розказав. Я розказував довго, а тож мгновєнно було! Ми 
побачили – і тікать! А крики-то чули! Там був яр, то ми там спрятались, і то вже чули. 

Вопрос: А Вы стрельбу долго еще слышали? 

Ответ:  Долго. 

Вопрос: Сколько это  длилось? 

Ответ: Это длилось часа четыре…стрельба эта. Люди обминали, близько не йшли. 

Вопрос: Тогда Вы убежали. А потом на то место не ходили? 

Ответ: Ходили. 

Вопрос: Что видели там? 

Ответ: Яма закопана. І чогось вона як ворушилась. Чи то нам так показалось…будто би земля 
ворушилась. 

Вопрос: А когда пошли туда? 

Ответ: На второй день. Закопано вже було. Хто закопував – ми не бачили. І тоді вже люди всі йшли 
дивиться. Ну знають, що євреїв порозстрілювали. Ну, там пару чєловєк втекли. Я знаю, там одна 
дєвочка утікла, то она там в Пилиповичах в одной тьотки корову пасла. І виросла. 

Вопрос: Выжила? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вот Вы говорите, что расстреливали евреев. Откуда Вы знаете, что это были евреи? 

Ответ: Их же сразу за проволочное заграждение взяли всех евреев. І розстрілювали – вели звідси. 

Вопрос: А Вы знали кого-нибудь из тех людей? 
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Ответ: Знав багато. Фамілії зараз вже не помню, но знав їх. 

Вопрос: А когда расстреливали, были среди них те, о которых Вы точно знали, что они евреи? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вот Вы упомянули фамилию Шевчук. 

Ответ: Дуже страшно іздєвався цей Шевчук! Уже в 1944 году я  в міліції служив. Начали 
арестовувать поліцаїв тих всх. Я їх ще охронял. Ну а цей Шевчук…він десь в армію вже пристроївся. 
Там його звідти забрали. Зловили – він хотів на фронт йти. Його зловили, і бистро з ним 
розсчітались. Кажуть, шо його розстріляли. Но я не бачив цього.  

Вопрос: А когда его там забрали, то сюда не привозили? 

Ответ: Нет. Это органы КГБ занимались. Хтось там впізнав його  - і забрали. Как  і цього 
Тимофинського, котрий в Барановкє розстріляв дєвочку і мальчіка. Я не бачив, но я знаю, як його 
судили. То він тоже убив партизана  - це в КГБ дєло було. Я робив в міліції в уголовному розискє. То 
я знаю по уголовному дєлу, шо він з Баранівського району. То він партизана вбив, забрав документи 
і поступив десь в міліцію. Робив участковим. І вбив гражданського чєловєка. Його осудили, дали 5 
років. Він сидів на Дальнєм Востоке. А там сиділи осуджені за другі діла, та його впізнали! Його 
судили і дали йому вищу міру наказанія. 

Спасибо! 
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