
 

 

 

Володимир Поліщук 

Cвітлана Ушакова 

 

 

 

ДО БЕЗУМУ  

ЛЮБИВ СТЕП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Кропивницький 
2020 

 



 2 

 
 
 

 
УДК  070 
ББК  76 
Б 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В.В. Поліщук, С.А. Ушакова   

В25 До безуму любив степ. /  Поліщук В.В., Ушакова С.А. – Кропивницький:                 
ФО-П Ротар О.С.«PRCKRUA», 2020. – с.152 

 У першій частині книги зібрані опубліковані раніше твори, в яких описується 
докиївський період життя Юрія Яновського, а у другій частині – новий погляд на деякі 
міфи та факти у біографії  письменника. 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УДК  070 
ББК  76 
© В.В. Поліщук, 2020 
© С.А. Ушакова 
© www.prc.kr.ua 

 
 
 

 

 



 3 

 

 

Про  докиївський період життя письменника Юрія Яновського, тобто до 29 травня 1922    
року,  сьогодні написано чимало.  У 1980 році вийшла книга «Лист у вічність: Спогади про Юрія 
Яновського», у 1983 році - п’ятий том п’ятитомника творів письменника,  у 1986 році - біографічний 
роман «Юрій Яновський» Сергія Плачинди, у 2002 році - книга  «Морський шлях             Юрія 
Третього» Володимира Панченка, у 2015 році - книга «Самі про себе: Автобіографії українських 
митців 1920-х років», у якій вміщено три автобіографії письменника… 

Проте в автобіографіях Юрія Яновського, у спогадах про нього рідних та знайомих, у 
художніх творах  є чимало суперечливих фактів: де  навчався Григорій Яновський? у якому році 
Григорій став Юрієм?  коли майбутній письменник приїхав у Єлисаветград, і де проживав? коли і 
звідки прибули у єлисаветградські степи предки Юрія Яновського? «у якому коліні» були родичами 
Микола Васильович та Юрій Іванович?..  

У першій частині  цієї книги зібрані біографічні твори про Юрія Яновського та його 
автобіографії.  А у другій частині автори спробували на підставі архівних матеріалів дати відповіді на 
вищеперераховані та деякі інші запитання, а також усунути «білі плями» у біографії письменника.   

Автори висловлюють щиру вдячність за допомогу у підготовці видання  працівникам 
Державного архіву Кіровоградської області та обласного краєзнавчого музею,  кандидату 
економічних наук, відомому досліднику історії краю та земляку  А.В. Пивовару, протоієрею Євгенію 
Гуменюку, головному зберігачу фондів обласного краєзнавчого музею П.П. Рибалку, краєзнавцям 
К.В. Шляховому, І.Д. Петренку та Ф.О. Шепелю, працівникам обласної бібліотеки імені 
Д.І.Чижевського  К.ЄЛісняк та Н.К.Чуприні. 

 

 
 
Будинок по вулиці Рівненській, 11, у якому з 1909 по 1922 рік жив Юрій Яновський. 
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 «Самі про себе: Автобіографії 
українських митців 1920-х років»/ 
Упорядник Раїса Мовчан. – К.: ТОВ 
«Видавництво «Кліо», 2015. -640 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Автобіографію  I написано «Для Постійної комісії для складання біографічного Словника діячів 

України». 
Автобіографію II опубліковано  в «Літературній газеті». – 1987.- 9 вересня (в перекладі 

російською Р.Мовчан). 
Автобіографія III у скороченому вигляді як розділ 12 увійшла до авторської передмови  

«Видавцеві коментарі» до першого зібрання творів Ю. Яновського (Яновський Ю. Збірка творів. – 
Т.1: Прекрасна Ут: Книга віршів із коментарями до поезії та прози. – Х.; К.: «Рух», 1932). Також 
частково надрукована: «Коментарі до книжок: «Прекрасна Ут», «Кров землі», !Майстер корабля» та 
«Чотири шаблі»»/ Яновський Ю. Твори: В 5 т.- Т.5: Вірші, публіцистика, роздуми про літературу, 
листи. – К.: «Дніпро», 1983. – С.229-232. 

*** 
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I 

2 грудня [19]25 р. 

Яновський Юрій Іванович 

1. Родився р[оку] 1902 в м. Єлисаветі (на Херсон[щині[)1. 
2. Батьки: Єлисаветські міщани, мати - дочка селянина – був[шого] кріпака. 
3. Вчився в Єлисаветі: Фирсовська нар[одна] школа, Реальна школа (закінчив), Механічний 

технікум. 
В Київі: 2 курси електротехн[ічного] факультета Політехніки. Перервав учебу з-за «гарних» 

матеріяльних обставин - виснажив був себе до того, що повстала небезпека з боку «Кирилівки». За 
радою лікаря - залишив науку і за цим жалкую - я був би непоганим інженіром. 

4. Служив: у Повітов[ому] Статист[ичному] бюро, Повітов[ій] Роб[ітничо]- 
Сел[янській] інспекції, Відділі (повіт) Управління, Повіт[овій] Нар[одній] освіті. Зараз у 

ВУФКУ - редактором. 
5. Безпартійний. 
6. Ні в одній армії не був. 
7. В десять років - писав рос[ійські] вірші і хотів бути Пушкином. Потім – до 1922 р. ніякою 

писаниною не займався. Р[оку] 1922 і 1923 писав у стінгазеті КПІ вірші, фейлетони, cтатті. Газету 
розпочав сам: вів її більше року. Укр[аїнською] мовою почав писати з початку р[оку] 1924. 
Друкуватись - з березня р[оку] 1924. 

8. Люблю М.Гоголя, Д.Лондона, Р.Кіплінга, О.Генрі, С.Єсеніна, М.Асєєва, М.Горького, Чехова, 
Винниченка 

9. [...]2 земляків (з Єлисавету та округи) […] Троцького, Винниченка, Д.Бідного, [...], 
Тобілевичів, Мик. Левицького. 

10. До безуму люблю степ. 
11. Думаю прожити ще з 10 років. 

12.Кождий свій день устаю з бажанням їхати за море і за сині обрії. Лягаю теж із цим. Люблю 
багато ходити. Всі мої бажання скеровані на: як би побачити більше світу! Мандри мене тягнуть. 

                                                                                                                        [б/п] 
        
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім..В.І.Вернадського.- Ф.Х.- Од.зб. 6559.- 

Арх. 1. – Рукопис. 
 
 

II 

                                                                                                             13 грудня 1927 р. 

Міркування про себе 

Хотів бути морським інженіром. Будувати кораблі й пароплави. Та будую тепер пароплави 
лекші. Люблю море. Заздрю всім, хто інженір. 

Не вважаю себе письменником. Не люблю писати. Сідаю до столу, як до каторги. Плекаю 
надію оце довчитися і вираховувати поверхню надводну й підводну пароплавів. 

Ставлення до родинного життя? Люблю дітей, поважаю батьків і матерів, але сам ще не хочу 
такого. 

Люблю стріляти з винтовки. Коли я стріляв з командирами 99 тер[иторіальної] дивізії (збирав 
вражіння для газети), то одержав таку похвалу від комбата №: «І журнальне око, як воєнний глаз». 
Більшої похвали я собі не бажаю. Злостний «білобілетчик», а воювати піду. 

 

                                                           

1  Нині м.Кропивницький 
2 Тут і далі текст втрачено. 



 7 

 
 

Ю.І.Яновський, м.Київ, 1920-ті роки 
 
Не люблю Хама (з Біблії) і Холуя («Із записок» - І.Сенченка). Ненавиджу - осінь у Харкові і 

свою власну лінь. Найбільше люблю Київ. Москву - поважаю за театральну культуру і за світовий 
розмах. Ленинград - дивне і величнє місто, але в ньому легко збожеволіти. Люди там печальні і 
доброзичливі. В Ленінграді можна відчути смак і запах царського минулого. В Одесі - люблю море і 
свої власні спогади. Кіно-фабрику і грека «ім. М.Семенка». Ще люблю містечко Ружин, де я мок під 
дощем 4 дні і записав таку надзвичайну пісню: 

«В местечке славилась раввина дочка Энта, 
Такая тонкая, как шелковая лента,  
Такая белая, как новая посуда, 
Такая умная, как целый том Талмуда». 
Такої Енти бажаю кожному. 
Читаю багато. Особливо люблю читати книжки письменників Р.Кіплінга, Едг. По, Д.Лондона, 

О.Генри, Амброза Бирса, Ю.Конрада,  М.Твена, Честертона, Теніссона, Вольтера, А.Франса, Гоголя, 
Бабеля. Укр[аїнських]: нікого не люблю, крім історії3 М.С.Грушевського. 

Не курю. Не п'ю (хоч і можу випити добре горілку: без задоволення до 1/4 пляшки, з огидою - 
далі і не п'янію). Люблю солодке. В дитинстві хворів клептоманією - крав у матері ціли банки 
варення. Зараз ця хвороба зробилась хронічною. 

Бачу добре - верст на п'ять побачу масть коня, коли мені хтось повірить. Хворів на голову і 
переніс три трепанації. Плекаю таємну надію - лягти ще й на четверту. Жити ще надіюсь добрих 
десять років, а там видко буде. 

Працюю ранками, коли твереза голова, і люблю ходити вечорами, коли добре так думається. 
Мета цілого життя - об'їхати землю по одному з меридіанів і на екваторі погріти спину. 
Вірю в Дніпрельстан - в той, що проектується, а не в той, що вийде. Дніпрельстан я розумію, як 

могутній пролетарський маяк над селянською землею. Як серце країни. Як міць залізних батальонів, 
що підуть у рішучий наступ на 82%-ву селянську стихію. І переможуть. 

Для цього живу. 
13./Х11.1927 
[б/п] 
Відділ рукопису інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України.- Ф.11б.- Спр.1.- Арк.1.- 

Рукопис. 

                                                           

3 Тут і далі курсивом – викреслене в оригіналі. 
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III 
 
 5 Червня 1929 р. 
 
Ю. І. Яновський 
 
Найбільша буває гордість - від фізичної праці. Тоді ніби мозок розривається від хвиль гордости. 

Я звик до цього почуття змалку. 
Сонце обтікало мене і заривалося в землю - я стояв на порозі бідної кузні. Яке моє щастя було, 

коли мене брав хтось на руки та роздмухував разом з моєю малою рукою - вогонь серед вугілля. Я 
тримав руку на патику, що ним підіймали міх, руку - поруч чорної руки дорослого, - яке щастя було 
мені вирощувати серед вугілля вогонь - сильний вогонь, котрий міг спалити навіть залізо, 
розпопеливши його рясними вибуховими іскрами. «Залізо горить», - казав тоді коваль і посипав 
дрібним піском гарячий такий вогонь. Я одходив набік, залізо виймали з горна і клали на ковадло, 
мені наказували затулити очі рукою, я крізь пальці бачив, як летіли на мене іскри від ковадла, як 
летів у всі боки дощ іскор - прекрасних вогників в темній прохолоді кузні. 

Підрісши трохи, я перейшов до теслі. Він стояв у низькій майстерні біля верстату і, 
приладнавши жовту дошку, стругав її. Тут пахло живим деревом, пахло похороном, бо я тоді вже 
знав, що в подушку мертвому кладуть соснові стружки. Я примощувався на табуретці, ноги мої ні 
діставали землі, я сидів і вповні відчував життя своїми п'ятьома роками, Тесля мене любив. Він 
розповідав мені чимало пригод - своїх і чужих, він знав безліч казок, де завше діяло троє братів, - 
двоє розумних і третій такий, як я. Тесля вивчив мене любити дерево і людські руки біля нього, 
відкрив узори, якими чудесно розмальовує природа кожну дошку, - будь то сосна, чи дуб, чи горіх. 
Шерберок шаршавив дерево, фуганок співав: «фух-га! фух-га!», тирсяний пил літав по майстерні. 
Тесля знав усе на світі і - від нього я одержав всі норми права, моралі, чесности, добра й зла. Одного 
разу я розрізав руку і хотів заплакати, він засміявся і звелів терпіти. Коли він побачив, що мене 
приваблюють деякі слова, котрі здалися мені живими й таємничими, - він узяв свого складеного 
аршина і зробив мені літеру А. Потім і всі інші літери показав чудесним аршином. Я завше до самої 
смерти бачитиму ці літери. Це був початок мого навчання. Далі воно пройшло крізь церковно-
приходську школу Чечелівського жіночого монастиря, народню школу, Єлисаветську Земську 
Реальну школу, Механічний технікум, Київський Політехнічний Інститут. 

Усією школою ходили ми садити дерева. Тепер на тім місці росте затишний лісок, а багатьох 
товаришів садільників немає вже давно. Ми росли разом з лісом, хворіли, як дерева, і видужували 
ледве пригрівало весняне сонце. Я думаю, кожна людина мусить посадити в дитинстві кілька дерев, 
щоб бути добрим деревонасадцем. 

З 16 років я почав серйозно працювати на землі, і працював років п'ять. Я ходив за плугом, 
натискуючи на чепіги, чересло різало землю скиби, а полиця перевертала скиби землі і клала їх на 
бік. Наді мною завше фурчав у свою сопілку невідимий жайворонок. Вітер видував пил із землі й 
обсипав ним обличчя. Ранком, коли сонце ледве показувала з-за крайнеба, коли скрізь лежала роса, а 
земля в борозні, котрою ступали босі ноги, чудово тепла, - тоді мілійон думок охоплював голову. До 
обіду походивши, вже стомишся і вся увага іде на те, щоб плугом не заїхати в цілину, не зробити 
«горіха». Увечері йдеш до дому, до міста і страшно ниє все тіло. Серед тисяч будинків міста, що 
лежить усе перед очима, відшукуєш один-єдиний будинок, де живе дівчина. Вона одна стоїть весь 
час в уяві. 

Ще - полюбив я тоді степ. Широкий, безмежний, розгульний, плодовитий, багатий степ. В 
ньому немає оман людських. Людина йде до Вас, і ви ще здалеку-здалеку бачите її постать, рухи, 
чуєте її пісню, бо степ не гори, бо степ - не ліс. І в горах, і в лісі, можна підкрастися, можна 
зхитрувати, можна ошукати. Недаром Ігор-князь, надсилаючи виклик ворогам, просто казав - «іду на 
ви». Я бачив тоді цього князя, бачив його воїв, твердих і високих, як дуби. Їхній хребет не вивчений 
був іще гнутися, його згинала тільки смерть. У степу марево на обрії коливається, як ріка, дерева 
ростуть, і постають білі будівлі. Це наївний дитячий обман: ніколи там немає води, проте це дає 
приємність очам. Степовий обман тішить, веселить та підбадьорює людину, він не ошукує розуму, 
його вплив - тільки на почуття. 
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Ю.І.Яновський (сидить перший праворуч)  серед українських письменників. 1920-ті роки. 

 
Я щоліта у полі в'язав. Високий, худорлявий юнак згинався вдвічі, натискаючи коліном на сніп і 

закручуючи перевесло. За зиму в школі виснажишся, ніжною поробиться шкіра на ногах, кволими - 
руки. І перший тиждень - другий увесь час крутиться від утоми голова. Які криваві потьоки течуть по 
босих ногах, коли їх раз-у-раз ранить суха, гостра стерня! Нахилившися до снопа, раптом відчуєш, як 
зашумить в голові, і з носа поллється просто на руки і на сніп - гаряча кров. Та відпочивати ніколи. 
Кров поллється та й перестане, а робота не стоятиме. Робота не любить ніжностей, і людина 
звикає до всього. 

Іноді доводилось носити мішки з зерном або з борошном. Ми з батьком чекали, доки під'їде 
підвода з мішками, нас хазяїн горіща кликав з холодка, і ми відносили важкі мішки нагору по східцях 
або по драбині. Перший день треба було добре випити, щоб витримати своїми кістками 5-6 пудів на 
шиї. Зате, як весело й гордо поверталися ми додому! Я почував у собі стільки сили, що сміливо 
побився б з кожним хлопцем нашого предмістя. 

На завод мене завше тягла любов до машини, але я не встиг там більшого навчитися, ніж 
свердлити дірки на бормашині та точити на станку примітивні речі. Я брав різцем рівну, веселу 
стружку, супорт механічно йшов уздовж болванки, стружка тяглася без краю, а я думав про колосаль-
ні міста Америки, про машини Німеччини, про мистецтво Італії, мандри й пустелі. Добре, що я 
точив тоді прості речі, а то було б мені від майстра за псування матеріялу! Про революцію. [Нрзб.] 
банди. 

Студенські роки стоять, як темне запинало. Теперішній президент ПАСШ Гувер був тоді 
головою АРА і годував нас, студентів, обідами. Його маїсом і кавою я, можна сказати, й жив. 
Приробляв я тим, що з Подолу до Єврейського базару (Київ) возив на собі дрова. Санчата, двадцять 
п'ять пудів соснових півторааршинок, нас двоє, і веземо ми, як коні. З Глибочиці до Лук'янівського 
базару було підгору, це найважча частина путі, і я ніколи не забуду тих почуттів, котрі були в мені 
тоді на Глибочицькому спускові. 

Ті роки не було у мене білизни й простинь, укривався я драним кожухом, жодного разу в 
кімнаті не топив, а скільки жило й народжувалося в мені гордости! Я входив у життя в драних 
австрійських черевиках, в котрих взимку бувало повно снігу, міцно затиснувши оливець у руці, 
широко розплющивши очі на всі чуда світу, котрі малювала мені моя дурна уява. 
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Кілька слів про бджіл. Мені доводилось працювати біля них. Вийнявши з вуліка рямку, я 
помалу розглядав засіяне яєчками поле, зрізав трутнів, обережно, щоб не застудити черву, затуляв 
собою рямку од вітру. Бджоли люблять людей в ясній одежі, щоб від людей тих не пахло нічим 
поганим, щоб люди були поважні, обережні, без метушні. Різкі рухи завше накликають на себе їхній 
гнів. Я виконував закони. Проте іноді, виймаючи рямку, нехотя придушиш одну жовту бджолу. Вона 
сердиться, як гаряча людина, підлітає вгору й падає на руку, аж ударить, випускаючи в шкіру жало. 
На запах отрути, що вона випустить з жала, ще кілька бджіл стануть жалити в ту ж руку. Сердитися 
не треба. Обережно поставивши рямку на місце, ножем зняти з руки нещасних бджіл (вони загинуть, 
бо їхні жала витягти з тіла ніяк не можна), нахилитися за грудочкою землі і прикласти її до пекучих 
місць на руках. Терпіти біль – навчили мене бджоли, навчили не зважати на жала, не дратуватися 
тоді, коли в руках є крихкі, важкого золотого воску - щільники. 

    Народився я 14 серпня (ст. ст.) 1902 р. 
Ю.Яновський, 5.7.1929 
Ось як пишуть звичаєм автори. Яких ще коментарїів завдаси ти до отакої балаканини? Чи не 

так, читачу? 
Видавець Ю.Яновський 
Авторові було 15 р., коли сталася Жовтн[нева] Революція. 
 
Відділ рукопису Інституту літера 
тури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.- Ф.11б.-№2.- Арк.1-4.- Машинопис з авторською правкою. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Юрій Яновський. Твори в п'яти томах. 
Том 5. Вірші. Публіцистика. Роздуми про 
літературу. Листи. – К.: Дніпро, 1983,                 
с. 273-274.  
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         Із записних книжок (1927-1953) 

*** 

У примітках до цього розділу сказано: «…відомо понад півтора десятка записних книжок 
Ю.Яновського різних років (1927-1953). Більшість з них – невеликого формату, деякі – складені з 
окремих аркушів паперу в формі книжечок. Записи в них робилися письменником не систематично. 
Лише деякі записники (наприклад, №2 – з Нюрнберзького процесу) мають щоденниковий характер, 
інші – дорожні нотатки, зафіксовані для пам’яті враження від побаченого і пережитого, 
спостереження самого письменника або почуті від когось цікаві життєві історії, епізоди, 
колоритні деталі, влучні народні вирази, пісні перекази – своєрідні «заготовки» для майбутніх 
творів. Є і чимало задумів-планів творів, начерків окремих їх фрагментів, образів, героїв, сюжетних 
ліній». 

 
 

*** 
 

Стор. 273, 274 
«25.IV.1945.Київ. Йдуть бої на вулицях Берліна, певно, цими днями буде його взято. 
Сьогодні поїхала до с.Кулажинців мама, була у нас 4 тижні. Розпитав її про родичів.  
Я народився 14 серпня (ст.ст.) надвечір у дідовій хаті в с.Маярова (Тетянівка), де р.Сугаклей 

коло с.Жуковової (Нечаєвки).  
Дід, Микола Максимович Яновський, родом з села Богодушна (десь коло Жеванівки коло 

Бобринця), переїхав до Маярової коло 1890 р. Народився він р. 1845, вмер 1907, похований у Маяровій, 
на цвинтарі. 

Батько, Іван Миколайович, народився в Богодушній чи в Чечелівці, р.1877, умер в селі Лішня 
(Бишівськ. р-ну, Київщина) 1939 р. 4 липня – там і похований. 

Мати, Марія Мусіївна Яновська (з роду Здориченків), народилася 1.IV (ст. ст.) 1882 р. в 
с.Новгородка (Куцівка) Александрійського повіту. Вчилася в Братолюбовці. Дендропарк Давидова - 
там про один бік річечки Веселої Боковеньки була хата діда (материного батька), він продав її 
Давидову, там розбито парк. Баба (батькова мати) Мелашка Павлівна Ткаченко – з с.Чечелівки  
(коло ст. Куцівка), дід пішов у прийми до тестя, жив у Чечелівці, потім переїхав до Маярової, де 
купив подвір’я, і землю у пана Майєра. Батько з 1910  року жив у Савичевці (Красновершка), у 
Чечелівці, потім у Єлисаветграді, будинок купив на Кріпосній площі, №25 (на розі Чечорського 
завулку), купив будинок у 1917 році. У батька сестри – Настя й Ганна (за Вільчинським Я.І.) та 
брати Петро й Андрій. Дітей у батька було девятеро: я, Олена, Клавдія (вмерла р.1922), Таїсія, Ніна 
(вмерла р. 1923), Міліца, Аркадій (вмерли немовлятами), Володимир (вмер р.1935), Микола*. 

До баби Мелашки Павлівни сватався Марко Лукич Кропивницький (з Жеванівки), але батько її 
одмовив – бо «не хазяїн», не зовсім солідна партія. Бабина сестра була в Бобринці за стельмахом 
Яровим (на одній нозі, пам’ятаю). А тітка Настя Миколаївна була замужем за Микитою 
Микитовичем Корнієнком з села Медведівки (коло Чигирина)». 

*Далі тут наскреслено план будівлі і написано: «Хата діда Яновського під соломою».  
 
 

*** 
Стор. 248,  249 

  «20. VIII. 1945. Городище. Встав о 6.30 ранку. Сьогодні рушаємо на Кіровоград. Погода 
похмура, на дощ... Заїхали до хутора Надії. Пишу на кладовищі. На хресті з одного боку: 
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3 другого: 
 

 
 
Їдемо по Україні — неймовірна руїна, особливо в містах, містечках, великих селах. (Виняток — 

Черкаси). Жінки, дівчата косять, в’яжуть, віють, возять на коровах, носять важкі мішки, 
працюють просто каторжно — і ні тіні скарги. Руки треба їм цілувати, на коліна стати перед 
такими людьми. Сміються, жартують. А в кожної сім’ї — горе, кожна когось та загубила... 

Того ж дня. Кіровоград. Мій рідний Єлисавет! (Єлдибеш). Не треба було сюди їздити. Не був 
тут з 1925 року, а до того пробув  безперервно з 1909 до 1922. Вчився в нар. школі, реалці. Яка 
страшна руїна! Не можу нічого  пізнати. Наче труп лежить серед степу в глазетовій труні 
(це — здалеку), а зсередини — просто серце розривається. 

Вилетіли з міста люди — сильні, великі, значні, талановиті, багато їх. І зосталась 
розвалена страшна хата. 

...Я пам’ятаю цей чистенький, охайний, затишний Єлисавет. Багато інтелігенції, 
творчої, сильної. А зараз — нема. Так щемить серце, просто, як у малого... Завтра піду 
шукати Ольгу Семенівну, Тюрина. Готель «Палас» на Дворцовій (вул. Леніна), кімн. 11, ми з 
Панчем. На завтра вже призначено вечір в клубі НКВС і зустріч з десятикласниками. 

21.VIII.45. Єлисавет. Зранку їздив по місті, був на Трактори, пров., 5 (це з 
Вокзальної), не застав Ольги Семенівни, тітки. Вона працює в Облпрофраді, бачив її вдень, 
завтра зайду поговорити знову. їздив до Тюрина  С. О. Це єдиний мій співучень по реальній 
школі. Він директором школи Мар’яновської (коло Черняхівки), а живе на Сінній, 28. 
Зрадів, бо я знайшов його там же в школі — це 3 км. за містом по Бобринецьк. дорозі. 
Мало змінився, не сивий, 3 дітей. Був у реальн. училищі — воно збудовано р. 1840, ціле, 
тільки потрібно внутрішній ремонт. Домова церква так як і була, рекреаційний зал. 
Вчителі мої тут були до 38 року: Павел Акимович Ільяшевич (математик); Грузинов — 
«Сухорук» — інспектор; Еленевський — «Демосфен» — історик; о. Григорій Пихтін; 
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Бунасані — креслення; Феодо сій Сафонович Козачинський — малювання; Фрідріх Іванович 
Келлер — німецька мова; Яків Павлович Ко бець — російська мова, література, він же й 
директор; фізик Касіян Яковлевич; лікар Василь Тимофійович. 

На швейній фабриці зашили мені штани. Ходили до пам’ятника героям цієї війни — 
коло театру ім. Кропивницького, збудовано (один інженер) на власні кошти 1862 року для 
укр. аматорської групи, згодом — корифеїв укр. сцени. Ходили до рос. театру ім. Кірова в 
будинку колишнього «Обществ, собрания». 

 

 
 
                                     Ю.І.Яновський, м Київ, 1946 рік 

 
Увечері сьогодні — на випускному вечорі 10-класників. Потім нам з Панчем вечір в 

клубі НКВС. Потім зайдемо до укр. театру на «Майську ніч». 
...Були на вечорі випускному 10-кл,—я виступав 10 хв. експромтом. 
Сидимо на вечорі інтеліг. і активу — чоловік до 100. Доповідь читає Панч». 
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Розділ з біографічного роману 

С.П.Плачинди «Юрій Яновський» (Київ, 

«Молодь», 1986 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cтор.26-48 

«До безуму люблю степ» 

1 
Нащадок запорозьких козаків Микола Максимович Яновський (1845 – 1907) мешкав у 

невеликому селі Майєровому. Власнеу, це був хітір,  що білів двома рядками хат на схилі степової 
балки. Назва села походила від німецького слова «майєр – управитель маєтку, а за переказами таке ж 
прізвище мав і місцевий зубожілий поміщик, у якого Микола Максимович купив «подвір’я та 
землю». 

Дід Миколи Максимовича, що належав до козацької старшини, після скасування Запорозької 
Січі отримав дворянське звання.  Та при черговому перепису населення воно не підтвердилося для 
предків, і Миколі Максимовичу було надане інше, менш престижне звання «міщанина 
Єлисаветградського повіту»4. 

Відзначався Микола Максимович освіченістю й великою працелюбністю. Саме тому в садибі 
Яновських усе вабило зір. Передусім біла хата на помості — ніби й невелика, але з трьома 
причілковими  вікнами (такі тривіконні хати були поширені в давнину в запорозьких зимівниках), 
двома ганками (з двору й від вулиці), затишним солом’яним піддашшям, що не дозволяло дощам 
оббивати стіни; з крихітною, ніби іграшковою, а все ж чепурною терасою — такою незвичайною як 
для степового хутірця. 

                                                           

4 Загрійчук Н.Ю. Нові матеріали до біографії Ю.І.Яновського. – Фонди МЮЯН. 
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Довкола хати Яновських кучерявився вишняк, а від вулиці не (власне — від вигону) стриміли 
до неба дві тополі — окраса всього Майєрового. Двір завжди зеленів споришем і був обгороджений 
легеньким штахетничком, на який скупилися витрачати дорогоцінний у степу ліс навіть місцеві 
багатії. 

Чистою від бур’янів колосилася скромна нива Яновських. Врожаїлося і на їхньому баштані, 
вистачало і для численної родини, родичів та сусідів, і навіть — для базару в Єлисаветграді.  

Та особливо доглянутою була в Миколи Максимовича худоба: коні в нього були як змії, а воли 
— як линочки.  

Тож коли він прив’язав дворічного лошака до полудрабка свойого воза і з’явився на весняному 
ярмарку в Єлисаветграді, покупців набігло чимало. 

Спочатку тільки ахали та прицмокували, бо ж молодий жеребчик вигравав, вилискував 
золотавими боками як жар-птиця; танцював ніби під музику, шпарко перебираючи тонкими, 
пружними - в білих «панчішках» — ногами; роздував чутливі ніздрі, нетерпляче рвав обротьку, 
гнівно зблискував димчасто-фіолетовим  оком та намагався вкусити своїми здоровими білими зубами 
кожного, хто пробував доторкнутися до його крутої гарячої шиї. 

Почувши про ціну, яку правив господар, покупці потихеньку відходили в досаді. Дехто 
пробував торгуватися, але Яновський стояв на своєму: йому конче треба було купити пукаря та 
інший реманент. Не міг поступитися. Так біля вогнегривого «змія» залишився і один покупець, який 
не міг відірвати свого захопленого погляду від лошака. Яновський збагнув: цей не відступить. 
Справді,  сторгувалися вони швидко. Весело вдарили по руках. 

Покупцем виявився Мусій Семенович Здорик — добре знаний в херсонських степах знавець 
коней5. Він допоміг Яновському придбати пукар, навантажити на підводу. 

Зясувалося, що їм їхати в різні кінці: Яновському — під Компаніївку, Здорику - під Куцівку 
Александрійського повіту. Тож за старим звичаєм побратимства поклали навідуватися один до 
одного. 

На зелені свята Яновський завітав у гостину до Здорика. Взяв і сина Івана з собою, аби в дорозі 
правив кіньми. 

Чорнявий веселий юнак уздрів у Здориків дівчину Марію. Високу, гінку, карооку. I хоча, 
зашарівшись, метнулася з хати дівчина, але припав їй до серця незнайомий парубок. 

Батьки лише весело ззирнулися між собою. 
На спаса Здорики приїхали в гості до Яновських. 
А на покрову на подвір’я Здориків залетіли заквітчані коні... Сватання. Оглядини. 
Над степом залунали весільні пісні. В ошатну хату Яновських увійшла молода господиня — 

Марія. 
 
2 

 
Деякі дослідники творчості Юрія Івановича Яновського писали про його матір Марію Мусіївну 

як про селянку з «двокласною освітою»6. Насправді ж на час одруження Марія мала добру освіту. І 
здобула вона її так. 

Мали Здорики своє сімейне горе: доньку-калічку Настю. Дівчинку віддали на лікування до 
Чигиринського жіночого монастиря. І Марія змушена була жити в монастирі близько шести років, 
доглядаючи меншу сестричку. Розумна, кмітлива дівчина не гаяла даремно вільного часу: вчилася в 
монастирському училищі для дівчат, де викладали математику, словесність, історію, географію, мову 
та домашнє господарство. Чотирирічне училище Марія Здорик закінчила на відмінно7. 

Обдарованій випускниці монастир за традицією подарував так зване віно – чотири килими (два 
ткані і два ворсисті). Один з цих килимів (червоні троянди на чорному тлі) згодом прикрашатиме 
письменницьку квартиру Юрія Яновського.  

А восени 1901 року з цим приданим Марія увійшла в сім’ю Яновських. 
Одразу постало питання: як жити? Землі в Миколи Максимовича було обмаль. Ділити її між 

синами не став. Землю в Майєровому й хату підписав  меншому синові Петру. 
Долю найстаршого сина Івана поїхав улаштовувати в степове село Червоновершку, що 

                                                           

5 Там же. 
6 Ця версія потрапила на сторінки книгим спогадів про Юрія Яновського «Лист у вічність». 
7 Загрійчук Н.Ю. Нові матеріали… 
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неподалік Майєрового. Звідти родом дружина Миколи Максимовича й бабуся майбутнього 
письменника Меланія Павлівна Ткаченко. 

Червоновершка славилася тим, що там діяв театральний гурток, основу якого становила 
сільська молодь. За театральне приміщення в холодну  погоду служила звичайна сільська клуня, 
куди, одначе, набивалося повно люду. Влітку вистави відбувалися просто неба. 

В репертуарі гуртка — «Наталка Полтавка», «Назар Стодоля», п’єси Карпенка-Карого й 
Кропивницького. 

Активною учасницею цього гуртка була й Маланка Ткаченко. Вродлива дівчина так гарно грала 
дівочі ролі, що в неї закохався сам опікун гуртка Марко Лукич Кропивницький, який часом наїздив 
до Червоновершки8. Він заслав сватів до дівчини, але одержав категоричну відмову: «Не хазяїн. Не 
тим ділом займається». 

Зате батьки Маланки охоче прийняли хліб-сіль від сватів Миколи Яновського, бо «парубок уміє 
орати, сіяти, косити. Та й коні в нього, як змії». І Маланка була щаслива з ним. 

… У Червоновершці Микола Максимович заорендував у поміщика Соколова-Бородька землю 
для сина Івана та його дружини,купив їм хату, подарував кобилу й деякий реманент. Тут Іван 
Яновський показав батькову хліборобську вдачу: з великим запалом і вмінням взявся за 
господарювання на рахманній, хоч і не на своїй землі. А це був неабиякий тягар, справжнісіньке 
ярмо: орендована земля. Мусив будь-що зібрати великий врожай, бо левова його частка йшла 
власникові землі. Доброю помічницею була молода дружина Марія — непогамовна в праці, кмітлива 
й  моторна господиня, що вміла створити затишок і спокій у хаті. Жило молоде подружжя дружно, 
весело, у взаємоповазі та любові9. 

Та ось надійшов час стати Марії Мусіївні матір’ю, і вона поїхала в Майєрове — під опіку 
доброї свекрухи Меланії Павлівни. Тут 14 серпня (27 за новим стилем) 1902 року Марія Мусіївна й 
народила хлопчика — майбутнього письменника Юрія Яновського10. 

Мине багато років, і він запише до свого щоденника: 
«25.11.1945. Київ. 
…Сьогодні поїхала до с. Кулажинців мама, була у нас 4 тижні. Розпитував її про родичів. Я 

народився 14 серпня (ст. ст.) надвечір хаті в с. Маярова (Тетянівка), де р. Сугаклей коло с.Жуковки 
(Нечаєвки). Дід, Микола Максимович Яновський, родом з села Богодушна (десь коло Жеванівки коло 
Бобринця), переїхав до Маярової коло 1890 р. Народився він р. 1845, вмер 1907-го, похований у 
Маяровій, на цвинтарі. 

Батько, Іван Миколайович, народився в Богодушній чи в Чечелівці, р. 1877, умер в селі Лішня 
(Бишівськ. р-ну, Київщина) 1939 р., 4 липня — там і похований.  

Мати, Марія Мусіївна Яновська (з роду Здориченків), народилась 1.IV (ст. ст.) 1882 р. в с. 
Новгородка (Куцівка) Александрійського повіту. Вчилася в Братолюбівці. Дендропарк Давидова – 
там по один бік річечки веселої Боковеньки була хата діда (материного батька), він продав її 
Давидову, там розбито парк. Баба (батькова мати) Мелашка Павлівна Ткаченко — з с. Чечелівка 
(коло ст. Куцівка), дід пішов у прийми до тестя, жив у Чечелівці, потім переїхав до Маярової, де 
купив подвір’я і землю у пана Майєра…» 

За тодішніми законами дитину належало охрестити в церкві, де провадився і метричний запис 
про народження. Як на те, Яновські перебували в конфлікті з попом нечаївської церкви. Місцевий 
священик вважав Миколу Максимовича Яновського та його синів Івана і Петра «безбожниками», 
«антихристами» та «книжниками»11, тому категорично відмовився хрестити новонародженого. 
Довелося везти малюка в сусіднє село Обертасове, де була невелика церквичка12. 

В її метричній книзі за 1902 рік на сторінці 416-й під датою 14 серпня з’явилося ім’я  
новонародженого: Григорій, а в графі батьків сказано: «Деревни Татиановки Елисаветградский 
мещанин иоанн Николаев Яновский и законная его жена Мария Мойсеевна, оба православные…» 

Хоча обертасівський священик згідно з церковними святцями нарік новонародженого 
Григорієм, з часом його стали називати Юрієм. З цим іменем він і ввійшов до літератури. 

                                                           

8 Там же. 
9 Безпідставним є твердження А.Тростянецького про те, що Іван Яновський був «невдахою в особистому 
житті»./Тростянецький А.Крила романтики. – К.: Рад.письменник, 1962. – С.6. 
10 Плачинда С. Там, де народився Юрій Яновський// Лист у вічність.- С.285. 
11 Ще один аргумент проти безпідставних тверджень, що Іван Яновський був «малописьменний». 
(А.Тростянецький. Крила романтики.- С.6). 
12 Плачинда С. Там, де народився Юрій Яновський. – С.284. 
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Доки хлопчик не почав ходити, Марія Мусіївна жила в Майєровому. Потім вона поїхала до 
Червоновершки, а Юрко залишився біля баби й діда. Тут він виростав, тут пізнавав світ 

А Марія Мусіївна довгі роки металася між Червоновершкою і Майєровим. Бо судилося їй 
народити восьмеро. Тож без допомоги старих Яновських обійтися не можна було. Та й Юрасик уже з 
п’яти років був за няьку біля своєї сестрички. А ще він навчився напувати в спекотний день припнуте 
на вигоні телятко, пасти гусей, заганяти зозулястих на сідало, завертати овець у балці, знаходити в 
степу їстівне зело і ласувати ним. Усім цим пре мудрощам навчав маленького Юрасика дід Микола, 
який скрізь брав онуко з собою. Старе і мале  стали нерозлучними. 

Хлопчикові минуло шість років, коли раптово помер Микола Максимович. Але ні він, ні його 
мудрі розповіді не щезли з памяті Юрка. Мине чимало років, і дід Микола вирине на сторінках 
роману «Вершники», в розділі «Дитинство», постане він в образі діда Данила. А біля нього з’явиться 
й хлопчик Данилко, в якому легко розпізнати малого Юрка Яновського. Разом з ними вималюється 
перед читачем степ. Той степ, який вбирав у себе Юрко з перших років свого буття. 

«Комусь, не степовикові, не зрозуміло, як живуть люди на голій, порожній рівнині, а малий 
Данилко виходив крадькома з хати, покинувши сестру, коло якої був за няньку, степ простелявся 
перед ним, як чарівна долина, на якій пахне трава, пахнуть квіти, навіть сонце пахне, як жовтий віск 
(ось візьміть лишень потримайте на сонці руку і понюхайте її!)... 

На степу росте багато їстівного зела, треба лише знати, яке з нього можна їсти, щоб, бува, 
блекоти не вхопити чи жаб’ячого маку, а різні там брандушки, або козельці, або молочайник (не той, 
що по толиці росте), або пасльон та дикий мак,— це все неабиякі ласощі, степові гостинці. І степом 
можна йти безвісти і лягти на землю, прикласти вухо до землі — то тільки вмій прислухатися — 
шумить і гомонить, а коли лягти горілиць і вдивитися у глибоке небо, де пливуть хмарки на синьому 
повітрі, тоді здається, що сам летиш у небі, одірвавшись від землі, розсуваєш руками хмари, ростеш 
під синім повітрям і, вернувшись на землю, бачиш — скільки живих друзів у тебе в степу. 

І жайворонок, що загубився в небі, співаючи жайворонисі, і орел, що повис на вітрі, ледве 
ворушачи кінчиками крил, виглядає здобич, чорногуз бродить по траві, як землемір, ящірка перебігла 
обніжок — зелена, мов цибулиння, дикі бджоли гудуть за медом, ховрашок свистить, цвіркунці — 
одно пиляють у свої скрипки, наче сільський швець на весіллі. І хочеться знати, куди падає сонце, 
кортить дійти рівним степом до краю землі й заглянути у прірву, де вже чимало назбиралося 
погаслих сонць, і як вони лежать на дні провалля — як решета, як сковороди чи як жовті п’ятаки?»13 

Малий Данилко повертається додому «аж смерком». Дід перестріває його й розповідає «...як 
дратувалися мати і як заходилося плачем немовля, котрого покинув Данилко, і мати, мабуть, бити-
муть, та не треба цього боятися, ось підемо вдвох до вечері й повечеряємо, а при мені вона не 
битиме, і потім воно й не болітиме, коли гаразд наїсися, то, виходить, треба добре наїстися і нічого не 
боятися». Так, мати побила Юрка за прогуляний день (хіба ж знала Марія Мусіївна, що той день 
обернеться в свій час для літератури чудовим фрагментом роману!), і заплаканий хлопчик іде до діда, 
що вкладався спати в повітці. 

«Боліло? — питає дід Микола.— А ти не зважай, бо вона господиня і гірко працює, вона нас 
годує, то хай і б’є...» 

В цих словах була мудрість народної педагогіки. Так привчався хлопчик до простих життєвих 
істин, до складності й суворості людського буття. 

Навчав дід Микола майбутнього письменника топтати голубий ряст, аж доки одного сонячного 
дня, збираючи далеко в степу даж-корінь, не уздрів дивовижну квітку. «Ось тобі, Юрасику, і 
степовий турецький сльоз»,— сказав дід Микола й нахилився до квітки, «і раптом підломився в 
ногах». 

Підломився навіки. А хлопчик «озирнувся навколо і вперше відчув себе самотнім і, мов вітер 
дмухнув його з місця, побіг безвісти під пекучим сонцем степу». 

Втративши діда, малий Юрко прив’язався до коваля. І не випадково. Бо саме сюди, в кузню, 
покійний дід Микола не раз приводив свого онука. Тепер хлопчик годинами простоював у кузні, 
спостерігаючи вправну роботу коваля. 

Згодом, будучи вже письменником, Яновський напише в своїх «Коментарях до книжок 
«Прекрасна Ут», «Кров землі», «Майстер корабля» та «Чотири шаблі»: «...Я стояв на порозі бідної 
кузні. Яке моє щастя було, коли мене брав хтось на руки та роздмухував разом із моєю малою рукою 
—• вогонь серед вугілля. Я тримав руку на патику, що ним підіймали міх ковальський, руку — поруч 

                                                           

13 Яновський Юрій. Твори: В 5 т.- К.: Дніпро, 1983.- 2 т.- С.237 (Далі твори Яновського цитуватимуться за цим 
виданням). 
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чорної руки дорослого,— яке щастя було мені вирощувати серед вугілля вогонь — сильний вогонь, 
котрий міг спалити навіть залізо, розпопеливши його рясними, вибуховими іскрами. Залізо го-
рить»,— казав тоді коваль і посипав дрібним піском гарячий такий вогонь. Я одходив набік, залізо 
виймали з горна й клали на ковадло, мені наказували затулити очі рукою, я крізь пальці бачив, як 
летіли на мене іскри від ковадла, як летів у всі боки дощ іскор — прекрасних вогників у темній 
прохолоді кузні». 

Враження дитячих літ знаходили своє втілення не тільки в спогадах — вони відбивалися, 
трансформувались і в художніх творах. Майєрівський віртуоз мосяжницької справи Іван Комар став 
прообразом коваля Максима в романі Яновського «Вершники». З ним пов’язана легенда про залізну 
троянду, що стає символом людської мрії про визволення від панського рабства. 

Дорослішав Юрко, і розширювалося коло вражень, знайомств, зацікавлень. 
«Підрісши трохи, я перейшов до теслі,— згадує Яновський у «Коментарях...» — Він стояв у 

низькій майстерні біля верстата і, приладнавши жовту дошку, стругав її... Тесля мене любив. Він 
розповідав чимало пригод — власних і чужих, він знав безліч казок, де завше діяло троє братів, двоє 
розумних, а третій такий, як я. Тесля вивчив мене любити дерево і людські руки біля нього». 

Тож закономірно, що в романі «Майстер кораблй» з’явиться привабливий образ теслі. В цій 
постаті легко впізнати сільського майстра з Майєрового. 

Ще одна деталь: у романі є монолог про людські руки («Я люблю людські руки. Вони мені 
здаються живими додатками до людського розуму...»). В цьому ліричному відступі виявляється ша-
нобливе ставлення автора до людської майстерності, мимохіть згадуються «Коментарі» письменника 
та його слово про сільського теслю-земляка, що вчив малого Юрка «любити дерево і людські руки 
біля нього». 

Третім Юрковим навчителем у Майєровому був сільський чабан Данило Буйлук14. 
За спогадами сільчан то був химерний чоловік, «штуковатий», невтомний і вдатний оповідач. З 

ним допитливий малий Юрко, бувало, йшов на ввесь день у степ, завертав овець, приносив воду, і за 
те чабан Данило розповідав йому казки, пригоди, житейські історії... 

Чабана Данила, як раніше відзначалося, зустрічаємо в романі «Вершники» (новела 
«Дитинство»): від цієї постаті віє мудрістю і народним оптимізмом, духовною красою і ласкою. 
Поряд зі старим чабаном письменник показав і малого Данилка, що переймає від свого сивого 
навчителя життєвий досвід.  

Рідне село Майєрове, степовий край і його люди стали для Яновського невичерпним джерелом 
натхнення, життєдайною криницею творчості. 

Восени 1909 року Юрко пішов до церковнопарафіяльної школи, яка містилася в 
звичайнісінькій сільській хаті. 

 Довгий дощатий стіл. Довкола нього – голі лави. Ікони в кутку. Мляве світло лампадки. 
Невеликі вікна з тьмяними шибочками. Шкільна дошка біля печі. Оце і весь «клас». 

 За літо Марія Мусіївна навчила кмітливого Юрка трохи читати й писати. Тож вчитися з 
першого дня йому було легко. Та й уроки хлопчик робив охоче й ретельно. Жив біля бабусі Меланії 
Павлівни. Мати й батько з дітьми – у Червоновершці. Бабуся менш за все думала про науку для 
внука. Натомість змушувала його молитися, лякала «божою карою». Юрко не суперечив бабусі, 
молився, але по-своєму. Користуючись тим, що баба недочувала, повторював «молитву», яку сам 
склав: 

 — Боженько, боженько, дай меня щастя, здоров’я, картоплі,  киселю уволю і розум добрий!15 
 Щодо здоров’я, то «боженька» не послухався… 
Наступного року Юрко перейшов до земської школи в Нечаївці.  До неї недалеко — трохи 

більше версти. Вчиться він старанно. Уважно слухає вчительку, ретельно готує домашнє завдання. 
І раптом несподівана прикрість, біда… На перерві учні розбили шибку у вікні, біля якого 

сидить Юрко. Пронизливий осінній вітер подимає на нього під час уроку, але хлопцеві соромно 
зізнатися, що йому холодно, не наважується попросити в Катерини Олександрівни дозволу пересісти. 
А вчителька молода, недосвідчена, не звертає уваги. Ледь дочекався кінця занять. 

 Під вечір його кинуло в жар. Нестерпно боліло вухо, голова.  Меланія Павлівна дала хлопцеві 
попити якийсь відвар з трав, загнала на піч: «Нічого, пройде. Ти тільки добре помолися богу. І - 
минеться». 

Не минулося. Бабуся надто пізно забила на сполох.Батько лише за тиждень приїхав з 

                                                           

14 Плачинда С. Там, де народився Юрій Яновський.- С.283. 
15 Яновська О. Слово про брата// Лист у вічність.- С.88. 
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Червовновершки, закутав сина в кирею, повіз до Єлисаветграда. Лікар зробив операцію, але 
барабанна перетинка була пошкоджена на все життя. 

Подальшу долю Юрія визначила його рідна тітка – батькова сестра. Мешкала вона в 
Єлисаветграді. Її чоловік – Яків Ілліч Вільчинський – був чиновником-бухгалтером і водночас  - 
високоосвіченою людиною демократичних настроїв. Ганна Миколаївна Яновська-Вільчинська також 
відзначалася тонким розумом, прогресивними поглядами, освіченістю (закінчила гімназію). 

Вільчинські мали велику бібліотеку, на якій духовно виріс Юрій Яновський16. Яків Ілліч 
регулярно передплачував усі літературні  додатки до журналу «Нива» (він деякий час жив у 
Петербурзі, навчаючись на бухгалтерських курсах Побєдинського, став там книголюбом). Юрій 
зачитувався творами Шевченка, Гоголя, Чехова, Горького, Джека Лондона, О. Генрі. 

Діти Вільчинських — Анатолій, Всеволод, Олександр і Ангеліна — вчилися в гімназіях. 
Щоліта Вільчинські наїздили в Майєрове відпочивати та й допомогти Яновським у польових 

роботах. 
Ганна Миколаївна одразу помітила потяг небожа до освіти, його зацікавлення художньою 

літературою. Тому влітку 1911 року за домовленістю з батьками Юрія забрала його до 
Єлисаветграда. 

— Місце Юркові — в реальному училищі! — наполягала Ганна Миколаївна. 
На той час єлисаветградська реалка була найавторитетнішим середнім учбовим закладом 

повітового міста, що мало вже чимало інших училищ: духовне, юнкерське, кавалерійське, шість 
міських народних із слюсарним, теслярським та швацьким ремісницькими відділеннями, безплатне 
ремісниче, дві недільні школи для робітників, кілька чоловічих та жіночих гімназій. В реальному 
училищі викладалися хімія, фізика, механіка, нарисна геометрія, природнича історія, малювання, 
креслення, а також мови - російська, німецька, французька. 

 Жодна інша школа в Єлисаветграді не мала в своєму розпорядженні того, що було тут: 
кабінети фізики, хімії та природознавства; класи малювання; метеорологічну станцію, яка проводила 
наукову роботу, давала прогноз погоди для земства і щоденно надсилала відповідні дані до 
Петербурга та Одеси17. 

Щороку за рахунок земства училище організовувало екскурсії учнів на промислові виставки 
Москви, Нижнього Новгорода, Кривого Рога та інших міст. 

В аудиторіях училища систематично проводилися засідання історико-філологічного 
товариства, народні читання, виставки художнього та технічного малюнка тощо. За ініціативою 
ініціативою училища на кошти громадськості міста в Єлисаветграді було встановлено пам’ятник 
видатному земляку, вченому-славісту Віктору Івановичу Григоровичу, авторові відомої праці 
«Слов’янські наріччя», в якій дається широка характеристика і української мови. 

Реальне училище мало сім основних класів та два підготовчих і давало право на вступ до 
вищих технічних учбових закладів. 

Щоб вступити до училища, треба було витримати конкурс. Юрій Яновський склав вступні 
екзамени на відмінно і був зарахований у перший клас. 

Жив Юрій у Вільчинських. Іти до училища було далеченько - через усе місто. Та одразу 
знайшовся й попутник — Сергій Тюрін; симпатичний, беручкий хлопець з робітничої родини. 
Судилося їм разом просидіти на одній парті з першого й до останнього дня навчання в училищі. 
Обидва з самого початку вподобали першу парту: Юрій недочував на хворе вухо, а Сергій конче 
мусив учитися лише на відмінно, аби не платити за навчання, тож волів не пропускати жодного слова 
викладачів. 

Мали хлопці ще одну спільну рису: непогамовний потяг до знань. Хоча цю рису невдовзі 
довелося притлумити. 

 ...Йшов урок закону божого. Священик у рясі, з важким залізним хрестом на грудях тлумачив 
будову світу. 

- Раніше в світі не було нічого. Ні землі, ні води, ні повітря. Бог узяв відро, насипав у нього 
глини, піску, землі, налив трохи води, розмішав усе це, висипав і створив земну кулю. Тобто — 
твердь земну. Зрозуміли? 

Яновський підвів руку. 
— Кажи, що в тебе? 

                                                           

16 Загрійчук Н. Ю. Нові матеріали… 
17 Історичний нарис м.Єлисаветграда. Склав і видав О.М.Пашутін. -Єлисаветград, Літодрукарня братів 
Шплянських, 1897. 
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— А де ж був сам бог, як він жив і тримався на тому «нічого»? І де узяв відро і все те, що 
насипав у нього?.. 

— Антихрист! — закричав піп так, що аж задзеленчали шибки у вікнах.— Геть з класу! 
Розчервонілий, із сльозами на очах, Юрій вибіг з класу. А піп зажадав, щоб Яновського взагалі 

вигнали з училища18. 
Проте «не в міру» допитливого учня захистили прогресивно настроєні викладачі. Передусім — 

директор училища Яків Павлович Кібець, людина культурна, начитана. Він викладав словесність і 
кохався в класичній літературі. 

Тепер Юрко не поспішав ставити запитання на уроках. Він намагався знайти відповідь на все, 
що його цікавило, в книжках. Адже в його розпорядженні велика бібліотека Вільчинських. В ній 
були й такі книги, яких не знайти в жодній казенній бібліотеці міста. Любили двоє друзів 
помандрувати сторінками енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона, свіженькі томи якого 
сяяли золотими корінцями на полицях. Уголос читали Гоголя, Шевченка, Чернишевського…  

Потім Сергій ішов додому, а Юрій ще довго читав сам..  
Канікули — то була благодатна пора. Юрко поспішав у степи. Саме починалася косовиця. А це 

значить, що батько й мати приїдуть до Майєрового допомагати косити трави дядьковіПетру. Потім 
усі їхали в Червоновершку — косили там. 

Батько (цим хлопець особливо пишався) на косовиці і в Майєровому, і в Червоновершці завжди 
попереду. Неперевершений коcap! Тож Юрко, тільки-но приїздив додому, скидав казенну уніформу, 
вдягав полотняну сорочку і — в степ. Допомагати батькові. Брався хлопець за все — і за граблі, і за 
вила, і за віжки, і за косу (коли підріс). 

Брався і... за вірші. 
Правда, цього ніхто не бачив. Бо віршував хлопець таємно від усіх. А першою, хто відкрив його 

таємницю, була мати... 
Спав Юрій завжди на горищі, в сіні. 
Якось уранці Марія Мусіївна полізла будити сина. Яке ж було її здивування, коли побачила, що 

Юрко не спить. Сидить у променях ранкового сонця, що ллється крізь великий отвір у фронтоні, і 
щось пише олівцем у зошиті. А навколо розкидані білі папірці, мов пір’я. І світлий павучок мандрує в 
темній чуприні сина. 

«Мабуть, давно не спить дитина»,— стурбовано подумала мати. 
— Юрасику,— мовила тихо.— Що ти тут робиш? Ходімо снідати... 
Юрко відірвав погляд від паперу, ніяково всміхнувся. 
— Я зараз прийду, мамо. Ось тільки... допишу. 
— Гаразд. Ми тебе чекаємо. 
  Так мати стала свідком синової таємниці: він писав вірші19. 
Зрештою мати не дуже й здивувалася: Юрасик змалку складав кумедні пісеньки, які слідом за 

ним повторювала дітлашня. 
Тепер йому вже тринадцятий, і він соромиться декламувати свої вірші. Тихенько пише і всіяні 

акуратними рядочками аркушики складає в наволочку. 
До Єлисаветграда Юрко її не брав. Вона залишалася на горищі батькової хати в 

Червоновершці. Нею до наступного приїзду сина на вакації опікувалася Марія Мусіївна. 
І все ж уберегти цей хлоп’ячий архів їй не вдалося... 
 
З 
 
Перша світова війна. Хоч фронт був далеко від Єлисаветграда, але життя різко змінилося. Ніби 

чорна хмара впала на мальовниче село Червоновершку. 
Прийшло горе і в родину Яновських: Івана Миколайовича забрали до війська20. На господарстві 

лишилася Марія Мусіївна з дрібними дітьми. Про Юрка і старшу доньку Олену, яка теж вчилася в 
Єлисаветграді в гімназії, піклувалися Вільчинські. Це було великою полегкістю для Марії Мусіївни. 

Після перемоги в жовтні 1917 року соціалістичної революції і  укладення Брестського миру з 

                                                           

18 Тюрін С .Шкільний друг//Лист у вічність.- С.99. 
19 Плачинда С. Там, де народився Юрій Яновський. – С.285. 
20 Центр. Держ. Архів-музей літ. і мистецтва УРСР. – Ф.17, оп.1, од. зб.60 (Далі позначатиметься ЦДАМЛІМ 

УРСР). 
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фронту повернувся Іван Миколайович. Продавши хату, переїхав з родиною до Єлисаветграда, де 
вчилися старші діти. Оселилися в будиночку, який допоміг придбати двоюрідний брат Марії 
Мусіївни Стефан Матвійович Здорик, на тихій Кріпосній вулиці неподалік старої фортеці, від якої 
залишилися величезні земляні вали, глибокий рів, чавунні гармати XVIII століття, казарми, різні 
фортифікаційні споруди. 

Тепер родина Яновських була разом. Юрій закінчував реальне училище, Олена вчилася в 
трудовій школі, на яку було перетворено жіночу гімназію, а Іван Миколайович пішов працювати на 
завод сільськогосподарських машин. 

Розбираючи в новому помешканні привезене з Червоновершки майно, Марія Мусіївна раптом 
згадала про наволочку з Юрковими віршами. Схопилася за голову: торба з віршами залишилася на 
горищі. Картала себе і не раз казала: 

— Треба якось поїхати та забрати наволочку. 
Але як ти поїдеш у село, коли на вулицях Єлисаветграда свистять кулі, чути скрекотіння 

кулемета, вибухи гранат, а за містом гасають на тачанках степові пірати: починалася громадянська 
війна. 

Мешкали Яновські неподалік Грецького собору, перед яким стелився широкий ярмарковий 
майдан. Саме сюди вривалися з степів — з боку Бобринця, Компаніївки або Новоукраїнки, 
Новомиргорода тачанки Махна чи Шкуро, отаманші Марусі чи Григор’єва. Тут, на майдані, щодня 
мітингували за будь-якої влади. Юркові доводилося чути ціцеронів різних мастей. Ось зловісна 
постать Шкуро в чорній бурці. Важка кучмата шапка, з-під якоЇ зблискують злі вогники. Маузер у 
руці. Ним Шкуро погрожує населенню, вимагаючи контрибуції. 

Наступного дня містом заволоділи загони Григор’єва. Вже він стоїть на тачанці біля Грецького 
собору й погрозливо вимахує маузером перед принишклим натовпом силоміць зігнаних городян. 

Минає два дні — над містом урочисто майорять червоні прапори. Поки що — ненадовго. 
Тепер часто Юрко та його друзі повертаються з реалки перебіжками, під свист куль і 

громохкий гуркіт бойових тачанок. Хлопці потихенько збирають набої і «пахкають» під фортечними 
валами. Від Юрка не відстають його сестрички – Оленка й Таїсія, які вчаться в трудовій школі, а 
також вірний «компаньйон», симпатичний чорний пес Ворон. 

Крики, стогін, холодний полиск шабель, залита кров’ю бруківка, вбитий кінь на перехресті – 
все це навіки вкарбувалося в Юркову пам’ять. У місто вступив загін отаманші Марусі Никифорової. 

Її постать згодом виразно окреслить Яновський у своїй повісті «Байгород»: «Малого зросту, 
опецькувата, з великими зеленими очима — вона є взірець похітливої жінки». 

З точністю літописця відтворить він і сумний процес пограбування міста: «Щодня вона посилає 
одного чи другого свого помічника у місто по контрибуцію. Гуркотить по головній вулиці грузовик, 
зупиняється коло лавок і пекарень. Перелякані прикажчики винесуть все, що тільки є. Пекарні — 
хліб, ковбасні — шинку, масло і сир, мануфактурні — сукно і шовк, інші — чоботи. 

Навкруги стоїмо ми, байгородці, і дивимось мовчки. Нам досадно та боляче. Все це належить 
нам — ми його реквізували і записали в фонд Республіки. Маруся, прийшовши, дозволила торгувати, 
і ми бачимо тепер, як швидко розтікається на всі боки добро. 

Десь за сотню кілометрів від нас б’ється золотий погон із червоним прапором. Ми терпляче 
чекаємо. Ми поїмо й годуємо всіх гінців із тої сторони, що привозять нам відгуки й печаль. Не 
можемо ми зараз дати Марусі по шапці — ще не час, не виповнився ще наш келих». 

Справді, на початку березня 1918 року до Єлисаветграда, що його Яновський назве в повісті 
Байгородом, з боями пробивався геройський загін Полупанова. Але надійде він з деяким запізненням, 
коли Маруся пограбує місто, коли проллється багато крові під час повстання єлисаветградців. 

Все це буде описано письменником згодом у повісті «Байгород». А зараз Юрко Яновський 
разом із Сергієм Тюріним та іншими членами санітарної дружини носить поранених учасників 
повстання на важких нарах до лікарні. Це не легко. Адже їм, шістнадцятирічним юнакам, доводиться 
тягнути пораненого через десятки кварталів. Та й кулі свистять над головами. А поранений марить, 
стікає кров’ю. Треба поспішати. 

Санітарну дружину було створено в їхньому класі на початку 1918 року, коли в Єлисаветграді 
спалахнула епідемія тифу й учням реалки доводилося допомагати сестрам-жалібницям носити 
хворих до лікарні. 

Особливо багато роботи добровільним санітарам тепер — у розпалі громадянської війни. Юрій 
Яновський один з найактивніших  сандружинників21. Іноді доводиться й ніч не спати на превеликий 

                                                           

21 Грищенко О. С. І пішли ми за ними (Довженко і Яновський). Рукопис.- Фонди МЮЯН. 
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страх і тривогу матері. Зате не одного ополченця, революційного бійця чи хворого на тиф порятували 
сміливі, прудконогі, заповзяті юнаки. 

…Нарешті банду відігнали геть. В училищі відновилися заняття. Та ненадовго: прийшли німці 
у важких кайзерівських залізних касках. 

Заняття в училищі припиняються. Та не припиняється боротьба з окупантами. Не завмирає 
життя. Марія Мусіївна вирішила побілити хату до зелених свят. Але де дістати вапно? Юрій та 
Сергій беруть візочок на двох коліщатах і прямують до Малої Виски. 

Дорога небезпечна. Хлопці бачать, як довгі валки підвід з туго набитими мішками зерна 
тягнуться до залізничної станції (цю картину Яновський опише в оповіданні «А потім німці тікали»). 

Та попереду їх чекали страшніші картини... 
По дорозі друзі зайшли до Великої Виски і вжахнулися: на майдані шибениці з повішеними. 

Тут же розставлені дубові бочки, на яких б’ють шомполами селян. Криків і стогону не чути: кілька 
німецьких солдатів весело награють бравурний марш на губних гармошках. А довготелесий 
кайзерівський офіцер навіть грайливо диригує, сміючись... Гойдаються повішені; звиваються, 
здригаються від ударів шомполами закривавлені тіла людей... 

— За що?! — виривається стогоном в обох хлопців. 
Якась молодиця, плачучи, пояснює: мордують селян, які ділили поміщицьку землю. 
Юрій важко зітхнув і тихо сказав Сергієві: 
— Бачиш, що приніс на Україну уряд гетьмана Скоропадського?22  
Та народ не скорявся: палали пожежі, «заривались паровози в землю... стукали вибухи... лилася 

кров. А потім німці тікали...» 
З жовтня 1918 року в місті встановлюється Радянська влада. І Юрій Яновський нарешті 

закінчує реальне училище з золотою медаллю.23 
Правда, самої медалі йому не вручають, бо нікому й ніяк її виготовити (ходили навіть чутки, 

що її привласнив, користуючись ситуацією, директор реалки). Але сам факт знаменний. Адже ви-
пускників — жменька. Діти багатіїв давно розбіглися. Закінчують училище діти бідняків, яким 
творити нове життя. 

Рішенням Єлисаветградського ревкому кожній трудовій родині виділялася за містом земля під 
городи. Дістали наділ і Яновські. Це був порятунок від голоду. Адже гроші втратили свою цінність, 
за них нічого не придбаєш. Та їх і не було. А от шмат рахманного чорнозему на благодатному 
південному осонні міг прогодувати навіть таку велику родину, як у Яновських. 

Іван Миколайович обміняв коня на віслюка і зробив дуже мудро: коня міг відібрати в дорозі 
першій-ліпший бандит, а віслюк нікого не приваблював. Зате тяглова сила. 

         «Коли Юрій поганяє (з примовками, жартами, пісеньками), хомка бадьоро і швидко тягне 
візок. Приїжджають – бабуся сапає, а Юрко і Хомка – пустують: любить клятий віслюк розважитися.  
Спочатку вони бігають один за одним, потім, утомившись, полягають край дороги — спочивають, а 
сестрички влягають від сміху. Однак встигав Юрко і бабине завдання виконати: просапати свою 
ділянку чи зібрати щось»24. 

Час був скрутний, і Юрій як міг допомагав родині. Особливо раділи сестрички, що він навчився 
шити матерчаті туфельки. Виходили вони в нього гарні, зручні й... модні. Дівчатка, звісно, хи-
зувалися тим взуттям на вулиці і в трудовій школі — ні в кого ж з подруг таких туфельок не було: 
червоненькі, на каблуку, акуратними смужечками шкіри обшиті, з мідними гудзичками. 

— Юрасику! — попросила одного дня Оленка.— Поший такі черевички й Галі. 
Незабаром день її ангела, а в неї ні в що взутися. 

Юрій знітився і чомусь почервонів: уявив Галю Москалець — Оленчину подругу — струнку 
дівчину з великими блакитними очима й розкішною русою косою. 

Живе Галя поруч. Напроти будиночка Яновських чималенький будинок Кремповських — на 
сім кімнат. Займають хазяї лише дві, стільки ж наймають Москальці, решта житла пустує, бо хто ж 
його опалить у холодні й голодні зими та ще серед степового безлісся. 

Батько Галі — агроном, мати — вчителька. Русокоса Галя — учениця трудової школи. 
Є в Оленки ще одна подруга — однокласниця й сусідка Шура Федченко. Чорноока, смаглява. 

Вона безтямно закохана в Юрія. Щоб його побачити, раз у раз забігає до Оленки. 
Проте всі троє подруг — нерозлийвода. Разом ходять до школи, разом готують уроки, дружно 

                                                           

22 Там же. 
23 Яновська О. Слово про брата. – С.90. 
24 Там же . – С.89. 
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кепкують над сором’язливістю Юрка. 
Тому й зараз він сприймає пропозицію сестри як жарт. 
— Ні, я серйозно тебе прошу,— каже Оленка,— Сам бачиш: у Галі немає туфельок, лише 

«цокотушки»... 
Так називали черевички, зроблені з ремінців, прикріплених до дерев’яної підошви... 
Пошити для коханої дівчини черевички — про це він і не мріяв. 
— А... який у неї розмір? 
— Уточню. Здається, на номер більший, ніж у мене: в неї ніжка повніша,— лукаво 

посміхнулася сестра. 
— Треба мірку... 
— Візьму. 
— А коли іменини? 
Оленка не встигла відповісти: десь у місті лунко бабахнуло. 
— Ой, що це? — здригнулася дівчина. 
— Бронепоїзд,— упевнено сказав Юрій. 
Гримнуло вдруге. 
— Знову анархісти. Мені треба на пост! 
Юрій схопив картуза й вибіг. 
— Не лізь там у вогонь, Галя все одно не бачить твого геройства,— докинула стурбовано 

сестра йому вслід. 
Не слухав. Побіг навпрошки — завулками. 
Біг назустріч стрілянині, смерті й всміхався. Бо перед і стояла Галя. її очі. Осяйна усмішка. 

Пишні малинові вуста, Ніжний вигин шиї. Диво-коса... Уявляв, які пошиє черевички для  неї. Мов 
для царівни! Він вкладе у них усе вміння, всю душу... 

А попереду гриміло й палало. Анархісти напали так зненацька, що хутко захопили частину 
Єлисаветграда. 

Степове місто, котре мало вісім парових млинів (на яких щороку перероблялося близько трьох 
мільйонів пудів зерна), три горілчаних і чотири шкіряних заводи, три тютюнові фабрики, велику 
винокурню, кілька пивзаводів тощо,— це місто вабило ватажків розбійницьких контрреволюційних 
орд: до Єлисаветграда потягнулися грабіжницькі руки анархістів, денікінців, махновців… Тож бої в 
місті й довкола нього точитимуться запеклі. Як от зараз. 

Ревком швидко мобілізував нечисленний гарнізон та населення на відсіч. Два дні бої гриміли в 
районі вокзалу. Потім відкотилися за місто. 

Юра Яновський не знав ні сну, ні спочинку. Вдень він перев’язував поранених, носив їх з 
Колею Михєєвим до лікарні. Вночі… шив черевички блакитноокій Галі, врода якої так не в пору 
розквітла. 

А за кілька днів Юрко, Оленка й Таїсія з білим вузликом у руках урочисто прямували до Галі 
Москалець. Було тихе, лагідне, тепле надвечір’я. Ніде не гриміло. Мир, тиша. Пахло липою, вечірнім 
димком і підсмаженою десь олією. 

Затишна чепурна кімната. Рушнички над вікнами. Зелені калачики на підвіконні. Білі фіранки. 
На столі — ячні коржики й миски з киселем. 

Вам, Галю, аж два подарунки,— весело промовляє Юрко, тамуючи хвилювання.— Один — 
перемога над анархістами: чорний прапор, вважайте, впав до ваших ніг. А другий — вельми 
скромненький... 

І він став розв’язувати вузлик. 
Галя, глипнувши блакиттю очей, заусміхалася, розчервонілася — така струнка, юна, вродлива, 

осяяна радістю і першим своїм дівочим щастям. 
   Перше кохання… Бентежне благоговіння перед юною дівчиною. Радість, захоплення, 

ніжність, якою наповнений вщерть. Відчуття окриленості. Щемне бажання бути поруч. Дивитися й 
дивитися на неї, не помічаючи ні руїн, ні крові, ні злигоднів довкруг; не дослухаючись до 
смертельного посвисту куль, погрозливих вибухів. Відчувати, як ніжна блакить її очей хлюпає на 
тебе, огортає чарівливою хвилею, підносить над землею, над тими руїнами й сумним рейвахом 
кровопролить. 

І це — в рік дев’ятнадцятий, який згодом постане в його «Вершниках» як «рік поразок і 
перемог, кривавий рік історичних баталій і нелюдських битв, критичний по силі, незламний по волі, 
клятий і ніжний, наріжний і вузловий, безсонний дев’ятнадцятий рік». 
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Ці епітети — «ніжний» і «безсонний» — прийдуть до роману звідти, з буремної юності, коли 
Юрій зустрів блакитнооку дівчину і закохався вперше и житті25. 

Ні, він не замкнувся в собі, не втік від життя: тільки-но відігнали анархістів, стає працівником, а 
точніше — бійцем єлисаветградського продовольчого комітету, допомагає батькам по господарству, 
сестрам у навчанні, бо програма ускладнилася: трудову школу перетворено в економічний технікум. 
З цього приводу, щоб розважити дівчат, навіть склав епіграму: 

      В Елдыбеше, граде красном, 
      Много девиц есть прекрасных, 
      И для них всех Наробраз  
      Развлечения припас. 
      Сон девичий он прервал — 
      Техникумы основал. 
Одного разу, коли Галя й Шура прийшли до Оленки готуватися до чергового екзамену, вона 

заявила: 
— Сьогодні ввечері підемо до фортеці, погуляємо. Гріх скніти над книжками в таку 

погоду. Хай голови наші трохи провітряться. 
Вечір і справді чудовий: лагідний, теплий, тихий (степові пірати колобродять десь далеко від 

міста). Зі степу вітер несе духмяні хвилі, напахчені чебрецем, полином та достигаючим житом. 
Коли вони вчотирьох підходили до високих земляних валів фортеці, Оленка зупинилася: 
— Ой, я й забула взяти у Юльки задачник. То ви,— вона поглянула на Галю й Юрка,—

погуляйте тут, а ми з Шурою збігаємо по підручник. 
Наївна хитрість. Юрій і Галя одразу розгадали це. І розгубилися. Галя ніяково похилила голову, 

ніби розглядала носки своїх черевичків. Юрій озирнувся. Довкола ні душі (не час людям для 
прогулянок). Юнак вкрай знітився: про що говорити з дівчиною? Та уздрів старовинні гармати й 
зрадів: ось і тема для розмови. Сказав: 

-Ходімте до гармат. 
Важкі чавунні гармати суворовських часів стояли на кам’яних підмурках при вході до фортеці 

обабіч старої брукованої дороги. Чорні жерла дивилися на місто. 
— Скільки їм років? — запитала Галя. 
— О, вони іменинники: цього літа їм виповнюється по сто п’ятдесят. Довгожителі... 
Юрій поплескав долонею по опуклому, розігрітому за день стволу: 
— Це гармати-герої. В тисяча сімсот шістдесят дев’ятому році вони відбили напад орди 

Керім-Гірея. 
— А я цього й не знала,— щиро сказала Галя. 
Юркові того й треба. Він розпалився. Згадав, як було засновано фортецю святої Єлисавети 1754 

року. Розповів про хороброго капітана Бикова, на честь якого названо вулицю, де мешкає зараз Галя, 
і запропонував: 

— Полізли нагору? Звідти подивимося.— Взяв дівчину за руку й потягнув за собою 
стрімким крутосхилом. 

За хвилину вони вже були на самісінькому гребені земляного валу. Передихнули і завмерли, 
зачудовані: внизу, перед ними, скільки сягало око, палало тисячами вікон проти вечорової заграви 
рідне місто, «розлігшися на річці головою до сходу, подібне до прекрасної дівчини» (так напише 
Яновський згодом у повісті «Байгород»). Пістрявіло дахами — бляшаними, солом’яними, 
черепичними; димарями, деревами, білими хатками над золотавим Інгулом і ампірно-палацовими 
корпусами колишнього юнкерського училища. Церкви, заводські труби, червона вежа водокачки, 
міцні коробки парових млинів, купецькі особнячки серед садків, плетиво тісних вуличок... 

З боку тюрми (її похмурі кам’яниці бовваніли неподалік, за фортецею) пролунало кілька 
пострілів. 

Галя здригнулася і мимохіть прихилилася до Юрія. Він легенько обійняв її за плечі. Якусь мить 
вони так і стояли, дослухаючись до стукоту своїх сердець. Опам’ятавшись, дівчина відсахнулася, 
сором’язливо опустила голову. 

— Так страшно,— прошепотіла.— Ходімте додому. 
Смеркало. Пожежа над обрієм загасала. Місто огорнулося сизим серпанком — ніби поринало у 

воду. 

                                                           

25 Загрійчук Н.Ю. Нові матеріали… 
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Тиша. Лише чути валування собак і торохкотіння возів, що в’їздять у місто (завтра — базар). Та 
ось десь далеко, можливо, над Інгулом, пролунав одинокий постріл. 

Галя першою збігла з валів. За нею — Юрій. Йшли додому мовчки. Йому хотілося сказати їй 
щось ніжне, гарне, незвичайне. Не наважувався. Бракувало і слів, і снаги. Мовчав до самої домівки. 

Ось уже Галя прошепотіла «до побачення» і щезла за хвірткою. А він стоїть. Карається: чом не 
сказав, що любить її, що вона чарівна, як весна, що життя свого не уявляє без неї… 

Та цього він не скаже їй і потім, у рідкі наступні вечори, коли мовчки проводжатиме дівчину 
додому. Зате під час прощання вручатиме їй записки, в яких буде сказано все. Так він 
освідчуватиметься в коханні. 

Лікарні забиті хворими і пораненими. Дитячі будинки переповнені безпритульними. Крамниці 
зачинені. Місто, пограбоване численними бандами, перебуває на грані голоду. 

Тому на продовольчому комітеті лежить відповідальне завдання: забезпечити продуктами 
населення, надто — дітей, а також хворих, поранених, старих. 

Поки що не діє продрозкладка. Поки що робітники організували на заводі Ельворті і К° 
невеличкий чавуноливарний цех, де виливають казани, сковорідки, праски тощо. Поруч ковалі кують 
плуги, борони, заступи, обіддя для коліс, коси, рогачі, кочерги та інші господарчі речі. Слюсарі 
виготовляють замки, гребінці, ножі, відра, ложки. Ревкомівці постачають продкомітет конфіскованим 
у буржуазії одягом... 

Все це кладеться на підводи, й продзагонівці їдуть на село міняти заводські вироби та одяг на 
борошно, олію, картоплю... Більша частина продуктів іде в лікарні й притулки, решта — робітникам 
та їхнім родинам. 

Продзагонівці озброєні. Перед тим як їхати на село, вони навчаються стріляти. А часто-густо 
разом з добутими продуктами привозять і забитого товариша. Недавно поховали Павла Сорочана 
(йому куркулі розпанахали живіт і напхали зерном). 

Юрій Яновський та Микола Михєєв їдуть на Завадівку26, Першозванівку та інші села. Юрій 
править кіньми. Біля нього в сіні захована гвинтівка. В Михєєва віддуваються кишені — гранати 
напохваті. Проте міняйлицтво йде добре. Під вечір підвода завалена мішками з картоплею, зерном та 
борошном. Розжилися хлопці навіть на відро меду для дітей-сиріт. 

Сутеніло, коли проїздили Набокову — невеличке село на косогорі понад Інгулом. Вуличка 
вузенька, тісна, заросла дерезою. Несподівано з кущів виринули зловісні постаті. Коні схарапуди-
лися. Але чиясь міцна рука втримала їх. Підвода зупинилася. Злий голос: 

— Ага, червонопузі... їсти захотілося? Зараз вас нагодуємо! 
Юрій потягнувся до гвинтівки, але гострий багнет уже цілив йому в живіт. 
— Не ворушись, бо прохромлю, як жабу! 
Юрій завмер. А за його спиною блискавично підхопився на рівні Коля Михєєв. В обох руках — 

гранати. Погрозливо звів їх над головою. Закричав: 
— Відступіться, бандюги, бо себе підірвемо і вам кінець буде! 
Постаті завмерли. Почулося примирливе: 
— Тю-тю, ми пожартували, а вони й справді... їдьте собі та харчуйтеся. 
— Опусти зброю! — крикнув Микола. 
Бандити мовчки відступили, ховаючи ножі й багнети. Юрій смикнув за віжки. Коні рушили. 

Але Михєєв стояв з гранатами напоготові, аж поки розбійницькі постаті розтанули у вечорових 
присмерках. Коли переїздили вбрід Інгул і коні зупинилися напитися, Юрій запитав: 

— Миколо, ти й справді... підірвав би нас і їх? 
— Авжеж. Нас чекала страшніша смерть. 
Під колесами загриміла бруківка. В’їздили в Єлисаветград. 
— Стій! Хто їде? — озвалася темрява знайомим голосом. 
— Тату, це ми! — радісно вигукнув Юрій. 
Він зіскочив з підводи й міцно обійняв батька27.  
 Його таки протягло на степових осінніх вітрах. Заболіло вухо. Спочатку лікувала мати 

домашнім способом. Але температура не спадала. Навпаки — підвищувалася. Нестерпимий біль у го-
лові, за вухом не давав заснути бодай на годину. 

Довелося шукати лікарів. А це не легко: на місто з одного боку наступали денікінці, з другого 
— петлюрівці. На вулицях вибухали снаряди, палали будинки, чулися крики. 

                                                           

26 Грищенко О.С. І пішли ми за ними… 
27 Там же 
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Хірурга відшукала й привела в дім Яновських добросерда й діяльна Ганна Миколаївна 
Вільчинська. Лікар визначив: нарив за вухом. Треба негайно робити трепанацію. 

Юрія — під грім канонади — везуть у лікарню, яку він допіру постачав продуктами, його 
поклали в найкращу палату, до операції залучили найавторитетнішого хірурга. Однак, незважаючи на 
таке доброзичливе ставлення, болюча операція (довбали череп за вухом без належної анестезії) була 
невдалою. 

Довелося робити трепанацію вдруге. І знову — невдало. Стан юнака дедалі погіршувався. 
Лікарі сказали: «Єдиний порятунок — Одеса. Там є професор». 

Марія Мусіївна збирає торбу з продуктами і єдино можливою дорогою — залізницею — везе 
сина до Одеси. 

Їхали поїздом майже три доби. Двічі ешелон зупиняли бандити. Грабували. На щастя, торбу з 
харчами не зачепили. 

Таки доїхали. В лікарню Юрія поклали одразу. Третя операція була найболючішою, зате — 
успішною. І справи пішли на краще. Юрій почав одужувати. Але часу не гаяв: тут, у палаті, на пре-
великий подив лікарів і хворих, навчився вишивати. Та неабияк: зі смаком, з творчою вигадкою. Свої 
вишивки дарував лікарям і хворим по палаті28. 

Ще писав листи до Галі Москалець. Довгі, ніжні, красиві. На жаль, не всі вони могли подолати 
денікінсько-петлюрівсько-махновські кордони. 

Від Галі крізь фронти пробився лише один лист. Він був кращий за всі ліки. Юрій знав його 
напам’ять. 

Нарешті йому дозволили виходити з палати, прогулюватися, і він уперше побачив море, що 
полонило його назавжди. Бачив крейсери й міноносці Антанти на рейді. І похмуру плавучу тюрму, 
куди озброєні інтервенти возили на шлюпках підпільників. 

З перев’язаною головою, вдягнений в австрійську шинелю, годинами бродив пустельним 
берегом, заходив аж на Пересип, бачив там лютий шторм і перевернуту шаланду в морі, яку, 
ризикуючи житям, рятували мужні рибалки. Вони таки витягли на; берег посудину, і на її бортах 
Юрій прочитав ласкаве слово «Ластівка». 

Про це він схвильовано розповів у палаті. Його сусід — молодий рибалка по імені Мусій — аж 
на лікоть підвівся, хоча був після операції. 

— «Ластівка», кажеш? Це з нашої артілі. А рятували її в таку штормягу, бо артіль наша 
бідна і втратити шаланду — це для рибалки все одно, що життя втратити. 

Ці слова глибоко запали в душу Юркові: він їх не забуде, і озвуться вони аж у його 
«Вершниках». 

А наступного дня він бачив денікінців на Французькому бульварі. Згодом — петлюрівців з 
блакитними шликами за спиною. Зустрічав та обходив похмурих брудних злодюг з вуркаганської 
армії Япончика. 

Дочекався Юрій, коли в Одесу, як вітер весняний, увірвалися котовці з криками «ура», з 
червоними зорями на будьонівках. Бачив він і богатиря Котовського на коні. Над Одесою замайоріли 
червоні прапори, в місті встановилася Радянська влада, і Юрій почав проситися додому. 

Лікарі виписали його не одразу. Рана зажила, проте організм був украй виснажений. 
Кількамісячна хвороба, операції підірвали здоров’я на все життя. 

— Ні, Юрко, ти так додому не поїдеш,— категорично заявив Мусій.— Спочатку мусиш 
побувати в нашій Дофінівці, скуштувати свіжої скумбрії. 

— Та я вже тут, спасибі, смакував нею вволю,— відповів Юрій, якому хотілося швидше 
гайнути додому, до рідного Єлисаветграда. 

Він казав правду. Мусія часто навідували друзі, родичі з Дофінівки, вони завжди приносили 
трохи риби, яку він ділив навпіл: собі й сусідові по палаті — Яновському. А Юрій віддячив йому тим, 
що вишив рушничок на згадку. 

— В нашій Дофінівці ти побачиш справжніх рибалок, тих, що врятували «Ластівку»,— 
нагадав Мусій. 

Це був аргумент, перед яким встояти Юрій не міг. 
— Та й іти до нас усього годину. 
Так Юрій опинився серед мовчкуватих, але зичливих людей — з міцними руками, видубленими 

на морських вітрах суворими обличчями й добрими серцями. 

                                                           

28 Яновська О. Слово про брата. –С.90 
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Вони зійшлися почути новини з Одеси, дізнатися про нові ціни на рибу, хліб, сіль та які ходять 
гроші. 

Коли гості розгомонілися за столом, Мусій сказав Юрію, показуючи поглядом на сухорлявого, 
але міцного, як окоренок, діда: 

— Ось він, старий Половець, і врятував «Ластівку»; це він, клятий, плив і штовхав перевернуту 
шаланду до берега. Впертий дід. Такі в нього й сини. П’ятеро їх, і всі б’ються в різних військах, під 
різними прапорами: один у денікінців, другий — в Петлюри, третій запеклий махновець, двоє — в 
Котовського. Так, і воюють: брат проти брата29. 

Балачка тривала далі. Юрій слухав і ще сам не знав, що почуте тут, у простій рибальській хаті, 
на березі моря холодного зимового вечора вирине згодом у його романі «Вершники». 

Повернувшись додому, Юрій пише вірші (надто — про море!) і працює інструктором у 
статистичному бюро. Бере участь у переписі населення 28 серпня 1920 року. Потім його запрошують 
інструктором Єлисаветградської повітової робітничо-селянської інспекції. 

Голод 1921 року на Поволжі покликав знову до продзагону. До Єлисаветграда з Поволжя 
прибула велика група дітей, зокрема— татарських. Потрібно було забезпечити притулки продуктами. 
І Микола Михєєв та Юрій Яновський знов їздять на підводі по селах, стукають до куркульських 
воріт, вимагають виконання продподатку. Не раз потрапляють під бандитські кулі, але врятовуються. 
І врятовують життєдайний скарб для голодних сиріт: хліб. 

У притулку Юрій Яновський розмовляє з татарськими дітьми Тут він і черпає теми для своїх 
майбутніх оповідань з циклу «Голод»: «Утмек», «Ураза-Байран», «Лені». 

Навесні 1922 року з Києва приїздить материн менший брат Михайло Мусійович. Він щойно 
закінчив Київський політехнічний інститут, дістав диплом інженера і радить племінникові негайно 
подавати документи до КПІ. 

Юрія захоплює ця ідея. Він підмовляє і Миколу Михєєва їхати з ним. (Сергій Тюрін вчителює в 
Масляниківці під Єлисаветградом і не хоче нікуди «рипатись»). Для друзів вистачило одного дня, 
щоб зібратися в дорогу (Юрій не забув і про вірші). 29 травня 1922 року вони виїхали до Києва. 

    У вагоні Юрій не зважав на Миколині жарти, дивився у вікно, а серце боліло від розлуки з 
рідними, з Галею і ще від чогось, чого він не може збагнути. Ще «щось» вирине згодом. «Коли 
спогади юнацтва… підступлять клубком до його горлянки» («Байгород»). Коли до нього, ще зовсім 
молодого, але вже визнаного (за першу книжку!) письменника, звернеться Постійна комісія ВУАН, 
яка займалася складанням біографічного словника діячів України, звернеться з низкою запитань, 
зокрема з таким: «Що ви найбільше в світі любите?» І Юрій Яновський відповість коротко, але палко, 
вихлюпне свій біль, що його затамував ще в поїзді наприкінці травня 1922 року по дорозі на Київ, він 
скаже: «До безуму люблю степ»30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29 Грищенко О.С. І пішли ми за ними… 
30 Рукописний відділ ЦНБ АН УРСР.- Ф.10.- №6559. 
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стор. 72 
 
 
Тамара Яновська 
 
ДО БІОГРАФІЇ Ю.І.ЯНОВСЬКОГО 
 
«Юрій Іванович Яновський народився 27 серпня 1902 року в селі Майєрове на Херсонщині 

(тепер — Кіровоградська область), в багатодітній сім’ї. Батько — малописьменний, мати — селянка з 
двокласною освітою. 

Закінчивши 1919 року реальне училище в Кіровограді, майбутній письменник служив у різних 
радянських установах: інструктором у статистичному бюро, інспектором повітової робітничо-
селянської інспекції, в повітпродкомі та ін. У серпні 1920 року брав участь у всеросійському 
перепису...» 

 
*** 
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Стор. 83-86 

Із спогадів односельчан 
                                                                         

*** 
 
З Юрієм Івановичем ми були добре знайомі: жили в одному селі, були з ним майже одно-

літками. Часто він нас запрошував до себе, і ми завжди влаштовували ігри в їхньому саду. Він був 
ватажком, � затійником цих ігор. Розповідав нам про квіти та дерева, що росли в саду. В цьому Юрій 
добре розбирався, і ми тільки дивувалися, звідки він усе це знав. 

Часто разом пасли коней у степу. Зберемося до гурту і слухаємо його, а він любив розповідати 
казки та легенди. Там же, в степу, влаштовували цілі «баталії». 

У селі Майєрове ходив він до школи. Наймали просту, невеличку хату і там учили дітей 
грамоти. Потім перейшов до земської школи. Вчився охоче, був гарним і кмітливим учнем. Згодом 
батьки виїхали до Єлисаветграда. Юрій поступив там у реальне училище, та про нас не забував. 
Приїде, було, вже в учнівській формі, збере нас і читає цікаву книжку, розповідає пригоди, різні 
історії або йде до скіфської могили у нашому степу. Бачив, як він сидів біля підніжжя могили і щось 
занотовував до блокнота. А то сяде верхи на коня і їздить степом, милується ним. 

Тільки тепер я розумію задушевні, щирі й правдиві слова Юрія Івановича: «До безуму люблю 
степ!» 

Ф.Громко 

                                                                         *** 
 
Знаю Юрія Івановича, пам’ятаю його хлопчиком дитячих років: він часто з моїми синами пас 

коней, грався, їв і чорний окраєць хліба. 
Ходив чисто одягнений, вирізнявся серед усіх охайністю, поведінкою. Від нього завжди чули 

тільки щось хороше, добре. Юрій любив товаришів, запрошував до свого саду, пригощав їх ягодами 
та фруктами. 

Був щирим, ніколи не скупився, ділився з товаришами останнім. 
К.Чорнуха 
 

*** 
 

Яновські жили край села Майєрове майже рядом зі мною. Батьки Юрія Івановича займалися 
сільським господарством: сіяли жито, гречку, льон, садили картоплю. Працювали добре, були 
трудолюбиві. В господарстві завжди панував порядок. 

Часто у їхній садибі можна було почути співи, музику. Не раз вони запрошували на вечорниці й 
мене, і я там грав на скрипці. Юрія Івановича пам’ятаю як веселого, жвавого і дотепного хлопчика. 
Він дуже любив музику, завжди уважно слухав усі ті мелодії, танці, що ми награвали. Особливо 
любив він так званий віночок з українських пісень. 

Одягнений був просто: біленька сорочка, вишита нескладним українським узором, поверх 
чорних штанів підперезана поясочком. До ладу підстрижене волосся надавало йому гарного вигляду. 

Я часто милувався цим розумним і вдумливим хлоп’ям. 
П Сало 

 

*** 
 
Юра Яновський учився спочатку в Ма йєровому, а я — в Нечаївці. Від Майєрового до Нечаївки 

приблизно два кілометри. Школа наша стояла там, де тепер господарський магазин. 
Це, власне, була проста селянська хата, в якій учили всіх дітей разом від першого до четвертого 

класу. Згодом збудували школу і розмістили кожен клас окремо. 
Вчителька Катерина Олександрівна запропонувала нам сфотографуватися. Всі ми погодились. 
Сфотографувався з нами і Юра Яновський, що перейшов з Майєровської школи. Малих дітей 

посадили спереду, а більших фотограф поставив рядами вище. Юра стояв у другому ряду зверху 
третім справа. 

Яновський був старанним учнем, уважно слухав пояснення вчительки. Завжди чітко, дзвінко 
відповідав, часто доповнював відповіді інших учнів. Питає, бувало, Катерина Олександрівна одного, 
другого і, коли вони не дають вичерпної відповіді, звертається до Яновського: 



 30 

- Юро! Ти можеш доповнити? 
- Можу,— відповідає Юра. 
Сидів він попереду мене, у першому ряду. 
На уроці арифметики, бувало, торкну Юру в спину ручкою, щоб показав, як розв’язувати 

задачу, Юра відхилиться, мовляв, дивись, як я роблю. 
На перерві Катерина Олександрівна організовувала з нами різні ігри: «Хустиночка», «Котик і 

мишка» та інші. 
Візьметься з нами за руки, розставить нас у коло: мишка бігає куди завгодно, а котика не 

пускаємо, або посадить в коло і хусточку підкине за спину. Тут не зівай! Слухай уважно і будь 
спритним. І Юра підкидав хусточку, тягнув за вірьовку, був рухливим, веселим хлопцем. 

Незабаром Юра виїхав з Майєрового до Єлисаветграда. Нам переказували, що Юра вчиться 
десь далеко у міській школі в реальному училищі. 

Н.Горошко 
 
 

 
*** 

 
Я живу на межі між Нечаївкою і Майєровом. Тепер Нечаївка — центр колгоспу «Дружба», а 

Майєрове — друга бригада цього колгоспу. 
На місці, де збудовано клуб другої бригади, стояла велика хата під соломою з господарськими 

приміщеннями. У цій хаті і народився Юрій Яновський. 
Батьки його займалися сільським господарством, десь у 1912-1913 роках виїхали звідси до міста 

Єлисаветграда. Поселились вони на колишній Верхня- Биковій вулиці, у будинку проти народного 
училища імені Жуковського. 

З Юрієм Івановичем частенько я зустрічався на Сінній вулиці у Сергія Олександровича Тюріна, 
з яким Яновський учився в однім класі реального училища, а я був у Тюріних квартирантом. 
Стрункий, життєрадісний, настільки зібраний, що здавався весь виліплений з музики. 

Одного разу Юрій став посеред світлої кімнати Тюріних, взяв невеличкий томик і почав 
читати… Коли він скінчив читати, Сергій спитав: 

- Хто це так красиво і велично розчинив перед нами двері коханого краю? 
- Петрарка,— відповів Яновський. – Він боявся одружитися з Лаурою тільки тому, щоб не 

згубити свою ліру. От дивак! А ось поезія гнівна, що закликає до боротьби. 
Юрій узяв іншу книжечку і почав читати: 
За горами гори, хмарою 
                                                 повиті, 

          Засіяні горем, кровію 
                                                 политі… 

Ми притихли і уважно слухали. 
Уже тоді було видно, що Яновський любив літературу. 
Е.Дахно 

 
*** 

 
Стор. 87-97 

 
Олена Яновська 
 

СЛОВО ПРО БРАТА 
 
Це сталося в Єлисаветграді. Ми саме переїхали туди з нашого рідного, тихого села Майєрове. З 

неозорих степів потрапили у тіснувате, гомінке місто. Незвично якось. 
Вікна виходили на Кріпосну площу. Трохи вище починалася стара фортеця з високими 

захисними валами, що їх так і не могли здолати татарські й турецькі орди у другій половині XVIII 
століття. В цій фортеці служили свого часу Суворов і Кутузов. Туди у вільний час любив бігати наш 
Юрко. І ми, його сестрички, не відставали, звичайно. А з нами і вірний, постійний компаньйон Ворон, 
пресимпатична чорна дворняга, що всім своїм собачим єством була віддана Юркові. Вона поквапливо 
й щиро виконувала всі його нехитрі накази: «Понеси картуза!» — «Принеси палицю!» — «Сядь!». 
Юрко любив тварин, і вони це відчували. 
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Та от сталася прикрість: Юрко захворів. Лежав довго, майже місяць. І так мені відтоді 
запам’яталася наша рідна мати... Висока, смаглява, худорлява степовичка. З ранку й до ночі в роботі: 
семеро нас у неї. Та коли занедужав Юрась, мати не відходила від нього ні на крок. Лікувала, 
напоювала якимось зіллям і безперервно читала йому книжки. Два класи тільки закінчила матуся, але 
над усе любила читати. Шевченка знала напам’ять. Гоголя, Пушкіна, Лермонтова перечитувала 
безліч разів. Удень у неї робота, а вночі — книжки. Недосипала через них. Але завжди поділиться 
враженням від прочитаного. 

...Ніч. Блимає гасова лампа. За простінком сплять наші менші, а тут мама читає «Тараса 
Бульбу». Юра каже: 

— Мамо, коли ти мені розповідаєш, я краще запам’ятовую. І ніби все це — перед очима. 
І мати починає переповідати. Вона – чудовий оповідач. Стсло й образно малює давні картини. 

Юрко слухає зачаровано. І я затамовую подих. Лячно трохи. І цікаво. Ревно вболіваємо за долю 
Остапа, старого Тараса та їхніх побратимів. 

Співають півні, сіріє за вікном, проторохкотіла підвода по брукові — поїхали степовики на 
базар. А ми ще в чарах гоголівської романтики. 

...Потяг до читання, до книги в Юрка залишився на все життя. То — від матері. І читати-писати 
його теж навчила спочатку мати. Ще в селі. Коли Юрасикові було шість років. 

Юра — перша дитина в батьків і перший онук у діда Миколи Максимовича Яновського. Дід 
нестямно любив онука, балував його, пестив і мріяв, щоб Юра- сик став ученим. На превеликий жаль, 
дід рано помер. Бабуся ж менш за все думала про науку для Юрка. Натомість дбала про молитви, 
змушувала його молитися, лякала «божою карою». Юрко не суперечив бабусі, молився, але по-
своєму. Користуючись тим, що баба недочувала, повторював «молитву», яку сам склав і яку я 
пам’ятаю й до сьогодні, бо в ній — весь Юрко, дотепний і розумний: 

— Боженько, боженько, дай мені щастя, здоров’я, картоплі, киселю уволю і розум добрий! 
А мрія діда здійснилася: Юрко вчився в реальному училищі. 
...І ось він одужав. Одразу наша скромна оселя звеселилася. Жарти, сміх, Юркові витівки. 

Правда, довелося нам, сестричкам, підтягнутися: Юра перевіряв наші домашні завдання, змушував 
читати напам’ять йому вірші. Мав дивовижну пам’ять: двічі перечитає вірш і вже знає напам’ять. 
Тож сердився, що ми, сестри, такі «тупі» — довго зазубрюємо поезію. 

Я вчилася в жіночій гімназії, студіювала французьку й німецьку, і Юра допомагав мені у 
вивченні іноземних мов. 

Жили ми бідно. У батька — він працював на заводі — мізерні заробітки, а сім’я велика. Тому 
ми обробляли город за містом. Це— кілометрів за шість-сім. Батько змайстрував невеликого возика, 
схожого на довгий ящик. Там уміщалася бабуся (вона поралася на городі, бо на матері — хатня 
робота) і нас, малих, кілька. Десь придбав батько і віслюка Хомку. Він і возив нас на город. А це 
було, між іншим, не так просто. Розляжеться Хомка на дорозі, бабуся б’є його, і просить, і гладить: 
нічого не допомагає. Йдуть люди, сміються, а бабуся плаче. Єдиний, кого слухав Хомка,— наш 
Юрко. Тому бабуся без онука не наважувалася рушати на город. Коли Юра поганяє (з примовками, 
жартами, пісеньками), Хомка бадьоро і швидко тягне візок. Приїдемо — бабуся сапає, а Юрко і 
Хомка — пустують: любив клятий віслючок розважитися. Спочатку вони бігають один за одним, по-
тім, втомившись, полягають край дороги — спочивають, а ми рвемо животи від сміху. Однак встигав 
Юрко і бабине завдання виконати: просапати свою ділянку чи зібрати щось. Взагалі він любив 
длубатися в землі, ходити біля рослин. Завдяки йому в нашому дворі з’явився квітничок, 
закучерявився невеличкий сад. 

А ще Юрко мав хист майструвати, випилювати лобзиком палички, рамки та інше. 
Найдивовижніше і найприємніше в ті часи було для нас, дівчаток, те, що братик призвичаївся шити 
своїм сестрам туфельки з матерії. Гарні, зручні і... «модні». Ми, звісно, хизувалися тим взуттям на 
вулиці і в гімназії — ні в кого ж такого не було. 

Влітку частенько бігали до Інгулу ловити рибу. Зараз ця річка майже зовсім пересохла, 
принаймні схожа на гнилий струмок. Тоді вона була глибока, повновода (Інгул по-тюркському — 
«Широка вода»). Якось Юркові пощастило: упіймав на вудочку величезного коропа. Не знімаючи 
його з гачка, хлопець біг додому й кричав кожному зустрічному: 

— Дивіться! Бачите, яку я рибину спіймав! 
У поводженні зі старшими Юра був дуже чемний, чуйний. В одному лише випадку проявляв, 

пам’ятаю, певну розбишакуватість і зухвалість. Наша тітка (мамина сестра) мала багато 
різноманітних кліток, у яких тримала пташок, що їх ловили діти. При першій же можливості Юрко 
випускав птаство на волю. «Не треба пташок мучити»,— повторював. Тітка сердилася, але нашим 
батькам на Юрка не скаржилась. 
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...Степами котилася громадянська війна. Її хвилі захльостували і наш Єлисаветград. 
Неподалік від нашого дому, біля Інгулу,— Грецький собор. На майдані проти нього щодня 

мітинги. Часто ми поверталися з гімназії перебіжками, під свист куль і громохкий гуркіт бойових 
тачанок. Крик, стогін, холодний полиск шабель, убитий кінь на перехресті — все те навіки 
вкарбувалося в пам’яті. 

З хвилюванням перечитую «Байгород» — повість, яку написав Юрій у молоді роки. 
Справді, письменник описав те, що відбувалося на наших очах. Повстання революційно 

настроєних городян. Отаманша Маруся — опецькувата, зла, опухла від пиятики. Бої на вулицях 
міста. І саме місто... 

Багато дечого побаченого, пережитого не ввійшло в повість: письменник суворо добирав факти. 
А мені пригадується, яку паніку зчинив у місті Шкуро зі своїми головорізами. На мітингу — 

зловісна постать у чорній бурці. Важка кучмата страшна шапка, з-під якої зблискують злі вогники. 
Маузер у руці. 

Наступного дня лютий бій, і містом заволоділа банда Григор’єва. 
Хлопці, Юркові ровесники, потихеньку збирали зброю, набої і «пахкали» під фортечними 

валами. 
І все ж о такій тривожній порі Юрко закінчив училище з золотою медаллю. Тоді ж на нього 

звалилося лихо, що позначилося на його подальшому здоров’ї. Утворився нарив за вухом. Двічі 
робили трепанацію черепа — невдало. І ось наша рідна матуся збирає торбу і страшною дорогою — 
залізнице, у теплушці, серед розбійницького рейваху — везе Юру до Одеси. Там його прооперували 
втретє, вдало, остаточно. 

А Юрко наш, лежачи в лікарнях, не гаяв часу: навчився вишивати. Та неабияк: зі смаком, 
своєрідно, гарно, з творчою вигадкою. Можна лише пошкодувати, що ті вишивки загинули у вирі 
років. 

1922 року Юра зі своїм найкращим другом Миколою Михеєвим їде до Києва. Обидва успішно 
складають вступні екзамени до політехнічного інституту. 

Жили друзі в підвальному приміщенні на Тургенєвській. Кімнатка холодна, сира, як льох. По 
два кожухи мали хлопці, а нагрітися не могли. Зате вчилися завзято. 

Щоб заробити на прожиття, ходили на вокзал — підносили речі пасажирам. У Святошинському 
лісі збирали сушняк і продавали на базарі: дрова на ті часи цінувалися. Після такої «дров’яної 
операції» двоє романтиків могли наїстися в їдальні. 

Та ось двоє друзів - їх називали нерозлийвода - успішно закінчили перший курс. Прибули 
додому худі, обношені, але щасливі й веселі. Матері захо- дилися годувати їх, доглядати, обшивати. 
Та де там! За три дні побратими рушили до Малої Виськи — косити у багатіїв, заробляти на 
студентське життя. Ще ніхто не знав, яке страшне лихо чекає друзів, 

Лише два дні покосили вони жито. На третій Микола раптово захворів на холеру і помер. 
Невимовне горе для батьків. Тяжка втрата і для Юрка. За ті дні він почорнів, схуд і ніби закам’янів. 
Ми, сестри, не відходили від нього ні на крок. Юра днями, тижнями ні з ким не розмовляв. Ночами 
кричав уві сні, кликав Колю. Було так тривожно... Ми всі серйозно потерпали за нього. Довго не хотів 
повертатися до інституту. Нарешті поїхав. 

Чутливий, чуйний, людина тонкої організації — таким Юра лишився назавжди. 
Я вже вчилася на той час в економічному технікумі. Коли Юра приїздив на свята, на канікули, 

то жваво цікавився моїми успіхами. Допомагав мамі в домашній роботі. І... писав вірші. 
      Віршувати він почав рано. Ще в селі, коли приїхав на перші канікули з реального училища. 

А дізналися ми про це ось як. Юра любив спати в сіні на горищі.  
Одного разу мама покликала його снідати — не відгукнувся. 
- Невже знову заснув? — здивувалася мати.— Наче недавно наспівував... 
 І вона полізла по драбині на горище. Одначе хутко повернулася. 
- Він пише...— прошепотіла вона. - Здається, віршує! 
Правда, своїх віршів нікому не показував. Була в нього пістрява наволочка, куди складав свої 

поезії і ретельно переховував від цікавого дівчачого ока. Читав уголос лише епіграми та сатири на 
сестер, сусідів, друзів. Одна епіграма мені запам’яталася — написав її Юра під час своїх зимових 
канікул, коли перебував удома і познайомився з моїми подругами: 

 
В Елдыбеше, граде красном, 
Много девиц есть прекрасных. 
И для них всех Наробраз 
Развлечение припас. 
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Сон девичий он прервал. 
Техникумы основал. 
В одном техникуме бойком  
Свила гнездышко ревтройка, 
И для пущего парада  
Описать ее здесь надо: 
Грызет ноготки свои  
Член ревтройки Я. Е. И. 
Про лета нам врет свои  
Член ревтройки Ф. А. И. 
Красна девица совсем — 
Член ревтройки В. Е. М. 
 
Як шкода, що загинула і та наволочка, повна дитячої та юнацької поезії, і поетичні зшитки 

студентських літ. 
Тим часом я перевелася з економічного в педагогічний технікум. Це сподобалося Юркові. 

Якось він написав: «Приїзди сюди. Можна перевестися в Київ. Я домовився». 
Так я опинилася в Києві, та ще й зі своєю подругою. Нас обох зарахували, дали гуртожиток. У 

перші ж дні Юра водив нас по Києву і дуже багато розповідав. І про Кия, Щека, Хорива та їхню 
сестру Либідь, і про Києво-Могилянську академію, де, мовляв, училися і сини Тараса Бульби. І про 
Сковороду та шевченківські місця. Я була в захопленні і від Києва, і від брата. 

Особливо розхвилювалася, коли ми стояли на Володимирській гірці, а Юра, дивлячись на 
Дніпро, декламував високі слова Гоголя про цю велику ріку. І згадалася мені таємнича ніч, коли мати 
переповідала хворому Юркові «Тараса Бульбу». 

Невдовзі Юра прийшов до мене в гуртожиток. А нас жило сорок душ в одній кімнаті. До уроків 
готувалися ланками. 

— А підручники хоч є? — поцікавився Юрко. 
— Один посібник на ланку... 
Похитав головою Юрко, а за кілька днів знайшов мені квартиру в Денисівському провулку. 

Наполіг, щоб я перейшла туди. Ще й взяв мене під свою опіку. Допомагав, чим тільки міг. 
Запам’яталися мені наші походи в театри, музеї, на концерти. 

У ті роки Юрій дружив з Миколою Терещенком. Коли б не зайшла на Гоголівську, де 
квартирував брат, там завжди був Микола. І тільки я на поріг – сиплються запитання: 

- Що треба? Яку книгу? Що читала? А ось таке видання бачила? 
В його охайній кімнаті непокоїла мене одна деталь: на етажерці лежав пожовклий від часу 

людський череп. Мене він зовсім не лякав, але цікавив. 
-Навіщо він тобі? — допитувалася в брата. 
Він загадково усміхався. 
Та ось Юрко переїхав до Харкова, а я перейшла в його квартиру на Гоголівській. Він залишив 

мені чимало книг і... пожовклий череп. 
Коли вийшла перша книга Юрія «Мамутові бивні»,я жадібно накинулася на неї. Прочитала за 

вечір. Надто вразила мене «Історія попільниці». І саме початок новели: 
«У робфаківця на столі стоїть попільниця. Зовніш нім виглядом, білою фарбою вона нагадує 

плисковату морську мушлю. В дійсності ж — це кістка з лоба чоловіка. 
Курять тут у день Жовтневих спогадів махорку й докурюють до жовтих двох нігтів. Задумливо 

гуляє по кімнаті синь. Вечір загляне через плече сусіди. Тоді сміливо гаси «бичка» у попільниці й 
залиши його там, де був колись і мозок. Обмахни з очей дим і рішуче покрути в кімнату електрики. 
Потім прочитавши «О. Полуботок. 7.ХІ. 19 р.», пошли свої спогади в долину минулого». 

 Череп, що лежав у Юрка на етажерці, «вистрілив»! 
...Доля роз’єднала нас. Я отримала призначення в село Фасове, Макарівського району на 

Київщині. Там вийшла заміж. Пішли діти. Праця. Листувалися з Юрком рідко. Але він завжди був 
поруч: на моєму робочому столі лежали його книги «Рейд», «Майстер корабля», «Чотири шаблі», 
«Прекрасна Ут». 

Та одного разу він з’явився сам. То було для мене свято. Приїхав на машині. Як завжди 
усміхнений, привітний, делікатний, осяяний добром і внутрішньою радістю, але вже в окулярах, і 
рання паморозь на скронях, і блідувате молоде лице, на якому печать утоми чи то якоїсь хвороби. 
Стислося моє серце: 

— Стомився, пишучи роман, братику? 
— Не смертельно... Ось на цій машині незабаром гайнемо з Панчем по Україні. 
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— Бесідували до пізньої ночі. Ми з чоловіком-учителем слухали Юрія, мов заворожені. 
Захоплювала його мрія написати роман про Лесю Українку, геніальну поетесу і мужню жінку. 
Розповів брат і про інший грандіозний задум: створити широке полотно про видатних учених-
просвітителів Києво-Могилянської академії. Згадала я тоді наші екскурсії по Києву; збагнула, як 
довго письменник виношує свій задум. 

А він знову цитував Гоголя. Розповів, як збирається подорожувати по Полтавщині 
гоголівськими місцями. 

Поїхав Юрій, подарувавши на згадку новий роман «Вершники». Ми з чоловіком ще довго жили 
розповідями Юрія, його творчими планами, його присутністю у нас. Потім читання «Вершників» — 
то ціла віха в моєму житті. З гордістю усвідомила: брат мій — письменник, подумки бажала йому 
нових звершень. 

Та налетіли чорні круки з Заходу. Війна. Колгосп виділив нам з чоловіком підводу. Дали 
відпускні. Зібралися. Поїхали на Схід. Забрали з собою і мою матір, що жила у нас. 

У Гребінках на Полтавщині райвно запропонував залишитися у селі Кулажинці й працювати: 
фронт, мовляв, далеко, фашисти сюди не дійдуть. Так ми й зробили. Здали коней і підводу в колгосп, 
отримали квартиру, приступили до роботи. Почався учбовий рік нормально. Та не минуло й місяця — 
опинилися в оточенні. Федота Петровича, чоловіка мого, фашисти одразу ж погнали на каторгу до 
третього рейху. Залишилась я з двома дітьми і старою матір’ю. 

Гіркі, страшні дні рабства, що так зненацька звалилися на нас у середині XX століття. 
Школу закрили. Я працюю в полі. Одного разу жінки принесли мені свіжий номер радянської 

газети, яку було скинуто з літака. Під одним оповіданням одразу побачила підпис — Юрій 
Яновський. Від радощів не знала, де себе подіти: Юра живий! Вогненним словом б’є ворогів. Вселяє 
віру в радянських людей. Підіймає на боротьбу... Лише згодом мене охопив страх: чи не видадуть 
фашистам, що я сестра відомого радянського письменника-воїна? Ні, навколо були свої рідні люди. 
Вони страждали, але вірили в близьке визволення. Вірила і я. 

І ось загриміло на Сході. Тікаючи, гітлерівці у безсилій люті спалили наші Кулажинці. Ми та 
інші односельці ледь уціліли у своїх льохах. 

Коли вилізли з погреба, оніміли: навколо згарища, руїни, попелища, дим. А плакати не 
хотілося: неподалік гуркотіли наші танки, а вулицею ішли рідні, жадані визволителі з червоними 
зірками на пілотках. 

Хата, в якій ми жили, згоріла. Поблизу стояв безверхий сарайчик. У ньому ми й оселилися 
разом із моєю подругою — вчителькою теж, її двома дітьми та бабою. Від хати залишилася піч з 
комином. У ній і варили їсти просто неба. 

...Ця подія вкарбувалася в мою пам’ять на все життя. 
Мати саме розтопила в печі. Я косила з іншими жінками жито в полі — жнива. Мій синок 

Олекса бавився на вулиці. Саме біля нього і зупинилися дві легкові машини, з них повиходили 
військові. 

— Хлопчику,— звернулися вони до Олексика.— Не знаєш, чи тут живе вчителька Олена 
Іванівна Яновська? 

— Це моя мама,— відповів хлопчик. 
Олексик привів гостей у наш двір. 
— Мамо! — метнувся до нашої неньки чоловік у цивільному. 
— Юрасику! — лише могла промовити мати. 
А в поле прибігли захекані хлоп’ята, весело відрапортували: 
— Олено Іванівно, у село приїхав брат ваш, письменник Юрій Іванович Яновський! 
Як бігла до села, не пам’ятаю. Ще здаля уздріла і машини, і людей у дворі... Юрій ніяково 

усміхався, ніби пробачався за мою гірку долю. А я припала до його грудей і почувалася щасливою. 
Мати готувала обід і частувала гостей смачним гарбузовим насінням. Я, нарешті, вжахнулася за 

свій вигляд. Боса, ноги, зранені стернею, кровоточать. Микола Бажан пішов до машини й приніс 
парусинові чоботи. Від щирого серця подарував мені. Чоботи пришилися саме по нозі, і стерня вже 
не лякала мене. 

За обідом Бажан сказав: 
- Дамо машину, переїдете до Харкова. Квартира буде. 
Я довго не розщдумувала. 
— Ні,— сказала.— Тут стільки роботи! Чоловіків немає. Хто ж за мене коситиме, оратиме? Хто 

дітей вчитиме? А квартира... Харків зруйнований, це ж когось треба відселяти. Ні, не поїдемо. Хай 
краще вкриють нам сарайчик. 

І Юрій, і Микола Бажан докладно розпитували про наше страдницьке життя під час окупації, 
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про трудовий подвиг колгоспниць у ці дні. Я розповідала. Не знала тоді, що деякі деталі з моїх 
розповідей з’являться згодом у романі брата. 

По від’їзді гостей нам і справді швидко вкрили сарайчик, у якому ми прожили ще два роки. 
Повернувся з Німеччини чоловік. Ми залишилися в Кулажинцях серед добрих людей, що в 

тяжку годину дали нам притулок. 
Якось мати написала в Київ синові: «Сиджу сама. Олена пішла в поле по соняшничиння, бо 

соломи не дають...» 
Невдовзі приходжу зі школи, а у дворі — дві гарби соломи. То вже брат потурбувався. Іншим 

разом приїхав товариш з обкому партії. Не виїхав з села, поки нас не переселили з сарайчика в 
приміщення відбудованої школи. Теж братове піклування. 

Якось навесні з великим хвилюванням почала читати новий роман Юрія «Жива вода». Вразив 
початок. Це — ніби про мене. І наче про кожну жінку в нашому селі: 

«Через її подвір’я котилася війна, жінка здригалася разом із землею й відчувала — ще один 
вибух, ще струс, її пригорне навік у схованці. Так тривало не знати скільки, й коли настала тиша, 
жінка вилізла з півзасипаного льоху, вся в глині, замісто одежі — шмаття, наче це з глибини землі 
оджив мрець. Засліпило сонце. Кицька, яка з нею рятувалася, вирвалася з рук, перескочила через 
свіжу вирву на дворищі, видерлася на зацілілу вишню. Жінка заплющила очі й сказала: «Хоч би не 
злякатися!» 

Це була правда. Правда про повоєнне село. Про димарі серед попелищ. Про трудовий героїзм 
радянських жінок, що винесли на собі весь тягар сільськогосподарських робіт у воєнні та повоєнні 
роки. Пізнавала в романі деталі, які спостеріг чи про які почув брат у нашому сплюндрованому селі. 

Потім радісною подією й для мепе була поява «Київських оповідань». Присудження Юрію 
Державної премії СРСР. 

...Я саме була на уроці в четвертому класі, коли зненацька зайшла виконавець із сільради. 
Смутна й чомусь налякана. Вона тримала в руці телеграму. Боязко простягувала її до мене. Щось 
шепотіла. 

Потемніло в очах. 
Потім була страшна дорога. 
Єдине живило: «Ні, він не вмер! Юра живий... У Чубенкові своєму... І в Адаменкові. І в 

майстрові корабля... Він безсмертний у хоробрих вершниках революції. І в отій Ганні, що підвелася з-
під руїн, з попелищ, щоб творити знову красу й продовжувати рід людський. Він живий у слові 
своєму, а його слово — невмируще...» 

       Літзапис С. Плачинди 
 

*** 
 

Стор. 98-101 
Сергій Тюрін 

ШКІЛЬНИЙ ДРУГ 
 
Осінь 1912 року. 
Я складаю іспит у реальне училище. Вступити туди було дуже важко. Приймали в училище 

переважно дітей заможних батьків, а я був із сім’ї робітника. Іспити я склав на «відмінно» і був 
зарахований у перший клас. Пам’ятаю, яка це була для мене радість. Тоді я навіть не уявляв, скільки 
попереду буде труднощів, печалі й сліз. 

Цієї ж осені складав іспит і був зарахований у перший клас Юрій Яновський. Йому, як згодом я 
дізнався, теж довелося подолати чимало труднощів, щоб потрапити в це училище. 

Від самого початку й до останнього року навчання ми з Юрієм Яновським сиділи на одній із 
перших парт, аби бути ближче до викладача. Мені необхідно було вчитися тільки на «5» і «4», і тому 
вся моя увага була прикута до вчителя, а Юрій погано чув на одне вухо внаслідок хвороби в 
ранньому дитинстві. Додому ми поверталися завжди разом — протягом перших років навчання ми з 
Яновським мешкали поряд на околиці міста. Юра подобався мені своєю скромністю, сумлінністю; він 
любив читати книжки й завжди розповідав про літературні новини. 

Уже в першому класі (1912—1913 роки) Юрій не раз запрошував мене до себе додому. Нарешті 
я пішов до нього. Особливо запам’яталася мені його мати — Марія Мусіївна, а також його сестри, 
тітка. В їхніх стосунках відчувалися взаємна любов і дружба. Марія Мусіївна ставилася до мене по-
материнськи, сестри намагалися розважити сором’язливого маленького сусіда. Ще й досі пам’ятаю 
зустрічі в Яновських народних свят узимку. В сімї цих надзвичайно сердечних і милих людей 
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поважали традиції українського села. 
Наш шкільний побут у той час був нелегкий. Заняття відбувались у першу зміну. Щодня ми 

ходили в училище пішки – близько семи кілометрів туди й назад. Та для нас це не становило 
труднощів. У дорозі завжди було чимало тем для бесід. Юрій любив уроки російської мови і 
літератури. Їх вів директор училища Яків Павлович Кобець, людина культурна, начитана, яка 
кохалася в класичній літературі. Чимало творів Достоєвського, Гоголя, Лермонтова він аналізував на 
уроках; окремі уривки, в яких ішлося про любов до вітчизни, необхідність виховання в собі кращих 
рис людини, прагнення зберегти до глибокої старості свіжість думки й бадьорість, вміння бачити 
справжню красу в навколишньому світі, про необхідність розвивати в собі любов до мистецтва, ми за 
його порадою записували й вивчали напам’ять. 

Кілька слів про реальне училище, або, як його називав Юрій,— про реалку. 
В місті було кілька середніх шкіл, але наше реальне училище вирізнялося з-поміж них 

особливим характером навчання. В ньому багато уваги приділялося вивченню мов: російської, 
німецької, французької, а також природознавству, малюванню і кресленню. В училищі були добре 
оснащені класи малюванпя, кабінети фізики й природничоісторичний кабінет. Жодна інша школа не 
мала в своєму розпорядженні того, що було у нас. 

Директор великого значення надавав релігійному вихованню. При училищі було відкрито 
шкільну церкву. Нас змушували годинами простоювати під час церковних служб у присутності 
всього начальства училища. Це був дуже обтяжливий обов’язок, і ми під  будь-яким приводом 
намагалися уникати його. Але за порушення встановленого розпорядку нас суворо карали, навіть 
могли виключити з училища. 

Мені пригадується один випадок на уроці закону божого. Піп, пояснюючи будову сонячної 
системи, сказав: 

— Раніше не було нічого. Бог узяв відро, насипав у нього глини, піску, землі, налив трохи 
води, розмішав усе це, висипав і створив земну кулю. 

— Де ж був сам бог, як же він жив і тримався на тому «нічого»? А де бог узяв відро і все 
те, що він насипав у нього? — запитав Юрій. 

Священослужитель обрушився на нього, вергаючи громи і блискавки. Юрій мало не поплатився 
правом навчатися в училищі. 

Відтоді ми намагалися мовчати. Більшість учителів вважала, що запитувати на уроках може 
тільки обмежений і тупий учень, і тому ми сиділи мовчки навіть тоді, коли чогось не розуміли. Лише 
окремі викладачі любили нас по-справжньому. Ми з Юрієм завжди тепло згадували художника 
Феодосія Сафоновича Козачинського і викладача природознавства Бориса Павловича Любимова. 
Феодосій Сафонович умів зацікавити малюванням, залучав до роботи у недільній школі при училищі, 
яку відвідували обдаровані учні, художників і народних умільців. Борис Павлович не обмежувався 
уроками, організовував для нас екскурсії. 

Пригадується, як по вівторках під час канікул, зібравшись біля училища, невеличка група учнів 
на чолі з Борисом Павловичем рушала для вивчення річок Інгулу і Салуклею. Виникало чимало 
цікавих питань, точилася дружня бесіда з учителем. Часто в цих екскурсіях брав участь Юрій 
Яновський. Однак названі вчителі були винятком, решта ж цуралася спілкування з учнями. 

У 1914 році почалася перша світова війна. Фронт був далеко від нас, але життя в місті різко 
змінилося. У багатьох шкільних приміщеннях розмістилися лазарети. Заняття відбувалися в другу 
зміну. Поверталися додому ми з Юрієм пізно ввечері темними безлюдними вулицями: на той час у 
нашому місті ще не було електричного освітлення. Вечорами сиділи при каганці, але вчилися 
сумлінно. 

Жовтневу революцію 1917 року учні й педколектив сприйняли по-різному. Багатії міста були 
приголомшені, біднота раділа. 

Але Радянська влада не одразу установилася в місті. 1918 року внаслідок змови з гетьманом 
Скоропадським і Петлюрою його окупували німецько- австрійські війська. На наше щастя, окупація 
тривала недовго. Уже з листопада 1918 року в нашому місті почала зміцнюватися Радянська влада. 
Боротьба за неї набула жорсткого характеру, бо довкола з’явилося чимало банд. Не один раз 
доводилося повертатися з училища під свист куль і вибухи снарядів. Заняття в училищі припинилися, 
тому з Юрієм зустрічалися рідко... 

Це було, якщо не помиляюсь, у 1922 році. Юрій прийшов до мене і запропонував їхати до Києва 
в політехнічний інститут. Я на той час працював у сільській школі вчителем і був захоплений своєю 
роботою, хоч і не мав ще спеціальної освіти. Не міг я поїхати з ним ще й через сімейні обставини. Це 
була наша остання зустріч в юнацькі роки. Потім ми зустрічалися дедалі рідше. Юрій завжди з 
радістю згадував нашу реалку і своїх шкільних товаришів. Я все своє трудове життя присвятив 
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сільській школі, станції юних натуралістів і при кожній слушній нагоді розповідав учням про свого 
шкільного друга, про працелюбність і надзвичайну скромність Юрія Яновського. 

 
*** 

 
С.276-286 

Сергій Плачинда 
 

ТАМ, ДЕ НАРОДИВСЯ ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ 
 
1 

 
На пошуки, на стежину літературного слідопита мене навела того разу Марія Мусіївна 

Яновська — тоді (де було кілька років тому) вона ще досить бадьоро топтала ряст, хоча вже й мала за 
дев’яносто. 

Пишучи передмову до творів Ю. Яновського, я завітав до Марії Мусіївни, щоб уточнити деякі 
деталі, порозпитувати й взагалі почути слово матері про свого сина. 

Ми сиділи в її скромній кімнатці на квартирі Яновських у Києві. В чорному строгому вбранні, 
висушена роками, Марія Мусіївна здавалася дещо аскетичною, навіть суворою. Чимось була схожа 
на героїню новели Ю. Яновського «Наречена»: «Століття дмухнуло на неї і обпалило, потемнило 
обличчя. З-під важких повік дивляться мудрим поглядом древньої птиці бабині очі. Дитяче тіло — і 
несподівані — великі вузлуваті руки...» А голос її бринів схвильовано, тихо, ніжно: йшлося про 
сина... 

Це питання вирвалося в мене якось зненацька, хоча сумніви й були: 
— Маріє Мусіївно, а де народився Юрій Іванович? 
Відповідь мене просто приголомшила. 
— Як це — де? В нашому селі, у Майєровому. От уже не скажу, якого ми були повіту. І 

навіть, у який бік від Єлисавету ми жили — не пам’ятаю. А село наше невеличке, степове, на 
косогорі, понад балкою... 

Так, слова Марії Мусіївни не могли не вразити. Адже на це саме питання — де народився 
Яновський? – шістнадцятий том УРЕ  давав, здавалося б, вичерпну відповідь: «Н. а м. Єлисаветграді 
(тепер м.Кіровоград) у сімї службовця» (с.480). Такої думки дотримувалася більшість 
літературознавців, щоправда, варіюючи лише посаду письменникового батька. Так, один дослідник 
зазначав, що письменник народився в родині саме «заводського службовця». Інший давав більш 
розгорнуту (хоч і не менш бездоказову) характеристику Іванові Миколайовичу Яновському: «Батько 
письменника був людиною здібною, але малописьменною і невдахою (?) в особистому житті. Він 
перепробував чимало професій (?) і, нарешті, вже більш постійно почав працювати на заводі 
сільськогосподарських машин, де виконував найрізноманітнішу роботу». 

Яким дисонансом до цих тверджень прозвучали слова рідної матері письменника: 
— Зроду-віку ми — селяни, хлібороби. Що то вже за орач та косар був мій покійний 

чоловік Іван!.. 
Говорила Марія Мусіївна спокійно, як про звичайне. Коли спробував якось уточнити, відповіла 

категорично: 
— То я вже знаю, де сина-первенця народила! 
Зі слів Марії Мусіївни можна було дізнатися  про цікаву сторінку з родослівної Яновських. 
...Жив у степовому селі Майєровому Микола Максимович Яновський — степовик, хлібороб, 

людина веселої і щирої вдачі. Якось восени поїхав «до Єлисавету» на ярмарок — мав продати лошака 
й купити взуттячко дітям. Покупець на жеребчика знайшовся — ним виявився Мусій Семенович 
Зорик, високий, почорнілий під південним сонцем та пронизливими вітрами хлібороб. Сторгувалися 
швидко. З’ясувалося, що їм однією дорогою й додому їхати. Побраталися степовики й, за давнім 
звичаєм, поклали навідуватися один до одного. 

Невдовзі Яновський завітав у гостину до Здорика. Взяв сина Івана з собою, щоб кіньми в дорозі 
правив. Чорнявий, веселий юнак уздрів там Марію - смагляву степову красуню. I хоч, зашарівшись, 
метнулася з хати дівчина, але припав їй до серця незнайомий парубок. Батьки лише весело 
ззирнулися між собою. 

А за рік на подвір’я Здориків залетіли заквітчані коні, вдарили бубни, затирликали скрипки. В 
стару простору хату Яновських ввійшла молода господиня – Марія. 

Згодом, 1902 року, в Марії та Івана Яновських знайшовся син. Піп назвав його Григорієм, але 
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вдома хлопця нарекли по-своєму. 

«Назвімо його Юрком,— казав дід новонародженого Микола Максимович.— Юрій, за 
писанням святим, кажуть, хлібороб, сівач. А це ж найсвятіше діло — засівати землю...» 

Дід і виховував Юрасика. Старий Яновський іноді брав хлопчика в степ, а вільної години 
оповідав йому силу-силенну казок, народних легенд, небилиць, пригод із свого життя. Ті розповіді 
западали у вразливу дитячу душу. 

Хлопчикові минуло шість років, коли помер його дідусь. Дуже вболівав Юрко за своїм добрим 
наставником. А згодом у його дитяче життя увійшов другий дід — Мусій Семенович Здорик. На той 
час він зібрав трохи грошей, найняв квартиру в Єлисаветграді, знайшов собі роботу і забрав до себе 
двох молодших синів з метою віддати їх у науку (адже у степових селах школи були де-не-де). До 
Єлисаветграда дід Мусій забрав і Юрка та й влаштував його до школи, а потім — до реального 
училища. 

Це була велика полегкість для працьовитого подружжя Яновських, адже, крім Юрка, у них було 
ще восьмеро дітей. Матері Марії Мусіївні ніколи було й вгору глянути. Вона з ночі до ночі возилася з 
дітьми, порала домашнє господарство. Батько обробляв землю-годувальнищо. Як наймолодшому в 
родині Яновських, йому нічого не лишилося від злиденного батьківського розподілу землі. Тому він 
орендував землю в поміщика. А це неабиякий тягар: будь-що- будь треба Іванові Миколайовичу 
зібрати чималий врожай, бо велика частка його йшла власникові поля. І працьовитість брала своє. 

Про Юрка вдома згадували рідко. А він тішив батьків тим, що вчився лише на «відмінно». І 
щоліта приїздив на канікули в рідне село. Вдома скидав казенну уніформу, одягав полотняну сорочку 
і — в степ, допомагати батькові. Спати любив на горищі, в сіні. 

Якось уранці Марія Мусіївна піднялася на горище будити сина. Яке ж було здивування матері, 
коли вона уздріла, що Юрко не спить; він сидить у променях ранкового сонця, що пробивається крізь 
зірчатий ветхий дах, і щось пише олівцем у зошиті. А навколо розкидані білі папірці, мов пір’я. І 
світлий павучок мандрує у темній чуприні сина. 

«Мабуть, давно не спить»,— подумала зворушена Марія Мусіївна. 
«Юрко,— мовила ніжно,— ходімо снідати...» 
Він подивився на матір, усміхнувся: «Хвилинку, зараз прийду... Ось тільки допишу...» 
Так мати стала свідком великої таємниці: Юрко писав вірші. А оскільки він цілий день 

працював у степу і приходив до вечері дуже стомлений, то писав зрання. Показувати соромився. 
Писав і всіяні акуратними віршованими рядочками аркушики складав у наволочку. Простора 
торбинка з кожним днем розбухала. 

— І як жаль,— тихо, печально сказала мені Марія Мусіївна,— шкода, що у війну, під час 
нашого переїзду до Єлисаветграда, ота наволочка, вщерть наповнена рукописами Юрка, пропала. Не 
вберегли, не вберегли... 
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І все ж мені треба відшукати загадкове Майєрове. 
Потрібні документальні підтвердження материної розповіді: це вже для науки, для історії 

літератури. 
У Кіровоградському краєзнавчому музеї, куди я завітав, мені нічого певного не сказали. Та й 

зрозуміло: адже тут немає навіть доброго куточка чи стенда для Яновського. 
Не знайшлося ніяких документів і в обласному архіві. Проте співробітниця архіву, досвідчений 

науковець Єлизавета Ісаківна Горбунова за довідниками, старими й новими, встановила 
місцезнаходження Майєрового: Компаніївський район, Нечаївська сільрада. І одразу згадалися 
«Вершники», опис лютого бою між братами Половцями в степу під Компаніївкою. Так, може бути... 

Тим часом Є. І. Горбунова констатує, що село Майєрове мало кілька назв: Тетянівка, Тетяно-
Майєрове, Майорівка. Але найпоширеніша — Майєрове, від німецького слова майєр (управитель 
маєтку). 

…А дорога – степами й степами, де чубаті кургани й туркотіння тракторів, наче клекіт орлів. 
Від Компаніївки до Нечаївки автобуси ходять рідко: довелося йти пішки. Між хлібами, що 

половіють. Повз фіолетовий розмай люцерни та малахітово-зелені хащі кукурудзи. Обіч білопінної 
гречки, що духмяніє медом. 

Балка, де розсипалися пахучі кучеряві чебреці та біліють ніжні дзвіночки березки. 
Сизувато-зелені шоломи курганів. На них — полин і васильки. 
Білі оболоки над обрієм — «діди». 
Мимохіть згадуються слова Яновського: «До безуму люблю степ». 
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...До Нечаївської сільради підходжу з хвилюванням: чи й справді в цих краях народився Юрій 
Іванович? 

— Яновський? — перепитує в сільраді чорнобрива молодиця-посильна. — Так, він родом з 
Майорівки, це вже тепер околиця Нечаївки. Злилися два села. Ще живі люди, які знали Яновських. Та 
вже краще йдіть до вчителя Садовенка... 

Григорій Терентійович Садовенко. Вчитель-пенсіонер. Власник великої домашньої бібліотеки. 
Добре пам’ятає Івана Микитенка, який свого часу працював у Нечаївці фельдшером і організовував 
постановку п’єс Котляревського і Карпенка-Карого. 

Григорій Терентійович — математик, але творчість Яновського знає досконало. Він і веде мене 
знайомити з тими, хто знав особисто письменника та його родину. 

Перший на нашому шляху — Мануїл Іванович Дахно. Невисокого зросту, сухорлявий, але ще 
досить енергійний дід. Він показує місце, де стояла велика, простора хата Яновських. 

Мануїл Іванович — людина ерудована, начитана. Згадує, що Яновські за станом писалися 
міщани, очевидно, сюди їх «перевели» з козаків царські чиновники, а може, хтось із родичів десь у 
середині XIX століття їздив на заробітки до міста Єлисаветграда і звідти привіз той «титул». 
Принаймні цю деталь ще мають з’ясувати дослідники. 

Знайомлюсь з іншими степовими довгожителями. Соромязливо усміхнений, моложавий, з 
рум’янцями на щоках Федір Мефодійович Громко та 87-річний дідусь Опанас Іванович Сало. Вони 
товаришували з батьком письменника. Їм є що розповісти. Та хто міг подумати, що ось тут, серед 
неозорих степів, на подвір’ї сільського довгожителя йтиметься про… творчу лабораторію видатного 
українського радянського письменника Юрія Івановича Яновського, про важливі аспекти психології 
творчості. А саме про те, власне, і заходить мова... 

Федір Мефодійович Громко та Опанас Іванович Сало розповідають про одного сільського 
коваля-чародія Івана Комара, в кузні якого годинами стовбичив малий Юрко Яновський. Хлопчик 
любив спостирігати вправну роботу майстра. Це, до речі, пiдтвepджував і сам письменник у своїх 
«Коментарях до книжок: «Прекрасна Ут», «Кров землі», «Майстер корабля» та «Чотири шаблі». 

Згадуючи дитинство, Яновський писав: 
«...Я стояв на порозі бідної кузні. Яке моє щастя було, коли мене брав хтось на руки та 

роздмухував разом із моєю малою рукою — вогонь серед вугілля. Я тримав руку на патику, що ним 
підіймали міх ковальський, руку—поруч чорної руки дорослого, - яке щастя було мені вирощувати 
серед вугілля вогонь - сильний вогонь, котрий міг спалити навіть залізо. розпопеливши його рясними 
вибуховими іскрами. «Залізо горить»,— казав тоді коваль і посипав дрібним піском гарячий такий 
вогонь. Я одходив набік. залізо виймали з горна й клали на ковадло, мені наказували затулити очі 
рукою, я крізь пальці бачив, як летіли на мене іскри від ковадла, як летів у всі боки дощ іскор — 
прекрасних вогників у темній прохолоді кузні». 

Однак гострі, безпосередні враження дитячих літ не тільки знаходили своє втілення в спогадах 
– вони відбивалися, трансформувались і в художніх творах. Згадаймо «Вершники», образ коваля 
Максима. З ним пов’язана легенда про залізну троянду. Власне, йдеться про роботу коваля над 
сталевою квіткою, що стає символом людської мрії про визволення від панського рабства. 

Реалістичне й романтичне переплелося в образі коваля Максима. Але чи вдався б цей 
прекрасний поетичний образ Яновському, якби не враження дитячих літ, якби не знайомство з 
сільським ковалем Іваном Комаром? Очевидно, ні. 

Про це думаєш, сидячи на старій лаві біля простої сільської хати в Майєровому, та слухаєш 
оповіді довгожителів. 

А Федір Мефодійович Громко та Опанас Іванович Сало ведуть далі. І ширше розкривається 
творча лабораторія письменника. Справді, односельці Яновського розповідають мені про те, що в 
Майєровому були майстровиті теслі. Що малий Юрко — як ніхто серед його ровесників — любив 
простоювати цілі дні в теслярській, де пахло свіжою стружкою, де не вгавали шерхіт шершебка та 
веселе мугикання майстра. Про одного з них зворушливо згадував Яновський у своїх «Коментарях»: 

«Підрісши трохи, я перейшов до теслі. Він стояв у низькій майстерні біля верстата і, 
приладнавши жовту дошку, стругав її. Тут пахло живим деревом, пахло похороном, бо я тоді вже 
знав, що в подушку мертвому кладуть соснових стружок. Я примощувався на табуретці, ноги мої не 
діставали долівки, я сидів і вповні відчував життя своїми п’ятьма роками. Тесля мене любив. Він 
розповів чимало пригод — власних і чужих, він знав безліч казок, де завше діяло троє братів, двоє 
розумних, а третій такий, як я. вивчив мене любити дерево і людські руки біля нього. показав узори, 
якими чудесно розмальовує природа кожну дошку,— будь то сосна, чи дуб, чи горіх. Шершебок 
шершавив дерево, фуганок співав: «фух-га! фух-га!», тирсяний пил літав по майстерні. Тесля знав усе 
на світі, і від нього я одержав усі норми права, моралі, чесності, добра і зла. Одного разу я врізав 
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руку і хотів заплакати, він засміявся і звелів терпіти. Коли він побачив, що мене приваблюють деякі 
слова, котрі здалися мені живими й таємничими,— він узяв свого складаного аршина і зробив мені 
літеру А. Це був початок мого навчання». (Підкреслення мої.— С. П.). 

Отже, Яновський-майстер, Яновський-митець народжувався ще там, у рідному степовому селі 
на Кіровоградщині, серед засмаглих працелюбів, під їхнім впливом, з їхнього благословення. 
Пристрасть творити прекрасне перейшла від батьків і односельчан, від народу. Помножена на 
працелюбність, вона стала одразу доброю ознакою Яновського як письменника. 

Тож закономірно, що в романі «Майстер корабля» ми зустрічаємо і привабливий образ теслі. 
Цей твір взагалі — про кіномитців, моряків і рибалок. Але в основі сюжету — будівництво корабля. 
Натхненно, з любов’ю письменник подає образ теслі, його радісну, творчу працю. І в постаті теслі з 
«Майстра корабля» ми легко впізнаємо сільського майстра з Майєрового, що ним захоплювався 
малий Юрко: 

«Нахилившись, майстер обтісує стовбур. Сокира слухняна і проворна. Ш-шак дзнь! Ш-піак 
дзнь! Падає піт на дерево. Сонце — ніби пробив хтось дірку в небі — ллє безперестанку на землю 
жар. Ш-шак дзнь! Ш-шак дзнь! Тесати до цієї міри? А потім це ляже на кіль? Яка весела робота! 
Ляже на кіль! Куди це поспішає пилка? Пилко, рівніше ріж. Сонце, май совість, ми ж працюємо! Ш-
шак дзнь! Сокиро, ти ще гостра? Ш-шак дзнь! Ш-шак дзнь!» 

Письменник у захваті від одухотвореної людської праці, він не може не докинути від себе 
коментаря до описуваної картини: «Радісна праця — ознака творчості». Але звернімо увагу на одне: 
як багато спільного у двох наведених вище фрагментах — з «Коментарів» письменника та з його 
роману «Майстер корабля». І це зрозуміло: йдеться, власне, про одну людину, теслю-односельця, 
який навіки залишив слід у душі Яновського. 

Важлива ще одна деталь: у романі «Майстер корабля» є знаменитий монолог про людські руки 
(«Я люблю людські руки. Вони мені здаються живими додатками до людського розуму» і т. д.). 
Читаючи цей схвильований ліричний відступ автора, який проголошує, власне, свої естетичні 
погляди, своє шанобливе ставлення до людської майстерності, мимохіть згадуються «Коментарі» 
письменника та його слово про сільського теслю-земляка, що вчив його «любити дерево і людські 
руки біля нього». 

Довгожителі Майєрового розповіли мені також про сільського чабана Данила Буйлука. 
Химерний, кажуть, то був чоловік, «штуковатий», удатний оповідач. З ним допитливий малий Юрко, 
бувало, йшов на весь день у степ, завертав овець, і за те чабан Данило  розповідав казки, пригоди, 
житейські історії… Старого чабана Данила ми зустрічаємо  в романі «Вершники» (новела 
«Дитинство»): від цієї постаті віє мудрістю стю і народним оптимізмом, духовною красою і ласкою. 
Поряд зі старим чабаном письменник показав і малого Данилка, що переймав від свого сивого 
навчителя життєвий досвід. Тож зрозуміло, з кого списував Яновський і мудрого діда Данила, і 
малого Данилка! 

Так, рідне село Майєрове, степовий край і його люди стали для Яновського невичерпним 
джерелом натхнення, живодайною криницею творчості. 

                
З 

 

А наша мандрівка по селу не закінчилася. Йдемо до Килини Ничипорівни Чорнухи. Їй за 
дев’яносто. Але ми її застали біля роботи: однією рукою притримує правнука на колінах, другою — 
штурхає в маслобойці. Моторна бабуся. Розпитує про здоров’я Марії Мусіївни, передає привіти. 
Відтак оповідає: Юрко Яновський та її син Микита Чорнуха разом пішли до школи, ходили в хату 
діда Хоми (Хоми Тимофійовича Бойка, не замислюючись уточнює дев’яносторічна довгожителька), 
де була церковноприходська. Правда, Юрко відвідував «хату діда Хоми» лише рік, бо потім хлопчика 
повезли вчитися до «Єлисавету». А в тій хатині — он вона, через три двори,— зараз живе син того 
діда Іван Хомич Бойко. 

Та ось усі гуртом ведуть мене до найголовнішого персонажа наших бесід — до людини, що 
жила довгі роки в Яновських. Кузьма Сергійович Перепелиця. Йому далеко за вісімдесят, але хода в 
нього ще тверда. Ватник наопашки, примружені від сонця очі. Сива щетина на засмаглих щоках. 

— З дванадцяти років я жив у Яновських. Родина у нас велика, дуже злидарювали, тож Микола 
Максимович мене і приютив. Я пас телята, ходив біля коней. Якось каже старий Яновський: «Кузьма, 
запрягай гнідих, та поїдемо сватати нашого Івана». Тож я возив батька і сина до Здориків, а потім і на 
весіллі погуляв. Марію Мусіївну привіз у Майєрове. Мені ж довелося везти й їхнього сина-первенця 
до церкви в Обертасове. 

Добре пригадую Юрка малим. Прибіжить, бувало, до мене та й просить дати йому покурити. 
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«Принеси, - кажу, — кусок білого хліба — тоді дам». А Юрасикові тільки того й треба: несе й 
пироги, і хліб, і добрячий шмат сала. Дуже був щирий та сердечний хлопчина. Добрий чоловік і його 
батько. Знаю, що Іван  Миколайович як візьме косу та як прижме... 

- Еге,— підхоплює Опанас Іванович Сало,— той Іван Яновченко як придавить косу — так 
рівно, плавно, твердо, хоч паляницю і бутиль вина на неї клади. 

- Юрко вчився рік у селі,— веде далі дід Перепелиця,— а потім його повезли до міста, а в 
війну, десь року шістнадцятого, Яновські всією сім’єю виїхали до Єлисаветграду. 

 
  

4 
  
Залишається відшукати метричний запис про  народження. 
Наступного літа знову завітав до Кіровоградського архіву. Метричних книг Обертасівської 

церкви тут  немає. Натомість Єлизавета Ісаківна Горбунова запропонувала переглянути архів 
реального училища, де вчився Яновський. Знаходимо запис про прийняття до училища в серпні 1911 
року Григорія Яновського, який народився 14 серпня 1902 року, тобто 27 серпня за  новим стилем. 
Немає сумніву, що це саме Юрій Яновський, який згодом офіційно змінив своє ім’я, 

Віднаходяться матеріали про успішне навчання Яновського, пропуски уроків через хворобу 
тощо. Цікаво, що педагоги училища вели «чорний» журнал, куди записували найменші провини 
учнів. Ім’я Григорія Яповського в тих кондуїтах відсутнє. 

І все ж потрібен метричний запис. Голова обласного бюро загсу авторитетно повідомляє: 
метричні книги обертасівської церкви не збереглись. Та все ж їду насвітанні до Компаніївки. А 
може?.. 

Біля скромних дверей районного бюро загсу був десь о восьмій. І це мене «врятувало»: саме о 
такій порі, поспішаючи у відпустку, прибігла на хвилинку завідувачка контори Єфросинія Петрівна 
Дзюба, у віданні  якої — архів. 

 -  Вам повезло,— каже й одразу ж кидаєтьсядо великої дерев’яної шафи. 
- Під час війни німці розмістили конюшню,- пояснює Єфросинія Петрівна, перебираючи 

фоліанти.— Коли фашистів вигнали, люди кинулись рятувати те, що залишилось. Не всі книги 
обертасівської церкви загинули. 902-й рік? Є... 

І вона подає мені грубу книгу. Далі — справа кількох хвилин. Адже орієнтири відомі — 
серпень та ім’я. І ось на сторінці 416-й під датою 14 серпня знаходжу ім’я новонародженого: 
Григорій. А в графі батьків сказано: «Деревни Татиановки Елисаветградски й мещанин Иоанн 
Николаев Яновский и законная его жена Мария Мойсеевна, оба православные..» 

Єфросинія Петрівна одразу забуває про свою відпустку. Вона — шанувальниця таланту 
Яновського - схвильована. Біжить до райвиконкому поділитися вісткою. Невдовзі з’являється 
завідувач фотоательє. Це — палкий компаніївський книголюб (який і вірші пише тихцем) Олександр 
Карпович Когут. Він поспішає разом зі своїми помічниками якнайшвидше зробити фотокопії. 

А нам тепер можна твердо сказати: Юрій Іванови Яновський народився, якщо брати за 
сучасним адміністративним поділом, у селі Майєровому, Компваніївського району, Кіровоградської 
області. 

 
5 

 
Рано-вранці повертався з Майєрового після приємної гостини у давніх друзів і знайомих 

Яновського. 
Прямую пішки до високого скіфського кургану, що сивіє від ніжної тирси-ковили. На тій 

могилі, кажуть, любив просиджувати юний романтик. 
Приємно йти путівцем серед цього велетенського безконечного світу, що зветься степом. 

Теплий, ласкавий, напахчений чебрецем і хлібами, грего дме в груди. 
І я ловлю себе на тому, що мимохіть вигукую якісь знайомі слова. Звідки вони? Ах, то — 

«Байгород»: 
«Розгуляйся, широкий степе, і вмочи колоски в пил на дорозі. Білі квіти березки тягнуться за 

ногою.  Привітно махають руками вітряки. Го-гой! Як весело  йти уперед...» 
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Марія Яновська  

СПОГАДИ ПРО СИНА 

Літературний запис Т. Жевченко-Яновської 

 
Дід із батькового боку Микола Максимович Яновський, коли народився, не пам’ятає, помер 

1907 року, Юрі тоді було 5 років. Дуже любив Юру. Баба Меланія Павлівна Ткаченко (уроджена). 
Сім’я: Анастасія, Анна, Іван, Петро, Андрій.  

Батько Юрин Іван Миколайович народився 1877 року, помер 1938, 4.VII.  
Мати Марія Мусіївна 1882 року народження.  
Материн батько Мусій Семенович Здорик народився 1849, помер 1924 року.  
Мати – Марія Антонівна Таран померла 1907 року, 56 років.  
Материн дід був кріпаком. Викупився в пана, шив кожухи.  
Дід Яновський мав землю – 180 десятин, купив у пана Маєра ділянку з хатою. Гарна садиба, 

будинок старовинний, довгий, з підлогою, але зверху помащений. Великий вишневий садок, 
малинник, за двором став. Річка Су[га]клей із мальовничими скелястими берегами. У дворі росли 
дуби. Жили з дідом усі три сини та їхні жінки, а сестри повиходили заміж. Село те звалося Тетянівка, 
а раніше – Маєрове. Дід розказував, що десь у шостому коліні був пан Яновський, поляк. Мав два 
сини. Один із них одружився з українкою і жив у маєтку в селі Янівка. А � син� його одцурався. Дід 
хвалився, що якби хотів, то клопотав би собі дворянське звання. «Та вже нехай людям буде», – казав.  

У селі Тетянівці жив Юра з батьками до 5 років.  
Після Тетянівки переїхали до Чечелівки, біля Чечелівського монастиря. Батько Юри орендував 

землю у Здориків, далеких родичів матері. А жили в Ткаченка, брата баби Яновської. Юра ходив 
учитися до монастирської школи через річку. В школі його любили. Вчителька подарувала ручку і 
мішечок для чорнильниці з бісеру монастирської роботи. Колись мати у піст нав’язала Юрі бубликів, 
щоб роздав школярам. Нізащо не хотів нести. Тоді мати одягла йому на шию низку бубликів, як 
намисто, та й попхала хлопця силою. Потім розповідала: «Довела до містка, а там чи поніс, чи 
викинув у воду, сама не знаю!»  

Пізніше жили в селі Савичівка, де Юрин батько і чоловік батькової сестри Вільчинський теж 
орендували землю. Жили там до 1913 року.  

Потім батько разом із зовсім чужим чоловіком Проданом (анекдот: «Чия земля?» – «Продана») 
орендували міську землю і поставили хату. Хата стояла серед голого степу. Місце це називали Хутір. 
На Хуторі прожили до 1917 року. Тоді перебралися до Єлисаветграда у свій будинок. Поки жили на 
хуторі, Юра переїхав у місто до діда Здорика, батька матері. Спочатку вчився у народному, потім у 
реальному училищі.  

Як ходив у перший � класс, трапився такий випадок. Пішов у школу і повернувся. Питають, 
чого повернувся. Каже: «А вітер не пускає. Не пускає та й годі».  

Публікацію підготувала Раїса Мовчан, науковий співробітник Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва УРСР.   

Київ. Літературно-худ. та гром.-політичн. Журнал Спілки письменників України та Київської 
письменницької організації. – 1985, № 3, с.127-128. Витяг.  
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рейс Юрія Третього. - Кіровоград; ПВЦ 
«Мавік», 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cтор. 4   
 

«Йдеться тут, очевидно, про 1909 рік, коли Юрка Яновського тільки привезли в Єлисаветград 
до діда, Мусія Здорика, і віддали навчатися в популярну далеко за межами повітового міста «реалку». 

Є. Маланюк, який свого часу квартирував у Єлисаветграді зовсім неподалік від будинку 
Мусія Здорика, згадував «соняшні коридори» училища з природним ностальгійним почуттям. Серед 
нью-йоркських хмарочосів йому не раз привиджувалася рідна Синюха. Проте не лише в ностальгії та 
пам'яті, яка воскресила образ худорлявого, русявого, з бистрими очима хлопчика, справа. Звістка про 
смерть у Києві зачепила імператора залізних строф тим, що відійшов у вічність Майстер, один із 
«грона новітніх лицарів, що на своїх щитах - раз назавше - написали ім'я нашої Батьківщини, яка для 
них була Прекрасною Дамою, Нареченою, Коханою, Єдиною...» 

 
*** 

Стор. 8-22 
 

СТЕП, ЩО ПАХНЕ ТЕХАСОМ (1902-1922) 
 

«...Наше місто, розлігшися на річці головою до сходу, подібне до прекрасної дівчини, що 
потягається ранком на дівочій постепі, розметавши ковдру і затуляючи очі руками від світла. 
Непорядок у кімнаті, неприбрано, а дівчина не встає собі, засинає, підіклавши руку під рожеву щоку. 
Так місто ранком завивається в пару з млинів, в дим і в тумани, що їх нажене вітер зі степу...». 

Юрій Яновський, «Байгород», 1926 рік. 
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1. 

Валун на березі тихої степової річечки, у назві якої чуються тюркські відгомони, - Сугаклея... 
На валуні викарбувано: «Тут стояла хата, в якій народився і провів своє дитинство український 
радянський письменник Ю.І.Яновський». Мати Юрієва згадувала: «Гарна садиба, будинок 
старовинний, довгий, з підлогою, але зверху помащений. Великий вишневий садок, малинник, за 
двором став. Річка Сугаклей із мальовничими скелястими берегами. У дворі росли дуби»31. 

В тій хаті, якої давно немає, і проминуло дитинство Юрія Яновського. 1890 року її купив - 
разом із ділянкою землі - його дід Микола Яновський. У назвах села, де ріс майбутній автор 
«Вершників», легко заплутатися: Майєрове, Тетяно-Майєрове, просто Тетянівка і просто 
Майорівка... З часом село злилося з сусідньою Жуковою і стало Нечаївкою (тепер це Компаніївський 
район на Кіровоградщині). 

Син Юрко народився в Івана та Марії Яновських 14 серпня (27-го за новим стилем) 1902 року. 
Був він у них першою дитиною. Взагалі-то священик з Обертасового, де хрестили немовля, дав 
новонародженому ім'я Григорій, але дома хлопчика називали Юрієм, - начебто з легкої руки діда 
Миколи. 

...Після війни, коли Яновського тяжко били за роман «Жива вода», він написав соцреалістичке 
оповідання «Степова комуна», в якому йдеться про те, як два колгоспи, керовані братами 
Гопченками і запалені пафосом великої відбудови, зводять на Сугаклеї ...ГЕС ім. Леніна. В 
оповіданні повно трибунної публіцистики, зате з якою ніжністю й елегійністю змальовано тут горду 
степову річечку СУГАКЛЕЙ! Щось гоголівське чується в лукавих перебільшеннях та в іронії, 
змішаній з патетикою. Сугаклей раптом починає нагадувати той фантастичний Дніпро, до середини 
якого рідко яка птаха долетить: «Можна було битися об заклад, що ніхто зроду ще не скупався в тім 
Сугаклеї: копи був він повний і ви- руватий, коли вітер гонив по ньому брижі й навіть хвилі, коли 
вода промивана греблі й зносила переїзди, - тоді свіжо було й без купання, пропливали крижини, 
весняний протяг заносив часом у степ такі хоподні струмені повітря, що вони дошкупяли навіть 
крізь ватянку. А коли наставала пора купатися, - степ був сухий і розпечений, кам' янистий берег 
Сугакпею заселяли жаби, ящірки й різне гаддя, якому довго доводилось плазувати вниз, щоб 
добутися до води. Щоправда, маленькі пастушки примудрилися використовувати річку за її 
призначенням: повили сорочками, позав'язувавши рукава, пічкуриків, били (ніде гріха подіти) жаб і 
виброджували цілий Сугаклей у пошуках глибокого місця, на якому їм можна було б плавати, 
тримаючись руками за глеювате дно...»32 

Ці рядки можна читати, як розкішний спогад Яновського про власне дитинство, яке 
продзвеніло на початку нового віку тут, над Сугаклеєю-Сугаклеєм, що й досі впадає в Інгул. На 
мальовничому скелястому березі уява маленького сіроокого мрійника переганяла річку і добігала аж 
ген до Південного Бугу, а далі й до самого Чорного моря, в якому розчинялися води ЙОГО Сугак-
леї... 

Звідки йому, малому, було знати, що колись він працюватиме художнім редактором на 
Одеській кінофабриці, цьому чорноморському Голлівуді; писатиме біля моря повість «Байгород», 
пронизану тугою за степовою юністю?.. 

Все це ще попереду. А поки що Юрко мешкає у Майєровому, втішаючись тими радощами, які 
дарує людині пора дитинства. У квітні 1945-го, в Києві, Юрій Яновський зі слів матері запише дещо 
про свою родослівну. Виявилося, що материн батько, Мусій Здорик, мав не такі вже й малі земельні 
володіння неподалік від станції Долинська. Частину землі він згодом продав, і на них розбили 
відомий дендропарк «Веселі Боковеньки»33. 

Здорики (чи Здориченки) жили в Куцівці, недалеко від Новго- родки (тепер райцентр 
Кіровоградської області). Коли Марія Здорик вийшла заміж за Івана Яновського, молодому 
подружжю довелося оселитися в Червоновершці, де Іван Миколайович орендував землю, що 
належала панові Соколову-Бородкіну. Але сина-первістка Марія Мусіївна народила-таки у 
Майєровому, там же виняньчила його, а коли Юрко зіп'явся на ноги, залишила малого дідові Миколі 
й бабі Мелашці, щоб доглядали. Тим часом народжувалися інші діти, і Марія Мусіівна змушена була 
жити, що називається, «між» Червоновершкою і Майєровим... 

Родинні перекази зберегли і такий цікавий факт: баба Мелашка в молодості грала в 

                                                           

31 Яновська Марія. Спогади про сина. Літературний запис Т. Жевченко-Яновської//Київ. – 1985. - №3. – с.127 
32 Яновський Ю. Київські оповідання. – К., 1949. – С.244-245. 
33 Яновський Ю. Твори: У 5 т. – К., - Т.5. – С.230 
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аматорських виставах, і до неї сватався сам Марко Кропивницький, проте батьки відмовили йому, бо 
«не хазяїн» (Кропивницький був земляком Яновських: село Бежбайраки, де він народився, 
розташоване за якихось три десятки верст від Майєрового). 

Особливо ж тішило Юрія Івановича те, що серед його предків, виявляється, були Гоголі. У 
родослівній Ю.Яновського зустрічається ім'я того самого полковника Остапа Гоголя, який був 
начебто предком Миколи Васильовича Гоголя-Яновського! Що ж до Тетяно-Майєрівки, то на межі 
XVIII і XIX століть її власником був Сава Кирилович Яновський. Його син Максим Саво- вич 
вирішив тут оселитися - і з цього починається біографія Юрієвого діда Миколи Максимовича 
Яновського, у будинку якого й виростав герой нашої книги. 

У роду Яновських було кілька поколінь священиків. Мали вони домішок польської крові, яка 
проте не раз перемішувалася з кров'ю українською. Хтось із Юрієвих предків, згідно з переказами, 
жив у селі Янівка, - і чи не була це та сама Янівка в бобринецьких степах, на південний схід від 
Майєрового, де народився «червоний Бонапарт» Лев Троцький?! 

На початку XX століття в українських родинах прийнято було мати багато дітей. Іван і Марія 
Яновські мали їх аж дев'ятеро (двоє померли ще немовлятами). Найстарший, Юрко, ріс, як уже 
сказано, біля діда-баби. У 6-річному віці його віддали до ЦПШ - церковно-приходської школи, - 
тільки де? У Майєровому? 

Тамара Юріївна, дружина Ю.Яновського, записала з вуст матері свого чоловіка: «У селі 
Тетянівка жив Юра з батьками до 5 років. Після Тетянівки переїхали до Чечелівки, біля Чечелівсько- 
го монастиря. Батько Юри орендував землю у Здориків, далеких родичів матері. А жили в Ткаченка, 
брата баби Яновської. Юра ходив учитися до монастирської школи через річку. ...Пізніше жили в 
селі Савичівка (Червоновершка), де Юрин батько і чоловік батькової сестри Вільчинський теж 
орендували землю. Жили там до 1913 року»34. 

Дати в різних джерелах зміщуються; одні свідчення внаслідок природної аберації людської 
пам'яті суперечать іншим, тому деталі біографії розмиваються. Але тільки деталі. Сам же образ 
Юрка-школяра - цілком достеменний: «Ходив чисто одягнений, вирізнявся серед усіх охайністю, 
поведінкою. Від нього зав?кди чули тільки щось хороше, добре...»; «Любив музику»; «Одягнений був 
просто: біленька сорочка, вишита нескладним українським узором, поверх чорних штанів 
підперезана поясочком. До ладу підстрижене волосся надавало йому гарного вигляду»; «Був 
ватажком». І ще одне, особливо цікаве свідчення: «Життєрадісний, настільки зібраний, що 
здавався весь виліплений з музики...»35 

2. 
 

Читати й писати Юрка навчила мати. За даними, які у 1980-х роках, зібрала Ніна Загрійчук 
(тоді завідувачка музею Ю. Яновсь- кого в Нечаївці), Марія Здорик закінчила два класи ЦПШ, а 
потім шість років (у 12-18-річному віці) провела в Чигиринському жіночому монастирі, де доглядала 
свою сестру-калічку, яку привезли сюди на лікування. У монастирському училищі Марія й навчала-
ся. Програма передбачала викладання математики, історії, словесності, географії, рукоділля, 
французької мови та домоводства, - всього того, що вважалося необхідним для доброї господині, 
дружини, матері (Щоправда, запис Ю. Яновського 1945 року у щоденнику, зроблений за 
розповідями матері, свідчить, що вона вчилася у Братолюбівці. Можливо, суперечності тут і немає: у 
біографії Марії Здорик могли бути й Чигиринський монастир, і Братолюбівська ЦПШ). 

Все життя мати Ю. Яновського залишалася людиною глибоко віруючою. Прожила вона 94 
роки (1882-1976). Чоловіка втратила ще перед війною (помер він 4 липня 1939-го у с. Лішня на 
Київщині, там і похований). На старості мешкала біля доньки Олени в Ірпені. 

Олена Іванівна згадує, що мати була чудовим оповідачем: «Любила читати. Шевченка знала 
напам'ять. Гоголя, Пушкіна, Лєрмонтова перечитувала безліч разів. Удень у неї робота, а 

вночі - книжки. Недосипала через них...»6 Прочитане переказувала дітям... Коли Юрко 
занедужав і пролежав мало не цілий місяць, мати не відходила від його ліжка. Читала «Тараса Буль-
бу», Тараса Шевченка... Можна уявити, як запалювалася фантазія хлопчика від почутого! Гоголь 
залишиться з ним на все життя...36 

У дитинстві Юрія спіткало лихо: у школі, біля вікна, його протягло, почався запалювальний 

                                                           

34 Яновська Марія. Спогади про сина. – С.127 
35 Лист у вічність. Спогади про Юрія Яновського. – К., 1980, - С.83-86 
36 Яновська О. Слово про брата//Лист у вічність. Спогади проЯновського. – К., 1980. – С.87 
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процес у вусі, після чого батькам довелося везти сина на операцію (трепанація черепа). Барабанна 
перетинка так і залишилася пошкодженою, внаслідок чого Яновський усе життя злегка недочував. 

У 1909 році його відвезли до Єлисаветграда. Юрій став мешкати в родині тітки - Ганни 
Миколаївни Вільчинської, чоловік якої (бухгалтер за освітою) мав пристрасть до книжок. У до-
машній біблотеці Вільчинських Юрій знаходив чимало такого, що захоплювало його уяву... 

А в другій половині будинку мешкала сім'я Ісидора Кори- менбсера, службовця із заводу 
Ельворті. Була це високоосвічена людина, француз за походженням. «З Юрою любив розмовляти 
годинами, - згадувала мати письменика. - І мав на нього величезний вплив». Чи не звідси бере 
початок «французький» сюжет в історії маршала Остюка («Чотири шаблі»)? 

Місцем розваг і дитячих ігор Юрка були «вали» - рештки старої фортеці, яку збудували у 
XVIII столітті Колись тут була резиденція «самого» Потьомкіна. Сюди приїздили Суворов, Кутузов, 
знаменитий хірург Пирогов... Тепер тут, поруч з Інгулом, бавилася єлисаветградська дітвора. 

Коли приходили канікули, Юрко знову їхав у Майєрове, в степ ...Дитинство в степовому селі 
залишило глибокий слід у свідомості Юрка. Краса степу, відкрита на світанку життя, згодом буде 
опоетизована ним у багатьох творах. «Полюбив я тоді степ. Широкий, безмежний, розгульний, 
плодовитий, багатий, бунтівливий степ. На ньому немає оман людських. ...Степ тішить, веселить та 
підбадьорує людину, він не ошукує розуму...»37 

На безпосередні зорові враження накладалися книжні: там, на берегах Сугоклеї та Інгулу, 
малому читачеві Фенімора Купера, Майна Ріда й Джека Лондона уявлялося, що його залитий сонцем 
степ пахне... Техасом! «Земля тут нагадувана океан, коли його розбурхані води важко здіймаються 
після шаленого шторму, який ще не зовсім ущух: така сама рівномірна хвилястість, така сама 
однаковість і такий самий неосяжний шир. І справді, земля так разюче нагадувала океан, що поет - 
хай якийсь геолог і посміється з цієї нехитрої гіпотези - мимоволі пояснив би незвичайну будову 
рівнини зміною владарювання цих двох стихій. Де-не-де з дна улоговини, широко простерши своє 
голе гілля, вставало високе дерево, мов самітний корабель; підсинюючи цю ілюзію, на туманному 
крайнебі іноді виникали округлі гайочки, ніби далекі острови в океані...»38 

Це куперівські прерії - чи степ навколо Майєрового, так само схожий на океан?! 
Закарбувалося в пам'яті і спілкування з роботящим, майстровитим сільським людом. Кілька 

імен тих, від кого Юрій переймав мудрість і майстровитість, збереглося в записах краєзнавців та 
наукових працівників музею письменника. Чабан Данило Буйлук - чудовий оповідач і «штукар». 
Панас Сало, який учив хлопця грати на скрипці. Коваль Іван Комар. Пізніше Яновський згадуватиме, 
як у дитинстві любив засиджуватися в сільській кузні, де «горіло залізо», чи в майстерні, де «пахло 
живим деревом». Видно, було йому там добре і затишно. Хлопчика тягло до майстрів, які вміють 
працювати легко й красиво. Біля них він опановував «усі норми права, моралі, чесності, добра й 
зла»39. Сестра Ю. Яновського згадувала, що Юрій і сам «мав хист майструвати, випилювати 
лобзиком полички, рамки та інше», що він «любив длубатися в землі, ходити біля рослин». Трохи 
згодом, бувало, навіть шив своїм сестрам нехитрі, але «гарні, зручні і... модні туфельки з матерії». 
Ще через якийсь час навчився «зі смаком, своєрідно, гарно, з творчою вигадкою вишивати»40. 

У такий спосіб реалізувалися перші художні потреби хлопчика, якого приваблювало все 
красиве, зроблене добротно і з душею, «на совість»... Акуратність і майстровитість залишаться з 
Яновським на все життя, стануть рисою стилю його письменницької роботи. Дружина розповідала: 
був «акуратним до педантичності». Суворо регламентував робочий день. Керувався принципом: 
«Жодного дня без рядка». Картонна картка з цими словами стояла на книжковій гірці як нагадування 
про раз і назавжди прийняте правило. На робочому столі, вкритому плахтою, панував бездоганний 
порядок. Любив гарні блокноти, олівці і особпиво книжки. Писав Юрій Іванович на довгих, акуратно 
нарізаних аркушах, причому завжди однією й тією ж старою пар- керівською ручкою,.. 

 
3. 

 
У Єлисаветграді Юрій Яновський прожив цілих тринадцять років - з 1909-го до 1922-го. Тут 

він закінчив те саме земське реальне училище, в «соняшних коридорах» якого його й бачив Женя 
Маланюк. Тодішній Єлисаветград - це повітове місто Херсонської губернії, засноване в середині 
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XVIII століття. У XIV томі «Полного географического описания нашего отечества», що вийшов на 
початку XX ст. під загальним керівництвом знаменитого мандрівника П.Семенова-Тян-Шанського, 
про Єлисаветград сказано, що згідно з переписом 1897 р. населення його складало 61,5 тис. жителів. 
Серед них - 35 тис. православних і біля 24 тис. іудеїв. 

«У місті, - фіксували учасники експедиції Імператорського Російського Географічного 
Товариства, - до 10 православних храмів, у тому числі шестипрестольний Успенський собор, дві 
єдиновірчих церкви, римсько-католицька, лютеранська, єврейська синагога і понад десяток 
молитвенних будинків; є міська (всередині фортеці) і земська лікарні, біля 40 навчальних закладів, в 
тому числі дві гімназії (чоловіча й жіноча), земське реальне училище, духовне, юнкерське 
кавалерійське, талмуд-то- ра та ін., біля десятка книжкових лавок, крім земського книжкового 
складу, кілька друкарень і шість бібліотек. У місті діють окружний суд, відділення державного банку 
і міський громадський банк. Торгових підприємств у місті нараховується біля 525 із загальним 
річним обігом до 10 млн. рублів. Крім того, в Єлисаветграді збираються чотири ярмарки; ведеться 
значна торгівля хлібом, який відправляється звідси переважно в Миколаїв, а також вовною, яку тут 
сортують, миють і відправляють у Лодзь. Фабрик та заводів нараховується біля 200 з виробництвом 
товарів на суму понад 6,5 млн. рублів. ...Місто відзначається великим благоустроєм. Боно має широкі 
мощені вулиці, бульвари з тополь та білих акацій, сквери, парки, добре обладнано водогін, 
освітлення, телефони, а також трамвайне сполучення. Краща вулиця міста - Велика Перспективна»41. 

Автори «Полного географического описання» визнавали, що своїм благоустроєм 
Єлисаветград вигідно відрізнявся «не тільки серед повітових міст Новоросії, але і в ряду інших 
повітових міст Росії». Це був якраз той Єлисаветград, що його Юрій Яновський щодня бачив у часи 
свого дитинства і юності. Невдовзі після війни з гітлерівською армадою він запише в щоденнику: «Я 
пам'ятаю цей чистенький, охайний, затишний Єлисавет. Багато інтелігенції, творчої, сильної. А зараз 
- нема»42. 

Справді, в 1946 році, коли Ю. Яновський після довгої розлуки побував у рідному місті, все 
вже виглядало по-іншому, Б часи «войовничого атеїзму» 1930-х злетіли в повітря храми. Не стало 
шестипрестольного Успенського собору - в нього влучила німецька бомба. Дві війни, голодомор, 
репресії спустошили Єлисаветград, у якого після революції кілька разів відбирали історичне ім'я (в 
1934-ому він став Кіровоградом - начебто «на вимогу трудящих»). «Вилетіли з міста люди, - з сумом 
писав Ю. Яновський, - сильні, великі, значні, талановиті, багато їх. 1 зосталась розвалена страшна 
хата...»43 

Смуток цих слів тим глибший, що в пам'яті залишався жити Єлисаветград-Байгород, той 
самий, який розлігся на річці головою до сходу. Місто, схоже на прекрасну дівчину... Коли почалася 
перша світова війна, Івана Яновського мобілізували до війська. Повернувся додому він аж у 1917-
ому Купив у Єлисаветграді будинок навпроти фортеці (Кріпосна площа, 25), - і тепер усі Яновські 
жили разом. Якщо спуститися до Інгулу, обов'язково опинишся біля церкви святого Володимира, яку 
в Єлисаветграді називали Грецькою. 1880 року в ній хрестили Володимира Бинниченка. Праворуч 
від церкви - дорога, яка поведе в Компаніївку, потім на Бобринець і далі на Миколаїв, Одесу... 

Перебігши містком через Інгул, Юрій прямував до «реалки» - земського реального училища. 
Минав будинок Нейгаузів, осторонь залишав гарний особняк Шимановських, на хвильку зупинявся 
біля театру, на сцені якого іце зовсім недавно виступали єлисаветградські корифеї (будинок одного з 
них, Івана Тобілеви- ча, - усього за кілька кварталів від Яновських). І ось нарешті, трохи нижче від 
залізничного вокзалу, й саме училище... Хворобливий, фізично тендітний, але й життєрадісний, аку-
ратний, скромний до сором'язливості, Юрій Яновський мав репутацію гарного учня. 
Єлисаветградська «реалка» була, без перебільшень, блискучим навчальним закладом. Там викладали 
прекрасні педагоги. Мало училище свій археологічний музей, яким опікувався історик Володимир 
Ястребов, постійний автор «Киевской стариньї», добру бібліотеку, клас живопису, метеорологічну 
станцію. І ще мало учнів, які, вирісши, уславлять і себе, і свою aima mater. Варто лишень сказати, що 
«реалку» в різний час закінчували Микола Садовський і Панас Саксаганський, Євген Чикаленко і 
Олександр Тарковський (дід славетного кінорежисера і рідний брат дружини драматурга Карпенка-
Карого Надії), Генріх Нейгауз і Кароль Шимановський, Гнат Юра і Євген Маланюк... З Маланюком 
Яновський навчався водночас, тільки ходили вони в різні класи: Юрій - у перший, Євген - у шостий... 
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4. 
 

У тому вчора ще «чистенькому, охайному, затишному Єлисаветі» перед очима Юрія пройшли 
страшні події 1917-1919 років. Єлисаветград перетворився в степову «столицю» громадянської війни. 
Які тільки війська не захоплювали місто! З училища Юрію не раз доводилося повертатися додому 
під свист куль, вибухи снарядів, гуркіт бойових тачанок. На майдані навпроти Грецького собору, як у 
калейдоскопі, змінювалися отамани й командири. Махно, Григор'єв, червоні. Шкуро, Маруся 
Никифорова... Бої на вулицях міста були повсякденням. 

Історію Єлисаветграда часів Української Народної Республіки ще належить дослідити. Поза 
всяким сумнівом, вона ховає багато несподіванок і суттєво відрізняється від тієї версії, яка була 
прийнята в радянській історіографії. Вважається, що більшовики захопили владу в місті в лютому 
1918 року Проте після проголошення Брестького миру Центральна Рада покликала на допомогу 
кайзерівські війська. Хаос посилювався. Німці ось-ось мали увійти в Єлисаветград. Ревком 
евакуювався. Після відступу червоних меншовики, есери й кадети створили «Тимчасовий комітет 
Революції». Але невдовзі нагадала про себе отаманша Маруся Никифорова, яка тепер воювала на 
боці червоних. Тимчасовий комітет віддав наказ захищати місто від загонів Марусі, які тут уже мали 
репутацію анархістських. У районі залізничного вокзалу почався бій, який тривав три дні. Закінчився 
він поразкою отаманші і створенням Ради, в якій тон задавали меншовики. А 21 березня 1918 року до 
Єлисаветграда увійшли німці. 

Ці епізоди варті уваги, оскільки події, пов'язані з повстанням єлисаветградців проти Марусі 
Никифоровой згодом ляжуть в основу сюжету повісті Ю. Яновського «Байгород» (1927). «Письмен-
ник описав те, що відбувалося на наших очах, - свідчить сестра Яновського. - Повстання 
революційно настроєних городян. Отаманша Маруся - опецькувата, зла, опухла від пиятики. Бої на 
вулицях міста. І саме місто...». 

Є в Яновського і новела, назва якої теж нагадує про події 1918 року: «А потім німці тікали». Б 
ній ідеться про селян, які перешкоджають німцям вивозити за кордон українське зерно. Так було: 
відступаючи, кайзерівці відправляли до Німеччини ешелони, наповнені інтендантським майном, а 
також трофейними скарбами. На ешелони нападали численні «батьки». Був серед них і штабс-
капітан Микола Григор'єв, який організував у селі Берблюжка загін у 120 чоловік, озброєних 
обрізами, вилами й сокирами, розбив охорону одного з ешелонів, - і з того почалася його «епопея», 
яка завершиться для Григор'єва в липні і 919-го, коли в селі Сентове його застрелять махновці. У 
Єлисаветграді про все це добре знали, адже і Берблюжка, і Сентове - майже поруч... 

Чимало епізодів з історії «армії» Григор'єва оживе на сторінках перших новел Ю. Яновського 
та його роману «Чотири шаблі». Завдячувати тут слід Юрієві Тютюннику, в 1919 році - начальнику 
штабу Григор'єва, потім - генерал-хорунжому армії УНР. Яновського доля зведе з ним у Харкові та 
Одесі в 1925-1927 роках. Тютюнник багато чого розповість молодому письменнику про свої парти-
занські походи часів громадянської... 

У квітні 1919-го Григор'єв під червоним прапором здійснив рейд на південь і звільнив від 
французів та греків Херсон і Одесу (за що був нагороджений орденом Червоного Прапора). Кава-
леристи Григор'єва з'явилися на Дерибасівській. По Пушкінській у відкритому автомобілі їхав сам 
отаман-переможець, вітаючи одеситів. 

22 квітня він прибув до своєї «столиці» Верблюжки, зустрівся там з командуючим 
Українським фронтом більшовиком В. Антоновим-Овсієнком. Антонову довелося вислухати у 
Верблюжці чимало нарікань від селян. Передусім - на продрозверстку, на дії «чужих» (московських) 
продзагонівців. 

Через кілька днів проти більшовиків збунтувався й сам отаман. Село підтримувало його, 
оскільки Григор'єв обстоював есерівське гасло «Земля - селянам!». Проте потрібні були сильні 
союзники. Тому в липні 1919 року у с. Сасівка під Компаніївкою отаман Григор'єв зустрічається з 
батьком Махном і укладає з ним союз, - як виявиться, зовсім нетривкий. Махно відгуляє в Піщаному 
Броді весілля, а далі, запідозривши свого «союзника» в тому, що той має таємні контакти з 
денікінцями, розправиться з ним (29 липня). 

Виграли від того, звичайно, більшовики. По суті, їм вдалося використати і Махна, і Григор 
єва, а заодно й суперечності між ними. 

У вересні 1919-го Єлисаветград із двох боків затиснули війська білого генерала Слащова і загони 
Махна. Чекали свого шансу й червоні... (Кілька епізодів тієї пори можна відшукати в 
автобіографічному романі В.Сосюри «Третя Рота»). 

1919 року, в розпал воєнної веремії, Юрієві Яновському довелося добиратися до Одеси, де 
його чекала ще одна операція. У лікарняній палаті Юрій переслухав чимало розповідей 
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дофінівського рибалки Мусія, і серед них - історію врятування артільної шаланди «Ластівка». 
Гостював він і в самій Дофінівці, де познайомився зі старим Половцем, сини якого воюють під 
різними прапорами... Все почуте й побачене оживе згодом у тих же «Вершниках»... 

У «подвійному колі» класових та національних протистоянь розгорталася колосальна 
історична драма, драма України, і Яновсь- кий-художник згодом відтворить її у сповненій символіки 
сцені бою братів Половців під Компаніївкою (роман «Вершники»). 

А 1920 року на Єлисаветградщині з'являться загони генералів Павленка й Тютюнника: 
керівництво УНР сподівалося на успіх Зимових походів... У мемуарах Ісака Мазепи є згадка про те, 
як у квітні 1920-го він із метою координації дій Галицької та Наддніпрянської армій пробирався до 
Єлисаветграда. «За всю нашу подорож від Умані до Єлисавета (коло 160 кілометрів) ми не зустріли 
ні одного подорожнього чи то пішого, чи на возі. Неначе в якійсь пустелі всі шляхи були мертві». 

Громадянська війна виснажила, знекровила Україну... 
Але життя брало своє. І тут ми натрапляємо на дивовижний епізод, у якому відбилися разючі 

контрасти тієї пори. Восени 1920 року у подорож по Україні вирушила капела Кирила Сте- ценка! 
ЗО вересня її літописець Павло Тичина зафіксував у своїй »хроніці»: »Ще сдна станція - і Єлисавет 
видно. Унизу синіє. Заводів багато. Церкви уродили теж». Цілий тиждень капела виступала з 
концертами у місті Юрія Яновського. Війна ще не закінчилася, і записи Тичини це виразно свідчать. 

«Місту зараз непереливки. Єлисавет на осадному стані, рев- ком розпущений, і на його місце 
обрано «п'ятьорку»... Про самий Київ поговорюють, що він оточений...» 

«На базарі дуже дорого. Але багато чого є...» 
«Єлисавет, місто зі стотисячним населенням, ніяких розваг не має. Всі театри, кінематографи 

закриті...» 
«Кавалерійські школи справа і зліва площу оточують. На площі дротом участок 

загороджений: могили. Нас зустрічає один із учителів бурси. Він же розповідає, що тут похована 
Маруся Ни- кифорова. На деяких могилах трава вже висока...» 

А ось про концерт, «присвячений найкращим сучасним музикам - Кошицю, Пеонтовичу, 
Степовому й Стеценку»: «Концерт, як звичайно, закінчується «Заповітом». Вся зала слухає стоячи. 
Якийсь солдат не тримає під козирок. Підходить до нього курсант і каже держати під козирок. Гой 
виконує...» Мине кілька років, і Тичина з Яновським, познайомившись, стануть близькими друзями. 
Важко уявити, що тема «гастролей» капели Стеценка в Єлисаветграді не виникала в їхніх розмовах... 

 
5. 

 
Побачене й пережите в роки єлисаветградської юності не відпускало його довго. Микола Бажан 

писав, що в ті часи Юрій був «ошелешеним споглядачем» усього, що відбувалося в Єлисаветграді. 
Мабуть, Лновський 1919 року і справді багато чим був схожий на свого Кіхану з «Байгорода» - 
заглибленого в хмари фантазій романтичного юнака, якому хочеться бути сильним, благородним 
лицарем як у любові, так і в боротьбі повсталих байгородців. Ідеалізм Кіхани, проте, раз у раз 
наштовхувався на грубу реальність. Серед мілітарного безуму, натовпів мародерів, переляканих 
обивателів він справді мав виглядати як ідальго. 

А любов... Перше кохання Юрія Яновського зародилося саме тоді, коли довкола гриміла 
громадянська війна. 

... 1992 року мені пощастило зустрітися в Кіровограді з П.М. Перекрест та М.С. Плахотіною, які 
на початку 1920-х дружили з сестрою Юрія - Оленою Яновською. Згадували вони й Галю Моска- 
лець, Юрину першу любов. їй судилося довге життя, яке вона завершувала в Москві: слід Галини 
Москалець губиться аж у 1990-х роках... 

1919 року Ю. Яновський із золотою медаллю закінчив реальне училище. Але що мав робити 17-
річний юнак далі? Громадянська війна сягла апогею. Володимир Сосюра, якому за короткий час до-
велося побувати і серед синьожупанників, і в лавах червоних, у лютому 1919-го написав на станції 
Знам'янка вірш без назви, сповнений гіркоти і докорів на адресу української нації. 

Ми любим на словах буть сильними душею, 
Ми любим на словах кохати рідний край. 
1 кров'ю обливати власною своєю 
Борні безкрайній шлях, борні німий одчай... 
Навкруги лиш танки ганьби і злої долі І божевільний плач зеленовійних мрій, 
Коли ж зійде зоря блакитноокій волі, 
Коли ж, коли ж, о Боже світлий мій! 
Невже нема у нас хоч трошечки чесноти, 
Невже усе слова, одні слова й слова. 
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Все ужча круг журби, все ужча круг турботи... 
І плаче тихий сон і кров'ю залива. 
А хмари все пливуть... не було й немає Від нас хоч краплі діл... І стине чорний гай. 
Оттак ми на словах за волю бій звершаєм, 
Оттак ми на словах кохаєм рідний край. 

 
«Не було і немає від нас хоч краплі діл...» Пізніше (1929) про історичну нереалізованість 

українців говоритиме в романі Ю.Яновського «Чотири шаблі» загадковий чернець: «У вас добре 
вміють тільки умирати...» 

Втім, у 1917-1919 роках Яновський був ще надто юним, щоб мучитися болісними внутрішніми 
колізіями, викликаними роздумами над примхами національної вдачі й історії. Якийсь час працював 
в адміністративному відділі повітового виконкому, в уп- родкомі, повітовому статистичному бюро. За 
ті два роки йому багато чого довелося побачити. Юрієві розповіді про єлисаветградську молодість 
пізніше переповість у своїх мемуарах Микола Бажан, згадуючи »тривожний, сповитий курявою 
походів і боїв, застелений димами вояцьких бівуаків і чорно-багряних пожеж єлисаветградський 
степ», яким Юрій ходив і їздив «то з текою повітового статистика, то з портфелем продагента, то з 
каламарем писаря ревтрибуналу»44. «Ласкавоокий і задумливий мандрівник по бойових дорогах 
Єлисаветградщини» і справді на власні очі бачив епічну картину великого розлому життя: у блискові 
шабель і стрілянині кулеметів, у майорінні різнокольорових прапорів, у погромах єврейських 
крамниць і домівок, у кривавиці взаємного нищення братів-українців, кожен із яких фанатично 
насаджував «свою правду», у конанні поверженої імперії поставав якийсь невідомий, принадний і 
моторошний водночас новий світ, який обіцяв стати світом соціальної справедливості й національної 
волі... 

Юному Яновському здавалося, що історія в корчах мук народжує якийсь небувалий епос нового 
часу. Недаремно ж головні книги Яновського - про громадянську війну. І низка ранніх новел, і 
«Байгород», і «Чотири шаблі», і «Вершники»... 

P.S. В автобіографії 1952 року, призначеній для публікації у двотомнику «Советские писатепи. 
Автобиографии», Ю. Яновський написав, що народився він «у Єлисаветграді на Україні. В 
багатодітній сім'ї було дев'ятеро дітей. Батько - походженням із міщан Спизаветграда, 
малограмотний, мати - із селян, освіта - двокласна («Советские писа- тели. Автобиографии». У 2 т. 
-Т.2. - М„ 1959). 

У деталях Ю. Яновський злукавив. Ми вже знаємо, що народився він не в місті, а в селі; що 
батько його мав землю; що мати крім двох класів ЦПШ мала ще й освіту, здобуту в Чигиринському 
монастирі... Юрій Іванович Яновський, якого понад 20 років товкли і м'яли у«ступі» сталінського 
режиму, надто добре знав, чого можуть коштувати людині деталі її біографії... 

 
 

Стор. 37-39 
 
«Під час вакацій Юрій приїздив додому, в Єлисаветград. Там його чекали батьки, сестра Льоля 

(Олена), його і її друзі... Маленькі скалки тих днів - у спогадах моїх кіровоградських співрозмовниць. 
 

Л.М. Перекрест: «Передусім, це був не Юра, а... Гриша. Так його називали дома. Я 
познайомилась з ним десь у 1923-му чи 1924-му році. Вчилася я тоді в кооперативному технікумі. 
Льоля - у педагогічному технікумі. Якось мене запросили на зустріч Нового року до Галі Москалець. 
Від своєї подруги я знала, що там буде і Гриша Яновський, студент Київського політехнічного 
інституту. Знала, ще він поет. Трохи пізніше дізналася, що в Гриші з Галею - любов. 

Він був дуже красивий. Весь у маму, Марію Мусіївну. Вона була високою гарною жінкою. 
(На маму була схожа і Тая, молодша сестра Гриші. А в Льолі риси зовсім інші). 

Одягнений Гриша був у синій кожух з каракулевим коміром, недуже модній шапці... 
Враження? Скромний, сором'язливий... 

Про те, що Галя була любов'ю Юри, я дізналася від самої Галі. Вона, здається, 1904 року 
народження. Казала, що вони часом гуляли разом, ходили на вали (фортеці - В.П.) ...У той час, 
знаєте, особливого інтиму не було. Сказати, що Галя - це його перша любов, я теж не можу. Батько її 

                                                           

44 Бажан М. Думи і спогади. – К., 1982.- С.13. 
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був директором «Селотехніки». Згодом його перевели в Київ. Тепер (1992 рік - В.П.) Галя живе в 
Москві, їй 88 років. Ми часом обмінюємося листами, поздоровленнями.. 

У Яновських ми зустрічали свята - хрещення, пасху, Новий рік, різдво. «Раз в крещенский 
вечерок девушки гадали...» Отак і ми. Хлопців з нами не було. Часом запрягали віз і їхали кіньми 
Яновських у Злодійську балку за фіалками. Я була за кучера. 

Обстановка у квартирі Яновських була проста. Я пам'ятаю три кімнати: велику - вітальню; 
просто від входу - кімната Льолі і Таї, а зліва - їдальня, де ми збиралися. 

Десь я зустрічала, що батько Яновського був у КНС - комітеті незаможних селян. По-моєму, це 
далеко не так. У них були коні, батько займався якимись перевозками... 

Коли у Льолі був день народження (у травні), то можна було наїстися морозива скільки 
захочеш. Ми навіть частенько залишалися там ночувати... 

До 1926 року я зустрічала Гришу (Юру) разів 3-4. Коли він приїздив додому, то казав Льолі: «А 
чого це не приходять твої дівчата?» І тоді нас запрошували. Різали гуску, варили холодець, і ми 
всідалися за столом. Гриша був єдиним представником чоловічої статі. Ми вправлялися перед ним у 
всяких дотепах, а він мовчав. Сидів і усміхався. 

Коли Юра навчався в Києві, він почав друкуватися. У зошиті Галі Москалець я колись читала 
його жартівливі, для вузького кола друзів, вірші... А потім почали з'являтися його невеликі 
оповідання...». 

 
М.С. Плахотіна: «Я вчилася в гімназії разом з молодшою сестрою Яновського - Таєю. А потім, 

коли гімназія була закрита, ми разом ходили в шосту школу. 
У Яновських двір був дуже маленький, весь зайнятий під господарські приміщення. Я часто 

бувала в їхньому домі в середині 20-х років. Льоля тоді навчалася в педагогічному технікумі, я теж. 
Самого Юру я мало знала. Так виходило, що коли я бувала в них, його не було. Яновські з 

великою гордістю говорили про Юрія. Бони раділи його успіхам, і коли Юра приїздив додому, в 
Єлисаветград, - це було велике свято. Різалися гуси, пеклися пироги, скликалися всі приятельки 
Льолі... Відзначався його приїзд. 

Коли я бувала дома в Яновських, Марія Мусіївна, мати Юрія, постійно клопоталася на кухні. В 
них була велика сім'я, але кілька дітей рано померло. Я знала тільки Олену, Таю і Миколу (пізніше 
він жив у Мінську). Микола тоді був ще хлопчиком років дванадцяти. Я запам'ятала, як він забігав у 
дім - у шапці, одне вухо шапки донизу, друге догори, розпашілий. 

Тая в середині 20-х закінчила торгово-промислову школу і десь працювала. Потім вона вийшла 
заміж і виїхала в Москву. В неї було двоє дітей - син і дочка Рада. Рада Громова, племінниця Юрія 
Яновського. Я з нею листуюся, колись вона була в мене в гостях. Дуже цікавиться всім, що пов'язано 
з Юрієм, з родом Яновських. 

У спогадах про Юрія пишуть, що батько його був робітником заводу «Червона зірка». Може, 
спочатку, коли він тільки приїхав до Єписаветграда, він і працював на цьому заводі, але коли я 
бувала в Яновських, то в них були вантажні майданчики у дворі, були коні, були робітники на цих 
майданчиках... Виходить, Яновський-батько був комерційною людиною... 

В їхній дім приходило багато молоді. Це була надзвичайно гостинна сім'я. У правій половині 
будинку жили Вільчинські. Вільчинська  - сестра Юрієвого батька. З її молодшою дочкою, 
Олександрою, я дружила. Ці дві сім'ї жили у великій дружбі. А навулиці Верхній Биковій мешкала 
сім'я Петра Яновського, Юрієвого дядька. Пізніше його репресували...» 

 
Петро Яновський став жертвою наклепу: його звинуватили у причетності до вбивства фінагента 

десь біля Майєрового. Юрієва сестра згадувала, що ця подія так вплинула на батьків Галі Москалець, 
що вони заборонили дівчині листуватися з Юрієм. Олександрові Грищенку, який був своєю людиною 
в колі «Семенко- Яновський - Довженко - Куліш», теж запам'яталася ця метаморфоза в ставленні Галі 
до Юрія. Спогади О. Грищенка «І пішли ми за ними», датовані 1966 роком, довгий час зберігалися в 
Нечаївському музеї Ю, Яновського (в цій книзі вони друкуються вперше). Писалися вони, 
безперечно, на основі безпосередньо пережитого, або ж почутого з вуст самого Яновського. Ось 
цікава деталь: перша книжка Юрія Яновського мала вийти з присвятою «Г.М.», але раптова зміна, що 
сталася з Галею Москалець, так вразила його, що він, присвятив «Мамутові бивні» «великому 
Києву..» 

 
*** 
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С. 140, 141 
 
Олександр Гришенко 
 

І ПІШЛИ МИ ЗА НИМИ… 
 
«Під час цих читань ми багато бесідували. Мене цікавили витоки цієї класики. Я з великим 

інтересом дізнався, що ці джерела йдуть з юності письменника. У 1918-1919 роках Яновський був 
бійцем єлисаветградської сандружини. Мені, учасникові громадянської війни, добре відомо, що це 
таке. Це - під кулями підбігти до пораненого, що впав на голій місцині, ризикуючи життям, 
перев'язати його і відтягти в безпечне місце. Сандружинники гинули. Яновський лишився живий, хоч 
смерть не раз дихала йому в лице. 

Якось він згадав такий епізод. 1919 рік, у Єлисаветграді голод. Лікарні забиті пораненими, 
тифозними, а годувати їх нічим. У приютах повно сиріт, але як нагодувати їх? І тут вихід знайшли 
робітники міста. Вони виготовляли на заводі Ельворті плуги, борони, відра, сковорідки, сокири, 
каструлі та інше господарче причандалля, а сандружинники везли все те на село і міняли на хліб, 
картоплю, борошно, сапо, пшоно. Брали для обміну і одежу, конфіско вану в буржуїв. Продукти 
ділилися таким чином: більша частина йшла в лікарні та приюти, а решта - робітничим сім'ям. Іноді 
разом із продуктами привозили і вбитого сандружинника. Іноді гинув увесь продовольчий загін. 

Одного разу Яновський разом зі своїм другом Михеєвим повезли міняти вироби і одежу в села 
Першозванівку та Завадівку. Поверталися вони з добрим вантажем, на підводі. Коли в присмерку 
проїздили Набокову, їх перестріла банда, що силоміць зупинила коней. 

-А, червонопузі. їсти захотілося? Зараз ми вас нагодуємо. 
Яновський потягся був до гвинтівки, що лежала під сидінням, але просто в груди йому вперся 

багнет: 
- Не ворушись, бо прохромлю. 
Яновський зрозумів: зараз їм розпорять багнетами животи і напхають туди зерна - саме так 

розправлялися бандити з продза- гонівцями. Але в цю мить підхопився на ноги Михеєв - він тримав 
у руках гранати: 

- Відступіться, бандюги, бо й себе підірву, і вас. 
Бандити відступили. 
- Тю-тю, - криво посміхнувся котрийсь. - Ми пошуткували, а вони... 
- Опусти зброю! - крикнув Михеєв. Яновський смикнув за віжки, підвода рушила, а Михеєв 

продовжував стояти за спиною в друга з гранатами напоготові. Саме назустріч їхала гарба з соло-
мою, що порівнялась із продзагонівцями, і бандити не змогли стріляти з віддалі.... 

Таких епізодів у Яновського було чимало» 
 

Уривок із спогадів Олександра Гришенко. Березень 1966, м.Боярка.  
З фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. 
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      З книги «Чечелівський монастир                

в документах і спогадах»45. 

            

         

     

 

 

 

 

 

 

 

Тут варто зазначити, що згідно з оновленим у квітні 1902 року Положенням про церковні 
школи відомства Православного сповідання (Херсонськие епархиальные ведомости, 1902, № 9, с. 
143-155) на навчання в такі школи могли прийматися лише діти, яким на час вступу виповнилося не 
менше 8 років (там же, с. 149).  

І навіть якщо малий Григорій (Юрій) Яновський у свої 6-7 років, поки батьки проживали у 
садибі Ткаченків при Малій Чечеліївці (до переїзду в Красновершку), ще не міг бути зарахований на 
навчання, а лише бігав до монастирської школи, сам факт, що це відкарбувалося у його пам'яті, на 
сьогодні має непересічне значення для відтворення забутих сторінок історії як села Великої 
Чечеліївки, так і діючого тут монастиря. Досить майстерно про дитячі роки Юрія Яновського, 
проведені в селі Чечеліївці, описано в нарисі Григорія Гусейнова "Кузня на околиці", опублікованому 
в його літературно-художньому виданні "Тіні забутого парку. Малюнки з уяви" (Львів: Видавництво 
Старого Лева, 2007, частина перша, с. 198-214). 

                                                           

45
 Чечелівський монастир в документах і спогадах / упоряд.: А.В.Пивовар,  А.С.Гуменюк, Є.М.Гуменюк.-Київ: 

Академперіодика,2019.- 432с.   



 54 

 

 

     

       Юна Меланія Ткаченко з батьком Павлом Петровичем 
Ткаченком на фото другої половини 1860-х років із 
сімейного зібрання Л.Г. Босої (Ткаченко), с. Білозерне – м. 
Київ. На звороті – відбиток штемпеля з надписом: 
Фотография Н.Г. Мозгового в  Чигирине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На цьому місці був Чечелівський монастир 
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Із згадок про Юрія Яновського в художньо-документальному життєписі Григорія 
Гусейнова "Господні зерна" 

 
 – Мої герої, – казав Юрій, – це переможці озброєної до зубів десантної армії союзників в 

Одесі 1919 року. Це гордий і неупокорений південь, причорноморський степ, що породив таких 
феноменів, як Махно й Григор’єв'.  

Думав про це, й коли вчергове їхав старовинним шляхом через Братолюбівку, Куцівку 
(праворуч путівця, одразу за станцією, помітно розорана могила, біля якої, за переказами, григор’ївці 
1919-го проводили людні зібрання). До Верблюжки звідси не більше трьох-п’яти верст. У 
Яновського: ''Рівний прекрасний Херсонський степ. Людина, що народилася в степу, живе просто на 
землі, відчуває себе на ній і над собою небо, й ніякої  меблі. А люди в горах, у місті, в лісах ніби 
народилися в квартирі й поміж ними й землею є мебля…'' Й ось, щойно від’їхали від Куцівки в бік 
Кіровограда, помічаю вказівник: Велика Чечеліївка, один кілометр.  

Чекай… Але ж цю назву я десь уже зустрічав. У книжці Володимира Панченка "Морський 
рейс Юрія третього" (Кіровоград, 2002). Звідси, з Великої Чечеліївки, родом мати Юрія Івановича 
Яновського, Марія Мусіївна Здорик (Яновська). "Син Юрко народився в Івана та Марії Яновських 14 
(27) серпня 1902 року. Священик з Обертасового (село неподалік Нечаївки – Г.Г.), де хрестили 
немовля, дав йому ім’я Григорій, але дома хлопчика називали Юрієм, начебто з легкої руки діда 
Миколи. Материн батько, Мусій Здорик, мав не такі вже й малі земельні володіння неподалік 
залізничної станції Долинської. Частину землі він згодом продав, і на них розбили відомий 
дендропарк "Веселі Боковеньки".  

Останнє твердження доволі сумнівне, але те, що Юрій Яновський, уже знаним літератором, 
щонайменше тричі побував у паркові (востаннє по війні, в 1945-му), відомо з багатьох джерел, 
зосібна зі спогадів Юрія Смолича та Ігоря Муратова, нарисів самого Яновського.  

 
Григорій Гусейнов. Господні зерна. Художньо-документальний життєпис. К.: Український 

письменник, 2011, с.47-48.  
 
Пунктирні родовідні записи Яновського проставляють майже всі наголоси в його біографії, 

відповідають на більшість спірних питань. І можна лише дивуватися, як після цього дослідники (ясна 
річ, з найкращих міркувань) зуміли все заплутати (а щодо Чечеліївки, то назва ця, пригадується, крім 
щоденникових записів Яновського, звучала й у популярному радянському фільмові).  

 
Там же, с. 49.  
Юрій Яновський – це ще й історія григор’євщини (тепер можна про це казати), де 

провідником для письменника став Юрко Тютюнник. Водночас історик Ярослав Тинченко 
стверджує, що й шістнадцятирічний Юрій Яновський у часи визвольних змагань був добровольцем-
кавалеристом. З думкою про це й звертаю з Кіровоградської траси в бік Великої Чечеліївки. Осіння 
дорога біжить повз колишні колгоспівські ферми. Одноповерхова, червоної цегли, школа зустрічає 
нас мало не одразу при в’їзді. Вчителі спочатку з недовірою слухають мою розповідь про те, що 
Яновський у їхньому селі мешкав у діда, але варто мені лише назвати прізвище Здориків, як 
знаходяться бажаючі показати місце (тепер тут порожньо), де була їхня хата, двір, цегельня… 
Щоправда, твердої дороги в кінець села немає й нині, отож проїхати машиною не зможемо. Гаразд, 
відкладемо поїздку до весни. А поки що оглядаю залишки монастиря – при ньому була школа, тут 
малий Юрко починав науки. Слухаю я й історію села. Стверджують, що заснували його понад двісті 
п’ятдесят літ тому. Звалося спочатку Малинівкою (запам’ятаємо!). Розкинулась Велика Чечеліївка 
між балками. З трьох боків села панські садиби. А біленькі селянські хатки ніби позсувались ближче 
до вельможних будівель, що осіли у центрі. На півночі села річечка Верблюжка, вужем біжить між 
очеретів та одиноких дерев. Уже потім тут з’явилися  ставки. В селі побутує легенда про Дурну 
греблю. Пан Чечель найняв грабарів. Вони нагатили греблю й запустили в став рибу. Потім пішли до 
пана по гроші, але він не давав. Люди образилися, дістали "живого срібла" й пустили його на греблю. 
Воно пробило загату, а вода зі ставка вийшла. Так це місце й почали в селі називати Дурною греблею.  

Лідія Заболотна (1931 року народження) розповідала, що два з трьох ставків у селі влаштував 
пан Чечель, а третій (його тут називають Панченківським)46 виник ніби сам собою: на початку 1950-х 
кілька днів ішов великий дощ, справжня злива, і тоді вода піднялася. На місці ставка були 

                                                           

46 Ще раніше на цьому місці був ставок, що належав до Ткаченківських володінь. – Уп. 
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монастирські садки. Коли монастир ламали (вперше 1920-го, нібито за наказом пана Чечеля), то під 
сокиру пішли й дерева. Були в селі підземні ходи під монастирем. Недалеко, в балці, стояв колодязь. 
Якась жінка пішла вночі по воду і як заглянула в нього, то побачила Божу Матір. Вона все кинула й 
помчала додому. А пан Чечель із села після революції не поїхав. Забрали його енкавеесівці 1933 року.  

Уявляється картина: недалеко річки отара овець, що розсипалася зеленою отавою, мов 
величезні кульбаби. На протилежному березі – цегляний завод. Він належить Здорикам. Над селом 
височіє монастир – наглядає за порядком. Поставили його 1912 року (будували дванадцять літ). За 
монастирем – парк, улаштований тутешніми ченцями (чи ж не з "Веселих Боковеньок" привозили 
саджанці?). Досі збереглися алеї, обсаджені бузками. Тут же джерело – вода стікала в балку. 
Монастир був великим і гарним. Храм, будинки поблизу, сад і леваду називали монашицькою 
землею. Жили тут черниці (здебільшого), але були й монахи-чоловіки. Сонячного дня церковні бані 
видно від Єлисаветграда (місцеві казали: "Поїду в Єлисавет, хоч світу білого побачу…").  

Приходило до монастиря багато мирян. Працювала школа. Зачинили монастир у 1920-ті, а 
згодом усе поруйнували. Ще донедавна мешкали в селі Груня Дем’яненко та Оксана Оводенко, які 
жили колись у монастирі й були монахинями. Дерев’яна церква діяла в селі й до спорудження 
монастиря (потім на цьому місці побудували бібліотеку, її, як стверджують, відкрив пан Чечель, а в 
радянський час тут був гараж, ще далі – лазня; нині стоїть безгоспна споруда з вибитими вікнами). За 
іншими переказами, дерев’яна церква була на тому ж місці, де згодом збудували монастирську 
школу, – на узвишші (що правдоподібніше). Дзвенять у сільській кузні молоти (може, чечеліївських 
ковалів, а не нечаївських, як вважають і описав  Яновський? Тепер на цьому місці поселився 
директор школи. Каже: "Вигрібати залізяччя на городі вистачить іще на сто років…"). Складалася 
Велика Чечеліївка поступово, з кількох сіл – з Кривівки, Швединого (як дослідив Яворницький, назва 
засвідчує, що після Полтави тут проходили шведи), Єлисеївки; а Володимирівка (недалеко звідсіля 
був хутір Ткаченків, родичів Яновського), стала центром нового села. Тут збудував садибу пан 
Чечель (чи ж не з подільських він Чечелів? У ХVIII ст. був собі староста гайсинський полковник 
Пьотр Чечель (1754-1843). Серед інших маєтків йому належали й знамениті Самчики. Там він 
улаштував собі резиденцію. Після польського повстання (1863) Чечелі свої подільські маєтності 
втратили. То, може, їхні нащадки згодом перебралися у степи Херсонщини). Осторонь Великої 
Чечеліївки лишилося тільки сільце Широке (назва пішла від балки Широкої).  Крім Чечеля, були в 
селі пани Ткаченки, Бурченки, Маленки, Здорики. Володіли хуторами, мали землю. Садиба пана 
Ткаченка була там, де потім розмістили колгоспну тракторну бригаду, пана Бурченка – де водяна 
башта. Здорики жили в північному кінці села, поруч із цегельнею (тепер тут мешкає родина 
Бартошів). Цегла, що вироблялася Здориками, була якісною, власники мали гарні прибутки, на 
якихось зразках була позначка "З" (Здорик). І зараз ще багато такої цегли в селі знаходять. З неї 
побудовано, зосібна, школу. Будували земську навчальню в 1911-1912 роки (паралельно працювала 
школа при монастирі; розібрали її тільки в кінці 1950-х; на колишніх шкільних фундаментах стоїть 
хата Оводенка). У війну село було майже повністю зруйноване: поруч проходив фронт. "Наче 
пекло…" – розповідають люди47 . В окупацію на території колишнього монастиря був табір 
військовополонених. Тоді ж у селі німці відкрили кар’єр. Камінь у ньому добували й після війни.  

Певно згадуючи тутешні околиці, Яновський писав: "Ще – полюбив я тоді степ. Широкий, 
безмежний, розгуляний, плодовитий, багатий, бунтівливий степ. На ньому нема оман людських. 
Людина йде до вас, і ви ще здалекудалеку бачите її постать, рухи, чуєте її пісні, бо степ – не гори, бо 
степ – не ліс… Я спостеріг, що всі степовики люблять ходити. Їсти не дай, а дозволь пройтися під 
небом".  Коли Марія Здорик підросла, Мусій Семенович відвіз дочку до Братолюбівки в школу (це 
відбулося, очевидно, 1892 року; одне з приміщень школи збереглося – на горі, над селом, неподалік 
був храм; повз навчальню в Братолюбівці чи й не щодня протягом трьох десятиліть проїжджав на 
службу мировий суддя Микола Давидов; у нього серед учителів були знайомі (є колективний знімок, 
"молодий панич" час від часу зазирав сюди). За два роки (1894) дванадцятилітню Марію Здорик 
повезли в Чигиринський жіночий монастир, там вона доглядала за своєю сестрою-калікою. Програма 
навчання в монастирі передбачала викладання математики, історії, словесності, географії, 
французької мови, рукоділля… Коли через багато років Марії Мусіївні перейшли гроші покійного 
сина-письменника (Сталінська премія), вона, як переказують, віддала їх Чигиринському монастиреві.  

                                                           

47 Уже після виходу "Господніх зерен" у всеукраїнському щотижневику "Украина-Центр" під редакцією 
історика В.Даценка опубліковано цикл спогадів учасника визволення Кіровоградщини Леоніда Лисицина 
"Окопная правда о войне: от Днепра до Кировограда" з описом боїв на території Новгородківського району, в 
тому числі довкола Великої Чечеліївки (Украина-Центр. – 2012, №№ 25, 27, 28, 29, 30, 31). – Уп 
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Там же, с. 52-55.  
… Після Чигирина Марія Здорик повернулася до батька у Велику Чечеліївку. А скоро тут 

зустрічали сватів. Сергій Плачинда про це так розповідав: "Жив у степовому селі Майєровому 
Микола Максимович Яновський. Якось восени поїхав "до Єлисавета" на ярмарок – мав продати 
лошака й купити дітям взуттячко. Й покупець на жеребчика знайшовся, Мусій Здорик. Сторгувалися 
швидко. З’ясувалося, що однією дорогою й додому їм їхати. Невдовзі Яновський завітав до Здориків. 
Узяв з собою сина Івана. Чорнявий, веселий юнак уздрів там Марію – смагляву степову красуню. А за 
рік на подвір’я залетіли заквітчані коні, вдарили бубни, затирликали скрипки". Сергій Плачинда, 
очевидно, не знав, що у Великій Чечеліївці в Яновських здавна жила близька рідня: двоюрідний дід, 
уже згадуваний пан Ткаченко (з цього роду була Мелашка Ткаченко, дружина Миколи Максимовича 
Яновського). Зрештою, може, не знав Плачинда й про те, що Юрій Іванович записав розповідь Марії 
Мусіївни, – інакше до фантазій про "жеребчиків" та "бідацьке взуттячко" не дійшло б. Зрештою, й 
селянства, безземельного, почорнілого від тяжкої праці, між Здориками, Ткаченками та Яновськими 
шукати не варто. Хоча слід визнати: міф про начебто незаможних пращурів творив, підлаштовуючись 
під контекст епохи, й сам письменник. В автобіографії 1952 року Яновський писав про те, що 
народився він "у багатодітній сім’ї, батько – походженням із міщан Єлисаветграда, малограмотний, 
мати – із селян, освіта – двокласна". А вже слідом за письменником те саме старанно дублювали 
дослідники його творчості та життя: "Батько письменника був людиною здібною, але 
малописьменною й невдахою в особистому житті. Він перепробував чимало професій і, нарешті, вже 
більш постійно почав працювати на заводі сільськогосподарських машин, де виконував 
найрізноманітнішу роботу. Мати – селянка з двокласною освітою".  

Отож п’ятирічний Яновський переїхав з Нечаївки до діда Мусія Семеновича Здорика у 
Велику Чечеліївку (якраз помер у Майєровому Микола Максимович Яновський). І прожив 
безтурботно, в достаткові хлопець на берегах Верблюжки щонайменше чотири наступних роки48 . 
Тоді ж пішов у монастирську школу. Розповідала Олена (Льоля) Яновська: "Сім’я в нас була велика, 
крім мене та Юрка, ще семеро. Троє померли немовлятами. Жили в Ткаченка, брата баби Яновської. 
Юра ходив учитися до монастирської школи через річку".  

Монастир… Пан Чечель… Річка… Має бути й ще якась складова в цьому своєрідному 
степовому семантичному ряду. Й у пам’яті, ніби саме собою, – Малинівка. Так-так, саме Малинівка. 
Громадянська війна, херсонський степ, отаман Гриціан Тавричеський… Все це є в п’єсі Леоніда 
Юхвіда "Весілля в Малинівці". Датовано її 1937 роком, місце написання – Харків (може, через це 
письменник Валентин Чемерис виказав здогад, що події могли відбуватися на Харківщині, бо є "там 
селище міського типу з поетичним найменням Малинівка", а вже селищна влада взялася міф 
розробляти далі: віднедавна в харківській Малинівці влаштовуються свята – такий собі ритуал 
масових  заручин. Ні, Харківщина тут ні до чого; Малинівкою, як стверджують старі люди у Великій 
Чечеліївці, звали колись саме їхнє степове село.  

 
Там же, с. 55-57.  
Згадувала й сестра [Олена Яновська]: "Потяг до читання, до книги, в Юрка залишився на все 

життя. То – від матері. Й читати-писати його теж навчила спочатку мати. Ще в селі. Коли Юрасикові 
було шість років". Отже, перші науки мав він у селі. Й було це, певно, не Майєрове, а таки Велика 
Чечеліївка. Зрештою, й книжки могли бути так само чечеліївські, з дідівської, як знаємо, небідної 
хати.  

 
Там же, с. 84.  
А чи згадувалося колись у Великій Чечеліївці про приїзд Яновського 1935 року? Знову 

вибираюсь у село неподалік залізничної Куцівки. У школі закінчується навчальний рік, діти 
прибирають двір, поливають квіти. Їдемо на околицю, де колись було обійстя і цегельня Здориків. 

                                                           

48 ∗ Про чотири роки перебування Юрія Яновського в Чечеліївці йдеться також на сторінці 80 використаного 

видання. Проте це дещо не узгоджується з часом, коли його батьки переїхали в село Савичівку, де Юрій в 
якості першокласника вочевидь і розпочинав уже справжню шкільну науку. – Уп.  
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Розміщувалося господарство нагорі, над селом. Тепер залишилися тільки непевні ями (найбільша 
там, де глинище колишньої цегельні), жодної будівлі чи погреба не збереглося. Але ще є дорога, 
якою малий Юрко Яновський ходив до монастирської школи. Бігла стежка повз давній цвинтар. 
Тепер і його немає, тільки під якимось парканом випадково схоронилася одинока плита сірого 
граніту. Довго вчитуємося в напис на ній: "Екатерина Павловна Варпова49. Умерла 1843 г."  

 Повз двір Любові Григорівни Малич доріжка спускається до ставків (за часів Яновського їх 
не було, кладка перебігала через крихітний потічок; згадує про нього й Марія Мусіївна, мати 
письменника). Від річечки треба піднітися на доволі стрімку гору – до монастиря. Він був ліворуч. 
Проходив Юрко повз величезний льох (він зберігся), праворуч – знаменитий монастирський колодязь 
неміряної глибини (його вже немає). Згадують:  кинеш камінець і слухаєш довго-довго, аж нарешті 
чуєш – "бульк!". І вже зовсім поруч – поблизу розкішного монастирського парку з чудесними 
бузками – стояла одноповерхова школа. Вона теж не збереглася: зруйнували на початку 1960-х. Ще є 
давній льох, він був при школі (може, там зберігали саджанці). Все монастирське господарство (з 
городами, садом, келіями, хазяйськими будівлями, цілющим джерелом) бовваніло над кручею. А 
найвище місце займав головний монастирський храм. За часів школярування Яновського у Великій 
Чечеліївці монастир продовжували добудовувати. А зруйнували храм (за другим заходом) 1933 року. 
Кілька разів підкладали вибухівку, а він не завалювався. Свіжі руйновища 1935 року у Великій 
Чечеліївці довелося, очевидно, побачити і Юрію Яновському. Нині вивернуті шмаття монастирського 
фундаменту нагадують невисокі гори, покриті чагарями (коли ми ними блукали, з-під ніг раптово 
виплигнув заєць…). Так само нічого не лишилося й від дворища інших родичів Яновського – 
Ткаченків. Було воно у протилежному від здориківського кутка кінці села. Тепер це вже навіть і не 
село, а тільки непримітна балка в голому степу, дорогою на Верблюжку (ту саму, що згадується у 
"Весіллі в Малинівці"), поруч неіснуючої Володимирівки. Лише прикметні колючі кущі терників, у 
глибині яких, як розповідають, пробивається джерело, нагадують про давніх господарів цього клину. 
Колись тут дядьковою землею бігав малий Юрко Яновський. Тепер я напевно знав: про приїзд 
письменника у Велику Чечеліївку на межі літа й осені 1935 року в селі ніхто нічого не чув – он як 
замулило джерела.  

 
 
Там же, с. 115-117. 
 Не дивлячись на художньо-документальний жанр видання Григорія Гусейнова, у його 

наведених фрагментах зустрічаються не завжди перевірені, а то й надумані факти. Не виключено, що 
саме в розвиток теми причетності Юрія Яновського до сюжету "Весілля в Малинівці" автор назвиває 
село Велику Чечеліївку Малинівкою, а балку Широку, на якій розкинулися село – річкою 
Верблюжкою. Але село Малинівка, що дійсно розташоване на усті річки Верблюжи, знаходилося 
дещо в іншому місці – навпроти села Чечеліївки при Інгульці, колишнього державного поселення, що 
на рубежі 20-х років, як і казенна Верблюжка, було одним із центрів повстанського руху на території 
краю. Згодом ці села входили до Криворізької округи і про них не міг не знати автор "Весілля в 
Малинівці" Леонід Юхвід, який розпочинав свою мистецьку кар'єру саме з Кривого Рогу. Інша справа 
– згадки у п'єсі про напрямок із Малинівки на монастир і село Верблюжку, куди крутився 
відповідний шлях. В той же час варто зазначити, що видання Григорія Гусейнова до цього часу 
залишається чи не єдиним у вітчизняній літературі, де тема історії Великої Чечеліївки та її 
зруйнованого монастиря були фактично виведені із багаторічного забуття. Досить цінними 
залишаються також фотознімки села та його околиць, якими було проілюстровано перший випуск 
відповідного 8-го тому "Господніх зерен" у вже далекому 2004 році. 

 

 
 

 
 

                                                           

49
 Фактично йдеться про плиту з могили Варенової Катерини Павлівни, дочки Павла Чечеля, чоловіком якої за 

відповідним метричним записом був дивізійний лікар Дмитро Іванович Варенов. Враховуючи, що Катерина 
Варенова померла після родів у Новій Празі, вочевидь, що йдеться про її пізніше перепоховання при родовому 
маєтку. 
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Микола Гоголь і Юрій Яновський – родичі 
 

Першу згадку про рід Гоголів знаходимо в «Історії русів». 
Спекотного серпневого дня 1972 року в Нечаївці Компаніївського району на Кіровоградщині 

відбувалися торжества з нагоди 70-річчя від дня народження Юрія Яновського. У селі відкривали 
пам’ятник і літературно-меморіальний музей письменника. Серед запрошених було чимало гостей з 
Кіровограда, Одеси, Києва. Від`їжджали ми від готелю рано-вранці. В одному мікроавтобусі їхали 
Олесь Гончар, письменник-земляк Олександр Моторний, доцент педінституту імені О. С. Пушкіна 
Федір Яловий, кілька місцевих поетів і науковців. Автор «Собору», про який вже кілька років 
точилися суперечки, не промовив жодного слова. І раптом, коли автобус трохи пригальмував і почав 
повертати праворуч, Олесь Терентійович, щось уважно розглядаючи за вікном, запитав: 

— Компаніївка? Та сама? Біля якої в рідному степу зіткнулися у двобої вершники? 
— Вона, Терентійовичу, вона сама, — задоволено пояснив Моторний. — Погляньте-но: яка 

краса навкруг. Степ... «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» 
— Починається, — посміхнувся Гончар, — щаслива все-таки земля Кіровоградщини — таких 

патріотів має. Яновський оду склав степу, на весь світ уславив. Його землякам мало цього — ще й 
Гоголя на підмогу берете. 

— Беремо, Терентійовичу, беремо. А чому б і ні? Адже Гоголь теж деякою мірою наш. 
Уперше за всю дорогу ми почули, як дзвінко сміється Олесь Гончар. 
— Я цілком серйозно, — наступав Моторний. — Один мій знайомий запевняє, ніби сам чув 

від Яновського, що той одного родоводу з Гоголем. Гоголь з роду Яновських походив... 
..Тій розмові тоді я не надав жодного значення —мало про що говорять у літературних колах. 

Сам Яновський увесь час стверджував, що народився у Єлисаветграді. А бач, у Нечаївці... Але згадав 
наступного літа, коли довелося займатися скаргою одного старого мешканця Кіровограда. Він 
надіслав до правління обласної організації Товариства охорони пам’яток історії та культури листа. У 
ньому з гнівом питав: куди поділи погруддя Гоголя, колись встановлене на фронтоні будинку № 38 
на вулиці Гоголя? Пам’ять про великого письменника не бережете, обурювався автор. А Гоголь, між 
іншим, рідня Яновського, писав старий. Краще б зайнялися дослідженням питання. Бюст зняти — 
штука проста. А зняли бюст будівельники, які ремонтували будинок. Зняли та й забули поставити на 
місце. Добре, що знайшлися фахівці та не дали загинути унікальній пам’ятці нашої історії... 

 
* * * 

 
Серед представників українського духовенства, хто поставив свої підписи під Берестейською 

церковною унією 1596 року, є прізвище єпископа Пінського та Туровського Іоанна Гоголя. Служіння 
церковному культу було сімейною традицією Гоголів. 

Протягом майже ста років після того в історичних джерелах не знаходимо представників роду 
Гоголів. Вони, природно, були. Але ж не всім дано увійти в історію. Такою особою випало стати 
Остапу Гоголю. Про нього відомості є в літописах Григорія Граб’янки та Самійла Величка. Літописці 
подають цікаві історичні розповіді про довготривалу боротьбу українського народу проти іноземних 
поневолювачів. 

 Очолив ту боротьбу гетьман Богдан Хмельницький. Одним із його сподвижників і був Остап 
Гоголь — полковник подільський, а потім могилівський. У багатьох битвах прославився мужній і 
винахідливий ватажок: під Уманню і Ладижином, де були розгромлені турецькі загони, під «знатним 
градом Торговицею» (тепер у складі Новоархангельського району), у битві на Жовтих Водах. За свою 
ратну службу у 1674 році Остап Гоголь одержав дарчу грамоту на володіння селом Вільховець. Так 
рід Гоголів став поміщицьким. 

Рід продовжив Прокіп Остапович, про якого відомо лише те, що він мріяв стати польським 
шляхтичем, та так і не досяг мети. Син його Іван теж «не становив цінності» для історії. А ось в роду 
Гоголів він залишив слід, зробивши справжній фамільний переворот. Продовжуючи наміри батька, 
Іван намагався будь-що пробитися в шляхту. Бо польські магнати, які захопили на той час 
Правобережну Україну, жорстоко гнітили місцевий народ, не визнаючи його політичних і 
національних прав. Іван вважав за краще бути паном, ніж холопом. 

Ім’я Іван перекреслювало надії на шляхетство: Іван — значить, русин, бидло. Тому невдовзі 
Іван «перекроївся» на польський лад — став Яном. Але прізвище Гоголь теж нічого доброго не 
обіцяло. І тоді новоспечений Ян міняє його, додавши на польський зразок до свого імені закінчення  -
овський. Отже, Гоголь стараннями Івана перетворився на Яновського. 
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Від сина Яна Дем’яна родовід Яновських пішов двома паралельними лініями. Одну з них 
започаткував син Дем’яна Панас — секунд-майор, який служив у Миргородському полку. Він 
виявився вдячним нащадком, відновивши у своїй гілці прізвище Гоголів. Щоправда, з приставкою: 
Гоголь-Яновський. 

Тут треба відзначити, що подвійне прізвище зберігало ще кілька поколінь роду. У тому числі 
й Микола Гоголь. У журналах Ніжинської гімназії, де вчився майбутній письменник, скрізь його 
прізвище пишеться Яновський. Усі — і викладачі, і товариші — тільки так його й звали. В атестаті, 
виданому після закінчення гімназії у червні 1828 року, прізвище юнака вказано Гоголь-Яновський. 

А ось у лінії, започаткованій Кирилом, подвійне прізвище вже не використовувалося. Всі 
подальші покоління роду, аж до Юрія включно, були тільки Яновські. 

На початку шістдесятих років Панас одружився на Тетяні Семенівні Лизогуб — представниці 
давнього українського козацько-старшинського роду. У придане секунд-майор одержав від 
заможного тестя дорогий подарунок — хутір, заснований Семеном Лизогубом на землях Нової 
Сербії, утвореної царським урядом на території, що пролягла від Дніпра на сході до Синюхи на 
заході, від Інгулу та Інгульця на півдні до Великої Висі та Омельника на півночі. З Лівобережної 
України сюди було переселено тисячі людей, особливо з Полтавщини. На карті сучасної 
Кіровоградської області знаходимо десятки сіл, хуторів, заснованих вихідцями з Полтавської 
губернії. Найбільше їх виникало на території нинішніх Устинівського, Бобринецького, 
Компаніївського районів. Назва райцентру Новомиргород, села Полтавки — тому яскраве свідчення. 

Одержавши хутір, Панас Гоголь-Яновський назвав його іменем коханої дружини — 
Тетянівкою. А щоб і себе увічнити на землі, утворив на зразок свого прізвища подвійну назву хутора 
Тетяно-Майорівка. Таку назву населений пункт мав аж до наших днів. Першу частину назви 
відкинули, залишивши тільки другу — Майорівка і включили село до складу Нечаївки. Під цією 
назвою воно увійшло в історію як місце народження Юрія Яновського. 

Розвиток другої сімейної гілки 
Вона цікавить нас найбільше, оскільки саме з неї походить Юрій Яновський. Стає відомою 

завдяки священику Миргородського повіту Володимиру Яновському. Він залишив для дослідників 
життя двох великих письменників — Гоголя і Яновського — неоціненний документ: свій щоденник. 
Його ще в 1902 році опублікував у полтавських губернських «Ведомостях» священик Олексій 
Петровський. Із цього документа дізнаємося, що отець Володимир був троюрідним братом 
письменника Миколи Гоголя. А коли так, то він походив із сім’ї Кирила Дем’яновича Яновського — 
молодшого брата Панаса Яновського. У Кирила було ще два сини — Меркурій і Сава. Обидва також 
стали священиками — Меркурій змінив батька у церкві села Кононівки, а Сава виїхав у інше село, 
яке належало дядькові Панасу.  

Сава був, очевидно, улюбленим племінником Панаса Дем’яновича, його хрещеником. 
Люблячий хрещений батько і дядько подарував Саві хутір Тетяно-Майорівку. Сам він ніколи не 
виявляв бажання переїздити у Нову Сербію, та й свого сина Василя, ровесника Сави, не збирався 
туди відпускати. Не збирався у приінгульські степи і сам Сава. Туди поїхав його син Максим.  

Юнака не приваблював церковний сан, так само, як і подвійне прізвище. Він вирішив 
назавжди стати Яновським і оселитися на хуторі Тетяно-Майорівка. Ця подія відбулася, певне, на 
початку 20-х років ХІХ століття. Бо документи, які ми маємо, засвідчують, що 1845 року у сім’ї 
Максима Яновського народився син Микола. Офіційна версія стверджує, що Микола Максимович 
служив управителем Майорівки. Однак, за сімейними переказами, він був поміщиком, володарем 
Нечаївки і Майорівки. 

Про достовірність цієї версії говорить хоча б те, що перед смертю Микола Максимович щедро 
обдарував синів Петра та Івана. Старшому, Петру, передав у володіння Майорівку, а Івану його 
частку виділив грішми, на які той взяв в оренду землю у селі Бородьки (тепер Червоновершка 
Компаніївського району). Маєток Івана Яновського залишався у Майорівці (в літературі село інколи 
називають Майєрове — від староросійського написання військового звання майор). Тут у родині 
Івана Миколайовича та Марії Мусіївни Яновських 27 серпня 1902 року народився син Юрій — 
майбутній класик української літератури, автор всесвітньо відомих «Вершників». 

Звідки легенда 
Підіб’ємо короткі підсумки нашого дослідження. Часто доводиться чути: чому Ю. Яновський 

твердив, ніби народився у Єлисаветграді, що батько його із міщан, мати — селянка? Цурався свого 
роду, походження? Чому не залишив письмового свідчення про родинні зв’язки з Гоголем? На те 
були свої причини. Треба враховувати обстановку в країні, що склалася після Жовтневої революції... 
Офіційна влада з підозрою ставилася до представників колишнього панівного класу, особливо з 
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середини двадцятих років. Ярлик «контри», «куркуля», «буржуя» ставав перепоною на шляху чесних, 
талановитих людей. Визнавалося лише два соціальних походження: пролетарське або селянське. 

Звідси — легенди про батька-міщанина і матір-селянку, замовчування місця народження: 
раптом хтось дізнається про маєток. А родовід Гоголя — то ж поміщицьке коріння. Та ще й половина 
з них належала до служителів церкви. 

Мабуть, і в часи сталінщини, і в роки застою пропоноване дослідження теж було б якщо і 
можливе, то принаймні позбавлене щирості, відвертості, чесності. А без цих категорій писати подібні 
матеріали, слово честі, не хочеться... 

Родовід Гоголів-Яновських: 
Іоанн Гоголь — єпископ Пінський і Туровський; Остап Гоголь — полковник Подільський і 

Могилівський; Прокіп Гоголь — польський шляхтич; Іван (Ян) — польський шляхтич; 
Панас Гоголь-Яновський — народився 1738-го, секунд-майор, дружина його — Тетяна 

Семенівна Лизогуб; 
Василь Панасович Гоголь-Яновський — колезький асесор, народився 1777 року, помер у 

1825-му. Дружина його —Марія Іванівна Косяровська; 
Микола Васильович Гоголь — письменник; 
Кирило Яновський — священик; 
Меркурій і Сава Яновські — священики; 
Максим Савич Яновський — поміщик села Майорівки, троюрідний брат Миколи Гоголя; 
Микола Яновський — поміщик; 

 Іван Миколайович Яновський — офіційна версія — селянин, потім — міщанин в 
Єлисаветграді; сімейний переказ — поміщик, господарство якого занепало; 

Юрій Іванович Яновський — письменник. 
Друзі й пам`ятник 
А тепер трохи про Миколу Гоголя. Точніше, ту сторінку його біографії, яка ніколи і ніким не 

була написана, хоча має безпосереднє відношення до пам’яті про нього. 
..1897 року у Єлисаветграді (тепер Кіровоград) були засновані так звані громадські збори. 

Разом з ними у приміщенні міської жіночої гімназії відкрилася перша у місті громадська бібліотека. 
Ініціатором її створення була вдова полковника Некрасова Ганна Іванівна. Вона пожертвувала 
закладу власну бібліотеку.  

Той щедрий дарунок складався із творів Пушкіна, Тургенєва, Достоєвського, Шекспіра тощо. 
Було серед них розкішне видання творів Миколи Гоголя. У подальшому бібліотека поповнювалася 
книгами інших представників інтелігенції. Серед них було сімейство Блуменфельдів — талановитих 
музикантів. Троє братів — Сигізмунд, Фелікс, Станіслав здобули консерваторську освіту, викладали 
у музичній школі Густава Нейгауза, син якого, Генріх, став видатним піаністом, професором 
Київської та Московської консерваторій. Жили вони на вулиці Безпопівській, неподалік у різний час 
мешкали викладачі земського реального училища професор трьох університетів Віктор Григорович, 
етнограф і археолог Володимир Ястребов, пізніше тут оселився майбутній класик польської музики 
Кароль Шимановський. 

Навколо цих людей ХІХ століття в місті гуртувалося певне коло прогресивної інтелігенції. 
Найвищим виявом її громадянської активності стало відкриття у жовтні 1892 року пам’ятника В. 
Григоровичу (помер учений 19 грудня 1876 року). Його створив на кошти жертвувателів одеський 
скульптор Борис Едуардс. Пам’ятник цінний тим, що він був перший у Російській імперії, 
встановлений ученому. До цього відкривалися тільки особам царської сім’ї, політичним діячам, 
письменникам, зокрема Пушкіну у Москві. Пам’ятник Григоровичу зберігся до наших часів. 

У цих високоосвічених, інтелігентних сім’ях добре знали не тільки літературну творчість 
Гоголя, а й виконували музику, написану за його творами, — сцени з опери «Різдвяна ніч», музичної 
драми «Тарас Бульба» Миколи Лисенка. До речі, є дані, що Микола Віталійович, перебуваючи 
неодноразово у Єлисаветграді на гастролях, зупинявся у Шимановського і Нейгауза на Безпопівській. 
З польським композитором Лисенко був знайомий з 1892 року, коли приїздив до нього у маєток під 
Знам’янкою і працював над оркестровкою опери «Тарас Бульба». 

У колі цих діячів української і російської культури народилася ідея відзначити 50-річчя з дня 
смерті улюбленого письменника Миколи Гоголя. Вирішили спорудити йому пам’ятник. Для цього 
запросили вже знайомого скульптора Бориса Едуардса.  

Він виготовив гіпсове погруддя Гоголя. Пам’ятник було відкрито 21 лютого 1902 року — в 
день річниці смерті письменника. Є щось символічне в тому, що і цей скромний пам’ятник — 
перший у всій Російській імперії, встановлений на честь Гоголя. У Москві пам’ятник Миколі 
Васильовичу відкрито 1909 року, у Полтаві — 1936-го. 
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Сьогодні погруддя письменника (нагадаю, до 1972 року воно знаходилося на фронтоні 
будинку № 38 на вулиці Безпопівській (тепер ця вулиця носить ім’я Гоголя) зберігається у майстерні 
скульпторів Аркадія Мацієвського та Віктора Френчка. Ось уже 30 років міська влада Кіровограда не 
може віднайти кошти і місце, щоб повернути місту пам’ятник людині, творчість якої відома в усьому 
світі.  Юрій МАТІВОС, почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців, заслужений журналіст 
України. 

Газета «Голос України» , 31 жовтня 2002 року, http://www.golos.com.ua/article/249776 
      

 
 

       Українська література. Підручник для 11 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. За загальною 

редакцією доктора філологічніх наук професора  
Г.Ф. Семенюка. Київ, Освіта, 2011. 
      

          
Стор. 103 – 104 

Юрій Яновський (1902 -1954) 
«Він жив для літератури, а не з літератури». 

(Микола Бажан). 
Юрій Яновський – майстер новелістичного 

жанру. Соковите, яскраве письмо, глибоке проникнення 
в психіку героїв класика національної літератури 
настільки талановите, що читач немовби стає очевидцем 
зображуваних подій. Романістика Юрія Яновського 
стала одним з найбільших досягнень української 
образно-художньої культури. Він представляє лірико-
романтичну стильову течію в українській прозі ХХ 
століття. 

«Поет людської чистоти», - так назвав Юрія 
Яновського Олесь Гончар. Щось глибоке, чисте, нікому 
не підвладне було в душі цієї людини. Що? Олесь 
Гончар відповів так: «Є в цій людині метал гідності й 

гордості народної, внутрішній запас некрикливої мужності, благородства. Почувалось, що таку 
натуру не зламає ніхто…» 

«Лицар культури нації» (Григорій Костюк). 
Юрій Іванович Яновський народився 27 серпня 1902 року на хуторі Майєрове (нині - село 

Нечаївка Кіровоградської області) у заможній селянській родині. Він праправнук Миколи Гоголя, 
мати якого походила з родини Яновських. Першими вчителями Юрія були сільський коваль і тесля, 
який розповідав чимало бувальщин, казок, вчив хлопчину «любити дерево і людські руки біля нього»,  
як згадував Яновський пізніше. Років з десяти у Юрка пробудився інтерес до творчості. Дитячі літа 
майбутнього прозаїка минули у садибі діда, де маленький Юрко вперше відчув і земну красу, і силу 
усного оповідного слова. 

Навчався Юрій Іванович у Нечаївській церковно-парафіяльній школі та Єлисаветградському  
реальному училищі, яке закінчив із золотою медаллю 1919 року. Працював майбутній митець у 
різних установах Єлисаветграда: статистичному бюро, робітничо-селянській інспекції, управлінні 
освіти. 

Події національно-визвольних змагань запам’яталися Яновському феєричним перебігом. 
Перед очима Юрія Івановича пройшло чимало: мітинги на майдані, тачанки батька Махна, червоні 
прапори, свист куль, залита кров’ю бруківка. Юнакові навіть довелося бути членом санітарної 
дружини. Ці події навіки закарбувалися в його пам’яті, а згодом ожили в повісті «Байгород». 
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ДЕ НАРОДИВСЯ Ю. ЯНОВСЬКИЙ? 

Закінчена робота по обробці матеріалів наукової експедиції, 
організованої літературним гуртком Кіровоградського педагогічного 
інституту спільно з обласною організацією Товариства охорони 
пам’ятників історії та культури. Мета експедиції: більше дізнатися про 
зв’язки письменнків-земляків І.К. Мнкитенка та ІО.І. Яновського з рідним 
краєм, односельчанами. 

Студенти зустрічалися з старожилами сіл, записали їх спогади, 
виступили з лекціями про письменників-земляків. Багато цікавого 
записали учасники експедиції на батьківщині І. Микитенка — в селі 
Рівному (Новоукраїнський район), та в селі Нечаївці (Компаніївськпй 
район), де письменник працював у 1920 - 1922 роках. 

Довгий час вважалося, що Ю.І. Яновський народився в Кіровограді 
(Єлизаветграді). Але старожили села Маєрового Компаніївського району в 
один голос стверджують, що він народився саме тут, в Маєровому. Тут пін 
пішов до школи, а років в 13—14 переїхав разом з батьками до 
Єлизаветграда. Журналіст С. Плачннда в передмові до книги «Земля 
батьків» (Видавництво «Дніпро». К., 1966) також стверджує це. ІО. 
Яновський в своїх творах, зокрема в романі «Вершники», згадує про 
Компаніївщнну. 

Роботою експедиції керував старший викладач педінституту, 
письменник М. К. Смоленчук. 

В. МАРІЧЕВА,  

газета «Молодий комунар», 5 вересня 1970 року 
 

 

 
    Тростянецький А. Крила романтики. Життя та 
творчість Юрія Яновського. -  «Радянський 
письменник», К.,   1962. 

Стор.3 

«Коли я читаю книжку і хочу її оцінити, я питаю в 
себе: «Чи взяв би ти її в далеку путь, по розмитій 
дорозі босоніж ступаючи, в далеку таємну путь? Чи 
поклав би ти її в торбу поруч із хліба окрайцем, 
пучкою солі й цибулиною? Чи достойна вона там, у 
торбі на плечах, лежати всю путь, до хліба 
торкаючись? На перепочинку, коли розв’яжеш торбу і 
з’їси хліба з цибулею, чи дасть вона тобі мужність і 
радість, щирий захват і приємний біль мудрості?» 

Ці рядки належать молодому Юрію Яновському. 
Вони взяті, мабуть, із першого автобіографічного 
висловлення письменника, опублікованого на сто-
рінках «Універсального журналу» в січні 1929 р. Про 
те, що цитованим словам надавалося особливого 
значення, свідчить їх повторення, вже як автоцитати, у 

статті коментарі до книжок «Прекрасна Ут», «Кров землі», «Майстер корабля» та «Чотири шаблі», 
якою у 1932 р. відкривалася збірка творів Ю. Яновського. 

Не хочеться вживати гучних слів — говорити про естетичну програму, кредо, творчі настанови 
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молодого письменника, що тільки п’ять років тому, видрукувавши у київській газеті «Більшовик» 
поезію «Дзвін», почав свою літературну діяльність. Але це було чимось більшим за естетичну 
програму — це стало девізом життя. 

Юрій Яновський намагався перевірити свою творчість високими вимогами читача. Він 
хотів, щоб його книги вірно служили народові, були духовною поживою, лежали поруч з 
окрайцем хліба, стали супутниками в житті і боротьбі, джерелом мужності і радості, щоб 
вони виконували своє найвище призначення, свою благороднішу роль — допомагали 
вихованню мас у дусі найпередовіших ідеалів людства. І хоч де не завжди вдавалося 
письменникові повною мірою, але на чиєму шляху були самі тільки перемоги, хто не 
зазнавав гіркоти поразок та невдач, які робили ще вагомішим, ще відчутнішим здобуте. 

 
Стор.6 

Юрій Іванович Яновський — поет, прозаїк, драматург і публіцист народився 27 серпня 
1902 р. в м. Єлисаветграді (нині м. Кіровоград). Батько письменника був людиною здібною, але 
малописьменною і невдахою в особистому житті. Він перепробував чимало професій і, нарешті, 
вже більш постійно почав працювати на заводі сільськогосподарських машин, де виконував най-
різноманітнішу роботу. Мати — селянка з двокласною освітою. Вона, головним чином, і 
займалася вихованням дітей. Маючи велику сім’ю і рбтяжені постійними нестатками, батьки 
майбутнього письменника робили, проте, все для того, щоб їхні діти здобули освіту. 

Ю. Яновський вчився у народній школі, потім у реальному училищі. За виявлені успіхи був 
звільнений від плати за навчання. У 1919 р. на «відмінно» склав випускні іспити в 
Єлисаветградському земському реальному училищі. Після закінчення училища працював в 
адмінвідділі повітового виконкому, в упродкомі, повітовому статистичному бюро, брав участь 
у загальному перепису населення 28 серпня 1920 р., був інспектором Єлисаветградської 
повітової робітничо-селянської інспекції. 

Це була сувора, міцна і надійна школа, яку пройшов у рідному місті 17-18-річний юнак. 
Кожен знає, якою відповідальною, небезпечною і вельми  потрібною була робота в тих органах 
Радянської влади, що в роки громадянської війни і одразу після її переможного завершення дбали 
про максимальне забезпечення населення продовольством і викривали тих, хто сподівався 
блокадою і голодом задушити молоду робітничо-селянську державу. 

 

 
Ю.І. Яновський у саду 
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МІФИ ТА ФАКТИ 

У БІОГРАФІЇ 

ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО 
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КОЛИ ГРИГОРІЙ СТАВ ЮРІЄМ 

Як пише Cергій Плачинда в біографічному романі «Юрій Яновський»50, оскільки Яновські 
конфліктували із священиком Свято-Покровської церкви з cела Нечаївка, то той категорично 
відмовився хрестити  новонародженого, і тому Іван та Марія Яновські повезли первістка до церкви у 
сусіднє село Олександрівку (зараз - Обертасове).  

Таке твердження є сумнівним, адже, приміром, у метричній книзі Свято-Покровської церкви 
села Нечаївка за 1902 рік знаходимо записи про народження, у яких «воспреемником», тобто 
хрещеним батьком, виступав Петро Яновський, брат батька майбутнього письменника.  

По-друге, згідно Довідкової книги Херсонської Єпархії за 1906 рік, село Майєрове 
відносилося до парафії Сергіївської церкви в Олександрівці51.   

У метричній книзі цієї церкви, яка зберігається у Державному архіві Кіровоградської області 
(далі ДАКО), знаходимо запис про народження 14 серпня (за старим стилем) та хрещення 25 серпня 
хлопчика Григорія. У графі батьків сказано, що «деревни Татьяновки Елисаветградский мещанин 
Иоанн Николаев Яновский и законная его жена Мария Мойсеевна, оба православные...»52. 
«Воспреемником» записаний чоловік сестри батька — Яків Ілліч  Вільчинський, хресною – дружина 
бобринецького купця Євдокія Георгієвна Продан. (Прізвище цього купця згадуватиметься далі – 
прим. авт.).  Хрестив та давав ім’я  священик Єфрем Ставинський. І назвав він хлопчика… Григорієм. 

 Як пишуть деякі дослідники біографії Юрія Яновського, священик назвав хлопчика 
Григорієм наперекір бажанню його батьків. Але знову ж таки, це є сумнівним, оскільки Яновські не 
були бідними людьми, мали вплив в окрузі, тож священик повинен був прислухатися до думки 
батьків хлопчика. 

Та й навряд чи Григорія у  родині називали Юрієм. На нашу думку, це ім’я за письменником 
закріпилося лише після  того, як він став підписувати ним свої твори  українською мовою. 

За спогадами Л.М.Перекрест,  подруги сестри письменника Олени,  «це був не Юра, а... 
Гриша. Так його називали дома. Я познайомилась з ним десь у 1923-му чи 1924-му році. Вчилася я 
тоді в кооперативному технікумі. Льоля - у педагогічному технікумі. Якось мене запросили на 
зустріч Нового року до Галі Москалець. Від своєї подруги я знала, що там буде і Гриша Яновський, 
студент Київського політехнічного інституту. Знала, що він поет. Трохи пізніше дізналася, що в 
Гриші з Галею - любов. Він був дуже красивий. Весь у маму, Марію Мусіївну. Вона була високою 
гарною жінкою. (На маму була схожа і Тая, молодша сестра Гриші. А в Льолі риси зовсім інші). 
Одягнений Гриша був у синій кожух з каракулевим коміром, не дуже модній шапці... Враження? 
Скромний, сором'язливий...»53 

 4 червня 1922 року київська газета "Пролетарская правда" надруковала першого вірша Юрія 
Яновського під назвою "Море". Публікація була російською мовою і за підписом Георгій Ней.  
Михайль Семенко, відомий київський поет, лідер футуристів, завідувач літчастини газети 
"Більшовик", помітив нове ім'я, і захотів познайомитися з автором. Так Григорій Яновський був 
залучений до літератури.  

17 лютого 1924 року газета "Більшовик", кореспондентом якої згодом стає Яновський, 
надрукувала його першу українську поезію "Дзвін".  Автор скупо, але поетично виразно відтворив 
тривожну атмосферу періоду громадянської війни на Україні: 

 
 
Дзвін палахкотить бажанням слова, 
День десь за горою спить. 

                                                           

50
 Плачинда С.П.  Юрій Яновський: Біограф. роман / С. П. Плачинда. – К.: Молодь, 1986. – 256 с., фотоіл. – (Б – 

ка юношества). – (Уславлені імена. -  Вип. 67). 
51

 Довідкова книга Херсонської Єпархії, 1906 рік. Стор. 450 та 451. 
52 ДАКО Фонд 700 Опис 1 Справа 9 Сторінка 416 
53 Володимир Панченко. Морський рейс Юрія Третього. - Кіровоград; ПВЦ «Мавік», 2002. 
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Ніч, і мла, і гомін коло рову. 
Гей, не спи! 
Ой, казали - не одного вбито, 
І як тирло - царина нова 
Ой, жнив!... 

 
Цей вірш був підписаний новим псевдонімом - «Юрій Ней». У подальшому Григорій 

Яновський підписує свої твори власним прізвищем та видуманим іменем Юрій, і входить в історію 
української літератури як Юрій Яновський. 

 

 

Довідкова книга Херсонської Єпархії, 1906 рік. Стор. 450 та 451. 
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           Запис у метричній книзі Сергіївської церкви села Обертасове про хрещення Григорія (Юрія) Яновського. 

ДАКО.  –Ф.700 – Оп.1-  Спр. 9 – Стор. 416 
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ПЕРШІ «УНІВЕРСИТЕТИ»  

В автобіографії, написаній 2 грудня 1925 року для  біографічного Словника діячів України, 
Юрій Яновський зазначив, що учився «в Єлисаветі: Фирсовська нар. школа, Реальна школа 
(закінчив), Механічний технікум»54.  

  А уже 5 липня 1929 року в іншій  автобіографії письменник уточнює попередню інформацію: 
«Це був початок мого навчання. Далі воно пройшло крізь церковно-приходську школу Чечеліївського 
жіночого монастиря, народню школу, Єлисаветську земську Реальну школу, Механічний технікум. 
Київський Політехнічний інститут»55. 

Про церковно-приходську школу Чечеліївського монастиря згадує і матір письменника: 
«Після Тетянівки переїхали до Чечеліївки, біля Чечеліївського монастиря. Батько Юри орендував 
землю у Здориків, далеких родичів матері. А жили в Ткаченка, брата баби Яновської. Юра ходив 
учитися до монастирської школи через річку»56.  

Церковно-приходська  школа  при Чечелівському монастирі була відкрита у рік його 
заснування, тобто у 1904 році57.   Монастир зруйновано у 1933 році. Не збереглася й хата через ставок 
від монастиря, у якій, приблизно у 1907-1909 роках, жив Іван Яновський із сім’єю. 

Щодо навчання в Єлисаветграді, то матір говорила невістці, яка занотовувала ці спогади, що 
Юра «спочатку вчився у народному, потім у реальному училищі». 

Припускаємо, що у 1909 році дідусь Мусій Семенович Здорик, батько матері, забирає Юрка 
до Єлисаветграда і відводить  до Фірсовського народного училища, яке знаходилося по вулиці 
Петрівській, на розі з вулицею Карабінерною. Будинок цього училища зберігся. Належав він Петру 
Анатолійовичу Фірсову. Припускають, що приміщення збудоване у 1899 році, а саме народне 
училище засноване у 1901 році. 

Знайти архівних даних про навчання Григорія Яновського у Фірсовському народному 
училищі нам не вдалося. Припускаємо, що він навчався у цьому училищі близько року, а може й 
менше. 

А у травні 1911 року Григорія відводять до Єлисаветградського Земського Реального 
училища, де він успішно здає вступні іспити і його зараховують до підготовчого класу. 

В експозиції музею письменника у селі Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської 
області  розміщена фотографія з текстом, що це учні першого класу церковно-приходської школи у 
Нечаївці. І на цій фотографії, начебто, є Юрко Яновський - він виглядає із-за правого плеча вчителя, 
одягненого у форму, характерну для зразкових міністерських училищ. Фото не датоване.  

Виникають сумніви щодо того, що ця фотографія саме з Нечаївки, і що на ній є Юрко 
Яновський.  Згідно даних Довідкової книги Херсонської єпархії за 1906 рік, у Нечаївці не було ані 
міністерської, ані земської, тим паче - народної школи. У цьому селі не було навіть церковно-
приходської школи, а лише школа грамотності. До того ж за спинами учнів бачимо двоповерхову 
будівлю, яких, звісно,  не було у ті часи у Нечаївці. 

                                                           

54 Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років»/ Упорядник Раїса Мовчан. – К.: ТОВ 
«Видавництво «Кліо»», 2015. -640 с. 
55 Там же. 
56  Яновська Марія. Спогади про сина. Літературний запис Т.Жевченко-Яновської//Київ. – 1985. - №3. – с.127 
57

 Чечелівський монастир в документах і спогадах / упоряд.: А.В.Пивовар,  А.С.Гуменюк, Є.М.Гуменюк.-Київ: 

Академперіодика,2019.- 432с.  с.118 
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Фотографія, на якій,   начебто, учні церковно-приходської школи у селі Нечаївка 

 
У той же час земська школа та школа грамотності були у селі Олександрівка (Обертасове). 

Саме у церкві цього села хрестили Григорія Яновського.  
             

 

Довідкова книга Херсонської Єпархії, 1906 рік. Стор. 460 та 461. 
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ЗАРАХОВАНИЙ ДО «ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО» КЛАСУ 

Cеред документів Єлисаветградського земського реального училища (ЄЗРУ), які зберігаються у 
фондах Державного архіву Кіровоградської області, не вдалося знайти заяву на вступ до училища 
батьків, чи родичів Григорія  Яновського.  

А от на сторінці 39 «Приемной книги учета поступающих Елисаветградского земского 
реального училища с 1910 года по 1918 год»58 є запис під номером 92 від 5 травня 1911 року. Цього 
дня міщанин Григорій Яновський здавав вступні іспити. І склав їх із Закону Божого та арифметики на 
загальну оцінку «п’ятірку», а от російську мову - на «четвірку» («трійка» за письмовий іспит та 
«четвірка» за усний). Педагогічна рада училища прийняла Григорія у «пригласительный», тобто 
підготовчий клас. 

 

 

            Книга обліку абітурієнтів Єлисаветградського земського реального училища з 1910 по 1918 рік, 
сторінка № 39. 

       

В архівній справі № 251 «Протоколы заседаний педагогического совета Елисаветградского 
земского реального училища,  январь 1911 – 22 сентября 1911 года»59 знаходимо протокол № 24 від 
23 серпня 1911 року. У списку 22 учні, яких прийняли до підготовчого класу. Серед них  є і прізвище 
Григорія Яновського. А на сторінці № 141 ще один список учнів підготовчого класу за 1911 рік, у 
якому також значиться Григорій Яновський. 

                                                           

58
 ДАКО. – Ф.60 – Оп.1 – Спр.245   

59
  ДАКО. – Ф. 60 – Оп.1 – Спр.251 
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          Протоколи засідання педагогичної ради Єлисаветградського земського реального училища за 
період з січня по вересень 1911 року. Архівна справа, сторінка № 141  

        

До речі, Сергій Тюрін, товариш Григорія Яновського по навчанню в реальному училищі, який 
був на два роки старший, здавав іспити 10 серпня 1912 року, і був зарахований до першого класу. 
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Як відомо, Юрій Яновський захворів ще до вступу до ЄЗРУ. Проте, навчаючись в училищі, він 
лише одного разу звертався до училищного лікаря. На сторінці № 33 «Книги регистрации заболевших 
учащихся в реальном училище»60 є запис, що датований 31 січня 1914 року. 

Цього дня до лікаря училища звертався Самуїл Яновський, учень VII А класу. Діагноз лікар 
записав нерозбірливо. А от ім’я Самуїл перекреслено, а нижче написано Григорій. До речі, в училищі 
навчалися  не лише Самуїл та Григорій Яновський, а ще було кілька учнів  з таким прізвищем. 

На сторінці № 70  справи «Прошения о выдаче свидетельств и увольнений с Елисаветградского 
земского реального училища, 1912-1913 год»61 поміщений  список  «пригласительного» класу, у 
якому навчався Григорій Яновський.   

 

 

 

Сторінка 184 архівної справи  «Протоколы заседаний педагогического совета Елисаветградского 
земского реального училища,  январь 1911 года – 22 сентября 1911 года»   

                                                           

60
 ДАКО Фонд 60 Опис 1 Справа 251 

61
 ДАКО Фонд 60 Опис 1 Справа 263   
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 На сторінці № 184 справи  «Протоколы заседаний педагогического совета Елисаветградского 
земского реального училища,  январь 1911 года – 22 сентября 1911 года»   ще один список учнів, 
яких прийняли до «пригласительного» класу. Копія цього документу була відома раніше, але його 
чомусь трактували як список учнів земського училища у селі Нечаївка. Разом з тим, як ми зазначали 
вище,  у цьому селі не було земського училища, а була лише школа грамотності. 

 

       Загальна відомість про успішність,  старанність та поведінку  учнів  Єлисаветградського земського 
реального училища в 1911 –  1912 роках.  ДАКО. – Ф.60 -  Оп.1 – Спр. 254 
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   Загальна відомість про успішність, увагу, старанність та поведінку  учнів  Єлисаветградського 

земського реального училища в 1911 –  1912 роках.  ДАКО. – Ф.60 – Оп.1 – Спр. 254 – Стор.12 
 

 
 
  Загальна відомість про успішність, увагу, старанність та поведінку  учнів  Єлисаветградського 

земського реального училища в 1911 –  1912 роках.  ДАКО.- Ф.60 – Оп.1 – Спр.254 – Стор.12 

 
Документальних підтверджень про випускні іспити та закінчення Григорієм (Юрієм) 

Яновским ЄЗРУ  із золотою медаллю  поки що не вдалося знайти. 
Після закінчення реального училища Григорій Яновський навчався в Єлисаветграді у 

механічному технікумі. Збереглася фотографія тих часів та довідка про навчання у технікумі.  
З газети «Червоний шлях» за серпень  1922 року дізнаємося де знаходився цей технікум: 

«Открыт прием на машиностроительное и инженерно-строительное отделение Елисаветградского 
механического техникума (ул. Карла Маркса, здание гимназии бывшей Ефимовской). Курс 
трехгодичный. Окончившие курс получают звание инженера-специалиста».  

Сьогодні це будинок № 28 по вулиці Великій Перспективній у Кропивницькому.   
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УЧАСТЬ У КАМПАНІЇ З ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 

 

              
 

Список співробітників Устатбюро від 6 серпня 1920 року.  
ДАКО. – Ф.1919 – Оп.2 – Спр. 97 – Стор.6. 

 
У своїй автобіографії Юрій Яновський згадує, що працював у статистичному бюро і 

наприкінці серпня - на початку вересня 1920 року брав участь у переписі населення. Припускаємо, 
що протекцію йому у цьому склав дядько Андрій Миколайович  Яновський, який працював 
завідуючим секцією Єлисаветградського повітового статистичного бюро.  

У Державному архіві Кіровоградської області зберігається кілька документів, в яких 
згадуються  їхні прізвища. Цікаво, що в документах вказана одна і та ж адреса проживання у 
Єлисаветграді Андрія Миколайовича та Григорія Івановича Яновських – Фортечний провулок, 25. 
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ДАКО. – Ф.1919 – Оп.2 – Спр.97-  Стор.12 

 

Список інструкторів з перепису населення 4-го та 5-го районів міста Єлисаветграда, у якому є прізвище Г.І. 
Яновського. ДАКО.- Ф.1919 – Оп.2 – Спр.30 – Стор.269. 
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Список інструкторів з перепису населення. Під номером 22 у ньому згадується інструктор Яновський Г.І, 22 
розряду, з окладом 3440 рублів. ДАКО. – Ф.1919 – Оп.2 – Спр.30 – Стор. 264. 
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ЗАПИСНІ КНИЖКИ ПИСЬМЕННИКА 
 

У фондах Краєзнавчого музею Кіровоградської області зберігається два зошити та одна записка 
книжка Юрія Яновського. 

 

  
Записні книжки Ю.І.Яновського, які зберігаються в обласному краєзнавчому музеї 
 
В одному зошиті записи з Нюрнберзького процесу, хід якого письменник висвітлював як 

власний кореспондент газети «Правда України».  
Інший зошит Юрій Іванович почав заповнювати в останні роки свого життя, занотовуючи до 

нього назви своїх статей, інших творів та книг, і дати їх виходу.  
Що ж стосується записної книжки, то у ній описані дві творчі поїздки письменника по Україні.  
Перша поїздка була на Вінничину у липні 1949 року. У записнику  деякі енциклопедичні дані 

про Вінницю та область, про культурні та історичні місця краю, а також про підприємства. Тобто, усе 
те, що, на погляд Яновського,  для нього було б цікаво оглянути при нагоді. Приміром, це були ставка 
Гітлера у Стрижавці, літній театр у центральному міському парку Вінниці, музей Пирогова у 
Вишенці тощо. Цікаво, що лише зрідка письменник ділився у цьому записнику своїми враженнями 
від побаченого. Є й оригінальні жартівливі записи: «Їздили на Маяковські курси – куркулі, не 
запропонували й склянки молока». 

   Друга поїздка,  яку занотував у записник Яновський, була у липні 1951 року на Полтавщину. 
За дев’ять днів письменник, очевидно разом з групою колег, подолав майже 700 кілометрів за 
кільцевим маршрутом. У ході поїздки, зокрема,  відвідав батьківщину Миколи Гоголя. У записній 
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книжці залишив кілька своїх вражень. Так з’явився запис «Гоголь Николай Васильевич – Яновский, 
(Никеша)», а далі біографічні дані письменника та цитати про нього Чернишевського та Герцена.  

А ще Юрій Іванович записав київську адресу Ганни Володимирівни Цивінської – «онуки сестри 
Гоголя Ольги Василівни Головні».  

15 липня Юрій Яновський побував у Сорочинцях, після чого з’явився запис «ходили у 
краєзнавчий музей. Є речі Гоголя, але нам – не показали – дурні баби». 

 

 
 

 

ТРАГІЧНА  ДОЛЯ ДЯДЬКІВ 
 

 В одній із своїх записних книжок Юрій Яновський згадує про сестер та братів батька Івана.  
25 квітня 1945 року він  написав: «У батька сестри – Настя й Ганна (за Вільчинським Я. І.) та 
брати Петро й Андрій»62.  

У спогадах матері Юрія Івановича також знаходимо згадку, що  «чоловіка Івана було дві 
старші сестри – Анастасія та Анна, і два менших брати – Петро та Андрій»63.  

За словами  уродженки Єлисаветграда і жительки цього міста М. С. Плахотіної, спогади якої у 
1992 році записав доктор філологічних наук  В. Є. Панченко, сім’я  Петра Яновського мешкала по 
вулиці Верхній Биковській, недалеко від будинку, у якому на той час проживали сім’ї  брата Івана та 
cестри Ганни.  Марія Сергіївна Плахотіна  училася в гімназії разом з молодшою сестрою Яновського 
– Таєю. А потім, коли гімназія була закрита, вони разом ходили у шосту школу.   

«Петро Яновський став жертвою наклепу: його звинуватили у причетності до вбивства 
фінагента десь біля Майєрового. Юрієва сестра згадувала, що ця подія так вплинула на батьків Галі 
Москалець, що вони заборонили дівчині листуватися з Юрієм»64, - згадувала М. С. Плахотіна.  

                                                           

62 Юрій Яновський. Твори в п’яти томах. Том 5.- К.: Дніпро, 1983. 
63 Там же. 
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Поки що не вдалося знайти документального підтвердження того, що ж насправді сталося з 
Петром Яновським. А от що стосується його меншого брата Андрія, то його розстріляли у 1937 році, 
звинувативши у «системній контрреволюційній та націоналістичній агітації».  

У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа репресованого Андрія 
Яновського, знайомство з матеріалами якої дозволяє дізнатися багато раніше невідомого і 
замовчуваного з життя близьких та родичів письменника65. 

Заведена ця справа після доповідної начальника Компаніївського райвідділу НКВС сержанта 
держбезпеки  Купного. Датований документ 20 серпня 1937 року. Купний повідомляв керівництву, 
що колишній житель села Майєрівка Андрій Яновський був поміщиком, навчався в юнкерському 
училищі та був організатором гайдамацьких загонів.  

17 жовтня  1937 року Андрія Миколайовича заарештували за звинуваченнями у статтях № 54-
7 та № 54-10 Кримінального кодексу УРСР (потім статті поміняли на № 54-10 та № 54-11). 

З анкетних даних підсудного дізнаємося, що народився він на хуторі Котенкове,  який був 
біля села Білозерне у Новгородківському районі. Проживав у будинку № 6 у Тракторному провулку у 
місті Кірово. Працював головним бухгалтером у технікумі механізації сільського господарства. Мав 
незакінчену вищу освіту. З дружиною Ольгою Семенівною, домогосподаркою, виховував 16-річну 
доньку Інну. Брат Іван, батько письменника Юрія Яновського, проживав у місті Біла Церква. Там же 
на той час жила і сестра Ганна Вільчинська. 

Під час допиту Андрій Яновський не визнав своєї вини. Сказав слідчому, що ніякої 
контрреволюційної та націоналістичної агітації серед колег та студентів він не проводив.  

За місяць до цього бухгалтер Антон Шульга, підлеглий Андрія Яновського, сказав, що він був 
особисто знайомий з Мураловим та працював з Троцьким. Тобто, Шульга мав на увазі революціонера 
та військового діяча Миколу Івановича Муралова, якого по справі «Паралельного антирадянського 
троцькістського центру" розстріляли 1 лютого 1937 року. Що ж стосується земляка Льва Троцького, 
то його ще у 1929 році вислали за межі СРСР.  

Андрій Яновський відразу повідомив про сказане Шульгою директору технікума.  
«Незважаючи на те, що мій батько був поміщиком, - сказав слідчому Андрій Яновський, - я в 

юнкерському училищі не навчався, а вчився у колишньому Єлисаветградському реальному училищі, 
яке закінчив у 1911 році». 

З протоколу допиту відомо, що після реального училища Андрій навчався у політехнічному 
інституті у Петрограді на економічному курсі. Але після Жовтневої революції, у грудні 1917 року, 
залишив навчання і у 1918 році поступив до Київського комерційного інституту. Та коли у листопаді 
того року гетьман оголосив мобілізацію усіх студентів інституту, Яновський виїхав із Києва. У 
«контрреволюційних гетьманських бандах не брав участі». 

В обвинувальному висновку слідчий написав ті слова, які він вклав у вуста, а вірніше сам 
написав у протоколах допитів та дав підписати кільком жителям села Майєрівка, а також колегам по 
технікуму і сусідам Андрія Яновського: «син крупного поміщика», «у 1918 році був учасником і 
організатором гетьманської варти», «проводив у технікумі підбурювальну роботу, яка викликала 
невдоволення владою».  

                                                                                                                                                                                                 

64 Володимир Панченко. Морський рейс Юрія Третього. - Кіровоград; ПВЦ «Мавік», 2002.- 148 с. 
65 ДАКО. Спр. № 4622. 
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Протокол допиту А.М. Яновського від 24 жовтня 1937 року 

Вирок: «Винний, розстріляти». І о 23.30 19 листопада 1937 року (так написано у документі), 
смертний вирок був виконаний. 
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Протокол допиту Килини Чернухи від 5 вересня 1958 року. 
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Та через двадцять років, 20 червня 1958 року, на стіл слідчого прокуратури з особливих справ 
лягла заява Ольги Яновської, дружини Андрія Миколайовича, яка на той час проживала у Києві. Не 
виключено, що ініціаторами написання цієї заяви були ті, хто вирішив зробити письменника Юрія 
Яновського,  який помер у 1954 році, класиком української радянської літератури.  А у класика не 
повинно бути родичів – ворогів народу. Тож Ольга Яновська просила переглянути справу чоловіка, а 
для цього ще раз опитати свідків.  

І тих, хто був живий, допитали. Але якщо у 1937 році безграмотній жительці села Нечаївка 
Килині Никифоровній Чорнусі слідчий дав підписати протокол допиту, який не зачитав їй перед цим, 
то тепер у протокол слідчий уже занотував те, що насправді говорила жінка, а, можливо, що потрібно 
було почути ініціаторам цієї акції.. 

Як пояснила Килина Чорнуха,  яка була 1877 року народження, Андрія Яновського вона знала 
як родича Яновських з села Майєрового. У це село вона приїхала у 1910 році і до 1915 року служила 
у брата Андрія - Петра Яновського. Андрій у цей час навчався в Єлисаветграді, а потім у Петербурзі. 
Яновські мали у своєму господарстві до 20 коней, три пари волів, парову молотарку, невеликий млин, 
а також свою землю і ще орендували чужу. Господарство вів Петро Миколайович. А от два його 
брати - Андрій та Іван, - перед революцією у селі не жили. У період революції та Громадянської 
війни селяни розтягнули майно Яновських. А коли в село прийшли німці та гайдамаки, Яновські 
намагалися повернути відібране назад. Андрія у селі в ті часи вона не бачила.  

Іван Яновський проживав у Єлисаветграді по вулиці Сінній (!). То був його власний будинок, 
чи орендоване житло, - Килина Чорнуха не вказала під час допиту, бо очевидно слідчий не уточнив. 
Після 1915 року жінка у Яновських уже не служила, тож у Єлисаветграді у них більше не була. 

Того ж дня, 5 жовтня 1958 року, слідчий прокуратури опитав і жителя села Майєрового 
Кузьму Сергійовича Перепелицю, якому на той час було 69 років. Перепелиця сказав, що Андрій 
Яновський періодично навідувався у село. Господарство вів його брат Петро. Мали Яновські 180 
десятин землі, до 20 коней, кілька пар волів, парову молотарку та 5-6 батраків. У роки Громадянської 
війни він не бачив Андрія у селі. 

Зовсім інше, ніж у 1937 році, підписали у протоколах своїх допитів і колишні  сусіди та 
колеги Андрія Яновського.  

У матеріалах справи зберігається довідка такого змісту: «В офіційному списку землевласників 
Єлисаветградського повіту станом на 1 січня 1914 року під порядковим номером 5417 значаться 
Яновські Андрій та Петро Миколайовичі, міщани з села Тетянівки Нечаївської волості, які мали 180 
десятин землі. Список зберігається в архіві УКДБ при СМ УРСР по Кіровоградській області». 

Наслідком цих повторних опитувань свідків стала постанова Президії Кіровоградського 
обласного суду від 24 січня 1959 року, якою було припинене провадження по справі за недоведеністю 
вини, тобто Андрія Яновського реабілітували посмертно. 

 

 

 

ЯНОВСЬКИЙ БУВ ЧЛЕНОМ «КОМІТЕТУ ПО БОРОТЬБІ З БІЛЬШОВИЗМОМ» 

Краєзнавець Федір Шепель у книзі «Ніхто не хотів помирати»66  розповідає про архівну 
справу учасників підпільної організації «Комітет по боротьбі з більшовизмом», яка з’явилася в 
Єлисаветграді як операція особливого відділення Першої кінної армії. Для нас цікава ця справа тим, 
що події, про які йде у ній  мова, відбувалися за кілька десятків метрів, а то й  ближче, від будинку, у 
якому на той час жив майбутній письменник Юрій Яновський, а у матеріалах цієї справи згадується і 
прізвище Яновського. 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігаються пожовклі сторінки справи 
із звинувачення 24 осіб у причетності до підпільної організації під гучною назвою «Комітет по 
боротьбі з більшовизмом». Це три томи, близько 800 аркушів, списаних та зшитих співробітниками 

                                                           

66
 Федір Шепель. «Ніхто не хотів помирати». Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2014 
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«Херсонсько-Миколаївської губернської надзвичайної комисії по боротьбі с контрреволюцією, 
спекуляцією і посадовими злочинами при Херсонсько-Миколаївському Губвиконкомі».  

Чекіст Петров для початку знаходить «помічника» в особі «воєнкома Управління 1-го 
кінзапасу 1-ї кінармії» Тихонова, котрий у революцію входив  молодим московським чорноробом, 
закінчив політкурси 3 місті Саратові і щойно повернувся з Восьмого з’їзду Рад.  Як зазначено у 
справі, це він привів до будинку Марії Тихонової Синьока та Яновського, які відверто 
недолюблювали комуністів. Їх добре знала і спілкувалася з ними дружина «воєнкома» - сестра 
колишнього власника цього будинку Марія, яку попередні господарі за щось там вигнали з будинку 
напередодні революції. 

Петрову вистачало нахабства особисто бути присутнім на більшості таємних зібрань. Інколи 
навіть з колегами-чекістами – Бондаренком і Соколом, котрих «відважним підпільникам» 
представляли як контрреволюціонерів із сусіднього Катеринослава. Цікаво, що присутні чудово 
знали  ким Петров є насправді, тобто, де служить, але не побоювалися, як належало б, бо Тихонов 
«ввів» його до організації під виглядом колишнього ротмістра, котрий буде відповідати за безпеку. За 
«легендою»  він, як і більшість «колишніх», щоб вижити теж нібито хамелеонив, займаючи відповідну 
нішу у новому суспільстві. 

«Комітет» за задумкою особливого відділення Першої кінної армії на чолі з Лозоватським 
повинен був стати тим ліхтариком, на який би зліталися усі, кому не до вподоби  нова влада. Чекісти 
розпустили серед населення чутки, що у вищезгаданому будинку № 8, вікна якого виходять на 
Фортечну площу, вечорами почали збиратися якісь підозрілі люди. 

Під час слідства виявилося, що «Комітет» мав «контрреволюційний характер невизначеного 
напрямку, жоден член комітету не знав його платформи», та що «справа организації зфабрикована». 
Справжнім організаторам «Комітету» тривалий час вдавалося «водити за носа» практично всіх без 
винятку його «членів». Останні жодної конкретної роботи, спрямованої проти існуючого режиму, не 
починали. Тихонов, Петров, Бондаренко робили усе, щоб звести усіх контрреволюціонерів (у тому 
числі й потенційних, зрозуміло), обіцяючи, що якась таємнича, більш міцна сила, все зробить за них. 
Їм же, мовляв, залишиться тільки зайняти відповідні посади у звільненому Єлисаветграді. 

У матеріалах цієї архівної справи згадується і прізвище Сандига. Це він обіцяв «завербувати 
усю Чечору (балку на Биковому – прим авт.) і визволити тюрму». Говорив Марії, що довіряє їй та її 
чоловікові, але має досить «специфічні підозри» щодо особи Бондаренка. Припускаємо, що цим 
Сандигою був Михайло Мусійович Драч, який потім став Ригорем Кобцем. У 1918-му у 
єлисаветградських газетах “Наша жизнь” та “Друг народа” друкувалися сатиричні вірші, байки та 
фейлетони, які були підписані «Рабочий Михаил Сандыга», «Солдат Михаил Сандыга», «Солдат 
М.С.». Це псевдоніми Михайла Драча. 

Зі справи № 795 дізнаємося, що у списку членів Комітету було багато таких,  хто ніколи не 
переступав порогу будинку № 8. То були так звані «мертві душі», яких записували, як буцімто 
завербованих. До дня арешту про своє  «підпільництво» вони навіть не підозрювали. Не виключаємо, 
що одним з таких був і Яновський. Скоріш за все, це був Петро Яновський. 

Що ж стосується долі членів Комітету, то 29 березня 1921 року «особісти» провели їх арешти. 
Та затримали не усіх. Окрім Сандиги пощастило утекти з Єлисаветграда і  Мейєру (Майському). Чи 
не нащадок це тих Мейєрів, які володіли землею у Тетянівці? 

А вирок був таким: Тихонова відправили до концтабору, Грохольського та Ковгана 
розстріляли, іншим фігурантам справи призначили легші покарання…  
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ПЕЧАТКА «ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДИКТАТУРИ» 
 

        У колекціонера з Кропивницького Олександра Шилова є металева печатка Єлисаветградського 
відділення  повітової продовольчої комісії народного комісаріату державного контролю. Хоча на 
печатці й відсутня дата, припускаємо, що вона виготовлена у 1919 році. А її відбиток був не на 
одному документі, окропленому слізьми та кров’ю. 

Не виключено, що цю печатку тримав у руках письменник Юрій Яновський. Він служив у 
різних радянських установах у Єлисаветграді, зокрема  у повітпродкомі.  

У спогадах О. Гришенка, які датовані 1966 роком, і нині зберігаються у музеї Ю. Яновського у 
селі Нечаївці, зазначається, що «у  1918-1919 роках Яновський був бійцем єлисаветградської 
сандружини».  Також О. Грищенко пише, посилаючись на те, що це йому розповів сам Яновський, 
що Юрій Іванович займався з другом Михеєвим обміном продукції заводу Ельворті на продукти 
харчування у приміських селах. Припускаємо, що вони були представниками продовольчої комісії. 
Ю. Яновський у своїх автобіографіях про це не згадує, хоча й писав про роботу у повітовому 
управлінні. 

Продовольча справа в Україні у 1919 
році будувалася на принципах «воєнного 
комунізму». Була оголошена державна 
монополія на найважливіші продовольчі 
товари - хліб, цукор, чай, сіль. Ними 
розпоряджалися лише державні органи. 
Вводилася продовольча розкладка: все 
зерно, крім необхідного мінімуму (посівний 
фонд, хліб для харчування членів сім'ї і 
фураж), селяни повинні були здавати 
державі за встановленими нею цінами. На 
практиці ж часто-густо забирали майже весь 
хліб без будь-якого відшкодування. 
Заборонялася також приватна торгівля 
продуктами харчування.  

Усе це були елементи продовольчої 
диктатури, встановленої в Україні 12 квітня 
1919 року декретом ВУЦВК. Народний 
комісаріат продовольства УСРР був єдиним 
органом, який мав право заготовляти і 

розподіляти продовольчі товари. Розподіл відбувався за «класовим принципом»: більше - вищим 
чиновникам апарату, червоноармійцям, робітникам воєнних підприємств, майже нічого - так званим 
«нетрудовим елементам» і членам їхніх сімей. 

Продовольчі органи, які формувалися і дислокувалися здебільшого в містах, у проведенні 
хлібозаготівель спиралися на сільську бідноту і робітничі продовольчі загони. Хлібозаготівля 
відбувалася з величезними труднощами. План продрозкладки на 1919 рік передбачав 139 млн пудів, а 
заготовлено було близько 10,5 млн пудів хліба та мало не 4 млн пудів інших продуктів. Селянство 
чинило шалений опір заготівлям, і хліб, як правило, доводилося брати силою. Нарком продовольства 
УСРР О. Шліхтер визнавав, що кожний заготовлений пуд хліба «був окроплений кров'ю». 

У Державному архіві Кіровоградської області зберігаються три справи про роботу повітового 
продовольчого комітету та районного відділу повітового продовольчого комітету (Фонди Р 220 - 
222). Серед  документів знаходимо кілька осіб з прізвищем  «Яновський», або ж з іншими іменами, 
або ж без вказаних імен.  

У списку особового складу за лютий - березень 1920 року Єлисаветградського районного 
продовольчого відділу повітового продовольчого комітету67 згадується якийсь Георгій Янов. Не 
виключено, що це був Григорій Яновський.  
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  ДАКО. – Ф. Р. 220  -Оп.1 – Спр.20 
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Список співробітників Єлисаветградської державної контори повітового військового продовольчого 
комітету  

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігається  і «Список співробітників 
Єлисаветградської державної контори повітового військового продовольчого комітету за 1920 рік»68. 
У  списку, датованому 4 травня, знаходимо двох Яновських. На жаль, у справі фігурують  лише 
прізвища, жодного імені. Тож хто з них Григорій Яновський – невідомо. Один з Яновських, 
записаний на сторінці 12, вказаний у списку підвідділу «Заготосель» під № 203 як робітник. А в 
обліково-контрольному відділі під № 249 - контролер Яновський. Оскільки Григорій Яновський мав 
непогану освіту, закінчив Єлисаветградське земське реальне училище, то це, очевидно, був  він. 

 

  

 

 

                                                           

68 ДАКО. – Ф.249 – Оп.1 – Спр.5. 
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ЦІ БУДИНКИ ПАМ’ЯТАЮТЬ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО 

 

 

 

 

Будинок по вулиці Кріпосній, 25 (нині вулиця 
Рівненська, 11), де проживав спершу у тітки, а потім з 
батьками Григорій Яновський. Щоправда, на цій 
пам’ятній дошці автори вказали невірні дати. Очевидно, 
Яновський проживав тут до травня 1922 року, аж поки 
не поїхав до Києва навчатися у політехнічному 
інституті.  

Меморіальну дошку встановили і відкрили у 
вересні 1970 року під час Тижня української літератури, 
що проходив на Кіровоградщині в рамках святкування 
125-річчя від дня народження І.К. Карпенка-Карого 
(Тобілевича). Дошку відкривав письменник Олесь 
Гончар. 
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Вулиця Михайлівська, 5. У цьому будинку до Жовтневого перевороту було акцизне 
управління, а належав будинок Здорику, не виключено, що Мусію Здорику, дідусю  Юрія 
Яновського.  

 

  Будинок № 51 по вулиці Шевченка у Кропивницькому, у якому до Жовтневого перевороту 
була Фірсовська народна школа, у якій, можливо, деякий час навчався Григорій Яновський. 
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Приміщення Єлисаветградського земського реального училища, у якому з 1910 по 1919 рік 
навчався Григорій Яновський.  

 

 

У цьому будинку по вулиці Великій Перспективній (справа на фото, нині будинок № 28) після 
гімназії Єфимовської був механічний технікум, у якому навчався Григорій Яновський. 
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   У будинку № 28  по вулиці Дворцовій  був готель «Палас», у якому в 1945 році зупинявся 
Юрій Яновський. 

 

«ЧІТІРІ САШКІ» ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО 

  Один із найталановитіших прозаїків першої половини ХХ століття Юрій Яновський сьогодні 
не у центрі уваги. З одного боку, його не мучили у сталінських в’язницях і не розстрілювали, він 
начебто не писав відвертої антирадянщини, тож із нього не зробиш нововідкритого підпільного генія. 
Його твори навіть у школі вивчали за радянської влади – хіба це цікаво? З іншого боку, Яновський 
так і не став типовим представником соцреалізму, здебільшого зберіг індивідуальну манеру письма, а 
значить, не дуже підходить й до якихось тоталітарних студій чи совєтології.  

Що ж, це давня українська традиція – поціновувати літературу за цілковито 
екстралітературними критеріями. Та навіть  і з цієї точки зору Юрій Яновський зовсім не такий 
«нудний», як здавалося на перший погляд. 

Відомий літературознавець та історик Григорій Костюк у своїх спогадах «Зустрічі і 
прощання»69, виданих у 2008 році в Україні київським видавництвом «Смолоскип», описав свої 
враження від щойно виданої  і щойно прочитаної 1930 року книги «Чотири шаблі». Враження були 
вкрай позитивні, аж до характерного для тих часів монументального означення «незрушна мистецька 
фортеця великої епохи».    

 І ось одного разу випало обговорити роман із самим автором. Як, мабуть, і будь-який 
неглибоко заангажований в історію читач, Костюк сприйняв сюжет «Шабель» як історію про те, 
«…як талановито й відважно більшовицькі партизани розгромили альянтів під Успенівкою, як 
послідовно викинули їх з Одеси в море». Та виявилось, що не все так просто. 

                                                           

69     Костюк, Г. О.     Зустрічі і прощання [Текст] : спогади : у 2 кн. Кн. 1 / Григорій Костюк ; передм. М. 
Жулинського ; худож. оформл. У. Мельникової. – Київ : Смолоскип, 2008. – 720 с. – 46.00. 
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«…Чекайте, – перебиває мене Яновський. – Ви, бачу, в полоні дезінформації. Під Успенівкою 
альянтський десант розбили частини української повстанської армії Григор’єва, де начальником 
штабу був Юрій Тютюнник. Він же фактично й провів операцію вигнання альянтів з Одеси. 
Офіційно тепер ці події трактують трохи інакше…» 

Костюк був вражений – адже фактично 1929 року, під час утвердження сталінської диктатури, 
Юрій Яновський дозволив собі написати естетсько-героїчний епос про армію УНР! Хай навіть про 
хистку «отаманську» її частину. Більше того, самого Тютюнника в УСРР на той момент уже 
відправили за ґрати. Тоді Григорій Костюк спитав, як Яновський зумів так переконливо зобразити 
партизанський побут, психологію, типажі. І з’ясував, що «консультантом» був сам Юрій Тютюнник. 
Його на початку двадцятих упіймала радянська розвідка, і він погодився мирно працювати в УСРР. 
Працювати став на Одеській кінофабриці і там потоваришував з Яновським. Що ж, дружбу з 
легендарним уенерівським командиром можна назвати ще одним вчинком, незіставним з образом 
нудного й обережного українського радянського літератора. 

Автору спогадів не лишалось нічого іншого, як попередити Яновського про неминучі гоніння 
на роман: «А що означає ваша символіка?… Звернімо увагу на головних героїв. Один з них, уславлений 
безстрашний кіннотник Остюк, після революційної епопеї опинився в Парижі? В еміграції?… 
Розкаявся і … повертається на батьківщину. Але чому … ми його … зустрічаємо в далекій … 
північній тайзі серед бродяг і шукачів «золота»? … Чому тут і Шахаєва дружина Наталка? А 
головне – її шляхи вже ніколи з Шахаєм не сходяться. Що це має означати?». 

Отож, «Чотири шаблі» виявилися досить скандальним і навіть «партизансько-
антирадянським» романом. З урахуванням цього, він читається дещо по-іншому. Та все ж Юрія 
Яновського варто перечитати не тільки тому, а й поза політичними міркуваннями – просто з огляду 
на його беззаперечний письменницький хист. 

…20 серпня 1927 року Юрія Яновського звільнили з посади художнього редактора Одеської 
кінофабрики – "за абсолютне незнання кінематографії… а також за складання юмористичних 
написів, чужих радянському духу". Тоді ще ВУФКУ – Всеукраїнське фотокіноуправління – провадило 
власну репертуарну політику: могло брати або не брати сценарії чи режисерів із Росії. Це була не 
лише ідеологія, а й економіка. Якщо в 1924-1925 роках українські фільми давали 7% касових 
надходжень у Росії, то 1927-го – 39%. З цього приводу конфліктували наші й московські 
кіночиновники. Останні потроху усе брали до своїх рук.  

А от "юмористичні" написи – титри до німих ще тоді фільмів – справді траплялися. Імпортні 
картини дублювали українським текстом. Його часто спрощували, щоб полегшити публіці 
сприйняття. В епізодах бунтів і повстань регулярно з'являвся типовий титр: "Народові набридло!" 
Яновський любив каламбури. Скажімо, замість "Все сметено могучим ураганом" співав: "Все 
сметено могучим Уркаганом!" – маючи на увазі Івана Микитенка, свого ідеологічного противника, 
автора роману "Вуркагани". А свій роман "Чотири шаблі" звав "Чітірі сашкі" – від "Четыре шашки". 

Радянські критики поставилися з пересторогою до «Чотирьох шабель»  Юрія Яновського. 
Позитивно відгукуючись про стиль, композицію твору, вони були одностайні щодо його ідейного 
змісту, який не відповідав духові пролетаріату. Так, Олег Бабишкін писав: «Найбільш серйозною 
помилкою письменника в „Чотирьох шаблях“ є те, що він не розкрив впливу Комуністичної партії на 
маси, не показав самої маси, яка жадібно тяглася до комуністів, ставала до боротьби за Радянську 
владу». Інший критик, Арон Тростянецький, схоже відгукується про цей роман:  «Апологетика 
 партизанської стихії, що нею пройнятий твір, була наслідком дрібнобуржуазного розуміння 
автором мети і завдань соціалістичної революції». 

 Навіть фінал роману, який утвердив ідею спільної праці, не вберіг Яновського від майже 24-
річного забуття. «Яновський ще не міг розібратися — де справжня революційна романтика, а де 
романтика стихії, анархії, нестримної сваволі... Таким чином, показавши лише частину правди про 
партизанську боротьбу на Україні, Яновський написав твір ідейно суперечливий, неповноцінний», — 
лунали звинувачення на адресу митця.  

«Чотири шаблі» водночас наслідують і загальнорадянську рецепцію «кіплінгіанства» з його 
темою військово-польової романтики, й жанрово-стильові особливості прозових творів англійського 
письменника. Вірші роблять роман подібним до саги. Своєрідне наслідування середньовічної 
традиції авторського самоприниження допомагає Яновському дистанціюватись від подій і героїв 
твору, він обирає маску, веде гру з читачем. 

Роман «Чотири. шаблі» був створений у 1926-1929 роках. Він пересипаний прямими і 
непрямими цитатами з Кіплінга. Подібних персонажів він знав у юності – Єлисаветградщина, звідки 
родом, була тоді ареною боїв між махновцями, денікінцями, петлюрівцями і червоними. Це згодом 
описав у новелі "Подвійне коло" з роману "Вершники".  Згодом, у 1920-х, зустрів колишнього 
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генерал-хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника, який був начальником штабу отамана Григор'єва, 
коли той 1919 року брав Одесу. У романі "Чотири шаблі" Тютюнник описаний під іменем Шахая. 
За роман "Чотири шаблі", який вийшов у 1930 році, і критика звинуватила  
Яновського у націоналістичній романтиці. Після цього  знаменитий роман Яновського "Вершники" 
(1935)  в Україні боялися друкувати, аж доки він не вийшов у Москві.  А "Чотири шаблі" більше у 
Радянському Союзі не видавали. Роман не  увійшов до зібрання творів митця 1958 року. Роман 
взагалі залишався поза межами літературного процесу аж до 1983 року.  

Яновський чи не все життя носив ярлик націоналіста. Уважав, що література має бути 
органічно-національною, навіть коли пишеш про міжпланетні цивілізації. Про метод соцреалізму 
висловився так: "Це коли біля кожного літератора стоїть міліціонер із сюрчком". Свого рудого кота 
навчив ховатися під канапу при словах "Міліціонер іде!"  

А от на Заході повість друкували. Припускаємо, що саме через це життя Юрія Яновського 
було ще гіркішим. Далі приведемо кілька повідомлень у закордонній та окупаційній німецькій пресі 
про Юрія Яновського та його «Чотири шаблі»: 

  

 
 
Це кілька рядків з публікації у газеті «Голос» у № 8-9 за 10 квітня 1941 року про новинки 

книговидання, де зазначено: «У видавництві «Колос» (Іван Роман) в Празі вийшла повість відомого 
письменника із СУЗ Юрія Яновського «Чотири Шаблі», одна із найзамітніших появ української 
сучасної літератури. В ній описана боротьба партизанів в Україні». Мова йшла про празьке видання 
1939 року. 

.  
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Газета «Українські вісті: український часопис» виходила у Берліні у 1940-1945 роках для 

українців, вихідців із колишньої Польщі і Чехословаччини.  До 4 березня 1945 року називалася 
"Голос". У цій газеті знаходимо ще кілька інформацій з прізвищем Юрія Івановича. Зокрема, у №12 
за 30 травня 1941 року на другій та третій  сторінках надрукований уривок з повісті Юрія Яновського 
«Чотири шаблі» під заголовком «Зброю добувати». 

 

 
 

            Підвал третьої сторінки газети «Нова доба» №36 за 5 вересня 1943 року із початком друку повісті 
Юрія Яновського «Чотири шаблі». У подальшому повість друкували ще у восьми номерах газети за 12, 19 та 
26 вересня, 3, 10, 17 та 24 жовтня, і 7 листопада 1943 року. Газета «Нова доба»   виходила у Берліні у 1941-
1944 роках.  

 У передмові до публікації роману редактор газети зазначив: 
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«З 1932 року по 1935 рік був на засланні, бо, як писала тогобічна преса, «Цілковито 
знехтував» вказівки марксівської критики щодо конечности перевести свою творчість з 
націоналістичних рейок і т. д., і т. д. В локальному епізоді розбиття українським народним військом 
(повстанцями) інтервентів зображено з такою сугестивною силою стихію української революції, що 
тогобічні критики зарепетували про «Чотири шаблі», як про одну з вершин в пропаганді та 
ідеалізмі. Ортодоксальна тогобічна критика закричала на ґвалт, що герої роману Яновського 
продовжники «вікової історичної борні українського народу», що основні мотиви діяльності цих 
партизанів» - «це мотиви традиційного зв’язку  з історичною минувшиною, що героїв своїх 
Яновський романтизує в стилі «легендарних національних лицарів», що герої є втілення суверенної 
національної свідомості, самопожертви й геройства, що вони продовжують плести золоту нитку 
національної історії України, що в цьому романі «все, що будь як зв’язано з  історією, трактується в 
позакласовому всенаціональному дусі і романтизується до найвищої міри…» 

«Яновський – один з найбільших майстрів сучасної української прози. Майстерність, яку він 
досяг у «Вершниках», матиме для розвитку стилю української прози значіння може 
реформаторське. Як баталіст, знайде Яновський мало собі рівних і в літературі світовій». 

 

 
 
На другій сторінці газети «Голос. Українські вісті» у №17 за 21 березня 1945 року надрукована 

стаття «Життєвий шлях Софії Русової», епіграфом до якої взяті слова з повісті Юрія Яновського «Чотири 
шаблі». 

 
 
Цитата з повісті Юрія Яновського «Чотири шаблі», надрукована на 3-й сторінці газети «Український 

вісник»  у №28 від 11 листопада 1944 року. 
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Цитата з повісті Юрія Яновського «Чотири шаблі», надрукована на 3-й сторінці газети «Український 

вісник»  у  №14 від 6 серпня 1944 року 
 

 
 
 Вірш з повісті Юря Яновського «Чотири шаблі», надрукований у газеті «Український вісник»  від 2 

травня 1943 року 
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 Підкреслимо, що «Український вісник» - орган Українського національного 
об'єднання (УНО) в Німеччині, націоналістичного напряму, виходив у Берліні з 1936 до 1945 року. 
«УВ» редагували: Ю. Артюшенко, Володимир Янів (1940), Ю. Панченко-Юревич, А. Білинський і 
(з 1941) Володимир Маруняк. Поряд хроніки УНО, містив матеріали на актуальні громадські та 
політичні теми, інформував про події «на Карпатській і підсовєтській Україні», подавав культурно-
освітні матеріали про діяльність осередків УНО тощо.  

 

  

Вірш Юрія Яновського у пластовому журналі «Юнак», №1 від 1 травня 1946 року, 4-та сторінка. 
Місце видання журналу невідоме. 

 

 

 

 

 

Стаття «Юрій Яновський (Спроба характеристики)», 
автор О.Андрусейко, надрукована  на літературній 
сторінці газети «Стрийські вісті», органу міської і районної 
управи Стрийщини, у №11 від 12 лютого 1942 року. 
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Насамперед автор підкреслює, що того року Юрій Яновський, «один з найбільших митців 
української прози», відзначатиме своє 40-річчя. Приведемо кілька цитат з цієї статті: 

«Вже в перших його спробах виявляється надзвичайний оригінальний талан майбутнього 
великого письменника. Твори ці овіяні романтикою, ідеалізмом, своєрідним стилем і прийомами 
Яновський шукає оригінальних висловів і метафор, акцію проводить блискуче і насичено: випадки 
нагромаджуються на випадки, автор переключається з одного плану на інший несподівано і деколи 
не оправдано, розповідь навмисне наближається до якогось оповідання – сценарій, фрагментарно, з 
різко оголеними засобами». 

Характеризуючи роман «Чотири шаблі», О.Андрусейко зазначає, що «постаті дуже 
відважні, героїчні, що приходить впевненою ходою через смертельну завірюху, емігрантську 
скитальщину і вертають знов на  батьківщину – Україну, довершувати  розпочате діло – відбудову 
краю. В цьому романі виявив Яновський справжнє своє обличчя: письменника української 
національної революції, що спиралась на славних традиціях минулих подвигів запорожців, 
Хмельницького, Мазепи, - обличчя поета боротьби нації за існування, за розвиток». 

Тож не дивно, що «радянська критика заговорила про «Чотири шаблі», як про одну з вершин 
пропаганди націоналізму й ідеалізму… Цього було аж занадто, щоб письменником заопікувалось 
НКВД». Закінчуючи статтю, автор зазначив: «Сорокалітній письменник став перед нашими очима, як 
оформлений, зрілий митець слова. Його місце біля Коцюбинського, Стефаника – найбільших 
художників української прози».  

       Газета «Наші дні» (№ 2 від 1 лютого 1943 року) на 
четвертій сторінці помістила ряд рецензій, серед яких 
рецензія на книгу Івана Чигирина (Курача) «На 
роздоріжжі. Вибрані етюди», яка вийшла друком у 
Чернігові у 1942 році. Текст пересипаний цитатами з 
Юрія Яновського. Газета виходила у Львові в 
Українському видавництві часописів і журналів для 
дистрикту Галичина.  

…Чи знав про ці публікації Юрія Яновський? 
Напевне, що ні. А от радянські органи держбезпеки 
повинні були знати.  

А тут ще й по війні Сталін знову взявся боротися з 
"націоналізмом". Восени 1946 року з'явилася постанова 
ЦК КП(б)У про журнал "Вітчизна", який із 1941-го 
редагував Юрій Яновський. Мовляв, редакція журналу 
"систематично надавала свої сторінки для пропаганди -
буржуазно-націоналістичної ідеології, в творах ряду 
письменників і літературознавців перекручувалась і 
спотворювалась історія української літератури, 
проповідувалась національна обмеженість, ідеалізувались 
пережитки старовини в побуті та свідомості людей". 

У той час Яновський написав роман "Жива вода". 
Там був епізод, де Сталін у солдатській шинелі 
з'являється перед бійцями на фронті. Автор зумів описати 
цю картину так, що в неї можна було вірити. У романі 
йшлося про "живу воду" визволення від фашизму. Але 
були й деякі натяки на тяжкі передвоєнні 1930-ті. Цього 
досить, щоб роман розгромили. На пленумі Спілки 
письменників 19 вересня 1947 року секретар ЦК КП(б)У 
Лазар Каганович у своєму виступі півгодини присвятив 
романові Яновського. 

– Это не "живая вода", а "мертвая". Много собак в 
книге, очень много! 

До критики змусили приєднатися колег – Олеся 
Гончара і навіть Миколу Бажана, що був кращим другом Яновського. Вони потім каялися. Гончар 
згадував про це в своєму щоденнику, коли Яновського вже не було на світі. Бажан же попросив 
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пробачення віч-на-віч, і отримав прощення. А в кінці життя писав: "Не зітер і не зітру цього зі своєї 
пам'яті, не скину цього тягаря". 

Після того погрому Яновський лишився без засобів до існування. Пішли під ніж 20 тисяч 
примірників роману, кіностудія повернула сценарій, Літфонд не давав позичок, а видавництво 
"Радянський письменник" вимагало повернути 5 тисяч рублів гонорару. Юрій Іванович позичив і 
повернув 4 тисячі. Продавав речі, друкарську машинку, книжки з бібліотеки. Навіть письменницький 
"продовольчий ліміт" – 500 рублів – йому скасували. Яновський написав листа Микиті Хрущову: "Я 
защищаю свое право на творческую работу. Критика в отношении меня вышла за пределы 
допустимых норм… Делят мою квартиру без моего ведома, обсуждают вопрос об уплотнении, 
переселении. Зачем это? Разве критика влечет за собою сокращение жилплощади? Помогите мне 
стать на ноги. Я еще не имею права перед народом и партией выходить в тираж". 

Листа він так і не надіслав. Узявся переписувати "Живу воду"   - нова назва "Мир". Але з 
редакції московського "Нового мира" відповіли: "Нам відомо, що роман "Мир" є переробкою вашого 
попереднього твору, і вже цей факт змушує нас відмовитися його друкувати". 

У квітні 1949 року опальний письменник раптом отримав Сталінську премію за цикл "Київські 
оповідання" – Сталін любив іноді робити подарунки своїм жертвам. 

 Жити Юрієві Яновському лишалося недовго. Якось узимку 1954 року вони з дружиною пішли 
в гості до Михайла Романова, актора київської Російської драми, що жив біля театру, на Пушкінській, 
19. Дорогою Юрієві Івановичу стало погано, але повертатися він не хотів. У гастрономі біля Опери 
взяли шампанське й рушили далі. У квартирі Романова викликали лікарів. Ті неправильно встановили 
діагноз – серце, хоча насправді прорвало виразку шлунка. Могла врятувати невідкладна операція, але 
до лікарні – тут-таки на Пушкінській, навпроти будинку Романова – Юрія Яновського перенесли 
запізно. 

 

 
 

ЧЕРГОВИЙ «НАЦІОНАЛІСТ» СЕРЕД ПИСЬМЕННИКІВ СОВ. 
УКРАЇНИ І ПРАВОВІРНИЙ ТИЧИНА  

 
Cтаття з таким заголовком була надрукована у газеті «Діло» у номері за  16 жовтня 1937 року.  
  

 
 

Газета «Діло» - одне з найвпливовіших українських періодичних видань, перша українська 
щоденна газета. Виходила у 1880–1939 роках у Львові з невеликими перервами в часі Першої світової 
та Українсько-польської війни, мало значну вагу в громадському та культурному житті українців 
Галичини, було добре знаним і поза її межами.  

Дослівно цитуємо першу частину цією статті, яка стосується творчості Юрія Яновського: 
«Ще недавно вихвалювали справді талановитого і видатного Юрія Яновського, якого «Дума 

про британку» йде прем’єрою по багатьох театрах Совітської України в дні 20 роковин  жовтня, а 
вже пишуть про нього, що творчість Яновського в українській літературі про громадянську війну 
має особливе місце: небагато є творів,  в яких би так паплюжено червону армію, так вороже 
висвітлювано класову боротьбу  в добі громадянської війни і так одверто вихвалювано бандитизм і 
бандитів з його націоналістичними висловами, як то в творах Яновського. 
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Наприклад у його романі «Ма» героїня «Ма» є символом жінки, але цей «символ жінки» 
власноручно душить комісара ЧК Кригу, доводить до зради другого комісара Рубана, знущається 
над полоненими червоноармійцями, вирізуючи на тілах їх зірки тощо. 

Цього мало, Яновський цинічно висміяв червону армію та її командний склад, роль якого ніби 
полягала тільки в тому, щоб «як картоплю» прострілювати серця червоноармійців. Так, так, бо 
Яновський твердить, ніби більшість червоноармійців загинула від куль комісара Рубана, а 
врятуватись декому довелося тільки тому, що в револьвері Рубана не вистачило куль. Єдине, що міг 
сказати Яновський про командира червоноармійського полку, це те, що він тричі унікат у своїй 
ненормальності… 

Революцію Яновський уважає за явище несвоєчасне, за незрозумілу колотнечу, він одверто 
стоїть на позиції націоналістичної романтизації бандитизму… 

Правда, все це говориться про давні твори Яновського, але ці твори у перекладі російською 
мовою видало цього року московське «Гослитиздат». Хитрий Яновський, він знав, що на Україні, 
широкі маси читачів поставили б опір цій націоналістичній писанині, то він і вибрався до Москви, де 
очевидячки менше розуміються на «націоналістиці». Але поважно кажучи, мабуть кар’єра 
Яновського захиталася».  
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ФОТОГРАФІЇ ТА ФОТОКОПІЇ ДОКУМЕНТІВ 

Документи, які зберігаються у Центральному Державному архіві-музеї літератури і 
мистецтва УРСР.  Ф17-  Оп.1 – Спр.215.  

 

 

Фото Георгія Яновського під час навчання в 
Єлисаветградському механічному технікумі (репродукція, 1922 
рік), та довідка,  завірена завідуючим технікума 8 жовтня 1922 
року, що «изображенный на настоящей фотографии есть 
действительно студент Елисаветградского мезанического 
техникума Георгий Иванович Яновский».                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Центральний Державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР Ф.17 – Оп.1 – Спр. 61. 

Автобіграфія Ю.Яновського, Машинопис. 1952р.  
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*** 

 

Центральний Державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР. Ф.17 – Оп.1 – Спр.60. Біографія 
(два варіанти). Машинопис. 1949 р. 
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ДИТЯЧИЙ ВІРШ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО 

В автобіографії від 2 грудня 1925 року Юрій Яновський писав; «В десять років - писав 
рос[ійські] вірші і хотів бути Пушкином. Потім – до 1922 р. ніякою писаниною не займався. Р[оку] 
1922 і 1923 писав у стінгазеті КПІ вірші, фейлетони, cтатті. Газету розпочав сам: вів її більше 
року. Укр[аїнською] мовою почав писати з початку р[оку] 1924. Друкуватись - з березня р[оку] 
1924».  

А нижче, відповідаючи на поставлені запитання, написав «люблю М. Гоголя, Д. Лондона, 
Р.Кіплінга, О.Генрі, С.Єсеніна, М.Асєєва, М. Горького, Чехова, Винниченка», а з «земляків (з 
Єлисавету та округи) […] Троцького, Винниченка, Д. Бідного, [...], Тобілевичів, Мик. Левицького». 
Десять років Юрку-Григорію було у 1912 році. На той час він навчався в Єлисаветграді у  реальному 
училищі.  

Сергій Плачинда в автобіографічному романі «Юрій Яновський» так описує перші віршування 
майбутнього письменника: 

«Брався і... за вірші. 
Правда, цього ніхто не бачив. Бо віршував хлопець таємно від усіх. А першою, хто відкрив його 

таємницю, була мати... 
Спав Юрій завжди на горищі, в сіні. 
Якось уранці Марія Мусіївна полізла будити сина. Яке ж було її здивування, коли побачила, що 

Юрко не спить. Сидить у променях ранкового сонця, що ллється крізь великий отвір у фронтоні, і 
щось пише олівцем у зошиті. А навколо розкидані білі папірці, мов пір’я. І світлий павучок мандрує в 
темній чуприні сина. 

«Мабуть, давно не спить дитина»,— стурбовано подумала мати. 
— Юрасику,— мовила тихо.— Що ти тут робиш? Ходімо снідати... 
Юрко відірвав погляд від паперу, ніяково всміхнувся. 
— Я зараз прийду, мамо. Ось тільки... допишу. 
— Гаразд. Ми тебе чекаємо. 
  Так мати стала свідком синової таємниці: він писав вірші. 
Зрештою мати не дуже й здивувалася: Юрасик змалку складав кумедні пісеньки, які слідом за 

ним повторювала дітлашня». 
Коли ж уся сім’я перебралася до Єлисаветграда, «розбираючи в новому помешканні 

привезене з Червоновершки майно, Марія Мусіївна раптом згадала про наволочку з Юрковими 
віршами. Схопилася за голову: торба з віршами залишилася на горищі. Картала себе і не раз казала: 

— Треба якось поїхати та забрати наволочку». 
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У Центральному Державному архіві-музеї літератури і мистецтва УРСР зберігається фотокопія 

вірша Юрія Яновського, написаного ним у 1914 році70. 
Еду, еду не свищу 
А наеду, не спущу 
И над сушей и волной,  
Снег стелется пеленой! 
Пасмурній день 
Прибавляет….!!! 
…………………. 
…………………… 
Его я написал, 
Чтоб читатель прочитал!!! 
 
Уверху сторінки справа від вірша автор написав «27 травня 1914 року, уч. ІІ кл. ЄЗРУ, 

Яновський (латинню)». 
 
                                                           

70
 Центральний Державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР. Ф.17 – Оп.1 – Спр.64. Вірш дитячих 

років. Фотокопія, 1914 р. 
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ІВАН, МИКОЛА, МАКСИМ, ЯКІВ, ФЕДІР… 
 

Дехто з дослідників біографії  Юрія Яновського стверджує,  що  «Максим Савич Яновський — 
поміщик села Майорівки, троюрідний брат Миколи Гоголя»71. Тобто, їхні діди – рідні брати. Але дід 
Юрія Яновського – Микола Максимович, а дід Миколи Гоголя – Афанасій Дем’янович. Та й у 
Маєровому не було ані поміщика, ані просто селянина з таким патронімом.  Тож родство 
письменників породила багата фантазія автора цього твердження.  

Щоб встановити родовід Юрія Яновського, автори даного видання переглянули записи 
десятків метричних книг церков за ХІХ століття та початок ХХ століття, які зберігаються у 
Державних архівах Кіровоградської, Херсонської та Одеської областей. Активну допомогу у цих 
пошуках надавали  відомий дослідник історії нашого краю і земляк  Анатолій Пивовар, протоієрей  
Євгеній  Гуменюк та ще ряд  істориків і краєзнавців.  

Було знайдено багато цікавих свідчень про перебування Яновських на теренах нашого краю. 
Але, на жаль,  не вдалося знайти відповіді на ряд  запитань. Пояснення цього слід шукати у тому, що 
багато метричних книг втрачено з часом, у багатьох книгах вицвіли чорнильні записи або ж 
нерозбірливий почерк д’ячків.    

Аналіз зібраного матеріалу дозволяє припустити, що предок Юрія Івановича Яновського у 
п’ятому коліні  Федір Яновський поселився у селі Бузовій (нині Лозуватка Компаніївського району) у 
1820-ті роки, а згодом  перебрався у село Унтилівку (нині Бобринецький район). Там і помер 20 
грудня 1848 року у віці 73 років72. А приблизно у 1890 році його онука Микола Максимович 
Яновський купив землю у селі Маєрівка. 

Наявні дані про родовід Юрія Яновського: 
1.Юрій Іванович Яновський  (14(27).08.1902, с. Тетянівка – 25.02.1954, м.  Київ) 
2.Батько Іван Миколайович Яновський (1877, с. Богодушна – 4.07.1938, Київщина) 
Мати  Марія Мусіївна Здорик (1.04.1882, с. Куцівка (с. Новгородка) -  м.Київ) 
3.Батьки батька – Микола Максимович Яновський  (1845, с. Богодушна – 1907, с Тетянівка) та 

Меланія Павлівна Ткаченко. 
Батьки матері – Мусій Семенович Здорик (1849-1924) та Марія Антонівна Таран (1851 – 

1907)73. 
4.Прадід  - Максим Якович Яновський, перша дружина Єфросинія Григорівна, друга дружина 

Єпистинія Іванівна (1834-1897) 
5. Прапрадід Яків Федорович Яновський (1775 -20.12.1848, с. Унтилівка)… 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

71 Юрій Матівос, почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців, заслужений журналіст України. 
Газета «Голос України» 31 жовтня 2002 року http://www.golos.com.ua/article/249776 
72 ДАОО. - Ф.37 – Оп.3 – Спр.897 – Стор..377 

73 Дані щодо місця та дат народження і смерті Івана Миколайовича Яновського,  Миколи Максимовича 
Яновського, Мусія Семеновича Здорика  та Марії Антонівни Таран  - за спогадами  матері письменника Марії 
Мусіївн  (Лист у вічність: Спогади про Юрія Яновського.- К.: Дніпро. 1980). 
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ЯНОВСЬКІ ЗА МЕТРИЧНИМИ ЗАПИСАМИ ЦЕРКОВ 

из метрик Екатерининского собора города Херсона  
1819, февраля 7 обвенчал священник Александр Биелявский по троекратном в церкви 
оглашению находящегось при перестройке Херсонского арсенала Хносонского 
гарнизона подпорутчика Николая Яновского с девицею херсонских уездных 
находящих инвалидов майора Карла Петрина родной дочерью Варварою первым 
браком. Поручители: инженер подпорутчик Воронецкой, корабельного мастера 
помощник Серков, губернский секретарь Георгий Филипов и губернский секретарь 
Степан Лосев 

Державний архів 
Одеської області 
– далі ДАОО: 
37-3-220-34 
(ч. 2, п. 25) 
 

из метрик привозной Преображенской церкви города Херсона  
1817, марта 1-го у дворянина Стефана Яновского от жены его Евдокии родися сын 
Василий, которого молитвил и крестил того ж числа священник Александр Михайлов. 
Восприемник был херсонский мещанин Марко Черноморец 

ДАОО: 
37-3-193-85 
(ч. 1, п. 72) 

из метрик купеческой Успенской церкви города Херсона  
1823, апреля 27-го титулярной советницы Мелании Яновской у крепостной ее Агафии 
Бойченковой незаконно родилась дочь Пелагия, которую молитвовал и крестил 
протоиерей Иоанн Павловский. Крещена 28-го. Восприемница была херсонского 
мещанина Никиты Передирия жена Пелагея 

ДАОО: 
37-3-272-31 
(ч. 1, п. 41) 

из метрик Михайловской церкви казенного селения Березовки  
1819, апреля 15-го у шляхтича Федора Яновского крестьянки Агафии Яковлевой 
родися дочь, кою молитвовал и имя нарек Агафиею иерей Самуил Соколовский. Оной 
младенице восприемница была крестьянка Агафия Василия Кравченка жена  

ДАОО: 
37-3-215-699 
(ч. 1, п. 7) 

из метрик Покровской церкви села Коротяка  
(священник Иаков Пржегалинский)  

1824, августа 7-го помещичьей деревни Бузовки у проживающего дворянина Симиона 
Яновского и жены его Софии родися дочь, кою молитвил и имя нарек Еленою 
приходский священник Пржеголинский. Крещен 30-го. Восприемницею была Агафия, 
жена Василия Яновского, дворянина той же деревни  

ДАОО: 
37-3-292-229 
(ч. 1, п. 33) 

1825, генваря 24-го помещичьей деревни Бузовой у проживающего шляхтича Андрея 
Яновского и жены его Вассы родися дочь, кою молитвил и имя нарек Ксения 
приходский священник Пржегалинский. Крещена 25-го. Восприемница  была 
Евфросиния, дочь Якова Яновского (№ 1066-152. Выписан 11 февраля 1874 года на 
выдачу свидетельства) 

ДАОО: 
37-3-303-245 
(ч. 1, п. 3) 

1825, июля 30-го помещичьей деревни Бузовки у шляхтича Василия Яновского и 
жены его Агафии родися сын, коего молитвил и имя нарек Максимом приходский 
священник Иаков Пржегалинский. Крещена 8-го. Восприемник был шляхтич Феодор 
Сидлецкий  

ДАОО: 
37-3-303-247 
(ч. 1, п. 34) 

1826, февраля 7-го проживающего в помещичьей деревни Бузовой шляхтича Ивана 
Яновского померла жена Марфа /от родов/, 27-ми лет  

ДАОО: 
37-3-326-312 
(ч. 3, п. 2) 

1826, февраля 13-го по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались Ольвиопольского уезда помещика Вареникова футора Ивановки шляхтич 
Фома Тушинский с девицею Евфросиниею, проживающего в деревне Бузовой Якова 
Яновского. Поручители были проживающие в деревни Бузовой щляхтичи Иаков 
Сидлецкий и Федор Сидлецкий, шляхтич Иван Яновский и помещик, губернский 
секретарь Иван Вареников  

ДАОО: 
37-3-326-310 
(ч. 2, п. 4) 

1826, марта 31-го проживающего в помещичьей деревни Бузовой дворянина 
Лаврентия Яновского померла жена Анна /от колики/, 70-ти лет 

ДАОО: 
37-3-326-312 
(ч. 3, п. 5) 

1826, октября 18-го помещичьей деревни Бузовой у проживающего дворянина Андрея 
Яновского и жены его Василисы родилась дочь, кою молитвил и имя нарек 
Клеопатра приходский священник Иаков Пржегалинский. Крещена 19-го. 
Восприемница была села Коротяка диакона Фомы Каминского жена Анастасия  

ДАОО: 
37-3-326-307 
(ч. 1, п. 34) 

1827, генваря 14-го по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались проживающий Ольвиопольского уезда деревни помещика Жданова 
шляхтич Киевской губернии Уманского повета Иван Зарицкий с девицею Меланиею, 
проживающей в деревни Бузовой шляхтички Агафии Сидлецкой дочерью. Поручители 
были помещик Ольвиопольского уезда коллежский секретарь Жданов и проживающие 
в деревни Бузовой щляхтичи Федор Сидлецкий и Яков Яновский 
 
 

ДАОО: 
37-3-324-262 
(ч. 2, п. 2) 
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1827, апреля 9-го помер проживающий в помещичьей деревни Бузовой отставной 
солдат Алексей Яновский /от престарелости/. Лет ему – 60  

ДАОО: 37-3-324-
263 (ч. 3, п. 7) 

1827, июля 6-го помещичьей деревни Бузовой у проживающего шляхтича Даниила 
Яновского и жены его Феодосии родилась дочь, кою молитвил и имя нарек Феклою 
приходский священник Иаков Пржегалинский. Крещена 7-го. Восприемница была 
шляхтичка Марфа Яновская  

ДАОО: 
37-3-324-259 
(ч. 1, п. 26) 

1829, мая 10-го проживающего помещика Порфирия Перепелицина у шляхтича 
Даниила Яновского и жены его Феодосии родился сын, коего молитвил и имя нарек 
Иоаном помещичьей деревни Компанеевки священник Лука Брилев. Крещен 11-го. 
Восприемники были шляхтич Никита Лозинский и шляхтича Феодора Седлецкого 
жена Параскева (Акт выписан 18 августа 1838 года) 

ДАОО: 
37-3-348-241 
(ч. 1, п. 6) 

(священник Феодор Дмитриев Абламский)  
1830, сентября 21-го у проживающего на хуторе Бузовой балки шляхтича Андрея 
Яновского и жены его Василисы родися сын, коего молитвовал и имя ему нарек 
Никитою приходский священник Феодор Абламский. Крещен 23-го. Восприемники 
были села Коротяка указной дьячек Давид Пржегалинский и шляхтичка Елена 
Яновска (Акт выписан 17 августа 1838 года) 

ДАОО: 
37-3-369-257 
(ч. 1, п. 21) 

1830, октября 3-го помещичьей деревни Коротяка у крестьянина Костантина Вуйки и 
жены его Феодосии родилась дочь, кою молитвовал и имя ей нарек Харитиною 
приходский священник Феодор Абламский. Крещена 9-го. Восприемники были 
шляхтич Иоанн Яновский и крестьянка Стефанида Петренкова   

ДАОО: 
37-3-369-258 
(ч. 1, п. 27) 

  
1836, генваря 12-го венчаны Бобринецкого уезда города Елисаветграда мещанин 
Герасим Максимов Терновский, холостой, с девицею Матреною Яковлевою 
Седлецкою первым браком. Поручители: по женихе – одесский мещанин Симон 
Григорьев Кузьменко и бобринецкий мещанин Евсевий Карпов Бондаренко, по невесте 
– дворянин Андрей Семенов Яновский и дворянин Василий Лаврентиев Яновский 

ДАОО: 
37-3-484-513 
(ч. 2, п. 2) 

1836, февраля 16-го наследников Перепелициных села Коротяка у подданного Иакова 
Константинова Вуйченка и законной жены его Соломониды Иосифовой от первого 
брака родился сын Потапий. Крещен 17-го. Восприемники – дворянин Иван Алексеев 
сын Яновский и бобринецкого мещанина Иакова Николаева сына Бойченка жена 
Феодосия Андреева дочь  

ДАОО: 
37-3-484-506 
(ч. 1, п. 7) 

1836, августа 13-го у елисаветградского мещанина Никифора Степанова Нигрескула и 
законной жены его Ефросинии Даниловой от второго брака родился сын Иаков. 
Крещен 14-го. Восприемники – дворянин Афанасий Алексеев Яновский и 
елисаветградского мещанина Евтихия Мойсеева Корниенка жена Мария Иванова дочь 

ДАОО: 
37-3-484-509 
(ч. 1, п. 25) 

1836, сентября 16-го Полтавской губернии села Зароги у козака Никиты Яковлева 
Семененка и законной жены его Анны Ивановой от второго брака родилась дочь 
Мария. Крещена 17-го. Восприемники – обер-офицерский сын Евсевий Карпов 
Бондаренко и дворянина Ивана Васильева Яновского жена Дария Яковлева дочь 

ДАОО: 
37-3-484-507 
(ч. 1, п. 25) 

1836, сентября 16-го у дворянина Ивана Васильева Яновского помер сын Архипп /от 
родимца/. 1-го года. Погребен на обыкновенном кладбище 

ДАОО: 37-3-484-
516 (ч. 3, п. 16) 

1837, генваря 10 венчаны Бобринецкого уезда хутора Лозоватки дворянин Петр 
Яковлев Яновский, холостой, с девицею Мариею Яковлевою Симоненковою первым 
браком. Поручители: по женихе – дворяне Тимофей Иванов Тушинский и Иван 
Алексеев Яновский, по невесте – козак Никита Яковлев Симоненко и бобринецкий 
мещанин Иван Евсеев Бондаренко 

ДАОО: 
37-3-504-531 
(ч. 2, п. 1) 

1837, генваря 15-го у елисаветградского мещанина Герасима Максимова Терновского и 
законной жены его Матроны Яковлевой от первого брака родился сын Савва. Крещен 
15-го. Восприемники – дворянин Максим Яковлев Яновский и дворянка Дария 
Яковлева Яновска 

ДАОО: 
37-3-504-521 
(ч. 1, п. 1) 

1837, февраля 8-го венчаны Бобринецкого уезда деревни Петровки помещицы штабс-
ротмистрши Анастасии Петровой Пулевичевой крестьянин Петр Григорьев 
Гричаненко, холост, с девицею Еленою Петровой Сабадашевой первым браком. 
Поручители: по женихе – той же помещицы крестьяни Макар Петров Сабодаш и 
Порфентий Антонов Лисенко, по невесте – дворянин Федор Семенов Яновский и 
Василий Григорьев Гричаненко 

ДАОО: 
37-3-504-531 
(ч. 2, п. 6) 

1837, апреля 11-го у дворянина Афанасия Алексеевича Яновского и законной жены 
его Меланьи Антоновой от первого брака родился сын Антон. Крещен 11-го. 
Восприемники – дворянин Филип Яковлев Яновский и елисаветградского мещанина 
Диомида Петрова Горбенка дочь, девица Евдокия 
 
 

ДАОО: 
37-3-504-524 
(ч. 1, п. 19) 
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1837, апреля 16-го помещика Дикова деревни Александровки у крестьянина Семена 
Андреева Снигура и законной жены его Елисаветы Ивановой от первого брака 
родилась дочь Наталия. Крещена – 16-го. Восприемники – дворянин Филип Яковлев 
Яновский и того ж помещика крестьянка Ирина Григорьева Белоущенкова 

ДАОО: 
37-3-504-524 
(ч. 1, п. 12) 

1837, апреля 22-го у дворянина Никиты Андреева Лозинского и законной жены его 
Ефросинии Васильевой от первого брака родилась дочь Ирина. Крещена – 22-го. 
Восприемники – елисаветградский мещанин Павел Мойсеев Корниенко и дворянка 
Мария Яковлева Яновска 

ДАОО: 
37-3-504-524 
(ч. 1, п. 13) 

1837, мая 18-го у козака Иакима Яковлева Семененка и законной жены его Харитины 
Михайловой от первого брака родился сын Ферапонт. Крещен – 18-го. Восприемники – 
однодворец Феодор Степанов Седлецкий и дворянка Мария Яковлева Яновска 

ДАОО: 
37-3-504-525 
(ч. 1, п. 24) 

1837, июня 3-го у елисаветградского мещанина Василия Деомидова Гарбенка и 
законной жены его Ирины Ивановой от первого брака родилась дочь Феодосия. 
Крещена 3-го. Восприемники – елисаветградский мещанин Ананий Михайлов 
Некрасов и дворянка Агафия Иеремиева Яновска  

ДАОО: 
37-3-504-525 
(ч. 1, п. 18) 

1837, июня 6-го у дворянина Ивана Васильева Яновского и законной жены его 
Дарии Яковлевой от первого брака родился сын Митрофан. Крещен 6-го. 
Восприемники – дворянин Роман Васильев Яновский и дворянина Якова Федорова 
Яновского дочь, девица Улиана 

ДАОО: 
37-3-504-525 
(ч. 1, п. 29) 

1837, сентября 17-го наследников Перепелициных села Коротяка у крестьянина 
Леонтия Иванова Бойка и законной жены его Агафии Павловой от первого брака 
родился сын Харитон. Крещен 17-го. Восприемники – дворянин Иван Алексеев 
Яновский и бобринецка мещанка Пелагия Ефимова Бондаренкова 

ДАОО: 
37-3-504-527 
(ч. 1, п. 43) 

1837, сентября 7-го у дворянина Тимофея Иванова Тушинского и законной жены его 
Ефросинии Яковлевой от первого брака родилась дочь Параскева. Крещена 7-го. 
Восприемники – мещанин Иван Семенов Кравченко и дворянина Якова Федорова 
Яновского дочь, девица Улиана 

ДАОО: 
37-3-504-529 
(ч. 1, п. 41) 

1837, октября 31-го венчаны Киевской губернии Таращанского уезда дворянин Стефан 
Иванов Яновский, холост, с девицею Софиею Яковлевою Бойченковою первым 
браком. Поручители: по женихе – дворяне Андрей Семенов Яновский и Яков 
Федоров Яновский, по невесте – Максим Петров Серомашенко и Герасим Игнатьев 
Рудый 

ДАОО: 
37-3-504-532 
(ч. 2, п. 14) 

1837, ноября 30-го венчаны Александрийского уезда дворянин Иван Иоакимов Гулак, 
холост, с девицею Ксениею дворянина Василия Лаврентиева Яновского дочерью 
первым браком. Поручители: по женихе – елисаветградский мещанин Арсений Павлов 
Кременецкий и губернский секретарь Илья Иванов Дойбан, по невесте – дворянин 
Иван Васильев Яновский и дворянин Касьян Григорьев Седлецкий 

ДАОО: 
37-3-504-533 
(ч. 2, п. 18) 

1839, февраля 10-го рождена, а 11-го крещена Агафия. Родители: елисаветградский 
мещанин Евтихий Мойсеев Корниенко и законная жена его Мария Иванова, оба 
православного вероисповедания. Восприемники – села Коротяка крестьянин Григорий 
Иванов Бойко и дворянка Елена Кирилова Яновска 

ДАОО: 
37-3-556-747 
(ч. 1, п. 5) 

1839, февраля 23-го померла /от родимца/, а 25-го погребена дворянина Феодора 
Семенова Яновского дочь Агафия. Лет ей – 1. Погребена в имении помещика 
Пулевича на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-556-784 
(ч. 3, п. 3) 

1839, апреля 24-го рождены, а 25-го крещены близнецы Марк и Исааф. Родители: 
деревни Богдаровки крестьянин Евтихий Романов Процко и законная жена его Агафия 
Данилова, оба православного вероисповедания. Восприемники – дворянин Федор 
Семенов Яновский и той же деревни крестьянка Евдокия Трофимова Севириненкова 

ДАОО: 
37-3-556-755 
(ч. 1, пп. 12, 13) 

1839, апреля 30-го бракосочетались Полтавской губернии Кременчуцкого уезда 
местечка Келеберды Мойсей Евтихиев Мирошниченко первым браком, лет ему – 41, с 
Черкасского уезда мещанкою девицею Анною Ивановою Седлецкою, 28-ми лет. 
Поручители: по женихе – дворянин Максим Иаковлев Яновский и дворянин Андрей 
Стефанов; по невесте – смаиловский [измаиловский] мещанин Иван Семионов 
Кравченко 

ДАОО: 
37-3-556-779 
(ч. 2, п. 7) 

1739, июля 6-го рожден, а 8-го крещен Прокофий. Родители: Киевской губернии 
Таращанского уезда дворянин Даниил Лаврентиев Яновский и законная жена его 
Феодосия Алексеева, оба православного вероисповедания. Восприемники – дворянин 
Даниил Иванов Тушинский и Полтавской губернии козака Никиты Яковлева 
Семененка жена Анна Савина  

ДАОО: 
37-3-556-760 
(ч. 1, п. 24) 

1839, июля 6-го бракосочетались увольненый от службы коллежский регистратор 
Виктор Иаковлев Дроботковский первым браком, православного вероисповедания, лет 
ему – 45, с бобринецкою мещанкою, девицею Анною Матвеевою Булеченковою, лет ей 
– 32. Поручители: по женихе – дворянин Максим Иаковлев Яновский и чигринский 

ДАОО: 
37-3-556-781 
(ч. 2, п. 14) 
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мещанин Феодор Стефанов Седлецкий; по невесте – дворянин Василий Лаврентиев 
Яновский и Иван Васильев Яновский 
1839, июля 28-го рожден, а 30-го крещен Иоанн. Родители: увольненой от службы 
коллежский регистратор Виктор Иаковлев Дроботковский и законная жена его Анна 
Матвеева, оба православного вероисповедания. Восприемники – отставной коллежский 
регистратор Алексей Стефанов Пидскорский [Пискорский] и дворянина Иакова 
Федорова Яновского жена Мария Иванова 

ДАОО: 
37-3-556-762 
(ч. 1, п. 27) 

1839, октября 15-го померла /от родимца/, а 18-го погребена дворянина Стефана 
Иванова Яновского дочь Мария. Лет ей – 1. Погребена в имении помещика деревне 
Александровке на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-556-788 
(ч. 3, п. 14) 

1839, оклября 22-го рождена, а 23-го крещена Мария. Родители: дворянин Стефан 
Иванов Яновский и законная жена его София Яковлева, оба православного 
вероисповедания. Восприемники – Федор Семенов Яновский и отставного солдата 
Василия Григориева Лискова жена Ксения Герасимова 

ДАОО: 
37-3-556-770 
(ч. 1, п. 31) 

  
(священник Игнатий Стефанов Брилев)  

1842, генваря 18-го бракосочетались чигиринский мещанин Даниил Исаакиев 
Старовойтенко первым браком, православного исповедания, лет ему – 21, и дворянка, 
девица Ирина Константинова дочь Лозинска православного исповедания, лет ей – 18. 
Восприемники: по женихе – елисаветградские мещане Диомид Петров Гарба и Иоанн 
Диомидов Гарба; по невесте – дворянин Афанасий Алексеев Яновский и 
елисаветградский мещанин Василий Гарба 

ДАОО: 
37-3-660-590 
(ч. 2, п. 1) 

1842, марта 9-го помер /от чехотки/, а 28-го погребен дворянин Иоанн Алексеев 
Яновский. Исповедовал и прищащал священник Игнатий Брилев. Погребен в селе 
Коротяке на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-660-606 
(ч. 3, п. 9) 

1842, марта 20-го рождена, а 21-го крещена Матрена. Родители: Полтавской губернии 
козак Мойсей Евтихиев Мирошниченко и законная жена его Анна Яковлева, оба 
православного исповедания. Поручители: исправляющий дьячковскую должность 
священник Иоанн Глижинский и дворянина Андрея Степанова Яновского дочь, 
девица Ксения 

ДАОО: 
37-3-660-564 
(ч. 1, п. 9) 

1842, апреля 7-го рожден, а 8-го крещен Иосиф. Родители: измаиловский мещанин 
Иоанн Симеонов Шевченко и законная жена его Милания Яковлева, оба православного 
исповедания. Восприемники – дворянин Роман Васильев Яновский и дворянка 
Дарья Яковлева Яновска  

ДАОО: 
37-3-660-565 
(ч. 1, п. 15) 

1842, апреля 24-го померла /от оспы/, а 25-го погребена дворянина Стефана Яковлева 
Яновского дочь Мария. 2-х лет. Исповедовал и прищащал священник Игнатий 
Брилев. Погребен в селе Коротяке на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-660-607 
(ч. 3, п. 12) 

(священник Василий Карпов Хухровский)  
1842, ноября 5-го бракосочетались проживающий в деревне Александровки одесский 
мещанин Григорий Андреев Милованов, холост, первым браком, православного 
исповедания, 27-ми лет и проживающего в той же деревне дворянина Андрея 
Семенова Яновского дочь, девица Ксения, православного исповедания, 18-ти лет. 
Поручители: поженихе – унтер-офицер Степан Григориев Карпенко и новопражский 
мещанин Максим Карпов Чипиговский, по невесте – деревни Александровки 
крестьянин Онисим Стефанов Харитонов и Полтавской губернии местечка Келеберды 
житель Мойсей Евтихиев Мирошниченко 

ДАОО: 
37-3-660-595 
(ч. 2, п. 17) 

1842, ноября 25-го рождена, а 26-го крещена Екатерина. Родители: проживающий в 
деревне Александровке дворянин Григорий Яковлев Симоненко и законная жена его 
Ирина Максимова, оба православного исповедания. Восприемники – проживающие в 
той же деревне дворянин Иоанн Васильев Яновский и бобринская мещанка 
Параскева Евсевиева Бондаренкова 

ДАОО: 
37-3-660-574 
(ч. 1, п. 25) 

(священник Евмений Синькевич)  
1850, апреля 7-го рожден, а 9-го крещен Ирадион. Родители – таращанский мещанин 
Лукьян Василиев Яновский и законная жена его Параскева Евсеева, оба 
православные. Восприемники – таращанский мещанин Никита Андреев Яновский и 
дворянка Варвара Никитина Лозинская 

ДАОО: 
37-3-1006-84 
(ч. 1, п. 7) 

1850, сентября 21-го рождена, а 24-го крещена Фекла. Родители – деревни 
Александровки крестьянин Наум Никитин Волошенко и законная жена его Пелагия 
Кондратова, оба православные. Восприемники – Киевской губернии однодворец 
Иоанн Василиев Яновский и Полтавской губернии козачка Анна Яковлева 
Мирошниченкова 
 
 

ДАОО: 
37-3-1006-95 
(ч. 1, п. 33) 
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1850, ноября 17-го рожден, а 20-го крещен Роман. Родители – елисаветградский 
мещанин Вакула Минов Летвиненко и законная жена его Параскева Афанасиева, оба 
православные. Восприемники – однодворец Иоанн Василиев Яновский и козачка 
Ирына Василиева Симоненкова 

ДАОО: 
37-3-1006-99 
(ч. 1, п. 35) 

1851, генваря 26-го бракосочетались деревни Ульяновки крестьянин Иоанн Стефанов 
Слипченко, православный, первым браком, 20-ти лет, и девица Мария, дочь 
однодворца Василия Яновского, православная, 19-ти лет. Поручители: по женихе – 
деревни Ульяновки крестьяне Авксентий и Григорий Глущенки, по невесте – дворянин 
Никита Лозинский и однодворец Иоанн Яновский 

ДАОО: 
37-3-1022-72 
(ч. 2, п. 3) 

1851, марта 14-го рождены, а 16-го крещены Алексей и Дария. Родители – однодворец 
Иоанн Василиев Яновский и законная жена его Дария Яковлева, оба православные. 
Восприемники 1-му – однодворец Никита Яновский и мещанка Мотрона Терновская; 
2-й – бобринецкие мещане Андрей Бондаревский и Мария Лукьяненкова   

ДАОО: 
37-3-1022-55 
(ч. 1, пп. 17 и 12) 

1851, апреля 2-го померла /от родов/, а 4-го погребена дворянина Иоанна Яновского 
жена Дария, 35-ти лет. Погребена на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-1022-81 
(ч. 3, п. 3) 

1851, апреля 9-го померла /от младенчества/, а 11-го погребена однодворца Василия 
Яновского дочь Фекла, 1-го года. Погребена на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-1022-81 
(ч. 3, п. 4) 

1851, апреля 10-го померла /от чехотки/, а 12-го погребена дворянка Мария 
[Яновская?], 40 лет. Погребена на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-1022-81 
(ч. 3, п. 5) 

1851, апреля 12-го померла /от младенчества/, а 14-го погребена мещанина Иоанна 
Яновского дочь Дария, 1-го года. Погребена на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-1022-81 
(ч. 3, п. 6) 

1851, маия 24-го бракосочетались бобринецкий мещанин Димитрий Александров 
Гурин, православный, первым браком, 19-ти лет, и девица, дочь шляхтича Феодора 
Яновского Пелагия, православная, 17-ти лет. Поручители: по женихе – бобринецкий 
мещанин Петр Иванов Гурин и крестьянин, ротмистра Полонского Доримедонт 
Романов, по невесте – оставный рядовый Василий Лисков и дворянин Никита 
Лозинский  

ДАОО: 
37-3-1022-74 
(ч. 2, п. 11) 

1855, июня 10-го рожден, а 11-го крещен Онуфрий. Родители – однодворец Роман 
Васильев Яновский и законная жена его Мария Макарова, оба православные. 
Восприемники – деревни Гензелевой крестьяне Лукиан Григориев Гуйван и Мария 
Яковлева Жулаева 

ДАОО: 
37-3-1189-169 
(ч. 1, п. 25) 

(священник Поликарп Швачка)  
1856, сентября 27-го бракосочетались бобринецкий мещанин Симеон Феодосиев 
Мельник, православного вероисповедания, первым браком, 25-ти лет, и Киевской 
губернии Таращанского уезда общества Яношевки дворянина Даниила Лаврентиева 
Яновского дочь Мария, православного вероисповедания, первым браком, 22-х лет. 
Поручители: по женихе – бобринецкие мещане Аврам Яковлев Бондаревский и Петр 
Леонтиев Сичевский, по невесте – той же губернии и уезда дворяне Иван Данилов 
Яновский и Никита Андреев Яновский 

ДАОО: 
37-3-1208-118 
(ч. 2, п. 13) 

(священник Федор Еленев)  
1862, апреля 4-го рождена, а 5-го крещена Матрена. Родители – дворянин Максим 
Яковлев Яновский и законная его жена Еписимия Иванова, оба православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Леонтий Филиппов Яновский и Параскева  
Игнатьева Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-9-16 
(ч. 1, п. ??) 

1862, июля 25-го рожден, а ?? крещен Роман незаконнорожденный. Мать – поручика 
Ивана Яновского дочь Марфа Иванова, православная. Восприемники – бобринецкие 
мещане Григорий Петров Гинкул и Акелина Петрова Богданова 

ДАКО: 
640-1-9-30 
(ч. 1, п. ??) 

1871, генваря 19-го рождена, а 20-го крещена Ксения. Родители – деревни Гензелевой 
крестьянин Феодор Иванов Шульженко и законная жена его Мария Лаврентьева, оба 
православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Кирил Емельянов […] и 
деревни Гензелевой крестьянка Ирина Семенова Яновская 

ДАОО: 
37-2-32-788 
(ч. 1, п. 8) 

1871, марта 21-го рожден, а 22-го крещен Прокопий. Родители – деревни Гензелевой 
крестьянин Феофан Григорьев Гуйван и законная жена его Дария Арсеньева, оба 
православные. Восприемники – деревни Гензелевой крестьянин Феодосий Иванов 
Гуйван и бобринецкая мещанка Анастасия Никитова Яновская 

ДАОО: 
37-2-32-795 
(ч. 1, п. 19) 

1871, июня 17-го рождена, а 18-го крещена Агрипина. Родители – деревни Бузовой 
крестьянин Стефан Демянов Бойко и законная жена его Акелина Григориева, оба 
православные. Восприемники – елисаветградские мещане Федор Романов Яновский 
и Мотрона Васильева Середа 

ДАОО: 
37-2-32-800 
(ч. 1, п. 29) 



 116 

1871, октября 7-го рождена, а 8-го крещена Пелагия. Родители – деревни Наглядовки 
крестьянин Зиновий Ефимов Коноваленко и законная его жена Васса Яковлевна, оба 
православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Никита Андреев Яновский и 
Мария Алексеева Коноваленкова 

ДАОО: 
37-2-32-807 
(ч. 1, п. 45) 

1871, октября 11-го рождена, а 12-го крещена Домникия. Родители – деревни 
Гензелевой крестьянин Леонтий Иванов Жульяненко и законная его жена Параскева 
Артемова, оба православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Никита 
Андреев Яновский и Параскева Феодорова Жульяненкова 

ДАОО: 
37-2-32-808 
(ч. 1, п. 46) 

1871, ноября 7-го рожден, а 8-го крещен Михаил. Родители – елисаветградский 
мещанин Федор Романов Яновский и законная его жена Параскева Никитова, оба 
православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Даниил Петров Селецкий и 
Екатерина Дормидонтова Вуйкова 

ДАОО: 
37-2-32-811 
(ч. 1, п. 49) 

1872, февраля 8-го бракосочетались: жених – бобринецкий мещанин Мартин 
Евстафиев Чайка, православный, первым браком, 30-ти лет и елисаветградская 
мещанка Анна Даниилова Селецка, православная, вторым браком, 45-ти лет. 
Поручители: по женихе – бобринецкие мещане Никита Андреев Яновский и и Петр 
Петров Вишнецкий, по невесте – деревни Гензелевой крестьяне Иаким Василиев Борщ 
и Никита Алексеев Никитенко 

ДАОО: 
37-2-63-825 
(ч. 2, п. 4) 

1872, февраля 12-го первым браком сочетались: жених – селения Губовки поселянин 
Стефан Софронов Предварев, православный, 22-х лет и невеста – херсонская мещанка 
Гликерия Михайлова Петренкова, православная, 19-ти лет. Поручители: по женихе – 
селения Губовки поселяне Яков Михайлов Сотник и Иоанн Никифоров Баздырь, по 
невесте – Никита Андреев Яновский и Петр Петров Вишнивецкий 

ДАОО: 
37-2-63-825 
(ч. 2, п. 5) 

1872, июня 15-го рожден, а 16-го крещен Тихон. Родители – бобринецкий мещанин 
Никита Андреев Яновский и законная жена его Ирина Семенова, оба православные. 
Восприемники – елисаветградский мещанин Емелиан Иванов Погребной и деревни 
Наглядовки крестьянка Варвара Иванова Левлясинова 

ДАОО: 
37-2-63-802 
(ч. 1, п. 21) 

1872, сентября 4-го рождена, а 5-го крещена Елисавета. Родители – бобринецкий 
мещанин Прокофий Данилов Яновский и законная его жена Ксения Петрова, оба 
православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Андрей Федоров Хорбат и 
Васса Яковлева Коноваленкова 

ДАОО: 
37-2-63-811 
(ч. 1, п. 43) 

1873, февраля 23-го рожден, а 24-го крещен Поликарп. Родители – петрековский 
мещанин Стефан Михаилов Полетай и законная его жена Соломия Гаврилова, оба 
православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Константин Никитов 
Яновский и Феодосия Гаврилова Штыхевская 

ДАОО: 
37-2-39-1040 
(ч. 1, п. 16) 

1873, февраля 27-го помер /от младенчей болезни/, а 29-го погребен бобринецкого 
мещанина Прокопия Яновского сын Матвей, 3-х месяцев. Погребен на кладбище  

ДАОО: 37-2-39-
1085 (ч. 3, п. 15) 

1873, марта 28-го померла /от младенческой болезни/, а 30-го погребена бобринецкого 
мещанина Прокопия Яновского дочь Елисавета. 1 ½ года. Погребена на кладбище 

ДАОО: 37-2-39-
1087 (ч. 3, п. 27) 

1873, августа 1-го рождена, а 2-го крещена Ольга, незаконнорожденная. Мать – 
деревни Алексеевки крестьянка, девица Пелагия Климова Маленкова, православная, 
незаконно родила. Восприемники – елисаветградский мещанин Федор Романов 
Яновский и села Алексеевки крестьянка Наталия Климова Чередниченкова 

ДАОО: 
37-2-39-1055 
(ч. 1, п. 46) 

1873, октября 30-го рожден, а 31-го крещен Никодим. Родители – елисаветградский 
мещанин Федор Романов Яновский и законная его жена Параскева Никитина, оба 
православные. Восприемники – деревни Бузовой крестьянин Спиридон Яковлев Вуйко 
и Екатерина Дормидонтова Вуйкова 

ДАОО: 
37-2-39-1069 
(ч. 1, п. 61) 

1873, декабря 24-го рождена, а 25-го крещена Анна. Родители – петрековский мещанин 
Федор Петров Хливный и законная его жена Мария Григорьева, оба православные. 
Восприемники – бобринецкий мещанин Петр Петров Вишневецкий и Мария 
Макариева Яновская 

ДАОО: 
37-2-123-781 
(ч. 1, п. 7) 

1874, сентября 5-го рождена, а 6-го крещена Анна. Родители – бобринецкий мещанин 
Прокофий Данилов Яновский и законная его жена Иульяния Петрова, оба 
православные. Восприемники – деревни Наглядовки крестьяне Мифодий Иванов 
Пересунько и Надежда Гордеева Скуба 

ДАОО: 
37-2-123-804 
(ч. 1, п. 49) 

из метрик Троицкой церкви села Кетрисановки  
(священник Никифор Логгинов Бутенков)  

1842, октября 1-го рождена, а 8-го крещена младеница Анастасия. Родители – 
проживающий на реке Богодушной дворянин Федор Семенов Яновский и законная 
жена его Зиновия Герасимова, оба православные. Восприемники – села Витязовки 
стихарный пономарь Роман Иванов Жирницкий и дворянина Петра Яковлева 
Яновского жена Мария Яковлева 
 

ДАОО: 
37-3-660-474 
(ч.1, п. 38) 
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1843, мая 2-го рожден, а 9-го крещен Иаков. Родители – при деревне Унтиловке 
проживающего дворянина Симеона Яновского дочь, девица Елена, православная, 
незаконно родила. Восприемники – дворянин Петр Яковлев Яновский и дворянка 
Параскева Иванова Смульска 

ДАКО: 
640-1-5-56 
(ч. 1, п. 14) 

1844, апреля 2-го рождена, а 9-го крещена Мария. Родители – при деревне Унтиловке 
проживающий дворянин Максим Яковлев Яновский и законная жена его 
Евфросиния Григориева, оба православные. Восприемники – бобринецкий мещанин 
Георгий Николаев Батанов [Батистов] и дворянка Параскева Игнатьева Кальницкая 

ДАОО: 
37-3-723-431 
(ч. 1, п. 12) 

1845, мая 17-го рождена, а 24-го крещена Ефросиния. Родители – деревни 
Новоселовки проживающий дворянин Федор Семенов Яновский и законная жена его 
Зиновия Герасимова, оба православные. Восприемники – той же церкви стихарный 
дьячек Роман Иванов Жирницкий и дворянка Мария Яковлева Яновска 

ДАКО: 
640-1-6-10 
(ч. 1, п. 24) 

1846, сентября 10-го рождена, а 17-го крещена Надежда. Родители – Матфей Филипов 
Бартко и законная жена его София Федорова, оба православные. Восприемники – 
елисаветградский мещанин Иоанн Андреев Хрущицкий и дворянка Александра 
Михайлова Яновская 

ДАКО: 
640-1-6-46 
(ч. 1, п. 39) 

1847, августа 10-го рожден, а 17-го крещен Феодосий. Родители – деревни Унтиловки 
проживающая дворянка Александра Михайлова Яновска по смерти мужа ее в сем 
году, православная.  Восприемники – бобринецкий мещанин Даниил Иванов Брашаван 
и унтер-офицерская жена Вера Харитонова Унтилова 

ДАКО: 
640-1-6-67 
(ч. 1, п. 30) 

1847, октября 1-го рожден, а 8-го крещен Андрей. Родители – деревни Унтиловки 
проживающий дворянин Иван Михайлов Вильчинский и законная жена его Мария 
Федорова, оба православные. Восприемники – дворянин Афанасий Алексеев 
Яновский и дворянка Мария Яковлева Яновска  

ДАКО: 
640-1-6-71 
(ч. 1, п. 46) 

1847, октября 22-го рождена, а 29-го крещена Параскева. Родители – деревни 
Унтиловки проживающий однодворец Федор Семенов Яновский и законная жена его 
Зиновия Герасимова, оба православные. Восприемники – сей же церкви стихарный 
дьячек Роман Иванов Жирницкий и дворянка Мария Яковлева Яновска 

ДАКО: 
640-1-6-73 
(ч. 1, п. 33) 

1848, генваря 2-го рождены, а 9-го крещены Василий и Иоанн, близнецы. Родители – 
дворянин Афанасий Алексеев Яновский и законная жена его Мелания Антонова, оба 
православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Георгий Николаев Батистов и 
николаевская купчиха Дария Иванова Селезнева 

ДАКО: 
640-1-6-79 
(ч. 1, п. 4) 

1848, генваря 21-го рожден, а 28-го крещен Ефрем. Родители – деревни Унтиловки 
крестьянин Прокопий Федоров Сурженко и законная жена его Дария Гавриилова, оба 
православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Василий Игнатов Кальницкий и 
однодворка Мария Яковлева Яновска 

ДАКО: 
640-1-6-81 
(ч. 1, п. 6) 

1848, марта 8-го рожден, а 15-го крещен Алексей. Родители – проживающий 
однодворец Максим Яковлев Яновский и законная жена его Евфросиния Григориева, 
оба православные. Восприемники – помещик, поручик Николай Степанов 
Странбурский и коллежского регистратора Антона Унтилова жена Марфа Афеньева 

ДАКО: 
640-1-6-84 
(ч. 1, п. 10) 

1848, октября 21-го рождена, а 28-го крещена Анастасия. Родители – деревни Доброга 
Дара проживающий дворянин Иван Михайлов Вильчинский и законная жена его 
Мария Федорова, оба православные. Восприемники – дворянин Игнатий Михайлов 
Вильчинский и дворянка Мария Яковлева Яновска  

ДАКО: 
640-1-6-105 
(ч. 1, п. 56) 

1849, генваря 6-го рожден, а 13-го крещен Иаков. Родители – деревни Унтиловки проживающий 
однодворец Петр Яковлев Яновский и законная жена его Мария Яковлева, оба православные. 
Восприемники – деревни Доброго Дара помещик, порутчик Николай Степанов Странбурский и 
однодворка Александра Михайлова Яновска 

ДАКО: 
640-1-6-120 
(ч. 1, п. 21) 

1849, июня 4 рожден, а 17-го крещен Антоний. Родители – при деревне Унтиловке 
проживающий аккерманский мещанин Феодор Тимофеев Цигульский и законная жена 
его Ирина Осипова, оба православные. Восприемники – Киевской губернии 
однодворец Максим Яковлев Яновский и херсонская мещанка Евдокия Кирилова 
Блаженкова (Выдано метрическое свидетельство про всупление в брак за 1849 год 
родственнику его за № 65, октября 21-го 1877 года) 

ДАКО: 
640-1-6-126 
(ч. 1, п. 33) 

1850, марта 15-го рожден, а 22-го крещен младенец Василий. Родители – деревни 
Унтиловки проживающий николаевский мещанин Михаил Васильев Ковальский и 
законная жена его Ефросиния Иеримеева, оба православные. Восприемники – 
бобринецкий мещанин Георгий Николаев Батистов и Киевской губернии 
Таращанского уезда однодворка Александра Михайлова Яновска 

ДАОО: 
37-3-1000-548 
(ч. 1, п. 7) 

                                                           

 За записом у приходській метричній книзі – Євдокія (ДАКО, ф. 640, оп. 1, спр. 6, арк. 144 зв.) 
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1850, апреля 5-го рожден, а 12-го крещен младенец Иосиф. Родители – деревни 
Унтиловки проживающий Киевской губернии Таращанского уезда села Яношевки 
однодворец Афанасий Алексеев Яновский и законная жена его Мелания Антонова, 
оба православные. Восприемники – деревни Доброго Дара помещик, порутчик 
Николай Степанов Странбурский и местечка Седневки дьячиха Евдокия Тихонова 
Полтавцова  

ДАОО: 
37-3-1000-549 
(ч. 1, п. 10) 

1850, июня 2-го рождена, а 9-го крещена младеница Феодосия. Родители – деревни 
Унтиловки проживающий Киевской губернии Таращанского уезда села Янишевки 
однодворец Максим Яковлев Яновский и законная жена его Евфросиния Григориева, 
оба православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Георгий Николаев Батистов 
и бобринецкая мещанка Параскева Игнатьева Малая 

ДАОО: 
37-3-1000-552 
(ч. 1, п. 20) 

1850, июня 9-го рождена, а 16-го крещена младеница Акилина. Родители – деревни 
Унтиловки проживающая солдатка Иулияния Епифанова Онденкова, православная, 
незаконнорожденная. Восприемники – Таращанского уезда села Янишевки однодворец 
Петр Яковлев Яновский и Александра Михайлова Яновская 

ДАОО: 
37-3-1000-553 
(ч. 1, п. 23) 

1850, июня 11-го рожден, а 18-го крещен младеней Леонтий. Родители – деревни 
Унтиловки проживающий Киевской губернии Таращанского уезда однодворец Федор 
Семенов Яновский законная жена его Зиновия Герасимова, оба православные. 
Восприемники – сей церкви стихарный дьячок Роман Иванов Смирницкий и козачка 
Ефросиния Яковлева Семененкова 

ДАОО: 
37-3-1000-554 
(ч. 1, п. 18) 

1850, июля 6-го рождена, а 13-го крещена младеница Ольга. Родители – деревни 
Унтиловки проживающий аккерманский мещанин Мифодий Иеремеев Отянов и 
законная жена его Параскева Григориева. Восприемники – Киевской губернии 
Таращанского уезда села Янишевки однодворец Афанасий Алексеев Яновский и 
аккерманская жителька Ирина Иосифова Цыгульска 

ДАОО: 
37-3-1000-557 
(ч. 1, п. 29) 

1850, сентября 15-го померла /от натуральной смерти/, а 17-го погребена деревни 
Унтиловки однодворка Агафия Иеремиева Яновска, 88-ми лет. Погребена на 
отведенном кладбище 

ДАОО: 
37-3-1000-591 
(ч. 3, п. 21) 

1850, октября 14-го рождена, а 21-го крещена младеница Мария. Родители – 
Полтавской губернии Золотоношского уезда села Бубновки козачка Елисавета 
Михайлова Коваленкова, православная, незаконно родившая. Восприемники – 
Бобринецкого уезда бухгалтер, коллежский регистратор Павел Дамианов Косюров и 
однодворка Александра Михайлова Яновска 

ДАОО: 
37-3-1000-565 
(ч. 1, п. 47) 

1851, генваря 20-го рожден, а 27-го крещен Иоанн. Родители – деревни Унтиловки 
проживающий Киевской губернии Таращанского уезда однодворец Петр Яковлев 
Яновский и законная жена его Мария Яковлева, оба православные. Восприемники – 
деревни Доброго Дара помещик, поручик Николай Степанов Странбурский и 
однодворка Александра Михайлова Яновска 

ДАОО: 
37-3-1038-269 
(ч. 1, п. 7) 

1851, февраля 11-го рождена, а 18-го крещена Агафия. Родители – деревни 
Новостановки проживающий аккерманский мещанин Мойсей Семенов Дудатий и 
законная жена его Ирина Петрова, оба православные. Восприемники – николаевский 
мещанин Михаил Васильев Ковальский и Киевской губернии Таращанского уезда 
однодворка Ефросиния Григориева Яновска 

ДАОО: 
37-3-1038-272 
(ч. 1, п. 7) 

1851, марта 26-го помер /от горячки/, а 28-го погребен деревни Унтиловки 
проживающий однодворец Петр Яковлев Яновский, 47-ми лет. Погребен на 
кладбище при оной деревне 

ДАОО: 
37-3-1038-375 
(ч. 3, п. 11) 

1851, мая 1-го бракосочетались селения Николаевки проживающий мещанин 
Александр Яковлев Крыжановский, православный, вторым браком, 33-х лет, и деревни 
Ново-Антоновки проживающая однодворка Александра Михайлова Яновская, 
православная, вторым браком, 27-ми лет. Поручители: по женихе – помещик, порутчик 
Николай Степанов Странбурский и дворянин Иван Михайлов Вильчинский; по невесте 
– однодворец Максим Яковлев Яновский и однодворец Афанасий Алексеев 
Яновский   
 

ДАОО: 
37-3-1038-341 
(ч. 2, п. 10) 

1852, марта 1-го рождена, а 8-го крещена Евдокия. Родители – деревни Виноградовки 
проживающий аккерманский житель Федор Тимофеев Цыгульский и законная жена 
его Ирина Осипова, оба православные. Восприемники – Киевской губернии 
Таращанского уезда однодворец Максим Яковлев Яновский и бобринецкая мещанка 
Анна Павлова Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-7-35 
(ч. 1, п. 11) 

1853, февраля 8-го умер /от оспы/, а 10-го погребен деревни Виноградовки 
проживающего однодворца Максима Яковлева Яновского сын Алексей,  5-ти лет. 
Погребен на кладбище при той деревни 
 

ДАКО: 
640-1-7-123 
(ч. 3, п. 2) 
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1853, марта 2-го рожден, а 9-го крещен Василий. Родители - деревни Виноградовки 
проживающий однодворец Афанасий Алексеев Яновский и законная жена его 
Мелания Антонова, оба православные. Восприемники – бобринецкий мещанин 
Георгий Николаев Батистов и однодворка Епистимия Иванова Яновска (Выдано 
свидетельство 1-го сентября 1880 года за № 119) 

ДАКО: 
640-1-7-68 
(ч. 1, п. 12) 

1853, марта 6-го умер /от оспы/, а 8-го погребен деревни Виноградовки проживающей 
однодворки Марии Яковлевой Яновской сын Иоанн, 3-х лет. Погребен на кладбище 
при той деревни 

ДАКО: 
640-1-7-124 
(ч. 3, п. 5) 

1853, апреля 3-го умер /от оспы/, а 5-го погребен деревни Виноградовки проживающей 
однодворки Марии Яковлевой Яновской сын Иоаков,  4-х лет. Погребен на на 
кладбище при той деревни 

ДАКО: 
640-1-7-125 
(ч. 3, п. 7) 

1853, мая 3-го рожден, а 10-го крещен Афанасий. Родители - деревни Доброго Дара 
крестьянин Иван Федоров Василенко и законная жена его Анна Назарова, оба 
православные. Восприемники – Киевской губернии Таращанского уезда однодворец 
Анафасий Алексеев Яновский и деревни Новоантоновки крестьянка Доминикия 
Матвеева Сурменкова 

ДАКО: 
640-1-7-79 
(ч. 1, п. 41) 

(священник Симеон Феодоров Верещатский)  
1854, августа 17-го рожден, а 19-го крещен Феодосий. Родители – проживающий 
вольный матрос Елеазар Андреев Веревкин и законная жена его Анна Ефимова, оба 
православные. Восприемники – однодворец Максим Иаковлев Яновский и девица 
Анна Андреева Веревкина, сестра прописанного матроса 

ДАОО: 
37-3-1130-579 
(ч. 1, п. 42) 

1855, февраля 10-го рожден, а 12-го крещен Харлампий. Родители – деревни 
Виноградовки проживающий однодворец Федор Семенов Яновский и законная жена 
его Зиновия Герасимова, оба православные. Восприемники – села Китросановки 
Троицкой церкви стихарный дьячек Роман Иванов Жерницкий и мещанка Марья 
Яковлева Тертилена 

ДАОО: 
37-3-1189-625 
(ч. 1, п. 6) 

(священник Димитрий Андреев Пальковский)  
1855, мая 18-го помер /от сухот/ проживающего при деревне Виноградовки однодворца 
Федора Семенова Яновского сын Харлампий. 1-го года. Погребен на обыкновенном 
кладбище 

ДАОО: 
37-3-1189-677 
(ч. 3, п. 17) 

1855, августа 3-го рожден, а 5-го крещен Стефан. Родители – Киевской губернии 
Таращанского уезда однодворец Афанасий Алексеев Яновский и законная жена его 
Милания Антонова, оба православного исповедания. Восприемники – бобринецкий 
мещанин Георгий Николаев Батистов и николаевского мещанина Михаила 
Ковальского жена Евдокия Иеремиева 

ДАОО: 
37-3-1189-644 
(ч. 1, п. 46) 

1855, ноября 3-го рождена, а 5-го крещена Епистимия. Родители – хутора 
Рощаховского крестьянин Игнат Петров Орищенко и законная жена его Мария 
Яковлева, оба православного исповедания. Восприемники – бобринецкий мещанин 
Андрей Иванов Малый и однодворца Федора Семенова Яновского дочь Гликерия 

ДАОО: 
37-3-1189-651 
(ч. 1, п. 70) 

1856, апреля 27-го помер /от кору/ однодворца Максима Яковлева Яновского сын 
Кондрат, 2-х лет. Погребен на обыкновенном кладбище 

ДАОО: 37-3-1208-
579 (ч. 3, п. 40) 

1856, октября 6-го рождена, а 10-го крещена София. Родители – херсонский мещанин 
Яков Васильев Ковальский и законная его жена Марфа Тимофеева, оба православные. 
Восприемники – Киевской губернии Таращанского уезда однодворец Максим 
Яковлев Яновский и Киевской губернии оршанского мещанина Саввы Гризоглазова 
жена Василисса Матвеева 

ДАОО: 
37-3-1208-536 
(ч. 1, п. 52) 

1856, октября 19-го рождена, а 20-го крещена Мария. Родители – Киевской губернии 
Таращанского уезда однодворец Федор Семенов Яновский и законная его жена 
Зиновия Герасимова, оба православные. Восприемники – аккерманский мещанин 
Феодор Тимофеев Цигульский и одесского мещанина Ивана Скляренка жена 
Екатерина Александрова 

ДАОО: 
37-3-1208-537 
(ч. 1, п. 54) 

1856, октября 25-го рожден, а 28-го крещен Димитрий. Родители – Киевской губернии 
Таращанского уезда однодворец Максим Яковлев Яновский и законная его жена 
Епистимия Иванова, оба православные. Восприемники – бобринецкий мещанин 
Георгий Николаев Батистов и бобринецкого мещанина Андрея Малого жена Параскева 
Игнатьева 

ДАОО: 
37-3-1208-537 
(ч. 1, п. 55) 

1857, генваря 27-го первым браком сочетались елисаветградский мещанин Иван 
Ефремов Сидоренко, православного исповедания, 25-ти лет и солдатская дочь Мария 
Тарасова Веребцова, православного исповедания, 18-ти лет. Поручители: по женихе – 
елисаветградские мещане Федор Тимофеев Лепешка и Павел Петров Степаненко, по 
невесте – однодворец Афанасий Александров [Алексеев] Яновский и николаевский 
мещанин Михаил Васильев Ковальский 
 

ДАКО: 
640-1-7-223 
(ч. 2, п. 5) 
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1857, февраля 5-го рождена, а 6-го крещена. Агафия. Родители – аккерманский 
мещанин Феодор Тимофеев Цигульский и законная его жена Ирина Иосифова, оба 
православные. Восприемники – однодворец Киевской губернии Таращанского уезда 
Максим Яковлев Яновский и бобринецкого мещанина Григория Кальницкого жена 
Анна Павлова 

ДАКО: 
640-1-7-199 
(ч. 1, п. 10) 

1858, февраля 14-го рождена, а 15-го крещена Евдокия. Родители – Киевской губернии 
Таращанского уезда однодворец Максим Яковлев Яновский и законная жена его 
Епистимия Иванова, оба православные. Воспреемники – помещик, порутчик Николай 
Степанович Странбурский и ольвиопольского мещанина Савы Гризоглазова жена 
Василиса Матвеева 

ДАКО: 
640-1-8-8 
(ч. 1, п. 14) 

1858, июля 3-го рожден, а 4-го крещен Афанасий. Родители – деревни Яновки 
крестьянин Мина Григорьев Романенко и законная его жена Анисия Тиофеева, оба 
православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Аркадий Васильев Негрелов и 
порутчиская дочь Мария Иванова Яновская 

ДАКО: 
640-1-8-35 
(ч. 1, п. 50) 

1858, июля 18-го рожден, а 19-го крещен Илия. Родители – бобринецкий мещанин 
Григорий Игнатов Кальницкий и законная его жена Анна Павлова, оба православные. 
Восприемники – аккерманский мещанин Стефан Тимофеев Цигульский и однодворца 
Максима Яновского жена Епистимия Иванова 

ДАКО: 
640-1-8-35 
(ч. 1, п. 51) 

1858, сентября 22-го умерла /от водянки/, а 25-го погребена деревни Яновки помещица, 
порутчица Елена Григорьевна Яновская, 45 лет. Погребена на обыкновенном 
кладбище 

ДАКО: 
640-1-8-76 
(ч. 3, п. 35) 

1859, генваря 29-го рожден, а 30-го крещен Иоанн. Родители – херсонский мещанин 
Яков Васильев Ковальский и законная его жена Марфа Тимофеева, оба православные. 
Воспреемники – однодворец Максим Яковлев Яновский и бобринецкого мещанина 
Михаила Рыжкова жена Параскева Иванова 

ДАКО: 
640-1-8-86 
(ч. 1, п. 29) 

1859, мая 10-го первым браком сочетались села Верхней Татаровки крестьянин 
Захарий Григориев Кравченко, православного исповедания, 21-го года и деревни 
Спиридоновки крестьянка Ксения Иванова Побережна, православного исповедания, 
20-ти лет. Поручители: по женихе – сельца Верхней Татаровки крестьяне Трофим 
Тимофеев Слабченко и Иван Ефимов Билобибский, по невесте – деревни Спиридоновки 
крестьянин Ирофей Федоров Сурменко и однодворец Афанасий Алексеев Яновский 

640-1-8-124 
(ч. 2, п. 27) 

1860, февраля 8-го рождена и крещена Агафия. Родители – бобринецкий мещанин 
Никифор Василиев Гинкулов и законная жена его Евдокия Гавриилова, оба 
православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Михаил Федоров Горецкий и 
однодворца Максима Яновского жена Епистимия Иванова 

640-1-8-155 
(ч. 1, п. 14) 

(священник Федор Селецкий)  
1860, августа 13-го рождена, а 14-го крещена Мария. Родители – Киевской губернии 
Таращанского уезда однодворец Антон Афанасиев Яновский и законная его жена 
Иульяния Константинова, оба православного исповедания.  Воспреемники – 
бобринецкий мещанин Роман Васильев Середа и Ефимия Кирилова Шевченкова 

ДАКО: 
640-1-8-175 
(ч. 1, п. 55) 

1860, августа 15-го рожден, а 16-го крещен Максим. Родители – Киевской губернии 
Таращанского уезда однодворец Максим Яковлев Яновский и законная его жена 
Епистимия Иванова, оба православного исповедания. Воспреемники – бобринецкий 
мещанин Евдокимов Алексей Яковлев и Параскева Игнатова Малого жена, 
бобринецкого мещанина (Выдано свидетельство за № 101-м1876 декабря 16 дня) 

ДАКО: 
640-1-8-175 
(ч. 1, п. 50) 

1861, сентября 1-го бракосочетались дворянин Николай Иванов Яновский, первым 
браком, православный, 23-х лет и вольно-отпущенная Александра Петрова 
Крывоносенкова, после первого брака, православная, 34-х лет. Поручители: по женихе 
– дворяне Никита Андреев Яновский и Михаил Иосифов Сабо, по невесте – дворяне 
Василий Онуфриев Джебка и Антон Михайлов Сабов 

ДАКО: 
640-1-8-262 
(ч. 2, п. 42) 

1862, февраля 15-го рождена, а 16-го крещена Анна. Родители – бобринецкий мещанин 
Матфей Иванов Малый и законная жена его Ксения Софрониева, оба православные. 
Восприемники – дворянин Максим Яковлев Яновский и бобринецкая мещанка 
Мария Павлова Батистова 

ДАКО: 
640-1-9-9 
(ч. 1, п. 15) 

1862, апреля 4-го рождена, а 5-го крещена Матрона. Родители – дворянин Максим 
Яковлев Яновский и законная его жена Епистимия Иванова, оба православные. 
Воспреемники – бобринецкие мещане Леонтий Филиппов Яновский и Параскева 
Игнатьева Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-9-16 
(ч. 1, п. 30) 

1862, мая 20-го рождена, а июня 1-го крещена Ольга. Родители – херсонский мещанин 
Яков Васильев Ковальский и законная жена его Марфа Тимофеева, оба православные. 
Восприемники – коллежский регистратор Василий Александров Кольчицкий и 
дворянка Александра Петрова Яновская (Метрическое свидетельство выдано 1880 года 
февраля 5-го за № 20-й) 

ДАКО: 
640-1-9-22 
(ч. 1, п. 43) 
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1862, июня 28-го рожден, а 29-го крещен Павел. Родители – деревни Виноградовки 
крестьянин Яков Петров Сурженко и законная жена его Василиса Иванова, оба 
православные. Восприемники – бобринецкие мещане Антон Афанасьев Яновский и 
Екатерина Григорьева Яновская 

ДАКО: 
640-1-9-27 
(ч. 1, п. 55) 

1862, июля 25-го рожден, а 26-го крещен Роман, незаконнорожденный. Родители – 
порутчика Ивана Яновского дочь Марфа Иванова незаконно родила, православная. 
Восприемники – бобринецкие мещане Григорий Петров Гинкул и Акелина Петрова 
Богданова 

ДАКО: 
640-1-9-30 
(ч. 1, п. 58) 

1863, генваря 7-го первым браком сочетались города Елисаветграда мещанин Фома 
Евгениев Кубенко, православный 19-ти лет и дворянка Мария Максимова Яновская, 
православная, 19-ти лет. Поручители: по женихе -  бобринецкий купец Василий 
Дорофеев Байбарак и бобринецкий мещанин Алексей Григориев Батистов, по невесте – 
бобринецкие мещане Григорий Игнатов Кальницкий и херсонский мещанин Яков 
Васильев Ковальский 

ДАКО: 
640-1-9-96 
(ч. 2, п. 1) 

1863, генваря 25-го рожден, а 26-го крещен Георгий. Родители – бобринецкий мещанин 
Алексей Георгиев Батистов и жена его Мария Павлова, оба православные. 
Восприемники – однодворец Максим Яковлев Яновский и Ольга Пантелеева 
Криничная 

ДАКО: 
640-1-9-75 
(ч. 1, п. 11) 

1863, сентября 13-го рожден, а 14-го крещен Килин. Родители – однодворец Леонтий 
Килинов Яновский и законная жена его Екатерина Григорьева, оба православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Максим Григорьев Батистов и Анна Павлова 
Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-9-92 
(ч. 1, п. 66) 

1864, февраля 8-го рождена, а 9-го крещена Анна. Родители – дворянин Максим 
Яковлев Яновский и жена его Епистимия Иванова, оба православные. Восприемники 
– бобринецкий мещанин Леонтий Филиппов Яновский и Параскева Игнатова 
Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-9-118 
(ч. 1, п. 6) 

1864, июня 1-го рожден, а 2-го крещен Дионисий. Родители – рядовой солдат Иван 
Кондратов Хамула и законная жена его Александра Васильева, оба православные. 
Восприемники – штабс-капитан Яков Федоров Яновский и солдатка Александра 
Васильева Хамулова 

ДАКО: 
640-1-9-128 
(ч. 1, п. 51) 

1865, мая 2-го первым браком сочетались собственник деревни Александровки 
Захарий Прокофиев Мунтян, православный, 29-ти лет и бобринецкая мещанка 
Настасия Федорова Яновская, православная, 20-ти лет. Поручители: по женихе – 
отставные солдаты Назарий Григориев Курочка и Василий Иванов Бевзенко, по 
невесте – Василий Федоров Яновский и Максим Яковлев Яновский 

ДАКО: 
640-1-9-207 
(ч. 1, п. 19) 

1865, июля 21-го рожден, а 22-го крещен Петр. Родители – мещанин Киевской 
губернии Леонтий Филипов Яновский и жена его Екатерина Григориева, 
православные. Восприемники – бобринецкие мещане Алексей Григорьев Батистов и 
Анна Павлова Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-9-185 
(ч. 1, п. 41) 

1865, августа 22-го рожден, а 23-го крещен Петр. Родители – мещанин Киевской 
губернии Антон Афанасиев Яновский и жена его Ульяна Иванова, православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Григорий Игнатов Кальницкий и Мария 
Васильева Курбатова 

ДАКО: 
640-1-9-193 
(ч. 1, п. 60) 

1865, октября 22-го первым браком сочетались казак Трофим Григориев Донцов, 
православный, 23-х лет и мещанка Елена Афанасиева Яновская, православная, 21-го 
года. Поручители: по женихе – бобринецкие мещане Стефан Стефанов Юрескул и 
Григорий Игнатов Кальницкий, по невесте – бобринецкие мещане Алексей Григориев 
Батистов и Максим Яковлев Яновский 

ДАКО: 
640-1-9-212 
(ч. 2, п. 37) 

1866, генваря 5-го рожден, а 6-го крещен Петр. Родители – Полтавскойгубернии козак 
Григорий Яковлев Семененко и жена его Ирина Максимова, православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Афанасий Алексеев Яновский и Ирина 
Цигульская 

ДАКО: 
640-1-10-3 
(ч. 1, п. 3) 

1866, февраля 14-го рожден, а 15-го крещен Феодор. Родители – собственник 
Китросановской волости Игнат Иванов Гладкий и жена его Капитолина Павлова, 
православные. Восприемники – бобринецкие мещане Антон Афанасиев Яновский и 
Анна Петрова Иванова 

ДАКО: 
640-1-10-11 
(ч. 1, п. 23) 

1866, марта 25-го рождена, а 26-го крещена Елена. Родители – однодворец Максим 
Яковлев Яновский и жена его Епистимия Иванова, православные. Восприемники – 
бобринецкие мещане Леонтий Филипов Яновский и Параскева Игнатова Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-10-15 
(ч. 1, п. 28) 

1866, августа 14-го померла /от водяной болезни/, а 16-го погребена однодворка 
Зиновия Герасимова Яновская, 50-ти лет.  
 
 

ДАКО: 
640-1-10-58 
(ч. 3, п. 29) 
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1866, октября 2-го первым браком сочетались однодворец Григорий Афонасьев 
Яновский, православный, 26-ти лет и аккерманская мещанка Акелина Архипова 
Цигульская, православная, 18-ти лет. Поручители: по жениху – однодворцы Яновский 
Максим Яковлев и Федор Симеонов Яновский, по невесте – бобринецкие мещане 
Филип Иванов Малый и Сидор Тимофеев Цыгульский 

ДАКО: 
640-1-10-44 
(ч. 2, п. 26) 

1866, октября 29-го рожден, а 30-го крещен Спиридон. Родители – собственник 
деревни Богодушной Николай Феодоров Прядченко и жена его Евдокия Иванова, 
православные. Восприемники – бобринецкие мещане Антон Афанасиев Яновский и 
Васелиса Иванова Яковлева 

ДАКО: 
640-1-10-35 
(ч. 1, п. 61) 

1866, декабря 7-го рожден, а 8-го крещен Николай. Родители – херсонский мещанин 
Яков Васильев Ковальский и жена его Марфа Тимофеева, оба православные. 
Восприемники – однодворец Максим Яковлев Яновский и бобринецкая мещанка 
Параскева Иванова Рошкова 

ДАКО: 
640-1-10-38 
(ч. 1, п. 86) 

1867, генваря 29-го рождена, а 30-го крещена Анна. Родители – Киевской губернии 
мещанин Григорий Афанасиев Яновский и жена его Акелина Филипова, 
православные. Восприемники – бобринецкие мещане Филип Иванов Малый и 
Екатерина Григориева Яновская (Свідоцтво видано 12/IV-34 р.) 

ДАКО: 
640-1-10-71 
(ч. 1, п. 20) 

1867, июля 25-го рожден, а 26-го крещен Савва. Родители – однодворец Василий 
Федоров Яновский и жена его Татьяна Григориева, православные. Восприемники – 
бобринецкие мещане Леонтий Филипов Яновский и Мария Батистова 

ДАКО: 
640-1-10-89 
(ч. 1, п. 48) 

1867, августа 16-го рождена, а 17-го крещена Наталия. Родители – Киевской губернии 
мещанин Лев Филипов Яновский и жена его Екатерина Григориева, православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Алексей Григориев Батистов и Анна Павлова 
Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-10-91 
(ч. 1, п. 70) 

1867, октября 15-го бракосочетались собственник селения Ивановки Петр Кузьмин 
Мунтян, православный, холост, 23-х лет и бобринецкая мещанка Мария Васильева 
Кальницкая, православная, девица 20-ти лет. Поручители: по женихе – собственники 
Петр Семенов Облат и Яков Григориев Безлитний, по невесте – Григорий Игнатов 
Кальницкий и Федор Семенов Яновский 

ДАКО: 
640-1-10-112 
(ч. 2, п. 22) 

1868, марта 1-го рождена, а апреля 27-го крещена Лидия. Родители – губернский 
секретарь Григорий Иванов Черняховский и законная жена его Александра Иванова, 
православные. Восприемник – штабс капитан Яков Феодоров Яновский (1876 года, 
апреля 9-го за № 31-м выдано свидетельство на дочь Лидию) 

ДАКО: 
640-1-10-140 
(ч. 1, п. 34) 

1868, июня 1-го рожден, а 2-го крещен Иоанн. Родители – Киевской губернии 
мещанин Антон Афанасиев Яновский и жена его Ульяна Иванова, православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Трифон Прокофиев Донец и Лукия Васильева 
Дурбалова 

ДАКО: 
640-1-10-145 
(ч. 1, п. 46) 

1868, августа 15-го рожден, а 16-го крещен Андрей. Родители – однодворец Максим 
Яковлев Яновский и жена его Епистимия Иванова, православные. Восприемники – 
бобринецкие мещане Леонтий Филипов Яновский и Евгения Афанасьева Цигульская 

ДАКО: 
640-1-10-152 
(ч. 1, п. 64) 

1868, июня 30-го первым браком сочетались бобринецкий мищанин Даниил Максимов 
Яровой, православный, 18 ½ лет и однодворка Феодосия Максимова Яновская, 
православная, 17-ти лет. Поручители: по женихе – бобринецкие мещане Мефодий 
Сергеев Гурин и Иван Моисеев Московый, по невесте – Леонтий Филипов Яновский 
и Афанасий Алексеев Яновский 

ДАКО: 
640-1-10-168 
(ч. 2, п. 17) 

1868, июля 21-го вторым браком сочетались дворянин Иван Акимов Гулак, 
православный, 50-ти лет и вознесенская мещанка Мария Яковлева Тертилова, 
православная, 48-ми лет. Поручители: по женихе – Феодор Максимов Яновский, по 
невесте – аккерманские мещане Феодор Тимофеев Цыгульский и Василий Яновский 

ДАКО: 
640-1-10-169 
(ч. 2, п. 19) 

1869, апреля 26-го рожден, а 27-го крещен Стефан. Родители – однодворец Василий 
Федоров Яновский и жена его Татьяна Григориева, православные. Восприемники – 
бобринецкие мещане Леонтий Филипов Яновский и Евгения Афанасиева 
Яновская (Метрическое свидетельство выдано1890 года, сентября 9 дня за № 101) 

ДАКО: 
640-1-10-197 
(ч. 1, п. 51) 

1869, апреля 28-го померла /от оспы/, а 29-го погребена однодворца Максима 
Яновского дочь Анна, 6-ти лет 

ДАКО: 640-1-10-
228 (ч. 3, п. 35) 

1869, сентября 5-го рождена, а 6-го крещена Анна. Родители – однодворец Леонтий 
Филипов Яновский и жена его Екатерина Григориева, православные. Восприемники – 
однодворец Николай Максимов Яновский и Евгения Онденкова 

ДАКО: 
640-1-10-206 
(ч. 1, п. 70) 

1869, сентября 17-го рожден, а 18-го крещен Михаил. Родители – солдат Григорий 
Афанасиев Яновский и жена его Акелина Филипова, православные. Восприемники – 
бобринецкий мещанин Иван Малый и Екатерина Яновская 
 
 

ДАКО: 
640-1-10-207 
(ч. 1, п. 84) 
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1869, сентября 21-го рождена, а 22-го крещена Ксения. Родители – однодворец 
Николай Максимов Яновский и жена его Мелания Павлова, православные. 
Восприемники – елисаветградские мещане Фома Евгениев Кубенко и Евгения 
Афанасиева Онденкова 

ДАКО: 
640-1-10-208 
(ч. 1, п. 79) 

1870, декабря 6-го рождена, а 7-го крещена Анна. Родители – бобринецкий мещанин 
Максим Яковлев Яновский и жена его Епистимия Иванова, православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Максим Семенов Рожков и Евгения Афанасиева 
Онденкова 

ДАКО: 
640-1-11-23 
(ч. 1, п. 79) 

1871, генваря 10-го рождена, а 11-го крещена Анна. Родители – бобринецкий мещанин 
Антон Афанасиев Яновский и жена его Ульяна Иванова, оба православные. 
Восприемники –  мещане Трифон Григорьев Донцов и Мелания Павлова Яновская 

ДАОО: 
37-2-32-1677 
(ч. 1, п. 10) 

1871, генваря 17-го первым браком сочетались актовый Александровской волости 
Гавриил Димитриев Величенко, православный, 25-ти лет, и актовая Александровской 
волости Ирина Симеонова Побережниченкова, православная, 19-ти лет. Поручители: 
по женихе – аккерманский мещанин Тихон Филипов Ингульский и бобринецкий 
мещанин Трофим Иванов Донец, по невесте – николаевские мещане Андрей Михайлов 
Ковальский и Афанасий Яковлев Яновский  

ДАОО: 
37-2-32-1737 
(ч. 2, п. 3) 

1871, марта 14-го рожден, а 15-го крещен Алексей. Родители – аккерманский мещанин 
Матвей Федоров Цигульский и жена его Ирина Михайлова, православные. 
Восприемники – мещанин Трифон Григорьев Донец и Екатерина Григорьева 
Яновская 

ДАОО: 
37-2-32-1684 
(ч. 1, п. 26) 

1871, апреля 12-го рожден, а 13-го крещен Василий. Родители – елисаветградский 
мещанин Николай Максимов Яновский и жена его Пелагия Павлова, православные. 
Восприемник – мещанин Фома Евгениев Кубенко 

ДАОО: 
37-2-32-1687 
(ч. 1, п. 32) 

1871, сентября 22-го померла /от простуды/, а 23-го погребена елисаветградского 
мещанина Николая Яновского дочь Ксения, 2-х лет 

ДАОО: 37-2-32-
1773 (ч. 3, п. 13) 

1871, декабря 13-го померла /от водянки/, а 14-го погребена однодворка Мария 
Яновская, в 90 лет 

ДАОО: 37-2-32-
1777 (ч. 3, п. 23) 

1872, генваря 30-го первым браком сочетались елисаветградский мещанин Семион 
Герасимов Терновский, 19-ти лет, и бобринецкая мещанка Варвара Максимова 
Яновская, 17-ти лет. Поручители: по женихе – елисаветградские мещане Иван 
Антонов Гриценко и Илия Иванов Вильчинский, по невесте – собственники 
Китросановской волости Василий Никитин Качан и Максим Романенко 

ДАОО: 
37-2-65-488 
(ч. 2, п. 4) 

1872, мая 1-го рождена, а 2-го крещена Мавра. Родители – бобринецкий мещанин 
Леонтий Филипов Яновский и жена его Екатерина Григориева, православные. 
Восприемники – елисаветградский мещанин Николай Максимов Яновский и Анна 
Павлова Кальницкая 

ДАОО: 
37-2-65-466 
(ч. 1, п. 39) 

1872, марта 8-го рожден, а 9-го крещен Василий. Родители – бобринецкий мещанин 
Петр Тимофеев Виниченко и жена его Мария Федоров, православные. Восприемник – 
дворянин Петр Иванов Яновский 

ДАОО: 
37-2-65-473 
(ч. 1, п. 48) 

1872, ноября 11-го бракосочетались звенигородский мещанин Емельян Иовлев Яценко, 
первым браком, 22-х лет, и бобринецкая мещанка Евдокия Андреева Малая, первым 
браком, 19-ти лет. Поручители: по женихе – бобринецкие мещане Леонтий Филипов 
Яновский и Иван Тимофеев Салириновский, по невесте – мещанин Афанасий 
Александров Яновский и Григорий Игнатьев Кальницкий   

ДАОО: 
37-2-65-498 
(ч. 2, п. 44) 

1872, декабря 3-го рождена, а 4-го крещена Варвара. Родители – бобринецкий 
мещанин Максим Яковлев Яновский и жена его Епистимия Иванова, православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Леонтий Филипов Яновский и Евгения 
Цигульская 

ДАОО: 
37-2-65-485 
(ч. 1, п. 75) 

1873, генваря 2-го рождена, а 3-го крещена Анастасия. Родители – елисаветградский 
мещанин Николай Максимов Яновский и жена его Мелания Павлова, оба 
православные. Восприемник – мещанин Фома Минов Кубенко 

ДАОО: 
37-2-39-1375 
(ч. 1, п. 2) 

1873, генваря 7-го рождена, а 8-го крещена Татьяна. Родители – елисаветградский 
мещанин Егор Терлецкий и жена его Ирина Иванова, православного исповедания. 
Восприемник – мещанин Николай Максимов Яновский и Ксения Проскорина 

ДАОО: 
37-2-39-1377 
(ч. 1, п. 9) 

1873, генваря 28-го первым браком сочетались отставной солдат Иван Семенов 
Никуленко, 35-ти лет и бобринецкая мещанка Ефросиния Федорова Яновская, 25-ти 
лет. Поручители: по женихе – собственники села Водяной Василий Трофимов 
Апанасенко и Иван Симеонов Некульченко, по невесте – бобринецкие мещане 
Леонтий Федоров Яновский и Феодосий Филипов Яновский 

ДАОО: 
37-2-39-1425 
(ч. 2, п. 15) 

1873, апреля 22-го первім браком сочетались бобринецкий мещанин Илья Иванов 
Вельчинский, православный, 23-х лет и николаевская мещанка Елена Николаева 
Бакуменкова, 19-ти лет. Поручители: по женихе – бобринецкие мещане Леонтий 

ДАОО: 
37-2-39-1426 
(ч. 2, п. 21) 
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Яновский и Максим Яновский, по невесте – собственник села Николаевки Килина 
Бакуменко и Петр Васильев Бакуменко (Выписан на выдачу свидетельства 21 января 
1888 года за № 77) 
1873, мая 24-го бракосочетались собственник села Водяной Тимофей Орестов Черняев, 
православный, вторым браком, 26-ти лет, и бобринецкая мещанка Мария Яковлева 
Тертилова, православная, первым браком, 17-ти лет. Поручители: по женихе – 
собственники села Водяной Павел Денисов Ковтунов и Никифор Герасимов Черняев, 
по невесте – бобринецкие мещане Леонтий Романов Яновский и Максим Яковлев 
Яновский 

ДАОО: 
37-2-39-1428 
(ч. 2, п. 28) 

1873, июля 1-го рождена, а 2-го крещена Мария. Родители – бобринецкий мещанин 
Леонтий Филипов Яновский и жена его Акелина Савельева, православные. 
Восприемник – мещанин Венедикт Тимофеев Яновский 

ДАОО: 
37-2-39-1391 
(ч. 1, п. 44) 

1873, августа 15-го рожден, а 16-го крещен Андрей. Родители – собственник села 
Пелинковой Кондрат Тищенко и жена его Евдокия Данилова, православные. 
Восприемник – бобринецкий мещанин Феодосий Филипов Яновский 

ДАОО: 
37-2-39-1396 
(ч. 1, п. 64) 

1873, октября 20-го рожден, а 21-го крещен Яков. Родители – бобринецкий мещанин 
Антон Афанасиев Яновский и жена его Ульяна Иванова, православные. Восприемник 
– козак Трофим Григорьев Донцов 

ДАОО: 
37-2-39-1402 
(ч. 1, п. 85) 

1873, ноября 2-го рожден, а 3-го крещен Михаил, солдатки Акелины Филиповой 
Яновской. Восприемник – бобринецкий мещанин Илья Вельчинский 

ДАОО: 37-2-39-
1404 (ч. 1, п. 91) 

1874, февраля 23-го помер /от оспы/, а 24-го погребен бобринецкого мещанина 
Максима Яновского сын Андрей, 6-ти лет 

ДАОО: 37-2-123-
1095 (ч. 3, п. 10) 

1874, февраля 23-го померла /от оспы/, а 24-го погребена бобринецкого мещанина 
Антона Яновского дочь Анна, 4-х лет 

ДАОО: 37-2-123-
1095 (ч. 3, п. 6) 

1874, февраля 23-го помер /от оспы/, а 25-го погребен солдатки Акелины Яновской сын 
Димитрий, 5-ти лет 

ДАОО: 37-2-123-
1095 (ч. 3, п. 11) 

1874, марта 1-го померла /от оспы/, а 5-го погребена мещанина Феодосия Яновского 
дочь Мария, ½ года 

ДАОО: 37-2-123-
1096 (ч. 3, п. 8) 

1874, марта 24-го померла /от оспы/, а 25-го погребена мещанина Феодосия Яновского 
дочь Мария, ½ года 

ДАОО: 37-2-123-
1097 (ч. 3, п. 11) 

1874, марта 8-го рожден, а 9-го крещен Алексей. Родители – бобринецкий мещанин 
Леонтий Яновский и жена его Екатерина Григорьева, православные. Восприемники – 
елисаветградский мещанин Николай Максимов Яновский и Агафия Гедулянова 

ДАОО: 
37-2-123-1060 
(ч. 1, п. 30) 

1874, мая 12-го первым браком сочетались бобринецкий мещанин Иосиф Орда, 25-ти 
лет, и бобринецкая мещанка Мария Григорьева Кальницкая, 17-ти лет. Поручители: по 
женихе – бобринецкие мещане Афанасий Александров Яновский и Филип Иванов 
Малый, по невесте – чигринские мещане Андрей Гордиев Нога и Федор Григориев 
Донцов 

ДАОО: 
37-2-123-1088 
(ч. 2, п. 13) 

1874, августа 6-го рожден, а 7-го крещен Стефан. Родители – бобринецкий мещанин 
Трифон Григорьев Донцов и жена его Елена Афанасиева. Восприемники – 
елисаветградский мещан Иван Исаиев Гарба и бобринецкая мещанка Евгения 
Яновская 

ДАОО: 
37-2-123-1071 
(ч. 1, п. 67) 

(священник Алексий Гладкий)  
1880, февраля 9-го рожден, а 17-го крещен Аркадий. Родители – бобринецкий 
мещанин Леонтий Филиппов Яновский и законная жена его Екатерина Григорьева, 
оба православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Николай Максимов 
Яновский и бобринецкая мещанка Анна Павлова Кальницкая 

ДАКО: 
640-1-12-6 
(ч. 1, п. 11) 

1880, июня 4-го первім браком сочетались деревни Водяно-Михайловки крестьянин 
Андрей Евстафиев Рыльник, православный, 21-го года и бобринецкая мещанка Мария 
Феодорова Яновская, православная, 22-х лет. Поручители: по женихе – актовый 
Захария Симеонов Пикульченко и деревни Водяно-Михайловки крестьянин Памфил 
Симеонов Подлесный, а по невесте – тойже деревни крестьянин Филипп Никифоров 
Черняев и бобринецкий мещанин Феодосий Филиппов Яновский.  

ДАКО: 
640-1-12-46 
(ч. 2, п. 25) 

1880, октября 20-го рожден и 20-го крещен Артемий. Родители – бобринецкий 
мещанин Феодосий Филиппов Яновский и законная жена его Акилина Савельева, 
оба православные. Восприемники – ольвиопольский мещанин Гавриил Савельев 
Гризоглазов и бобринецкая мещанка Параскева Иванова Логинская 

ДАКО: 
640-1-12-32 
(ч. 1, п. 67) 

(священник Владимир Грабенко)  
1884, января 25-го первым браком сочетались крестьянин Кетрисановской волости 
Иоанн Карпов Головатый, православный, 21-го года и дочь состоящего на 
действительной службе рядового Анна Григорьева Яновская, православная, 17-ти 
лет. Поручители: по женихе – крестьянин селения Кетрисановки Антоний Фомин 
Колесников и по невесте – бобринецкий мещанин Михаил Андреев Малый  

ДАКО: 
640-1-12-118 
(ч. 2, п. 11) 
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1884, апреля 1-го рожден, а 2-го крещен Никита. Родители – бобринецкий мещанин 
Феодор Филиппов Яновский и законная жена его Акелина Саввова дочь, оба 
православные. Восприемники – ольвиопольский мещанин Гавриил Саввов Грызоглазов 
и одесская мещанка Ирина Тимофеева Сириковская 

ДАКО: 
640-1-12-83 
(ч. 1, п. 18) 

1884, ноября 17-го рожден, а 18-го крещен Григорий. Родители – бобринецкий 
мещанин Антоний Афанасьев Яновский и законная жена его Марфа Филиппова, оба 
православные. Восприемники – мещание Емелиан Иовлиев Яценко и Марина 
Лукьянова Малая 

ДАКО: 
640-1-12-108 
(ч. 1, п. 73) 

(священник Михаил Димитриул)  
1890, мая 6-го бракосочетались состоящий в запасе армии старший феерверкер Петр 
Леонтиев Блоха, православного вероисповедания, вторым браком, 27-ми лет и 
бобринецкая мещанка Матрона Максимова Яновская, православного 
вероисповедания, первым браком, 26-ти лет. Поручители: по женихе – бобринецкий 
мещанин Максим Максимов Яновский и елисаветградский мещанин Симеон 
Герасимов Тернавский, по невесте – крестьяне деревни Васильевски I-й Роман 
Трофимов Апанасенко и Афанасий Максимов Романенко 

ДАКО: 
640-1-12-148 
(ч. 2, п. 19) 

1890, июня 24-го померла /от кори/, а 30-го погребена бобринецкого мещанина Иоанна 
Леонтьева Яновского дочь Агафия, 8-ми лет. Погребена на отведенном кладбище 

ДАКО: 
640-1-12-181 
(ч. 3, п. 59) 

1890, октября 23-го померла /от чехотки/, а 24-го погребена бобринецкого мещанина 
Максима Иаковлева Яновского дочь Варвара, 16-ти лет. Погребена на отведенном 
кладбище 

ДАКО: 
640-1-12-181 
(ч. 3, п. 82) 

1890, октября 28-го первым браком сочетались николаевский мещанин Михаил 
Александров Крижановский, православного вероисповедания, 31-го года и крестьянка 
Троицкой волости Каменец-Подольской губернии Мария Василиева Пальчинская, 
православного вероисповедания, 24-х лет. Поручители: по женихе – крестьяне деревни 
Маковеевой Исидор Феодоров Фисенко и бобринецкий мещанин Феодосий Филиппов 
Яновский, по невесте – бобринецкие мещане Петр Леонтиев Яновский и Иоанн 
Феодосиев Шкварко 

ДАКО: 
640-1-12-153 
(ч. 2, п. 35) 

1890, октября 28-го первым браком сочетались состоящий в запасе армии унтер-
офицер Иоанн Феодосиев Шкварко, православного вероисповедания, 27-ми лет и 
бобринецкая мещанка Марфа Леонтиева Яновская, православного вероисповедания, 
19-ти лет. Поручители: по женихе – бобринецкий мещанин Петр Феодосиев Шкварко и 
крестьянин деревни Дубравки Иаков Карпов Браслов 

ДАКО: 
640-1-12-154 
(ч. 2, п. 36) 

1891, генваря 16-го рождена, а 19-го крещена Надежда. Родители – состоящий в запасе 
армии рядовой Симеон Герасимов Тарнавский и законная жена его Варвара 
Максимова дочь, оба православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Иоанн 
Леонтиев Яновский и почетного гражданина Феофана Петрова Андреевского жена 
Феодосия Флорова 

ДАКО: 
640-1-12-196 
(ч. 1, п. 13) 

1891, февраля 20-го рождена, а 22-го крещена Александра. Родители – крестьянин 
Аннинской волости Алексей Моисеев Маковеев и законная жена его Наталия 
Леонтиева дочь, оба православные. Восприемники – бобринецкие мещане Феодосий 
Филиппов Яновский и Леонтия Феодорова Яновского жена Мария Василиева 

ДАКО: 
640-1-12-203 
(ч. 1, п. 26) 

1891, мая 20-го помер /от поноса/, а 21-го погребен бобринецкого мещанина Максима 
Максимова Яновского сын Василий, 3-х лет. Погребен на отведенном кладбище 

ДАКО: 
640-1-12-278 
(ч. 3, п. 24) 

1891, августа 21-го рожден, а 22-го крещен Иоанн. Родители – николаевский мещанин 
Михаил Александров Крыжановский и законная жена его Мария Василиева дочь, оба 
православные. Восприемники – бобринецкие мещане Феодосий Филиппов Яновский 
и Леонтия Феодорова Яновского жена Мария Моисеева [Василиева] 

ДАКО: 
640-1-12-230 
(ч. 1, п. 75) 

1891, сентября 20-го рожден, а 21-го крещен Николай. Родители – бобринецкий 
мещанин Антоний Афанасиев Яновский и законная жена его Марфа Михайлова 
дочь, оба православные. Восприемники – крестьянин Кетрисановской волости Даниил 
Николаев Загородний и бобринецкого мещанина Феодосия Филиппова Яновского 
жена Акилина Саввина 

ДАКО: 
640-1-12-234 
(ч. 1, п. 87) 

1892, марта 28-го рожден, а 29-го крещен Василий. Родители – бобринецкий мещанин 
Максим Максимов Яновский и законная его жена Дария Петрова. Восприемники – 
состоящий в запасе армии унтер-офицер Дмитрий Максимов Яновский и бобринецкого 
мещанина Алексея Федорова Онды жена Агафия Федотова 

ДАКО: 
640-1-13-14 
(ч. 1, п. ??) 

1894, мая 9-го рождена, а 12-го крещена Анна. Родители – бобринецкий мещанин 
Максим Максимов Яновский и законная его жена Дария Петрова дочь. Восприемники 
– состоящий в запасе армии фельдфебель Лаврентий Феодосьевич Бакал и крестьянка 
деревни Павловки Иоанна Стефанова Козенка жена Пелаея Маркова 

ДАКО: 
640-1-13-102 
(ч. 1, п. 47) 
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1896, октября 24-го умерла /от дифтерита/, а 25-го погребена состоящего в запасе 
армии унтер-офицера Димитрия Максимова Яновского дочь Мария 

ДАКО:640-1-13-
?? (ч. 3, п. 53) 

1897, февраля 14-го умер /от дифтерита/, а 15-го погребен бобринецкого мещанина 
Максима Максимова Яновского сын Василий, 6-ти лет 

ДАКО: 640-1-13-
?? (ч. 3, п. 7) 

1897, марта 30-го умерла /от старости/, а 31-го погребена вдова бобринецкого 
мещанина Епистимия Иоаннова Яновская, 65-ти лет  

ДАКО: 640-1-13-
?? (ч. 3, п. 16) 

1897, ноября 16-го умер /от младенческой болезни/, а 17-го погребен бобринецкого 
мещанина Иоанна Леонтиева Яновского сын Марк, 3-х лет. Погребал священник 
Георгий Сохацкий  

ДАКО: 
640-1-13-?? 
(ч. 3, п. 59) 

1908, октября 1-го умерла /от скарлатины/, а 2-го погребена бобринецкого мещанина 
Филиппа Алексеева Яновского дочь Ксения, 4-х лет 

ДАКО: 680-1-17-
267 (ч. 3, п. 56) 

1914, ноября 14-го рождена, а 16-го крещена Мария. Родители – бобринецкий мещанин 
Петр Димитриев Яновский и законная жена его Пелагия Ильина, оба православные. 
Восприемники – бобринецкие мещане Андрей Захариев Цымбал и Дария Феодорова 
Нога. Священник Григорий Сохацкий (Свідоцтво выдане 17/VII 36 р.) 

ДАКО: 
680-1-21-62 
(ч.1, п. 147) 

1914, ноября 17-го рождена, а декабря 15-го крещена Екатерина. Родители – 
бобринецкий мещанин Филипп Антипов Яновский и законная жена его Иустиния 
Никитова, оба православные. Восприемники – крестьяне местечка Ровного 
Елисаветградского уезда Александр Павлов Зайченко и Курской губернии Обоянского 
уезда села Карамышева [Картамышева] Мария Симеонова Наумова. Священник 
Владимир Руденко (Свідоцтво видане на ім'я Яновська Катря 4/ХІІ 37 р. № 1124279) 

ДАКО: 
680-1-21-65 
(ч.1, п. 155) 

1915, марта 16-го рожден, а 17-го крещен Алексий. Родители – крестьянин деревни 
Маккавеевой Гавриил Спиридонов Галибин и законная жена его Иульяния Николаева, 
оба православные. Восприемники – бобринецкий мещанин Иаков Антониев 
Яновский и чигиринская мещанка Ксения Иаковлева Ситниченко. Священник 
Владимир Руденко  

ДАКО: 
680-1-21-137 
(ч.1, п. 40) 

1915, марта 23-го померла /от чихотки/, а 25-го погребена бобринецкого мещанина 
Иоанна Максимова Яновского жена Ирина Лукина, 25-ти лет. Исповедовал и 
приобщал священник Григорий Сохацкий. Погребал священник Владимир Руденко на 
отведенном кладбище 

ДАКО: 
680-1-21-201 
(ч.3, п. 14) 

из метрик Георгиевской церкви посада Новоукраинки 
(протоиерей Григорий Андреев Шпаковский) 

 

1839, мая 19 бракосочетались Херсонской губернии служащий в Бобринецком земском 
суде канцелярист Василий Иванов Корецкий, православного исповедания, первым 
браком, лет 22 и девица, дочь вдовы помещицы, подпоручицы Прасковии 
Димитриевой Яновской Ольга Алексеева, православного исповедания, первым 
браком, лет 20. Поручители: по женихе – Бобринецкого уезда помещик 14-го класса 
Василий Артемиев Сербул и дворянин Константин Анофриев Глажевский 

ДАОО: 
37-3-539-242 
(ч. 2, п. 36) 

из метрик Троицкой церкви села Девитовки  
(священник Эраст Рыбчинский)  

1856, сентября 25-го рожден, а 27-го крещен Павел. Родители – бобринецкий мещанин 
Иван Михайлов Большинский и законная жена его Мария Васильева, оба 
православного вероисповедания. Восприемники – бобринецкий мещанин Афанасий 
Алексеев Яновский и бобринецкого мещанина Онуфрия Перисветова жена 
Александра Григориева  

ДАОО: 
37-3-1208-169 
(ч.1, п. 27) 

из метрик Елисаветградской Владимирской Богоматери церкви  
1830, ноября 9-го по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочеталися служивший в Волынском уланском полку товарищем Мойсей Петров сын 
Яновский с девицею Анною, елисаветградского мещанина Иосифа Никитина 
дочерью, коих обвенчал приходской священник Петр Лисневский. Поручители были 
отставной солдат Федор Похила и елисаветградские мещане Трофим Никитин, 
Димитрий Босенко и Иван Розанцов 

ДАОО: 
37-3-369-60 
(ч. 2, п. 38) 

1836, апреля 15-го у отставного солдата Моисея Петрова сына Яновского и законной 
его жены Ефросинии Гордеевой дочери родился сын Пуд. Крещен 15-го. Молитвовал, 
имя нарек и крещение совершал священник Макарий Федоров сын Михайлов. 
Восприемники: отставной солдат Федор Иванов сын Похила и 4-го украинского полка 
служащего инвалида рядова, Дмитрия Шерстюкова дочь девица Мария 

ДАОО: 
37-3-484-38 
(ч. 1, п. 25) 

1837, ноября 11-го первым браком сочетались елисаветградский мещанин Кирил 
Иванов сын Яновский с девицею Матроною отставного солдата Ивана Морозова 
дочерью. Поручители по женихе и невесте елисаветградские мещане Игнат Николаев 
сын Гласков, Алексей Михайлов сын Купченко и Александр Андреев сын Богданович. 
Обвенчал приходской священник Макарий Федоров сын Михайлов 
 

ДАОО: 
37-3-504-52 
(ч. 2, п. 30) 
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1849, апреля 21-го рожден, а 22-го крещен Максим у елисаветгадской мещанки 
Мотроны Ивановой дочери Яновской, незаконнорожденній, православной. Крестил 
священник Антоний Синицкий. Восприемники – Кирасирского Ея Высочества Елены 
Павловны полка рядовой Станислав Иосифов сын Волошинский и бесрочно-
отпускного унтер-офицера Онуфрия Голубенка жена Улиания Матвеева дочь 

ДАОО: 
37-3-964-12 
(ч. 1, п. 32) 

1852, июля 2-го померла /от младенчества/, а 5-го погребена вдовы, елисаветградской 
мещанки Мотроны Яновской дочь Екатерина, 1-го года. Погребал на Быковском 
кладбище  

ДАОО: 
37-3-1056-122 
(ч. 3, п. 28) 

из метрик Предтеченской церкви села Аннинского  
1837, сентября 26-го обвенчан увольненный от службы ротмистр Василь Алексеевич 
Яновский с девицею, помещицы майорши Софии Терентьевны Греченковой дочерью 
Екатериною. Обвенчал священник Герасим Марков. Поручители: помощник обер 
аудитора 2-го резервного кавалерийского корпуса 13-го класса Яков Павлов Михайлов 

ДАОО: 
37-3-504-168 (ч.2, 
п. 17) 

  из метрик Покровской церкви села Компанеевки  
(священник Григорий Попатенко)  

1826, февраля 1-го слободы Коротюка у проживавшего там шляхтича Ивана Яновского и 
жены его Марфы родился сын Трифон. Крещен 1-го. Оному младенцу восприемник был 
шляхтичь Михаил Вельчинский   

ДАОО: 
37-3-326-282 
(ч. 1, п. 10) 

(священник Лука Брилев)  
1827, июня 3-го числа по учинении в церкви троекратного обыска вторым браком сочетались 
шляхтич, молодык Иоан Яновский с удовою шляхтичкою Еленою, умершего Ивана, 
шляхтича Волошиновского женою. Поручители были помещик Лука Олейников и 
крестьянин Алексей Олейников 

ДАОО: 
37-3-324-247 
(ч. 2, п. 11) 

1827, июня 3-го числа по учинении в церкви троекратного обыска первым браком сочетались 
шляхтич, Киевской губернии Чигринского уезда молодык Василий Федоров сын Павловский 
с девицею Мариею, шляхтича Василия Яновского дочерью. Поручители были шляхтич 
Федор Седлецкий и Яков Яновский 

ДАОО: 
37-3-324-249 
(ч. 2, п. 22) 

(священник Алексей Петров Бычковский)  
1836, апреля 25-го у бобринецкого мещанина Евсея Карпова Бондаренка и законной его 
жены Евдокии Васильевой родилась дочь Фотина. Крещена 26-го. Восприемники – Симеон 
Григорьев Кузьменко, одесский мещанин, и Мария Иванова, Иякова Яновского жена 

ДАОО: 
37-3-484-485 
(ч. 1, п. 9) 

1836, ноября 7-го футора Александровки у проживающего дворянина Феодора Стефанова 
Седлецкого и законной его жены Дарии Федоровой родился сын Михаил. Крещен 8-го. 
Восприемники – того ж футора дворянин Филипп Яковлев Яновский и девица Александра 
Иоанновна Гусятенкова 

ДАОО: 
37-3-484-493 
(ч. 1, п. 58) 

1836, декабря 21-го деревни Красновершка помещика, полковника Василия Васильева 
Бородкина управляющего однодворца Киевской губернии Васильковского уезда 
селения Шпиндовки Кирилла Леонтиева Волошановского и законной жены его 
Констанции Антоновой родилась дочь Анна. Крещена 23-го. Восприемники – той же 
деревни проживающий дворянин Иван Кириллов Вильчинский и дворянина Иакова 
Федорова Яновского жена Мария Иванова дочь 

ДАОО: 
37-3-484-494 
(ч. 1, п. 38) 

1837, августа 24-го деревни Диковой у проживающей дворянки Киевской губернии 
Звинигородского уезда у Филипа Яковлева Яновского и законной его жены 
Александры Михайловой от 1-го браку родися сын Иоанн. Восприемники – той же 
губернии Васильковского уезда дворянин Иван Михайлов Вильчинский и девица, 
Евдокия Михайлова дочь Вильчинска 

ДАОО: 
37-3-504-503 
(ч. 1, п. 38) 

(священник Андрей Гордеев Пальковский)  
1837, декабря 26-го помещика подполковника Бородкина у крестьянина Корнея 
Петрова Харченка и законной его жены Агрипины Мироновой родися сын Ефим. 
Восприемник – Киевской губернии Богославского уезда однодворец Иван Леонтьев 
Яновский 

ДАОО: 
37-3-504-507 
(ч. 1, п. 48) 

1839, июля 4-го рождена, а 5-го крещена Марфа. Родители – проживающий на даче 
наследников Перепелициных дворянин Никита Лозинский и законная жена его 
Ефросинии Васильевой, оба православного вероисповедания. Восприемники – 
Полтавской губернии Золотоношского уезда села Дмитриевки казак Григорий Павлов 
Донец и жена дворянина Петра Яковлева Яновского Мария Яковлева 

ДАОО: 
37-3-556-702 
(ч. 1, п. 31) 

1842, генваря 11-го рождена, а 12-го крещена Татьяна. Родители – проживающая в 
дачи помещика капитан-лейтенанта Александра Дикова Полтавской губернии 
Лубенского уезда козачка Харитина Михайлова Семиненкова по умертвии ее 
законного мужа в прошлом, в 1841-м годе, православного вероисповедания. 
Восприемники – Киевской губернии Чигринского уезда мещанин Федор Стефанов 
Седлецкий и Таращанского уезда дворянка Мария Иванова Яновска 
 

ДАОО: 
37-3-660-623 
(ч. 1, п. 5) 
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1842, генваря 17-го рожден, а 24-го крещен Климентий. Родители – проживающий в 
дачи помещика капитан-лейтенанта Александра Дикова бобринецкий мещанин Иоанн 
Евсеев Бондаревский и законная жена его Есизавета Семенова, оба православного 
вероисповедания. Восприемники – проживающий в того же помещика дворянин 
Киевской губернии Таращанского уезда Тимофей Иванов Тушинский и Александра 
Михайлова Яновска 

ДАОО: 
37-3-660-624 
(ч. 1, п. 7) 

1842, марта 14-го рождена, а 21-го крещена Дария. Родители – елисаветградский 
мещанин Василий Диомидов Гарба и законная жена его Агафия Семенова, оба 
православного вероисповедания. Восприемники – дворянин Афанасий Алексеев 
Яновский и однодворка Ефросиния Васильева Лозинска 

ДАОО: 
37-3-660-629 
(ч. 1, п. 20) 

1842, июня 1-го рожден, а 8-го крещен Феодор. Родители – проживающий в деревне 
Александровки помещика штабс-капитана Александра Иванова Дикова дворянин 
Роман Васильев Яновский и законная жена его Мария Макарова, оба православного 
вероисповедания. Восприемники – в той деревни и помещика проживающие дворяни 
Косма Яковлев Седлецкий и девица Ксения Андреева Яновского 

ДАОО: 
37-3-660-635 
(ч. 1, п. 26) 

(священник Василий Логгинов Бутенков)  
1850, февраля 9-го бракосочетались деревни Антоновки крестьянин Давид Никитин 
Бондаренко первым браком, православного исповедания, 22-х лет, и деревни Широкой 
Балки крестьянка Мария Васильева Яновская первым браком, православного 
исповедания, 19-ти лет. Поручители: по женихе – той же деревни крестьяне Евфим 
Стефанов Машко и Алексей Никифоров Гузенко, по невесте – крестьяне Андрей 
Матвеев Макаренко и Спиридон Иванов Левицкий 

ДАОО: 
37-3-1006-46 
(ч. 2, п. 9) 

1850, марта 24-го рожден, а 31-го крещен Ионна. Родители – елисаветградский 
мещанин Епифаний Давидов Сергиенко и законная жена его Надежда Александровна, 
оба православные. Восприемники – того же города мещанин Павел Петров Ткаченко 
и отставного унтер-офицера жена Ксения Иосифова Погардаева 

ДАОО: 
37-3-1006-8 
(ч. 1, п. 14) 

1851, апреля 5-го рождена, а 12-го крещена Ирина. Родители – проживающий в хуторе 
Галицина елисаветградский мещанин Михаил Матвеев Ярковый и законная жена его 
Любовия Евсевиева, оба православные. Восприемники – того же хутора 
елисаветградский мещанин Павел Петров Ткаченко и Праскева Андреева 
Твердоступова  

ДАОО: 
37-3-1022-101 
(ч. 1, п. 25) 

1851, апреля 22-го рождена, а 29-го крещена Ирина. Родители – проживающий в 
деревне Григориевке Киевской губернии чегеринский мещанин Савва Иванов 
Мельниченко и законная жена его Анна Дмитриева, оба православные. Восприемники 
– деревни Григориевки житель Харитон Игнатиев Сула и елисаветградская мещанка 
Домникия Михайлова Ткаченкова 

ДАОО: 
37-3-1022-102 
(ч. 1, п. 26) 

1851, декабря 8-го рожден, а 15-го крещен Павел. Родители – елисаветградский 
мещанин Павел Петров Ткаченко и законная жена его Домникия Михайлова, оба 
православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Иоанн Ильин Карнаухов и 
селения Компанеевки крестьянка Дария Иоакимова Чернякова 

ДАОО: 
37-3-1022-123 
(ч. 1, п. 72) 

1852, ноября 1-го рождена, а 8-го крещена Мотрона. Родители – проживающий в 
хуторе Голицына елисаветградский мещанин Феодосий Филипов Бугославский и 
законная жена его Мария Михайлова, оба православные. Восприемники – 
елисаветградский мещанин Павел Петров Ткаченко и Параскева Филипова 
Твердоступова  

ДАОО: 
37-3-1066-662 
(ч. 1, п. 77) 

1853, октября 17-го рожден, а 24-го крещен Иаков. Родители – елисаветградский 
мещанин Павел Петров Ткаченко и законная жена его Домникия Михайлова, оба 
православные. Восприемники – того же города мещанин Иоанн Ильин Карнаух и 
девица Ефимия Иванова Корбина 

ДАОО: 
37-3-1098-495 
(ч. 1, п. 74) 

1854, генваря 13-го рожден, а 20-го крещен Максим. Родители – проживающий на 
даче помещика Дроботковского однодворец Иоанн Васильев Яновский и законная 
жена его Акилина Наумова, оба православные. Восприемники – той же дачи житель 
Даниил Иванов Павловский и бобринецкая мещанка Фотиния Гавриилова Шпаковска 

ДАОО: 
37-3-1132-665 
(ч. 1, п. 11) 

1855, апреля 1-го рожден, а 8-го крещен Иродион, незаконно рожденный. Мать – 
проживающая в хуторе Голицина военного поселения новопавловская Феодосия 
Иванова Вареникова, православная. Восприемники – Таращанского уезда однодворец 
Михаил Андреев Яновский и елисаветградская мещанка Параскева Пантилимонова 
Сидоренкова 

ДАОО: 
37-3-1165-452 
(ч. 1, п. 22) 

1855, ноября 2-го рождена, а 9-го крещена Стефанида. Родители – елисаветградский 
мещанин Павел Петров Ткаченко и законная жена его Домникия Михайлова, оба 
православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Иаков Леонтиев 
Гончаренко и священника Василия Бутенкова жена Мария Максимова 
 

ДАОО: 
37-3-1165-481 
(ч. 1, п. 76) 
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1868, апреля 1-го рождена, а 2-го крещена Любовия. Родители – елисаветградский 
мещание Павел Петров Ткаченко и законная жена его Домникия Михайлова, оба 
православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Иаков Леонтиев 
Гончаренко и священника жена Мария Максимова Бутенкова 

ДАОО: 
37-3-1612-1097 
(ч. 1, п. 34) 

1868, сентября 20-го рожден, а 22-го крещен Кодрат, незаконнорожденный. Мать – 
елисаветградская мещанка Ефрониния Василиева Джебкина, православная. 
Восприемники – того города мещанин Захарий Лукианов Яновский и Мария 
Михайлова Лукавого 

ДАОО: 
37-3-1612-1142 
(ч. 1, п. 92) 

1870, февраля 7-го рожден, а 9-го крещен Феодор. Родители – елисаветградский 
мещанин Прокофий Василиев Комашкин и законная жена его Евдокия Романова, оба 
православные. Восприемники – отставной рядовый Афанасий Евтихиев Попов и 
елисаветградская мещанка Мелания Стефанова Ткаченкова 

ДАОО: 
37-2-23-332 
(ч. 1, п. 11) 

1870, октября 16-го рожден, а 18-го крещен Лука. Родители – вознесенский мещанин 
Иоанн Иоаннов Павловский и законная жена его София Евфимова, оба православніе. 
Восприемники – чигринский мещанин Симеон Матфеев Святокум и елисаветградская 
мещанка Александра Петрова Яновского 
 

ДАОО: 
37-2-23-357 
(ч. 1, п. 96) 

из метрик Троицкой церкви села Семикосовки  
(священник Иоанн Иоанновсін Александровский)  

1841, марта 10-го рождена, а 11-го крещена Ульяна. Родители – дворянин Роман 
Васильев Яновский и законная жена его Мария Яковлева, оба православного 
исповедания. Восприемники – мещанин Кузьма Яковлев Седлецкий и Ефросиния 
Григориева, дворянина Максима Яковлева Яновского жена 

ДАКО: 
189-1-2-55 
(ч. 1, п. 8) 

1841, декабря 3-го рождена, а 4-го крещена Варвара. Родители – чегеринский мещанин 
Косма Яковлев Седлецкий и законная жена его Настасия Савельева, оба православные. 
Восприемники – дворянин Иван Василиев Яновский и мещанка Матрона Яковлева, 
Герасима Терновского жена  

ДАКО: 
189-1-2-66 
(ч. 1, п. 39) 

1842, генваря 25-го бракосочетались Александрийского уезда хутора Камышеватого 
отставной помещик, коллежский регистратор Федор Григорьев сын Некора, вдов по 
первом его браке, православный, вторым браком, 32-х лет, и села Семикосовки 
Троицкой церкви священника Иоанна Александровича дочь Мария, православная, 
первым браком, 22-х лет. Поручители: по женихе – того ж хутора и уезда помещик из 
дворян, канцелярист Гавриил Иванов сын Козьма и помещик, коллежский регистратор 
Леонтий Григорьев сын Некора; по невесте – проживающий в Бобринецком уезде 
дворянин Яков Федоров сын Яновский и елисаветградский мещанин Леонтий 
Иванов сын Гончаренко   

ДАКО: 
189-1-2-148 
(ч. 2, п. 4) 

1842, июля 11-го рожден, а 13-го крещен Михаил. Родители – Киевской губернии 
города Чигирина мещанин Козьма Яковлев Седлецкий и законная жена его Анастасия 
Савелиева, оба православного вероисповедания. Восприемники – дворянин Иван 
Василиев Яновский и елисаветградская мещанка Матрона Яковлева, Герасима 
Терновского жена 

ДАКО: 
189-1-2-90 
(ч. 1, п. 21) 

1843, марта 11-го рожден, а 13-го крещен Василий. Родители – елисаветгадский 
мещанин Петр Степанов Ткаченко и законная жена его Ксения Васильева, оба 
православного вероисповедания. Воспиемники – елисаветградский мещанин Димян 
Иванов Слюсаренко и священника Иоанна Александровича жена Тетьяна Яковлева  

ДАКО: 
189-1-2-103 
(ч. 1, п. 13) 

(священник Григорий Павлов Деркачев)  
1849, марта 26-го рождена, а 27-го крещена Мария. Родители – Таращанского уезда 
Киевской губернии дворянин Лукьян Васильевич Яновский и законная его жена 
Парасковея Евсеевна, оба православные. Восприемники – Чигиринского уезда Киевской 
губернии селения Чаплинца дворянин Феодот Константинов Лещинский и Александрийского 
уезда селения Петриковки мещанина Ефима Степановича Воронича жена Домникия Даниловна 

ДАКО: 
189-1-3-50 
(ч. 1, п. 10) 

1849, октября 20-го бракосочетались отставной капитан Ефимий Кирилов 
Побылевский, православный, вторым браком, 45-ти лет, и титулярного советника 
Ефрема Федорова Яновского дочь, девица Иустиния, православная, 25-ти лет. 
Поручитель по женихе и невесте бобринецкий мещанин Марко Иванов Коваленков 

ДАКО: 
189-1-3-69 
(ч. 2, п. 12) 

(священник Виктор Николаев Ковалевский)  
1851, генваря 27-го бракосочетались Киевской губернии повета Таращанского селения 
Яношовки дворянин Никита Андреев Яновский первым браком, православный, 20-ти 
лет, и вдова по первому браку Феодосия Иоаннова, дворянка, вторым браком, 
православная, 24-х лет. Поручители: по женихе – козак Мойсей Мирошниченко и 
мещанин Кузьма Сидлецкий, по невесте – дворянин Илия Забротский и 
елисаветградский мещанин Евтихий Мойсеенко 
 

ДАОО: 
37-3-1022-294 
(ч. 2, п. 6) 
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1851, октября 10-го померла /от горячки/, а 12-го погребена елисаветградского 
мещанина Петра Яновского жена Татиана, 35-ти лет. Погребена на приходском 
кладбище 

ДАОО: 
37-3-1022-309 
(ч. 3, п. 17) 

(священник Павел Диомидов Вишневецкий)  
1853, генваря 13-го бракосочетались Киевской губернии Таращанского уезда селения 
Янишовки однодворец Максим Яковлев Яновский, вдов, вторым браком, 
православный, 36-ти лет, и елисаветградская мещанка, девица Епистимия Иванова 
Сидоренкова, первым браком, православная, 19-ти лет. Поручители: по женихе – 
бобринецкий 3-й гильдии купец Онуфрей Андреев Линенко и елисаветградский 
мещанин Артемий Григориев Затхорец, по невесте – елисаветградские мещане Петр 
Леонтиев Нижник и Антоний Аверкиев Анненко 

ДАКО: 
189-1-4-100 
(ч. 2, п. 1) 

1854, ноября 7-го рожден, а 8-го крещен Иоанникий. Родители – елисаветградский 
мещанин Харитон Фадеев Панов и законная его жена Пелагея, оба православные. 
Восприемники – елисаветградский мещанин Павел Петров Ткаченко и священника 
Павла Вишневецкого дочь, девица Мария 

ДАОО: 
37-3-1130-729 
(ч. 1, п. 39) 

1855, генваря 28-го первым браком сочетались бобринецкий мещанин Иван Максимов 
Яхно, православный, 21-года, и елисаветградская мещанка Ксения Филипова Жданова, 
православная, 22-х лет. Поручители: по женихе –   Бобринецкой ратуши члены Иосиф 
Яновский и Евграф Соколов, по невесте – елисаветградские мещане Артем Григориев 
Затяжка и Яков Наумов Волошин 

ДАОО: 
37-3-1189-801 
(ч. 2, п. 2) 

1855, марта 1-го рожден, а 3-го крещен Иоанн. Родители – Киевской губернии 
Таращанского уезда селения Екатериновки вольнопроживающий в помещика, 
подполковника Илии Дроботковского дворянин Иван Васильев Яновский и законная 
жена его Акилина Максимова, оба православные. Восприемники – Киевской губернии 
Чигиринского уезда дворянин Иван Якимов Гулак и бобринецкая мещанка Хотиния 
Гаврилова Штиховская  

ДАОО: 
37-3-1189-778 
(ч. 1, п. 11) 

1855, марта 13-го рожден, а 15-го крещен Никифор. Родители – дворянин Никита 
Андреев Яновский и законная жена его Феодосия Иванова, оба православные. 
Восприемники – дворянин Мина Иванов Павловский и дворянка Ксения Васильева 
Гулакова 

ДАОО: 
37-3-1189-779 
(ч. 1, п. 15) 

1855, августа 22-го помер /от сухот/, а 24-го погребен елисаветградского мещанина 
Павла Петрова Ткаченка сын Иаков. 2-х лет. Погребен на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-1189-815 
(ч. 3, п. 12) 

1856, мая 1-го бракосочетались елисаветградский мещанин Иоанн Анисимов 
Степликов, православный, первым браком, 27-ми лет и Варшавской губернии 
Лозинского уезда города Лодзы девица Розалия, по крещении миропомазанная и 
переименована Елисаветою, православная, первым браком, 27-ми лет. Поручители: по 
женихе – сверх документов проживающий в деревне Живановке дворянин Стефан 
Иосифов Нижниковский и елисаветградский мещанин Иоанн Кирилов Валиницкий, по 
невесте – отставной солдат Иаков Симеонов Непокрытый и управляющий имением 
княгини Галиценой, дворянин Лука Иоаннов Кропивницкий  

ДАОО: 
37-3-1208-713 
(ч. 2, п. 3) 

1856, мая 10-го помер /от горячки/, а 12-го погребен Киевской губернии Таращанского 
уезда селения Якимовки дворянин Василий Яновский, 65-ти лет. Погребен на 
приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-1208-726 
(ч. 3, п. 8) 

(священник Виктор Николаев Ковалевский)  
1856, июня 21-го помер /от кору/, а 23-го погребен Киевской губернии Таращанского 
уезда селения Якимовки дворянина Никиты Андреева Яновского сын  Никифор, 1-го 
года. Погребен на кладбище  

ДАОО: 
37-3-1208-728 
(ч. 3, п. 12) 

1856, октября 8-го рожден, а 10-го крещен Филипп. Родители – елисаветградский 
мещанин Сила Леонтиев Нижник и законная его жена Елена Симеонова, оба 
православные. Восприемники – Киевской губернии Таращанского уезда однодворец 
Максим Иаковлев Яновский и той же губернии Звенигородского мещанина 
Герасима Нежненка жена Марфа Симеонова 

ДАОО: 
37-3-1208-699 
(ч. 1, п. 30) 

1856, октября 12-го помер /от оспы/, а 14-го погребен Киевской губернии 
Таращанского уезда дворянина Никиты Яновского сын Никифор, 2-х лет. Погребен 
на кладбище  

ДАОО: 
37-3-1208-732 
(ч. 3, п. 19) 

1856, октября 27 бракосочетались шляхтич Мина Феодоров Павловский, 
православный, первым браком, 25-ти лет, и александрийская мещанка Евдокия 
Михайлова Григорьева, православная, первым браком, 19-ти лет. Поручители: по 
женихе – дворяне 2-го разряда Никита Андреев Лозинский и Лука Васильев 
Яновский, по невесте – александрийский мещанин Константин Даниилов Григорьев и 
елисаветградский мещанин Павел Петров Ткаченко 
 

ДАОО: 
37-3-1208-716 
(ч. 2, п. 10) 
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1856, ноября 8-го бракосочетались елисаветградский мещанин Иоанн Иоаннов 
Карнаухов, православный, первым браком, 27-ми лет, и елисаветградская мещанка 
Ирина Фадеева Панова, православная, первым браком, 20-ти лет. Поручители: по 
женихе – елисаветградский мещанин Петр Степанов Ткаченко и херсонский 
мещанин Антоний Аверкиев Чумаченко, по невесте – елисаветградские мещане Павел 
Петров Ткаченко и Харитон Фадеев Панов 

ДАОО: 
37-3-1208-717 
(ч. 2, п. 12) 

1858, октября 10-го рожден, а 11-го крещен Филипп. Родители – дворянин 2-го разряда 
Киевской губернии Парфентий Даниилов Яновский и законная его жена Агрипина 
Александрова, оба православные. Восприемники – указный пономарь Иоанн Богаченко 
и елисаветградская мещанка Павла Ткаченка жена Домникия Михайлова 

ДАКО: 
189-1-5-14 
(ч. 1, п. 36) 

(священник Петр Клопотовский)  
1860, июня 15-го рожден, а 16-го крещен Иоанн. Родители – Киевской губернии 
дворянин Никита Андреев Яновский и законная его жена Феодосия Иоаннова, оба 
православные. Восприемники – дворянин Харлампий Иоаннов Павловский и девица 
Мария Иоаннова Павловская 

ДАКО: 
189-1-39-9 
(ч. 1, п. 22) 

1860, июня 29-го рождены, а 30-го крещены близнецы Мария и Ефимия. Родители – 
херсонский мещанин Антон Евфимов Линенко и законная его жена Агрипина Петрова, 
оба православные. Восприемники: 1-й – Киевской губернии мещанин Кирилов 
Алексей Гавриленко и елисаветградского мещанина Павла Ткаченка жена Домникия 
Михайлова, 2-й – деревни Григорьевки крестьянин Дмитрий Кирилов Яровый и 
елисаветградского мещанина Иакова Гончаренка жена Акелина Артемова (Выпись 
первой выдана 1881 года № 81, вторая умерла)  

ДАКО: 
189-1-39-10 
(ч.1, пп. 23 и 24) 

1861, октября 29-го первым браком сочетались деревни Григорьевки сын гражданина 
Андрей Михайлов Ясинский, православный, 27-ми лет, и деревни Григорьевки 
крестьянка Феодосия Тимофеева Джамаева, православная, 19-ти лет. Поручители: по 
женихе – елисаветградские мещане Павел Петров Ткаченко и Харитон Фадеев 
Панов, по невесте – деревни Доливовки крестьяне Евфим Васильев  Зинзивер и 
Никифор Иаковлев Тесля 

ДАКО: 
189-1-39-79 
(ч. 2, п. 45) 

1866, декабря 8-го рождена, а 11-го крещена Анна. Родители – села Семикосовки 
стихарный дьячек Феодор Лагинов Бутенков и законная его жена Наталия Николаева, 
оба православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Петр Степанов 
Ткаченко и жена священника Петра Клопотовского Акилина Петрова (Выдано 
свидетельство 24 января 1881 года № 10) 

ДАКО: 
189-1-57-23 
(ч. 1, п. 53) 

1867, ноября 21-го рожден, а 22-го крещен Митрофан. Родители – бобринецкий 
мещанин Макар Григорьев Грановский и законная его жена Мария Димитриева, 
православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Митрофан Иванов 
Яновский и бобринецкая мещанка Зиновия Лозинского жена Мария Карпова 
(Свидетельство выдано 1870 года, октября, № 180) 

ДАКО: 
189-1-57-51 
(ч. 1, п. 43) 

1871, генваря 12-го бракосочетались бобринецкий мещанин Иван Васильев Байбарак, 
православный, первым браком, 24-х лет, и деревни Покровки крестьянка Мария 
Григорьева Ищенкова, православная, первым браком, 19-ти лет. Поручители: по 
женихе – николаевский мещанин Алексей Григорьев Стадиченко и бобринецкий 
мещанин Леонтий Филипов Яновский, по невесте – деревни Покровки крестьяне 
Дорофей Никифоров Лаврусенко и Алексей Онисимов Лаврусенко 

ДАОО: 
37-2-32-1989 
(ч. 2, п. 4) 

1872, октября 3-го рождена, а 4-го крещена Харитина. Родители – чигиринский 
мещанин Семен Матвеев Святокум и законная его жена Ефимия Филипова, 
православные. Восприемники – елисаветградский мещанин Митрофан Иванов 
Яновский и деревни Комышеватой крестьянина Радиона Сироженка дочь Мария 
(Свидетельство выдано 25 сентября 1892 года за № 44) 

ДАКО: 
189-1-59-8 
(ч. 1, п. 33) 

из метрики Покровской церкви села Нечаевки  
(священник Николай Громов)  

1871, сентября 23-го рожден, а 24-го крещен Логин. Родители – деревни Антоновки 
крестьянин Прокофий Васильев Яновский и законная жена его Дария Василиева, оба 
православные. Восприемники – той же деревни крестьяне Стефан Иванов Макогоненко 
и Лукия Алексеева Гудьзева 

ДАОО: 
37-2-32-2048 
(ч. 1, п. 63) 

из метрик Корпусного Успенского собора города Елисаветграда  
1852, июля 9-го рожден, а 15-го крещен Александр. Родители – Корпуса инженеров 
военных поселений подполковник Николай Николаев Иванов и законная жена его 
София Симеонова дочь, оба православного вероисповедания. Крестил священник 
Симеон Рыбчинский. Восприемники – того же корпуса подполковник Лев Николаев 
Васильев и штабс-капитана Льва Кирилова Яновского жена Александра Родионова 
дочь 
 

ДАОО: 
37-3-1056-31 
(ч. 1, п. 42) 
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1852, октября 18-го рожден, а 3-го ноября крещен Александр. Родители – служащий 
при 7-м округе военных поселений гарнизонный инженер-поручик Михаил Иванов 
Кузнецов, православного исповедания, и законная жена его Паулина Яковлева дочь, 
рымскокатолического вероисповедания. Крестил священник Симеон Рыбчинский. 
Восприемники – служащий при 1-м Резервном кавалерийском корпусе обер-аудитор 
Косма Василиев Некрасов и инженер-капитана Льва Яновского жена Александра 
Иродионова дочь 

ДАОО: 
37-3-1056-45 
(ч. 1, п. 62) 

1869, декабря 21-го рожден, а 1870-го генваря 4-го крещен Петр. Мать – поручика 
Василия Яновского дочь, девица Эмилия, православного вероисповедания, 
незаконно родила. Восприемники – надворный советник Василий Павлов Фатеев и 
жена титулярного советника Михаила Тимковского Мария Андреева 

ДАОО: 
37-2-2-2 
(ч. 1, п. 3) 

из метрик города Елисаветграда предместья Ковалевки Покровской церкви  
1852, июня 1-го рожден, а 2-го крещен Никифор. Родители – Рязанской губернии 
Новоспасского уезда села Крутиц государственный крестьянин Ефим Трофимов сын 
Пронин и законная жена его Евфимия Дионисьева, оба православного 
вероисповедания. Крестил протоиерей Адриан Погорелов. Восприемники – 
гарнизонный инженер, порутчик Михаил Иванов Кузнецов и инженер штабс-
капитанша Александра Иродионова дочь Яновская  

ДАОО: 
37-3-1056-311 
(ч. 1, п. 19) 

из метрик Успенского молитвенного дома города Новогеоргиевска  
(старший священник Иаков Синькевич)  

1855, мая 8-го помер, а 10-го погребен Новомиргородского уланского полка рекрут 
Александр Юзефов Яновский, римско-католического вероисповедания. 21-го года. 
Погребен по правилам об иноверцах на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-3-1188-587 
(ч. 3, п. 77) 

из метрик Михайловской церкви села Николаевки  
(священник Симеон Демидович)  

1853, августа 23-го рожден, а 26-го крещен Петр. Родители – крестьянин помещика 
Рощаковского Василий Сампсонов Байраченко и законная его жена Параскева 
Иванова, оба православного исповедания. Восприемники – однодворец Афанасий 
Алексеев Яновский и крестьянка помещика Рощаковского Ефросиния Сампсонова 
Байраченко 

ДАОО: 
37-3-1098-93 
(ч. 1, п. 39) 

1854, генваря 28-го рождены, а 29-го крещены Анна и Агафия, близнецы. Родители – 
третьей гильдии купец Алексей Андреев Линников и законная его жена Фотина 
Федорова, оба православного исповедания. Восприемники – бобринецкий мещанин 
Григорий Николаев Батистов и бобринецкая мещанка Мария Василиева Сорочанова, 
однодворец Максим Яковлев Яновский и херсонская мещанка Гликерия Феодосиева, 
Линникова жена 

ДАОО: 
37-3-1132-219 
(ч. 1, пп. 5 и 6) 

из метрик Николаевской церкви села Витязевки  
(священник Павел Михайлов Марков)  

1853, декабря 2-го рождена, а 4-го крещена Варвара. Родители – однодворец Максим 
Яковлев Яновский и законная жена его Епистиния Иванова, оба православные. 
Восприемники – помещик, поручик Николай Степанов Странбурский и коллежского 
регистратора Антона Унтилова жена Мария Ефимова 

ДАОО: 
37-3-1098-610 
(ч. 1, п. 61) 

из метрик Николаевского собора города Бобринца  
1853, июня 6-го рожден, а 8-го крещен Денис. Родители – одесский мещанин Михаил 
Андреев Милованов и законная жена его Ксения Андреева, оба православные. 
Восприемники – дворянин Михаил Андреев Яновский и вдова, дворянка Василиса 
Яковлева Яновская. Таинство крещения совершал священник Василий Никольский 

ДАОО: 
37-3-1124-37 
(ч. 1, п. 99) 

1854, сентября 9-го помер /нечаянно застрелился/, а 12-го погребен дворянин Петр 
Алексеев Яновский, 21-го года. Погребал священник Михаил Лубенский на 
приходском кладбище  

ДАОО: 
37-3-1132-167 
(ч. 3, п. 76) 

1873, мая 27-го рожден, а 28-го крещен Никита. Родители – бобринецкий мещанин 
Иван Данилов Яновский и законная жена его Екатерина Лукьянова, оба 
православные. Восприемники – бобринецкие мещане Авксентий Петров Мельниченко 
и Моисея Мельниченка жена Мария Семенова 

ДАОО: 
37-2-39-32 
(ч. 1, п. 87) 

1873, июля 8-го помер /от оспы/, а 10-го погребен бобринецкого мещанина Ивана 
Яновского сын Тимофей, 2-х лет. Погребен священником Андреем Шеневским на 
приходском кладбище 

ДАОО: 
37-2-39-145 
(ч. 1, п. 119) 

1874, августа 2-го помер /от младенческой немочи/, а 3-го погребен бобринецкого 
мещанина Ивана Данилова Яновского сын Никита, 2-х месяцев. Погребен 
священником Феоктистом Гераскевичем на приходском кладбище 

ДАОО: 
37-2-123-77 
(ч. 3, п. 61) 

из метрик Петропавловской кладбищной церкви города Елисаветграда  
(священник Григорий Назаревский) 
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1870, августа 30-го рожден, а 31-го крещен Симеон. Родители – елисаветградский 
мещанин Захарий Лукьянов сын Яновский и законная жена его Александра 
Софрониева, оба православного вероисповедания. Восприемники – того же города 
мещане Иоанн Григориев сын Соколов и Никиты Головина жена Харитина Стефанова 

ДАОО: 
37-2-2-399 
(ч. 1, п. 42) 

1871, мая 6-го помер /от простуды/, а 8-го погребен елисаветградского мещанина 
Захария Яновского сын Симеон, ½ года. Погребен на городовом кладбище 

ДАОО: 37-2-42-
364(ч. 3, п. 26) 

наявні метричні записи щодо родини Федора Лукича Яновського  
из метрик Святониколаевской церкви местечка Петриковки   

1820, ноября 10-го по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались молодик, канцелярист Евфрем Яновский с девицею, колежского 
регистратора Григория Лихошерстова дочерью Еленою. Коих обвенчал приходский 
иерей Иоанн Погорелов. Поручители были отставный обер авдитор и кавалер Августин 
Дорендорф и коллежский секритарь Иван Гидулянов 

ДАОО: 
37-3-224-420 
(ч. 2, п. 26) 

из метрик привозной Преображенской церкви города Херсона  
1821, октября 11-го у коллежского регистратора Ефрема Яновского от жены его 
Елены родилась дочь Иустиния, которую молитвовал и крестил священник Петр 
Каневец. Крещен 12-го. Восприемница была отставного солдата Платона Щелева жена 
Онисия 

ДАОО: 
37-3-238-90 
(ч. 1, п. 270) 

1823, генваря 26-го у коллежского регистратора Ефима [Ефрема] Яновского от жены 
его Елены родился сын Апполонений, которого молитвовал и крестил священник 
Илия Федоров. Крещен 27-го. Восприемник был коллежский регистратор Николай 
Фатуровский 

ДАОО: 
37-3-272-63 
(ч. 1, п. 46) 

из метрик Святопредтечевской церкви местечка Петриковки 
(с 1832-го – военного посада Новой Праги) 

 

1820, июля 8-го у жительствующего в посаде Петриковки дворянина Яновского в у 
служежителя его Якова Цинбаленка и жены его Улиании родилась дочь, кою молитвил 
и имя нарек Марфою проходский священник Никита Красовский. Крещена 9-го. 
Оному младенцу восприемница была девица того дворянина Яновского питомица, 
умершего Гаврила Штеи дочь 

ДАОО: 
37-3-224-429 
(ч. 1, п. 28) 

1822, генваря 15-го числа по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались петриковского жителя, дворянина Феодора Яновского племянник 
Герасим с девицею Варварою, посада Петриковки военного поселянина Ивана 
Шраменка дочерью. Поручители были дворянин Феодор Яновский, коллежский 
регистратор Георгий Лихошерстов и помещик, порутчик Аким Некора. Приходский 
священник Никита Красовский   

ДАОО: 
37-3-258-65 
(ч. 2, п. 1) 

1822, апреля 1-го жительствующего в Петриковке у дворянина Герасима Яновского и 
жены его Варвары родилась дочь, кою молитвил и имя нарек Мариею приходский 
священник Никита Красовский. Крещена 2-го. Оному младенцу восприемница была 
Параскева, дворянина Феодора Яновского работница  

ДАОО: 
37-3-258-59 
(ч. 1, п. 18) 

1822, октября 23-го у петриковского жителя, дворянина Федора Яновского у 
служителя его Якова Литвина и жені его Елены родился сын, коего молитвил и имя 
нарек Иаковом приходский священник Никита Красовский. Крещен 24-го. Оному 
младенцу восприемником был 15-го Егерского полку 4-й роты цирюльнык Евстафий 
Александров  

ДАОО: 
37-3-258-63 
(ч. 1, п. 25) 

1823, генваря 29-го жительствующего в посаде Петриковки у дворянина Феодора 
Яновского и жены его Улиянии родился сын, коего молитвил и имя нарек 
Александром приходский священник Никита Красовский. Крещен того ж числа. 
Оному младенцу восприемник был оного ж дворянина Яновского сын Григорий 

ДАОО: 
37-3-265-306 
(ч. 1, п. 2) 

1823, генваря 30-го умер /с кашлю/ жительствующего в посаде Петриковки у 
дворянина Феодора Яновского сын Александр, 1-го года. Погребен на обыкновенном 
кладбище священником Никитою Красовским 

ДАОО: 
37-3-265-318 
(ч. 2, п. 3) 

1823, декабря 16-го жительствующего в военном посаде Петриковки у дворянина 
Герасима Яновского и жены его Варвары родился сын, коего молитвил и имя нарек 
Даниилом приходский священник Никита Красовский. Крещен того ж числа. Оному 
младенцу восприемник был Симеон, Феодора Яновского сын 

ДАОО: 
37-3-258-314 
(ч. 1, п. 40) 

1826, июня 9-го посада Петриковки в резерфного Иякова Корнушки и жены его Марии 
родился сын, коего молитвил и имя нарек Кирилом приходский священник Никита 
Красовский. Крещен 10-го. Оному младенцу восприемник был жительствующий в 
посаде Петриковки дворянин Иоанн Яновский  

ДАОО: 
37-3-318-596 
(ч. 1, п. 15) 

1826, августа 25-го посада Петриковки в хозяина Василия Шраменка и жены его 
Ефросинии родилась дочь, кою молитвил и имя нарек Ефросиниею приходский иерей 
Никита Красовский. Крещена 25-го. Оному младенцу восприемница была Варвара, 
жительствующего в посаде Петриковки у дворянина Иоанна Яновского жена 

ДАОО: 
37-3-318-597 
(ч. 1, п. 21) 
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1828, генваря 11-го проживающего в посаде Петриковке у дворянина Ивана 
Яновского и жены его Варвары родилась дочь, кою молитвил и имя нарек Иулияниею 
приходский иерей Роман Малявинский. Крещена 12-го. Оной младенице восприемница 
была помощника Андрея Шрама жена Ефимия 

ДАОО: 
37-3-328-539 
(ч. 1, п. 2) 

1829, февраля 14-го посада Петриковки в отставного Василия Захарченка и жены его 
Параскевы родился сын, коего молитвил и имя нарек Авксентием приходский иерей 
Роман Малявинский. Крещен того ж числа. Восприемники были дворянин Иван 
Яновский и священника Романа Малявинского жена Серафима 

ДАОО: 
37-3-363-509 
(ч. 1, п. 11) 

1829, сентября 28-го посада Петриковки в служащего инвалида Карпа Корнушни и 
жены его Агафии родился сын, коего молитвил и имя нарек Харитоном приходский 
иерей Роман Малявинский. Восприемники были дворянин Иван Яновский и 
помощника Михаила Абыякого жена Марта 

ДАОО: 
37-3-363-509 
(ч. 1, п. 31) 

1829, октября 6-го посада Петриковки хозяина Василия Кравенченка и жены его 
Татьяны родился сын, коего молитвил и имя нарек Фомою приходский иерей Роман 
Малявинский. Восприемники были дворянин Иван Яновский и помощника Михаила 
Абыякого жена Марта 

ДАОО: 
37-3-363-509 
(ч. 1, п. 32) 

1830, июня 11-го посада Петриковка дворянина Иоанна Яновского и жены его Дарии 
родилась дочь, кою молитствовал и нарек Акилиною приходской иерей Роман 
Малявинский. Восприемники были унтер-офицер Петр Сила Бугаев и священника 
Романа Малявинского жена Серафима, а крестил иерей Роман Малявинский 

ДАКО: 
117-1в-74 
(ч. 1, п. 24) 

1831, октября 3-го числа бракосочетались посада Петриковки мещанин Ияков 
Ияковлев сын Гупаленко, холостой, с девицею мещанкою Ксениею Ефимовою, Мороза 
дочерью. Поручители: по женихе – дворянин Иоан Феодоров Яновский и хозяин 
Иоан Марков Шрам, по невесте – инвалид Масло и помощник Петровский. Венчал 
оных посада Петриковки Предтечевской церкви исправляющий должность заштатный 
священник Никита Мойсеев сын Фреенков 

ДАОО: 
37-3-384-558 
(ч. 2, п. 8) 

1835, октября 23-го у проживающего в Новой Праге дворянина Ивана Иванова сына 
Яновского и законной жены его Варвары Ивановой родилась дочь Мария. Крещена 
24-го. Священник Антоний Ефремов Мальческий. Восприемники – посада Новой 
Праги хозяин Константин Кондратов сын Бабошко и помощника Андрея Маркова сына 
Шрама жена Ефимия Романова 

ДАКО: 
117-1в-135 
(ч. 1, п. 34) 

1838, августа 1-го у новопрагской военной поселянки вдовы Агафии Ивановой 
Корнушеной родился сын незаконнорожденный Стефан. Крещен 2-го. Восприемники – 
новопрагский мещанин Иван Яновский и отставного рядового Василия Скипы жена 
Параскева Иванова. Имя нарек и крещение совершил приходской священник Антоний 
сын Ефремов Ильинский 

ДАОО: 
37-3-515-151 
(ч. 1, п. 24) 

1840, апреля 22-го рождена, а 23-го крещена Пелагия. Родители – Ново Прагский 
военный поселянин Онисим Леонтиев Корнушка и законная жена его Ирина 
Николаева, оба православного вероисповедания. Крестил священник Иоанн 
Пономаренков. Восприемники – Ново Прагский мещанин Иоанн Иванов Яновский и 
служащего инвалида Силы Подшнурного жена Акелина Павлова 

ДАОО: 
37-3-577-119 
(ч. 1, п. 15) 

из метрик купеческой Успенской церкви города Херсона  
1824, сентября 10-го коллежского регистратора Ефрема Яновского умре сын Аполон 
/от младенческой болезни/, 2-х лет, которого погребал священник Феодор Зимницкий 

ДАОО: 37-3-263-
59 (ч. 3, п. 22) 

1825, генваря 1-го у коллежского секретаря Ефрема Яновского от жены его Елены 
родилась дочь Елисавета, которую молитвовал и крестил священник Илия 
Павловский. Крещен 4-го. Восприемница была херсонского купца Луки Тропина жена 
Агрепина 

ДАОО: 
37-3-302-21 
(ч. 1, п. 2) 

из метрик Ильинской церкви села Седневки  
1824, июня 27-го по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались отставной майор Афанасий Моренцев с девицею Марьею, дочерью 
дворянина Палладия. Венчал священник Петр Полтавцов. Поручители были 
губернский секретарь Прохор Фисунов, дворянин Федор Яновский, дворянин 
Константин Палладий и дворянин Кирило Гилка 

ДАОО: 
37-3-292-378 
(ч. 2, п. 7) 

из метрик Троицкой церкви села Девитовки  
(священник Феодор Шевченков)  

1830, октября 16-го крестьянин Василий Таращенко, молодык, по учинении 
троекратного обыска первым браком обвенчан с девицею Агафиею Богдановою 
дочерью. Восприемники: помещик, дворянин Феодор Яновский и крестьяни Игнат 
Михайленко и Максим Пшеничный 

ДАОО: 
37-3-369-171 
(ч. 2, п. 24) 

1830, октября 16-го крестьянин Иаков Левченко, молодык, по учинении троекратного 
обыска первым браком обвенчан с вдовою Еленою Петровою.  Восприемники: 
помещик, дворянин Феодор Яновский и крестьяни Яков Левченко и Федор Кулишов 

ДАОО: 
37-3-369-171 
(ч. 2, п. 25) 
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из метрик Троицкой церкви села Кетрисановки  
(священник Никифор Логгинов Бутенков)  

1837, марта 25 числа: деревни Васильевки у помещика 14-го класса Василия Иванова 
Галушкова и законной жены его Феодосии Никитиной родилась дочь Александра. 
Крещена 25-го. Восприемники – помещик дворянин Феодор Лукин Яновский и 
священника Никифора Логгинова Бутенкова жена Елена Петрова 

ДАОО: 
37-3-504-437 
(ч.1, п. 15) 

1837, мая 27 числа: деревни Яновки генерала Никитина крестьянина его Кодрата 
Петрова Гайдабуры и законной жены его Василисы Софрониевой родилась дочь 
Ефросиния. Крещена 28-го. Восприемники – помещика дворянина Федора Лукина 
Яновского крестьяне Василий Петров Митленко и Прокопия Степанова Митленка 
жена Екатерина Тимофеева 

ДАОО: 
37-3-504-439 
(ч.1, п. 24) 

1837, ноября 3-го числа деревни Ольгоивановки у помещика порутчика Ивана 
Федорова Яновского и законной жены его Елены Григориевой родился сын Михаил. 
Крещен 9-го. Восприемники – помещик порутчик Марк Кирилов Побилевский и 
дворянина Федора Лукина Яновского дочь, девица Мария 

ДАОО: 
37-3-504-445 
(ч.1, п. 79) 

1839, июля 4-го рождена, а 11-го крещена младеница Марфа. Родители – деревни 
Елено-Ивановки помещик, поручик Иван Федоров Яновский и законная жена его 
Елена Григориева, оба православного вероисповедания. Восприемники – помещик, 
порутчик Марк Кирилов Побильовский и помещика, губернского секретаря Ивана 
Игнатьева Вареникова дочь, девица Александра  

ДАОО: 
37-3-556-603 
(ч.1, п. 21) 

1841, октября 2-го рождена, а 9-го крещена Иустиния. Родители – деревни Елено-
Ивановки помещик, порутчик Иван Федоров Яновский и законная жена его Елена 
Григориева, оба православного вероисповедания. Восприемники – помещик, порутчик 
Марк Кирилов Побыльовский и сей церкви священника Никифора Бутенкова жена 
Елена Петрова 
 

ДАКО: 
640-1-5-19 
(ч. 1, п. 47) 

1841, декабря 11-го первым браком сочетались города Херсона 3-й гильдии купеческий 
сын Иаков Павлов Шульгин, православный, 25-ти лет и бобринецкого 3-й гильдии 
купца Стефана Иванова Ковальова дочь, девица Марфа по присоединению из 
безпоповской секты к православию, 19-ти лет. Поручители: по женихе – херсонский 3-
й гильдии купец Авраам Филиппов Шаветьев и кременчугский мещанин Федор 
Логвинов Маринченко, по невесте – херсонский мещанин Константин Васильев Бежан 
и дворянин Федор Лукин Яновский 
 

ДАКО: 
640-1-5-107 
(ч. 2, п. 10) 

1842, февраля 1-го первым браком сочетались елисаветградский мещанин Василий 
Павлов Шульгин, православный, 22-х лет и елисаветградского мещанина Антона 
Яковлева Марьянова дочь Василиса, православная, 19-ти лет. Поручители: по женихе – 
обер офицерский сын Матфей Корнилиев Криницкий и бобринецкий мещанин Иван 
Григориев Гросул, по невесте – Киевской губернии Таращанского повета дворянин 
Афанасий Алексеев Яновский и Херсонский мещанин Константин Васильев Бежан  
 

ДАОО: 
37-3-660-482 
(ч. 2, п. 2) 

1842, ноября 21-го рождена, а 28-го крещена младеница Мария. Родители –деревни 
Побильовки помещик, порутчик Марк Кирилов Побильовский и законная жена его 
Мария Григориева, оба православного вероисповедания. Восприемники – дворянин 
Федор Лукин Яновский и порутчика Петра Николаева Сербулова жена Мария 
Васильева 

ДАОО: 
37-3-660-479 
(ч. 1, п. 45) 

1842, ноября 22-го рожден, а 29-го крещен младенец Алипий. Родители – 
проживающий при деревне Михайловке отставной подпорутчик Петр Яковлев 
Деревянкин и законная жена его Василина Матфеева, оба православного 
вероисповедания. Восприемники – дворянин Федор Лукин Яновский и коллежского 
секретаря Павла Николаева Фесуна жена Мария Тимофеева (№ 4742: 6 июня выписано 
на выдачу свидетельства. Свидетельство выдано 7 июля 1857 года) 

ДАОО: 
37-3-660-479 
(ч. 1, п. 45) 

1843, августа 29-го рожден, а 23-го сентября крещен Иоанн. Родители – деревни 
Еленовки помещик, порутчик Петр Яковлев Деревянкин и законная жена его 
Василисса Тимофеева, оба православного исповедания. Восприемники – деревни 
Яновки помещик, дворянин Федор Лукин Яновский и надворного советника дочь 
Мария Иванова Боровиковска, порутчик Илия Федорович Богославлевич и 
подпорутчица Мария Андреева Могильдина  

ДАКО: 
640-1-5-95 
(ч. 1, п. 44) 

1843, сентября 21-го рожден, а 28-го крещен Димитрий. Родители – деревни 
Побыльовки помещик, порутчик Марк Кирилов Побыльовский и законная жена его его 
Мария Григориева, оба православного исповедания. Восприемники – деревни Яновки 
помещик, дворянин Федор Лукин Яновский  
 

ДАКО: 
640-1-5-95 
(ч. 1, п. 46) 
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1844, августа 29-го рожден, а сентября 23-го крещен Иоанн. Родители – деревни 
Яленовки помещик, порутчик Петр Яковлев Деревянкин и законная его жена Василиса 
Матвеева, оба православного вероисповедания. Восприемники – деревни Яновки 
помещик, дворянин Федор Лукин Яновский, надворного советника дочь Мария 
Иванова Боровиковска, порутчик Илия Федоров Богославлевич и подпорутчица Мария 
Андреева Могильдина (№ 4742, 6 июня 1850 года выписано на выдачу свидетельства. 
Свидетельство выдано 7 июня 1850-го. Свидетельство вторично выдано 30 апреля 
1851 года) 

ДАОО: 
37-3-723-447 
(ч. 1, п. 44) 

1844, сентября 21-го рожден, а 28-го крещен Димитрий. Родители – деревни 
Побильовки помещик, порутчик Марк Кирилов Побильовский и законная  жена его 
Мария Григориева, оба православного исповедания. Восприемники – деревни Яновки 
помещик, дворянин Федор Лукин Яновский и сей церкви священника Логгина 
Никифорова Бутенкова жена Елена Петрова, коллежский регистратор Стефан Павлов 
Калинович и коллежская регистраторша Мария Ильина Котелина 

ДАОО: 
37-3-723-447 
(ч. 1, п. 46) 

1848, октября 18-го рождена, а 25-го крещена Олимпиада. Родители – деревни 
Побильовки помещик, порутчик Марк Кирилов Побильовский и законная  жена его 
Мария Григориева, оба православного вероисповедания. Восприемники – деревни 
Яновки помещик, порутчик Иван Федоров Яновский и деревни Приют Надежды 
помещица, корнетша Параскева Евтихиева Мальчевска 

ДАКО: 
640-1-6-95 
(ч. 1, п. 35) 

1850, августа 8-го рожден, а 13-го крещен младенец Петр. Родители – деревни Яновки 
крестьяне Григорий Васильев Карасюченко и законная жена его Екатерина Павлова, 
оба православные. Восприемники – той же деревни крестьянин Корнилий Федоров 
Сызенко и титулярного советника дочь Надежда Ефремова Яновска 

ДАОО: 
37-3-1000-559 
(ч. 1, п. 31) 

1850, августа 8-го рожден, а 13-го крещен младенец Петр. Родители – деревни Яновки 
крестьяне Григорий Васильев Карасюченко и законная жена его Екатерина Павлова, 
оба православные. Восприемники – той же деревни крестьянин Корнилий Федоров 
Сызенко и титулярного советника дочь Надежда Ефремова Яновска 

ДАОО: 
37-3-1000-559 
(ч. 1, п. 31) 

1851, февраля 2-го бракосочетались служащий в Херсонской палате помощник 
контролера Николай Васильев Петров, православный, первым браком, 25-ти лет, и 
деревни Яновки проживающая титулярного советника Ефрема Федорова Яновского 
дочь Екатерина, православная, первым браком, 21 года. Поручители: по женихе – 
штабс-капитан Григорий Федоров Яновский и губернский секретарь Степан 
Дмитриев Ворников, по невесте – Иван Федоров Яновский и бухгалтер казначейства, 
коллежский регистратор Тимофей Андреев Слюсаренко  

ДАОО: 
37-3-1038-339 
(ч. 2, п. 6) 

1851, марта 11-го рождена, а 18-го крещена Александра. Родители – деревни 
Побильовки помещик, порутчик Марк Кирилов Побельовский и законная жена его 
Мария Григорьева, оба православные. Восприемники – деревни Яновки помещик, 
порутчик Иван Федоров Яновский и коллежская регистраторша Анастасия Степанова 
Калиновичева 

ДАОО: 
37-3-1038-273 
(ч. 1, п. 9) 

1851, ноября 16-го рождена, а 23-го крещена Ирина. Родители – села Китросановки 
стихарный дьячек Роман Иванов Жирницкий и законная жена его Анна Иванова, оба 
православные. Восприемники – помещик, порутчик Иван Федоров Яновский и 
коллежская регистраторша Анастасия Степанова Килиновичева 

ДАОО: 
37-3-1038-294 
(ч. 1, п. 41) 

1852, апреля 2-го рожден, а 9-го крещен Ераст. Родители – деревни Яновки крестьянин 
Яков Яковлевич Левченко и законная жена его Евдокия Федорова, оба православные. 
Восприемники чиновник Херсонской казенной палаты Ераст Ефремович Яновский и 
порутчика Иоанна Федорова Яновского дочь Александра 

ДАКО: 
640-1-7-36 
(ч. 1, п. 13) 

1853, августа 14-го рождена, а 22-го крещена Анна. Родители – деревни Побильовки 
помещик, порутчик Марк Кирилов Побельовский и законная жена его Мария 
Григориева, оба православного вероисповедания. Восприемники – помещик, порутчик 
Иван Федоров Яновский и коллежская регистраторша Анастасия Степанова 
Калиновичева 

ДАКО: 
640-1-7-90 
(ч. 1, п. 52) 

(священник Симеон Феодоров Верещатский)  
1854, марта 13-го рождена, а 20-го крещена Дария. Родители – бобринецкий мещанин 
Василий Игнатиев Кальницкий и законная жена его Палагея Дмитриева, оба 
православные. Восприемники – ольвиопольский мещанин Феодосий Гризоглазов и 
дворянка Мария Иванова Яновская 

ДАОО: 
37-3-1130-565 
(ч. 1, п. 22) 

(священник Димитрий Пальковский)  
1856, апреля 27-го помер /от тифозной горячки/ помещик отставный порутчик Иван 
Федоров Яновский, 55-ти лет. Погребен на обыкновенном кладбище 

ДАОО: 37-3-1208-
584 (ч. 3, п. 56) 

1856, сентября 30-го рождена и того ж 30-го крещена Мария. Родители – губернский 
секретарь Григорий Иванов Черняховский и законная жена его Александра Иванова, 
оба православные. Восприемники – титулярный советник Лев Иванов Вареников и 

ДАОО: 
37-3-1208-536 
(ч. 1, п. 51) 
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умершего порутчика Ивана Яновского дочь Мария 
(священник Федор Селецкий)  

1872, августа 8-го рожден, а 9-го крещен Василий. Родители – бобринецкий мещанин 
Петр Тимофеев Виниченко и жена его Мария Федорова, православные. Восприемник – 
дворянин Петр Иванов Яновский 

ДАОО: 
37-2-65-473 
(ч. 1, п. 48) 

1874, февраля 8-го рожден, а 9-го крещен Иполит. Родители – бобринецкий мещанин 
Николай Зелинский и жена его Иустина Иванова. Восприемник – дворянин Петр 
Иванов Яновский 
 

ДАОО: 
37-2-123-1057 
(ч. 1, п. 19) 

из метрик Троицкой церкви местечка Новгородки  
1870, марта 12-го рождена и того ж 12-го крещена Анастасия. Родители – 
елисаветградский мещанин Александр Степанов Здорик и законная жена его Ксения 
Степанова, оба православные. Крестил протоиерей Николай Васильев Глижинский. 
Восприемники – мещанин Петр Иосифов Армаков и жена мещанина Евдокия 
Димитриева Здорик 

ДАОО: 
37-2-20-15 
(ч. 1, п. 35) 

1874, февраля 25-го рожден и того ж 25-го крещен Иоанн. Родители – села Чечелиевки 
поселянин Димитрий Данилов Костовой [Постовой] и законная жена его Наталия 
Платонова, оба православные. Крестил священник Димитрий Иванов Каймакан. 
Восприемники – безсрочный унтер-офицер Лука Андреев Олейник и мещанка 
Домникия Михайлова Ткаченкова 

ДАОО: 
37-2-137-11 
(ч. 1, п. 25) 

из метрик Свято-Сергиевской церкви села Обертасово  
1 ноября 1905 года родилась 6 крестили Клавдия Елисаветградский мещанин Іаким 
Николаев Яновский и законная его жена Марія Моисеева оба православные священник 
Ефрем Славинский восприемники купцы Іаков Иличь Вильчинский и Антипа 
Никитова Лютенко дочь девица Анастасія 

Фонд 700 Опис 1 
Справа 10 Стор. 
113  
 

14 августа 1902 года родился 25 крестили Григорий Деревни Татьяновки 
Елесаветградский мещанин Іоанн Николаев Яновский и законная его жена Мария 
Мойсеева оба православные Восприемники Уволенный в запас армии ефрейтор Іаков 
Иліев Вильчинский и Бобринецкого купца Григория Проданого жена Евдокия 
Георгеева Священик Ефрем Славинский  
 

Фонд 700 Опис 1 
Справа 9 Стор 416 
 

из метрик Покровской церкви села Нечаевка  
12 января 1898 года родился 17 крестили Петр и.д. псаломщик села Нечаевки Родион 
Андреев Гончаров и законная его жена Мелания Гордиева оба православные. 
Восприемники псаломщик с. Нечаевки Григорий Гервасив Бердников и Параскева 
Кирилова жена Елисаветградского мещанина Михаила Яновского.  

Фонд 699 Опис 1 
Справа 9 Стор. 
122 
 

1847, октября 22-го рождена, а 29-го крещена Параскева. Родители – деревни 
Унтиловки проживающий однодворец Федор Семенов Яновский и законная жена его 
Зиновия Герасимова, оба православные. Восприемники – сей же церкви стихарный 
дьячек Роман Иванов Жирницкий и дворянка Мария Яковлева Яновска 

ДАКО: 
640-1-6-73 
(ч. 1, п. 33) 

Наявні метричні записи щодо родини Федора Лукича Яновського  
из метрик Святониколаевской церкви местечка Петриковки   

1820, ноября 10-го по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались молодик, канцелярист Евфрем Яновский с девицею, колежского 
регистратора Григория Лихошерстова дочерью Еленою. Коих обвенчал приходский 
иерей Иоанн Погорелов. Поручители были отставный обер авдитор и кавалер Августин 
Дорендорф и коллежский секритарь Иван Гидулянов 

ДАОО: 
37-3-224-420 
(ч. 2, п. 26) 

из метрик привозной Преображенской церкви города Херсона  
1821, октября 11-го у коллежского регистратора Ефрема Яновского от жены его 
Елены родилась дочь Иустиния, которую молитвовал и крестил священник Петр 
Каневец. Крещен 12-го. Восприемница была отставного солдата Платона Щелева жена 
Онисия 

ДАОО: 
37-3-238-90 
(ч. 1, п. 270) 

1823, генваря 26-го у коллежского регистратора Ефима [Ефрема] Яновского от жены 
его Елены родился сын Апполонений, которого молитвовал и крестил священник Илия 
Федоров. Крещен 27-го. Восприемник был коллежский регистратор Николай Фатуровский 

ДАОО: 
37-3-272-63 
(ч. 1, п. 46) 

из метрик Святопредтечевской церкви местечка Петриковки  
(с 1832-го – военного посада Новой Праги) 

 

1820, июля 8-го у жительствующего в посаде Петриковки дворянина Яновского в у 
служежителя его Якова Цинбаленка и жены его Улиании родилась дочь, кою молитвил 
и имя нарек Марфою проходский священник Никита Красовский. Крещена 9-го. 
Оному младенцу восприемница была девица того дворянина Яновского питомица, 
умершего Гаврила Штеи дочь 
 

ДАОО: 
37-3-224-429 
(ч. 1, п. 28) 
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1822, генваря 15-го числа по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались петриковского жителя, дворянина Феодора Яновского племянник 
Герасим с девицею Варварою, посада Петриковки военного поселянина Ивана 
Шраменка дочерью. Поручители были дворянин Феодор Яновский, коллежский 
регистратор Георгий Лихошерстов и помещик, порутчик Аким Некора. Приходский 
священник Никита Красовский   

ДАОО: 
37-3-258-65 
(ч. 2, п. 1) 

1822, апреля 1-го жительствующего в Петриковке у дворянина Герасима Яновского и 
жены его Варвары родилась дочь, кою молитвил и имя нарек Мариею приходский 
священник Никита Красовский. Крещена 2-го. Оному младенцу восприемница была 
Параскева, дворянина Феодора Яновского работница  

ДАОО: 
37-3-258-59 
(ч. 1, п. 18) 

1823, генваря 29-го жительствующего в посаде Петриковки у дворянина Феодора 
Яновского и жены его Улиянии родился сын, коего молитвил и имя нарек 
Александром приходский священник Никита Красовский. Крещен того ж числа. 
Оному младенцу восприемник был оного ж дворянина Яновского сын Григорий 

ДАОО: 
37-3-265-306 
(ч. 1, п. 2) 

1823, генваря 30-го умер /с кашлю/ жительствующего в посаде Петриковки у 
дворянина Феодора Яновского сын Александр, 1-го года. Погребен на обыкновенном 
кладбище священником Никитою Красовским 

ДАОО: 
37-3-265-318 
(ч. 2, п. 3) 

1823, декабря 16-го жительствующего в военном посаде Петриковки у дворянина 
Герасима Яновского и жены его Варвары родился сын, коего молитвил и имя нарек 
Даниилом приходский священник Никита Красовский. Крещен того ж числа. Оному 
младенцу восприемник был Симеон, Феодора Яновского сын 

ДАОО: 
37-3-258-314 
(ч. 1, п. 40) 

1826, июня 9-го посада Петриковки в резерфного Иякова Корнушки и жены его Марии 
родился сын, коего молитвил и имя нарек Кирилом приходский священник Никита 
Красовский. Крещен 10-го. Оному младенцу восприемник был жительствующий в 
посаде Петриковки дворянин Иоанн Яновский  

ДАОО: 
37-3-318-596 
(ч. 1, п. 15) 

1826, августа 25-го посада Петриковки в хозяина Василия Шраменка и жены его 
Ефросинии родилась дочь, кою молитвил и имя нарек Ефросиниею приходский иерей 
Никита Красовский. Крещена 25-го. Оному младенцу восприемница была Варвара, 
жительствующего в посаде Петриковки у дворянина Иоанна Яновского жена 

ДАОО: 
37-3-318-597 
(ч. 1, п. 21) 

1828, генваря 11-го проживающего в посаде Петриковке у дворянина Ивана 
Яновского и жены его Варвары родилась дочь, кою молитвил и имя нарек Иулияниею 
приходский иерей Роман Малявинский. Крещена 12-го. Оной младенице восприемница 
была помощника Андрея Шрама жена Ефимия 

ДАОО: 
37-3-328-539 
(ч. 1, п. 2) 

1829, февраля 14-го посада Петриковки в отставного Василия Захарченка и жены его 
Параскевы родился сын, коего молитвил и имя нарек Авксентием приходский иерей 
Роман Малявинский. Крещен того ж числа. Восприемники были дворянин Иван 
Яновский и священника Романа Малявинского жена Серафима 

ДАОО: 
37-3-363-509 
(ч. 1, п. 11) 

1829, октября 6-го посада Петриковки хозяина Василия Кравенченка и жены его 
Татьяны родился сын, коего молитвил и имя нарек Фомою приходский иерей Роман Малявинский. 

Восприемники были дворянин Иван Яновский и помощника Андрея Абыякого жена Марта 

ДАОО: 
37-3-363-509 
(ч. 1, п. 32) 

1831, октября 3-го числа бракосочетались посада Петриковки мещанин Ияков 
Ияковлев сын Гупаленко, холостой, с девицею мещанкою Ксениею Ефимовою, Мороза 
дочерью. Поручители: по женихе – дворянин Иоан Феодоров Яновский и хозяин 
Иоан Марков Шрам, по невесте – инвалид Масло и помощник Петровский. Венчал 
оных посада Петриковки Предтечевской церкви исправляющий должность заштатный 
священник Никита Мойсеев сын Фреенков 

ДАОО: 
37-3-384-558 
(ч. 2, п. 8) 

1838, августа 1-го у новопрагской военной поселянки вдовы Агафии Ивановой 
Корнушеной родился сын незаконнорожденный Стефан. Крещен 2-го. Восприемники – 
новопрагский мещанин Иван Яновский и отставного рядового Василия Скипы жена 
Параскева Иванова. Имя нарек и крещение совершил приходской священник Антоний 
сын Ефремов Ильинский 

ДАОО: 
37-3-515-151 
(ч. 1, п. 24) 

1840, апреля 22-го рождена, а 23-го крещена Пелагия. Родители – Ново Прагский 
военный поселянин Онисим Леонтиев Корнушка и законная жена его Ирина 
Николаева, оба православного вероисповедания. Крестил священник Иоанн 
Пономаренков. Восприемники – Ново Прагский мещанин Иоанн Иванов Яновский и 
служащего инвалида Силы Подшнурного жена Акелина Павлова 

ДАОО: 
37-3-577-119 
(ч. 1, п. 15) 

из метрик купеческой Успенской церкви города Херсона  
1824, сентября 10-го коллежского регистратора Ефрема Яновского умре сын Аполон 
/от младенческой болезни/, 2-х лет, которого погребал священник Феодор Зимницкий 

ДАОО: 37-3-263-
59 (ч. 3, п. 22) 

1825, генваря 1-го у коллежского секретаря Ефрема Яновского от жены его Елены 
родилась дочь Елисавета, которую молитвовал и крестил священник Илия 
Павловский. Крещен 4-го. Восприемница была херсонского купца Луки Тропина жена 
Агрепина 

ДАОО: 
37-3-302-21 
(ч. 1, п. 2) 
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из метрик Ильинской церкви села Седневки  
1824, июня 27-го по учинении в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались отставной майор Афанасий Моренцев с девицею Марьею, дочерью 
дворянина Палладия. Венчал священник Петр Полтавцов. Поручители были губернский 
секретарь Прохор Фисунов, дворянин Федор Яновский, дворянин Константин Палладий и 
дворянин Кирило Гилка 

ДАОО: 
37-3-292-378 
(ч. 2, п. 7) 

из метрик Троицкой церкви села Девитовки  
(священник Феодор Шевченков)  

1830, октября 16-го крестьянин Василий Таращенко, молодык, по учинении 
троекратного обыска первым браком обвенчан с девицею Агафиею Богдановою 
дочерью. Восприемники: помещик, дворянин Феодор Яновский и крестьяни Игнат 
Михайленко и Максим Пшеничный 

ДАОО: 
37-3-369-171 
(ч. 2, п. 24) 

1830, октября 16-го крестьянин Иаков Левченко, молодык, по учинении троекратного 
обыска первым браком обвенчан с вдовою Еленою Петровою.  Восприемники: 
помещик, дворянин Феодор Яновский и крестьяни Яков Левченко и Федор Кулишов 

ДАОО: 
37-3-369-171 
(ч. 2, п. 25) 

из метрик Троицкой церкви села Кетрисановки  
(священник Никифор Логгинов Бутенков)  

1837, марта 25 числа: деревни Васильевки у помещика 14-го класса Василия Иванова 
Галушкова и законной жены его Феодосии Никитиной родилась дочь Александра. 
Крещена 25-го. Восприемники – помещик дворянин Феодор Лукин Яновский и 
священника Никифора Логгинова Бутенкова жена Елена Петрова 

ДАОО: 
37-3-504-437 
(ч.1, п. 15) 

1837, мая 27 числа: деревни Яновки генерала Никитина крестьянина его Кодрата 
Петрова Гайдабуры и законной жены его Василисы Софрониевой родилась дочь 
Ефросиния. Крещена 28-го. Восприемники – помещика дворянина Федора Лукина 
Яновского крестьяне Василий Петров Митленко и Прокопия Степанова Митленка 
жена Екатерина Тимофеева 

ДАОО: 
37-3-504-439 
(ч.1, п. 24) 

1837, ноября 3-го числа деревни Ольгоивановки у помещика порутчика Ивана 
Федорова Яновского и законной жены его Елены Григориевой родился сын Михаил. 
Крещен 9-го. Восприемники – помещик порутчик Марк Кирилов Побилевский и 
дворянина Федора Лукина Яновского дочь, девица Мария 

ДАОО: 
37-3-504-445 
(ч.1, п. 79) 

1839, июля 4-го рождена, а 11-го крещена младеница Марфа. Родители – деревни 
Елено-Ивановки помещик, поручик Иван Федоров Яновский и законная жена его Елена 
Григориева, оба православного вероисповедания. Восприемники – помещик, порутчик Марк 
Кирилов Побильовский и помещика, губернского секретаря Ивана Игнатьева Вареникова дочь, 
девица Александра  

ДАОО: 
37-3-556-603 
(ч.1, п. 21) 

1841, октября 2-го рождена, а 9-го крещена Иустиния. Родители – деревни Елено-Ивановки 
помещик, порутчик Иван Федоров Яновский и законная жена его Елена Григориева, оба 
православного вероисповедания. Восприемники – помещик, порутчик Марк Кирилов 
Побыльовский и сей церкви священника Никифора Бутенкова жена Елена Петрова 
 

ДАКО: 
640-1-5-19 
(ч. 1, п. 47) 

1842, ноября 21-го рождена, а 28-го крещена младеница Мария. Родители –деревни 
Побильовки помещик, порутчик Марк Кирилов Побильовский и законная жена его 
Мария Григориева, оба православного вероисповедания. Восприемники – дворянин 
Федор Лукин Яновский и порутчика Петра Николаева Сербулова жена Мария 
Васильева 

ДАОО: 
37-3-660-479 
(ч. 1, п. 45) 

1842, ноября 22-го рожден, а 29-го крещен младенец Алипий. Родители – 
проживающий при деревне Михайловке отставной подпорутчик Петр Яковлев 
Деревянкин и законная жена его Василина Матфеева, оба православного 
вероисповедания. Восприемники – дворянин Федор Лукин Яновский и коллежского 
секретаря Павла Николаева Фесуна жена Мария Тимофеева (№ 4742: 6 июня выписано 
на выдачу свидетельства. Свидетельство выдано 7 июля 1857 года) 

ДАОО: 
37-3-660-479 
(ч. 1, п. 45) 

1843, августа 29-го рожден, а 23-го сентября крещен Иоанн. Родители – деревни 
Еленовки помещик, порутчик Петр Яковлев Деревянкин и законная жена его 
Василисса Тимофеева, оба православного исповедания. Восприемники – деревни 
Яновки помещик, дворянин Федор Лукин Яновский и надворного советника дочь 
Мария Иванова Боровиковска, порутчик Илия Федорович Богославлевич и 
подпорутчица Мария Андреева Могильдина  

ДАКО: 
640-1-5-95 
(ч. 1, п. 44) 

1843, сентября 21-го рожден, а 28-го крещен Димитрий. Родители – деревни 
Побыльовки помещик, порутчик Марк Кирилов Побыльовский и законная жена его его 
Мария Григориева, оба православного исповедания. Восприемники – деревни Яновки 
помещик, дворянин Федор Лукин Яновский и ???? 

ДАКО: 
640-1-5-95 
(ч. 1, п. 46) 

1850, августа 8-го рожден, а 13-го крещен младенец Петр. Родители – деревни Яновки 
крестьяне Григорий Васильев Карасюченко и законная жена его Екатерина Павлова, 
оба православные. Восприемники – той же деревни крестьянин Корнилий Федоров 

ДАОО: 
37-3-1000-559 
(ч. 1, п. 31) 
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Сызенко и титулярного советника дочь Надежда Ефремова Яновска 
1850, августа 8-го рожден, а 13-го крещен младенец Петр. Родители – деревни Яновки 
крестьяне Григорий Васильев Карасюченко и законная жена его Екатерина Павлова, 
оба православные. Восприемники – той же деревни крестьянин Корнилий Федоров 
Сызенко и титулярного советника дочь Надежда Ефремова Яновска 

ДАОО: 
37-3-1000-559 
(ч. 1, п. 31) 

1851, февраля 2-го бракосочетались служащий в Херсонской палате помощник 
контролера Николай Васильев Петров, православный, первым браком, 25-ти лет, и 
деревни Яновки проживающая титулярного советника Ефрема Федорова Яновского 
дочь Екатерина, православная, первым браком, 21 года. Поручители: по женихе – 
штабс-капитан Григорий Федоров Яновский и губернский секретарь Степан 
Дмитриев Ворников, по невесте – Иван Федоров Яновский и бухгалтер казначейства, 
коллежский регистратор Тимофей Андреев Слюсаренко  

ДАОО: 
37-3-1038-339 
(ч. 2, п. 6) 

1851, марта 11-го рождена, а 18-го крещена Александра. Родители – деревни 
Побильовки помещик, порутчик Марк Кирилов Побельовский и законная жена его 
Мария Григорьева, оба православные. Восприемники – деревни Яновки помещик, 
порутчик Иван Федоров Яновский и коллежская регистраторша Анастасия Степанова 
Калиновичева 

ДАОО: 
37-3-1038-273 
(ч. 1, п. 9) 

1851, ноября 16-го рождена, а 23-го крещена Ирина. Родители – села Китросановки 
стихарный дьячек Роман Иванов Жирницкий и законная жена его Анна Иванова, оба 
православные. Восприемники – помещик, порутчик Иван Федоров Яновский и 
коллежская регистраторша Анастасия Степанова Килиновичева 

ДАОО: 
37-3-1038-294 
(ч. 1, п. 41) 

1852, апреля 2-го рожден, а 9-го крещен Ераст. Родители – деревни Яновки крестьянин 
Яков Яковлевич Левченко и законная жена его Евдокия Федорова, оба православные. 
Восприемники чиновник Херсонской казенной палаты Ераст Ефремович Яновский и 
порутчика Иоанна Федорова Яновского дочь Александра 

ДАКО: 
640-1-7-37 
(ч. 1, п. ????) 

(священник Симеон Феодоров Верещатский)  
1854, марта 13-го рождена, а 20-го крещена Дария. Родители – бобринецкий мещанин 
Василий Игнатиев Кальницкий и законная жена его Палагея Дмитриева, оба 
православные. Восприемники – ольвиопольский мещанин Феодосий Гризоглазов и 
дворянка Мария Иванова Яновская 

ДАОО: 
37-3-1130-565 
(ч. 1, п. 22) 

(священник Димитрий Пальковский)  
1856, апреля 27-го помер /от тифозной горячки/ помещик отставный порутчик Иван 
Федоров Яновский, 55-ти лет. Погребен на обыкновенном кладбище 

ДАОО: 
37-3-1208-584 
(ч. 3, п. 56) 

1856, сентября 30-го рождена и того ж 30-го крещена Мария. Родители – губернский 
секретарь Григорий Иванов Черняховский и законная жена его Александра Иванова, 
оба православные. Восприемники – титулярный советник Лев Иванов Вареников и 
умершего порутчика Ивана Яновского дочь Мария 
 

ДАОО: 
37-3-1208-536 
(ч. 1, п. 51) 

(священник Федор Селецкий)  
1872, августа 8-го рожден, а 9-го крещен Василий. Родители – бобринецкий мещанин 
Петр Тимофеев Виниченко и жена его Мария Федорова, православные. Восприемник – 
дворянин Петр Иванов Яновский 

ДАОО: 
37-2-65-473 
(ч. 1, п. 48) 

1874, февраля 8-го рожден, а 9-го крещен Иполит. Родители – бобринецкий мещанин 
Николай Зелинский и жена его Иустина Иванова. Восприемник – дворянин Петр 
Иванов Яновский 

ДАОО: 
37-2-123-1057 
(ч. 1, п. 19) 

1848, декабря 20-го помер /от натуральной смерти/, а 22-го погребен деревни 
Унтиловки проживающий дворянин Яков Федоров Яновский, 73-х лет. Погребал 
священник Никифор Бутенков на кладбище при той деревне 

ДАОО: 
37-3-897-377 
(ч. 3, п. 49) 
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ЧИЯ БУЛА ЯНІВКА 

Давид Бронштейн, батько Льва Троцького, купив землю у поміщика Яновського. Про 
Яновських Троцький пише наступне: "Старий Яновський вийшов в полковники з рядових, потрапив в 
милість до начальства при Олександрі II і отримав на вибір 500 десятин в ще не заселених степах 
Херсонської губернії. Він побудував в степу землянку, криту соломою, і такі ж нехитрі надвірні 
будівлі. З господарством у нього, однак, не пішло. Після смерті полковника сім'я його оселилася в 
Полтаві. Батько купив у Яновського понад 100 десятин"74. 

У цій інформації є певні неточності. Архівні документи свідчать, що земля дісталася 
Яновському задовго до царювання Олександра II. У фонді Херсонської губернської канцелярії є 
геометричний спеціальний план "Всемилостивий подарованої землі з казенної пустки Білої" 
Херсонської губернії Ольвіопольського повіту,  що у 1828  році увійшов до складу Бобринецького 
повіту. У плані вказано, що земля "відмежована у володіння дворянина Федора Лукича Яновського. 
Поділ учинено в липні 1829 г." 75 

 

    На плані генерального межування Ольвіопольського повіту 1828 року показана ділянка Ф. Л. 
Яновського, що лежить по ліву сторону балки (річки) Столбової, і названий його ім'ям хутір 
Яновський, який став згодом селом Янівкою. Ділянка Яновського була прямокутного розміру 4,3 х 
1,0 версту (приблизно 430 десятин), витягнутою від балки Столбової на схід76.  

Від хутора до майбутньої колонії Громоклей було приблизно чотири версти. 
       Площа купленої Давидом Бронштейном землі становила 109 десятин77.  Дрібною прийнято було 
вважати власність до 100 десятин, середньої - 100-1000 десятин, великою - понад 1000 десятин.  На 
підставі цього поділу простий єврей-колоніст Бронштейн відразу після покупки увійшов в розряд 
землевласників середньої руки, хоча від дрібного землевласника його відокремлювали всього 9 
десятин. У майбутньому, навіть з урахуванням орендованої землі, Бронштейн не виходив за рамки 

                                                           

74
      Троцкий Л. Моя жизнь: Опыт автобиогр. Т. 1 Берлин: Aранит, 1930. 

75
     Державний архів Херсонської області.(ДАХО)  -Ф.14 - Оп. 1 - Спр. 1392 - Арк. 39 та 60. 

76    ДАХО План генерального межування Ольвіопольського повіту 1828 р. 
77   Список землевладельцев Елисаветградскаго уезда Херсонской губерніи. Частное землевладение. Издание 
Елисаветградской уездной земской управы. Елисаветград: Паровая типография М.А. Гольденберга. 1899. 228 с. 
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середнього землевласника, більш того він перебував в нижній частині цієї групи землевласників. 
Поширена думка про те, що Д.Л. Бронштейн був "найбільшим поміщиком", "багатим 
землевласником" і т.п., далеко від реальності. 
     Назва рідного села Лев Давидович використовував в якості одного зі своїх псевдонімів. У 1905 
році саме під прізвищем Яновський він був відомий як голова Петербурзької ради робітничих 
депутатів78. Завдяки Троцькому маленька Яновка стала всесвітньо відомим населеним пунктом. 

Крім власної землі Бронштейн орендував у вдови Яновського ще 200 десятин. Яновська, сухувата 
старенька, "приїжджала не то раз, не то двічі на рік отримувати орендну плату за землю і 

подивитися, чи все на місці. За нею посилали коней на вокзал і до під'їзду виносили стілець, щоб легше 
було їй зійти з ресорного фургона. Фаетон у батька з'явився пізніше, коли завелися і виїзні коні»79.  

 
 

 
               
 
 
Абрам Лейбов Бронштейн купив землю у тих же Яновських в 1875 році, тобто на чотири роки 
раніше, ніж Давид. При цьому він скористався позикою Земського банку Херсонської губернії, 
заставою за якої виступала сама куплена земля. 
 Абрам Бронштейн успішно виплатив позику, справа про позику було закрито в 1894 року, заставу 
було знято і земля повністю перейшла в його власність80.  Поблизу Янівки (трохи північніше) 

                                                           

78 Троцкий Л. Моя жизнь. С. 13, 67, 71, 140.  
79  Там же. С. 13 
80 Пивовар А.В., Пєший О.І., Шляховий К.В. Земельні банки Новоросійського краю. Фонди земельних банків 
Одеського архіву. Фонд 249: Земський банк Херсонської губернії, Опис 1 (1864-1920). Справи 701-800. 
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розташовувався його спільно з Е.В. Харченко хутір, в якому в 1892 році було два двори і 16 жителів 
(8 чоловіків і 8 жінок).  Після смерті Абрама 145 десятин його землі перейшли у володіння його сина 
Лейби Абрамовича Бронштейна81.  
 Нам не вдалося встановити родство Федора Лукича Яновського, який володів землею у 
Яновці, до Якова Яновського, що був родичем у п’ятому коліні письменника Юрія Івановича 
Яновського. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

81 Список частных земледельцев Елисаветградского уезда Херсонской губении на 1908/1909 год. Елисаветград. 
Типография Елисаветского уезного земства. 1909. С. 27. 
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