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Ніна Гаўрош, Ніна Нямковіч 

КЛЯТВА-ПРЫСЯГА АДЗІНАЯ НА ЎСЁ ЖЫЦЦЁ 

Ёсць асобы, значэнне якіх у гісторыі культуры краіны, народа, 
нельга пераацаніць. Зробленае імі ўражвае сваёй грунтоўнасцю, важ-
касцю, мудрасцю. Да такіх асоб без перабольшання можна аднесці 
беларускага мовазнаўцу, доктара філалагічных навук, прафесара, За-
служанага дзеяча навукі Беларусі, педагога, пісьменніка Фёдара 
Міхайлавіча Янкоўскага.  

Няма ў Беларусі ніводнага 
куточка, дзе б не чулі і не памя-
талі пра гэтага чалавека. І па-
мяць гэтая вечная: Фёдар Мі-
хайлавіч з тых, каго не забудзеш 
ніколі. Уражвалі і ўражваюць 
яго працавітасць, пранікнё-
насць, дальнабачнасць, дасвед-
чанасць. А які ён быў прамоўца, 
лектар! Спакойны, ураўнава-
жаны голас Настаўніка з затое-
ным дыханнем слухала самая 
вялікая аўдыторыя не толькі 
філолагаў, а і гісторыкаў, фізі-
каў, біёлагаў, якія прыходзілі на 
лекцыю, каб пачуць мудрыя 
парады і падказкі, услухацца ў 
гучанне, спасцігнуць таямніцы 
роднага слова, асэнсаваць яго 
змест, вобразнасць, дасціп-
насць. Мудры настаўнік, Фёдар 
Міхайлавіч сеяў дбайна, па-
сялянску клапатліва (а значыць, і рыхтаваў глебу), і яго ніва каласіцца 
і цяпер, калі самога ўжо няма на зямлі: чытаюць яго кнігі, плённа пра-
цуюць яго наступнікі, шчыруюць яго выхаванцы. Сваім талентам ён не 
толькі служыў Беларусі, але і асвятляў шлях іншым, выхоўваў у сваіх 
вучняў любоў да матчынага слова, да роднай мовы. І сёння да вучняў 
прафесара адносяць сябе не толькі тыя, хто слухаў яго лекцыі, быў яго 
аспірантам, паплечнікам, падначаленым, а нават тыя, хто ні разу не 
чуў і не бачыў гэтага чалавека. Вучыў, вучыць і будзе вучыць нас Фё-
дар Міхайлавіч сваёй сілай духу, адданасцю роднаму краю, сваімі ад-
носінамі да працы. “Ці не вя́ла і бесклапотна тупаў і тупаеш па зям-
лі?” – вечны яго стымул-заклік да дзейнасці.  
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 Падрыхтоўка настаўнікаў-славеснікаў, якія прывівалі б дзецям лю-
боў да роднага краю – з выключнай, асаблівай увагай да мовы свайго 
народа, – клопаты пра чысціню беларускай мовы, стараннае збіранне, 
сістэматызацыя і навуковае асэнсаванне лексічнага і фразеалагічнага 
багацця нацыянальнай мовы сталі зместам жыцця Фёдара Янкоўскага, 
зместам яго кніг, артыкулаў, дакладаў на рэспубліканскіх і міжнарод-
ных канферэнцыях у Беларусі і за яе межамі, лекцый для студэнтаў, 
выступленняў у школах перад вучнямі і настаўнікамі. 

 Колькасць зробленага ўражвае. Вядомыя лінгвісты, пісьменнікі 
ацэньваюць шматграннасць і вартасць напісанага рукой Фёдара 
Міхайлавіча. Нямецкі вучоны-славіст Карл Гудшміт пра кнігу “Бела-
руская фразеалогія: Фразеалагізмы, іх значэнне, ужыванне” пісаў, што 
гэтая праца – адзіная ў сваім родзе ў славістыцы, “гэта ўзор 
лінгвістычнага даследавання на самым высокім тэарэтычным узроўні”. 
Янка Брыль адзначаў, што ў бібліятэцы кожнага, хто разумее значэнне 
народнага слова, яго “гаючы ўплыў на наша мастацкае дый маральнае 
здароўе наогул”, стаяць кнігі Ф. М. Янкоўскага і што гэты набытак 
вучонага “не сорамна ад імя Беларусі пакласці на міжнародны стол…” 

Прыпамінаецца: прафесар, а каля яго навокал – калегі, настаўнікі. 
Гавораць, раяцца, дзеляцца прапановамі, новымі задумкамі… А пасля і 

Ф. Янкоўскі і К. Панюціч (злева) на семінары для настаўнікаў 
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вынік: навуковая канферэнцыя, паездка ў падшэфную школу, пася-
джэнне метадычнага аб’яднання, чарговы зборнік навуковых артыку-
лаў, знаёмства кафедры з першакурснікамі, студэнцкая алімпіяда па 
беларускай мове… І заўсёды ўсё па-людску, на перспектыву, з разу-
меннем справы, з неадлучным і заўсёдным клопатам пра родную мову, 
культуру. Фёдар Міхайлавіч умеў быць катэгарычным, строгім і нават 
непрыступным. Чалавек няпросты, ён меў на гэта маральнае права: яго 
працаздольнасць, вялікая эрудыцыя, шырыня навуковых інтарэсаў, 
уменне дбаць пра Заўтра здзіўляюць нават людзей, спакушаных у 
нашай справе. Фёдар Міхайлавіч і абласканы і паранены лёсам, жыц-
цём – адсюль і яго прынцыповая пазіцыя, адносіны да людзей. Сціплы 
і далікатны, інтэлігентна прыгожы, ён умеў быць воінам, прадбачлі-
вым і асцярожным, – і гэта дапамагло выратаваць некаторых ад не-
справядлівасці, жорсткасці. 

Пра сваю працу Ф. М. Янкоўскі напісаў так: “Беларускае мовазнаў-
ства, беларуская філалогія – шырокае роднае поле, на якім яшчэ ёсць 
неўзараныя дзялянкі і недагледжаныя нівы”. Старанна, дбайна засяваў 
ён роднае філалагічнае поле адборным, чыстым зернем, клапатліва пе-
сціў і гадаваў разумнае, добрае, вечнае. Кожнае новае пакаленне спа-
сцігае таямніцы беларускага слова па яго падручніках і дапаможніках, 
па яго мастацкіх творах.  

Трыццаць шэсць гадоў свайго жыцця Фёдар Міхайлавіч аддаў пра-
цы ў сталічным педінстытуце (цяпер Беларускі дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт імя Максіма Танка), з іх 26 гадоў узначальваў кафедру бе-
ларускага мовазнаўства. Гэта былі яркія, шчаслівыя, духоўна змястоў-
ныя часы для факультэта, кафедры. У многім дзякуючы Фёдару Міхай-
лавічу. Ён быў арганізатарам і душой шматлікіх сустрэч студэнтаў, су-
працоўнікаў кафедры са знакамітымі людзьмі Беларусі і замежжа (пра-
фесарамі К. Гудшмітам, В. Жыдліцкім, Я. Гашынцам). Вучоныя-лінг-
вісты Германіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі па запрашэнні прафесара 
Ф. Янкоўскага былі на сустрэчах са студэнтамі і выкладчыкамі педага-
гічнага інстытута, ганаровымі гасцямі клуба “Жывое слова”, засна-
вальнікам якога быў Фёдар Міхайлавіч. Такія сустрэчы заўсёды хваля-
валі, узбагачалі, былі сапраўднай радасцю і святам.  

Менавіта пад кіраўніцтвам Ф. М. Янкоўскага ствараліся творчыя 
калектывы даследчыкаў-філолагаў, выходзілі з друку падручнікі для 
студэнтаў і вучняў, праводзіліся шматлікія навуковыя канферэнцыі, на 
якіх ставіліся і абмяркоўваліся самыя надзённыя праблемы беларускай 
лінгвістыкі. Тады сфарміравалася такая ўнікальная з’ява, якой пазней 
знайшлася і назва – Лінгвістычная школа Янкоўскага. 
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 Фёдар Міхайлавіч, як усякі талент, быў надзвычай прадбачлівым, 
празорлівым. Гэта з яго лёгкай рукі фармуляваліся тэмы дысерта-
цыйных даследаванняў, калектыўных навуковых прац, акрэсліваліся 
праблемы, якія і сёння не страцілі сваёй актуальнасці. Гэта яго растры-
вожаная і лю́дская душа далучала да сябе тых, каму хацелася адкрыць 
нязведанае, адчуць смак роднага слова, спасцігнуць таямніцы гісторыі 
і культуры свайго краю. 

Прафесар умеў сказаць сваё, важкае і аўтарытэтнае слова. Шчыра, 
праўдзіва, усёвызначальна. Нягучна, сціпла, але ўпэўнена, прынцыпо-
ва. Дбаючы пра культуру радзімы, ён думаў пра тых людзей, якія ўма-
цоўваюць гэтую культуру, працуюць для яе, жывуць для яе. І сёння 
актуальныя яго словы: “Пра сталасць і вартасць народа, нацыі 
сведчыць не тое, якіх талентаў, якіх геніяў нарадзіў народ, а тое, як 
ставіцца народ, нацыя да народжаных сваіх талентаў, геніяў: як народ, 
нацыя з імі абышлася і абыходзіцца” (“Само слова гаворыць”). 

 Фёдар Янкоўскі вучыў шанаваць вялікую культуру роднай Бела-
русі, таму стараўся далучыць калектыў сваёй кафедры да набыткаў у 
мастацтве, у літаратуры, у фальклорнай спадчыне. Супрацоўнікі ка-
федры былі ўдзельнікамі з’ездаў беларускіх пісьменнікаў: услу-
хоўваліся ў ацэнкі саміх літаратараў, пазнавалі нюансы іх творчай ма-
стацкай лабараторыі. Не забудзецца абмеркаванне аповесці Янкі Бры-

Ф. Янкоўскі праводзіць пасяджэнне кафедры 
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Р. Шырма на сустрэчы з выкладчыкамі і студэнтамі МДПІ 

ля “Апошняя сустрэча”. Творы гэтага пісьменніка скупыя на словы, 
але глыбокія па думцы і назіральнасці. Тым не менш, нават папя-
рэднюю назву аповесці – “Развітанне” – абмяркоўвалі бурна, эма-
цыянальна. У выніку пісьменнік прыняў прапанову назваць аповесць 
“Апошняя сустрэча”.  

А як хваляваліся і ўдзельнікі з’езда і мы (прысутныя), калі ішло 
абмеркаванне аповесці В. Быкава “Мёртвым не баліць”, ацэнка якой 
была неадназначная. Крытычныя артыкулы маскоўскіх журналістаў і 
рэцэнзентаў былі яўна надуманыя. Адстаялі беларускія вучоныя, 
даследчыкі творчасці В. Быкава.  

Незабыўнымі на ўсё жыццё засталіся сумесныя наведванні выстаў 
беларускіх мастакоў Леаніда Шчамялёва, Міколы Купавы, Віктара 
Шаранговіча. А з якім захапленнем мы разглядалі мастацкія вырабы 
беларускіх жанчын, куфры якіх адчыніў нам мастак-фалькларыст Мі-
хась Раманюк. Незабыўная сустрэча, арганізаваная Фёдарам Міхайла-
вічам!  

У маленькай майстэрні Раманюка загучала для нас мелодыя бела-
рускага народнага адзення (андаракі, палатнянікі, гарсэты, ільняныя 
фартушкі), расхінуліся вышываныя і тканыя нашы (маміны, бабуліны) 
ручнікі і посцілкі, заззялі упрыгожаныя кветкамі вянкі. Наша 
непаўторная спадчына, створаная талентам і працалюбствам продкаў! 
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 А якія цікавыя і непаўтор-
ныя былі сустрэчы з беларускімі 
(і не толькі!) пісьменнікамі, ар-
тыстамі. Такія сустрэчы хваля-
валі мілагучнасцю і хараством 
роднага слова, музыка якога 
гучала з вуснаў незабыўных 
Сяргея Грахоўскага, Янкі Бры-
ля, Алеся Бачылы, Міколы 
Астрэйкі, Яна Скрыгана, Ула-
дзіміра Караткевіча. Сапраўды – 
жывое беларускае слова! 

З заміраннем сэрца слухалі 
нашу “Рэчаньку” ў выкананні 
хору-капэлы Рыгора Шырмы. 
Генеральная рэпетыцыі ў зале 
Беларускай філармоніі: спявач-
кі, як лебедзі, у снежна-белым 
убранні, спевакі – у цёмных ка-
сцюмах. Перад імі дзіўны ча-
радзей – дырыжор, прыгожы 
Рыгор Раманавіч. Узмах палач-
кі – і палілася такая знаёмая, 
блізкая і шчымліва-непаўторная мелодыя: “Ой, рэчанька-рэчанька, 
чаму ж ты няпоўная…” 

Дзякуючы клопатам Фёдара Міхайлавіча даследаванні на ўсіх 
узроўнях мовы праходзілі апрабацыю на штогадовых выніковых наву-
ковых канферэнцыях, на метадычных семінарах. Удзельнічалі філолагі 
з усіх рэспубліканскіх універсітэтаў. Вырашаліся самыя складаныя і 
спрэчныя праблемы беларускага мовазнаўства: формы давальнага і 
меснага склонаў, родны адмаўлення, функцыянальнае выкарыстанне 
асобых формаў дзеяслова і інш. Нярэдка дыскусія асвятлялася ў рэс-
публіканскай прэсе (у газеце “Звязда”, штотыднёвіку “Літаратура і 
мастацтва”). 

Прайшоў Фёдар Міхайлавіч нямала цяжкіх і складаных дарог, зве-
даў непамерныя страты блізкіх, родных, сяброў, але знайшоў у сабе 
сілы вытрымаць усё, збярог у сэрцы любасць да роднага беларускага 
слова, вернасць свайму народу, адданасць любімай справе, чысціню і 
далікатнасць. І гэтая мужнасць – ад роднай зямлі, ад бацькавага паро-
га, бацькавага полымя, перад якім ён даў адзіную на ўсё жыццё клятву: 
“На світанні ці змярканні, золкаю ці ведранаю ноччу, хмурным ці со-
нечным днём – заўсёды і ўсюды жыццё маё будзе не дзеля кавалка 

Прафесар Ф. Янкоўскі 
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