Додаток 4
ДВІ ІСТОРІЇ СПАСІННЯ
1. Праведниця світу Іоанна Михайлівна Євгеньєва
Іоанна Михайлівна народилася 1928 року в
Києві, у першому будинку по вулиці Бабин Яр. Вона
згадує, як бачила розстріли з вікна свого дому. Іоанна
завдячує батькам порятунком євреїв, бо їй тоді було
лише 13 років. Вона розповідає, що Ісаак Бродський
був продавцем цукерок. «Знаєте, от коли діти йдуть до
школи повз його лавку з цукерками, то він завжди
такий добрий був, пригощав. Усі його любили… Коли
він прийшов до нас, то ми, звичайно, погодилися переховувати його».
Ну, звичайно, як же ж йому, такому доброму та чудовому і відмовити!», –
поринула вона у спогади. Ісаак жив у них вдома, іноді переховувався у тітки Іоанни,
яка жила в будинку № 8 по вулиці Бабин Яр. У роки окупації було дуже мало їжі, та
не було за що її купувати. Бродський навчив сім’ю виготовляти цукерки, які вони
потім продавали або обмінювали на базарі. Так вони й жили, рятуючи один одного.
Він дожив до визволення Києва, але потім пішов на фронт за власним бажанням,
щоб помститися за тих, кого вбили нацисти, та вже не повернувся… Іоанна досі
підтримує зв’язок із сім’єю Бродського та часто згадує Ісаака як прекрасну
людину…
За даними архіву Яд Вашем

2. Праведниця світу Софія Григорівна
Ярова
Софія Григорівна народилася у Києві, в
будинку 127 по вулиці Червоноармійській 18
вересня 1925 року. Вона закінчила 8 класів школи
№ 130, коли розпочалася війна. На запитання про
знайомих євреїв до війни Софія відповіла так: «У
нас на два будинки було до 30 квартир. Приблизно

10 із них займали євреї. Але до війни ми були так виховані, що ніколи, жоден із нас,
не цікавився й не думав, хто якої національності. Люди жили й спілкувалися за
принципом – «хто яка людина...».
Сім’я Софії переховувала в себе сімох євреїв, але насправді порятувала ще
більше, бо Софія допомогла багатьом переправитися на той бік Дніпра. Іноді Софії
самій доводилося переховуватися, бо вона була донькою комуніста, та ще й одного
разу її допитували щодо підпілля та партизан. Коли війна закінчилася, її брат
одружився з однією із єврейських дівчат, яких вони переховували. Сама ж Софія
досі підтримує зв’язок із сім’єю врятованих. Крім того, вона – голова асоціації
Праведників народів світу України, тож багато спілкується з іншими Праведниками
також.
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