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Падчас вучобы ў Рагачове (1936) 

 Ж ы в е б е л а р у с ь 

 

ДЗЕЛЯ  РОДНАЙ  ПРАЦЫ 
З  РОДНЫМ  СЛОВАМ 

Дзмітрый Дзятко, Павел Міхайлаў 

ЖЫЦЦЁВЫЯ І НАВУКОВЫЯ ШЛЯХІ  
Ф. М. ЯНКОЎСКАГА 

Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі – знакавая постаць для беларускага мо-
вазнаўства ХХ ст., адзін з заснавальнікаў беларускай фразеалогіі і 
пачынальнік беларускай фразеаграфіі, аўтар шматлікіх слоўнікаў, пад-
ручнікаў, мастацкіх кніг, педагог, які больш за чвэрць стагоддзя ўзна-
чальваў кафедру беларускага мовазнаўства Мінскага дзяржаўнага пе-
дагагічнага інстытута імя А. М. Горкага. Чалавек складанага лёсу, ён 
увайшоў у гісторыю айчыннай лінгвістыкі найперш як глыбокі і тонкі 
даследчык, незалежны ў думках і ўчынках, смелы і прынцыповы ў 
адстойванні ўласнай пазіцыі, як 
таленавіты арганізатар навукі, 
мудры настаўнік і дыпламатыч-
ны кіраўнік. 

Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі 
нарадзіўся 21 верасня 1918 г. у 
в. Клетнае Глускай воласці Баб-
руйскага павета ў сялянскай 
сям’і.  

Я з вялікай сялянскай сям’і… 
Жыла і працавала сям’я на вузкім і 
цесным, як тады казалі, надзеле 
зямлі. Разам з сенажаццю яе было 
меней за чатыры гектары. Але 
сям’я не ведала ні такой вясны, ні 
нават такога дня, каб на выбеле-
ным, заўсёды чыстым і з вышыў-
каю ручніку не было круглага з блі-
шчастаю скарынкаю хлеба, а ў 
кубельчыках – скваркі. Працавалі 
ўсе, працавалі многа, працавалі заў-
сёды дружна [14, с. 389]. У мяне 
было пяцёра братоў, дзве сястры 
[14, с. 166].  
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Вучыўся ў пачатковай школе ў роднай вёсцы, потым – у Глускай 
сямігодцы.  

У свой першы клас я пайшоў, калі мне было шэсць. Завіруха, снегу навеяла. 
А да школы – мне так проста. Я або за плячамі, або захінуты крысом кажуха 
сяджу як у бога за пазухаю, брат нясе мяне ў школу [14, с. 329].  

Найбольш яркае ўражанне падчас навучання зрабіў настаўнік 
Станіслаў Бараноўскі.  

Звалі мы яго, нашага настаўніка, проста і хораша – Дзядзька Настаўнік. 
Спрытна і далікатна перад ім, Станіславам Бараноўскім, здымалі шапкі 
нашы бацькі; вучачыся ад бацькоў – і мы, дзеці, падлеткі. <...> Не чуў я ад 
майго першага настаўніка пагрозлівых “Сціхніце! Ціха! Не крычыце! Перас-
таньце!” <...> Вучыў Станіслаў Бараноўскі адразу ўсе чатыры класы майго 
дарагога ўніверсітэта, дзе рэктарам і лектарам, сакратаром і бібліятэка-
рам, бухгалтарам быў ён адзін – наш дзядзька настаўнік [14, с. 365–366].  

У 1931 г. Фёдар Янкоўскі прынёс у хату свой першы заробак – 39 
пудоў жыта, якія ён атрымаў за тое, што ўсё лета пасвіў статак кароў. 
У наступным годзе паступіў ў Мінскі архітэктурны тэхнікум. 

Ні білетаў не давалі, ні пытанняў зараней экзаменатары не задавалі. <...> 
Экзаменатар кажа нешта напісаць, нешта намаляваць, нешта начарціць. Я 
сядзеў збоку пры экзаменатаравым стале, на чарзе. <...> Слухаў, што пы-
таюцца, слухаў, як адказвалі. І нібы забыўся, што сам здаю экзамен: на лістку 

Ф. Янкоўскі (першы слева), яго брат Архіп з сям’ёй і У. Караткевіч (у цэнтры)  
у в. Клетнае, 1964 г. 
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абвёў адну клетачку, выдзеліўся чатырохкутнічак-квадрацік, вакол другога 
выдзеленага квадраціка раскручваў, разгортваў лінію-спіраль… <...> А ма-
ладзейшы з настаўнікаў <...> узяў мае лісткі з квадрацікамі і спіралямі, <...> 
паказвае другому экзаменатару і кажа такое, чаго я не зразумеў: “Гэдакія 
трэба” [14, с. 47].  

Неўзабаве пасля працы ў калгасе пад Жодзіна (у 1930-я гады ме-
навіта так пачыналася вучоба ў тэхнікумах і інстытутах) Фёдар Ян-
коўскі захварэў і вярнуўся ў родную вёску. 

Былі іншыя крыўда, смутак: я пакідаў архітэктуру. Паступаў і паступіў. І 
на́ табе… Архітэктура не мая. Назаўсёды? Усе, хто паступіў, засталіся, 

Адна з першых публікацый Ф. Янкоўскага.  
Газета “Соцыялістычная вёска” ад 23.02.1945 
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Ф. Янкоўскі (справа) у студэнцкія гады 

толькі я адзін… Еду адзін… <...> Пахваліўся, калі напісаў, што ўсе экзамены 
паздаваў добра і вельмі добра, а мне скажуць (слабы ж, кволы, баліць галава). 
“Слабакевіч”. Скажа нехта і тое жорсткае – “дохлік”… [14, с. 47]. 

У 1933 г. Ф. Янкоўскі паступіў у Рагачоўскі педагагічны тэхнікум, 
пасля заканчэння якога ў 1936 г. атрымаў спецыяльнасць настаўніка 
пачатковых класаў і пачаў выкладаць беларускую і рускую мовы ў Бу-
цавіцкай школе на Заслаўшчыне [2, арк. 10; 6, с. 6].  

Скончыў Белпедтэхнікум у гарадку, быццам заціснутым у рагу, дзе 
зліваюцца Дняпро і Друць, Рагачове; у ім, амаль як клетачкі на шахматнай 
дошцы, чаргаваліся квартал саду – квартал дамоў. Чыталі Коласа і Бядулю, 
Лермантава і, крадучыся, Ясеніна, дэкламавалі Купалу і Чарота, інсцэніравалі 
байкі Крапівы [13, с. 326].  

Заўвага. У некаторых архіўных дакументах заканчэнне Рагачоўскага пед-
тэхнікума і пачатак настаўніцкай працы датаваны 1937 г. [гл.: 2, арк. 1], аднак 
у большасці выяўленых дакументальных крыніц пераважае 1936 г. 

У 1936 г. малады настаўнік дэбютуе ў друку нарысамі ў часопісе 
“Работніца і калгасніца Беларусі”: “Маладая па́ра” (№ 1, с. 9), “Тэкля і 
Наста” (№ 4, с. 12), “Стаханаўскі злёт” (№ 5, с. 5), падпісанымі Ян-
коўскі і М. Янкоўскі.  

Два гады (са жніўня 1937 г. да верасня 1939 г.) Фёдар Міхайлавіч 
завочна адвучыўся ў Мінскім настаўніцкім інстытуце на лінгвістычна-
літаратурным факультэце, дзе 
набыў кваліфікацыю настаўніка 
няпоўнай сярэдняй школы.  

З пачаткам Другой сусветнай 
вайны салдаты аказаліся запатра-
баванымі больш за настаўнікаў, і 
ў лістападзе 1939 г. Ф. Янкоўскі 
быў прызваны на воінскую служ-
бу, якую праходзіў у складзе 90-
га стралковага палка на станцыі 
Калбасна (Кабасна) у Рыбніцкім 
раёне Малдаўскай АССР [2, арк. 
10; 4, арк. 5; 8, арк. 1 адв.]. Ваен-
ны шлях будучага прафесара 
пачаўся з удзелу ў савецка-
фінскай вайне. 95-я стралковая 
дывізія, да якой адносіўся 90-ы 
полк, з Адэскай ваеннай акругі 
была накіравана на Карэльскі 
перашыек у складзе 9-й арміі і 
ўвайшла ў франтавы рэзерв.  
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З цёткай Арынай, яе дачкой, унучкай і праўначкай у в. Баянаў (1960) 

У лютым 1940 г. Фёдар Міхайлавіч быў паранены і шэсць месяцаў 
правёў у ваенных шпіталях пад Ленінградам – у пасёлку Стрэльна 
Пецяргофскага раёна, у пасёлку Усць-Іжора Колпінскага раёна, у го-
радзе Араніенбаўм (зараз Ламаносаў), а таксама ў самім Ленінградзе 
[2, арк. 1]. У жніўні 1940 г. (па іншых звестках 5 чэрвеня 1940 г. 
[4, арк. 5]) ён быў дэмабілізаваны з арміі па інваліднасці, пасля чаго 
вярнуўся ў в. Буцавічы колішняга Заслаўскага раёна, дзе і сустрэў 
Вялікую Айчынную вайну. 

З чэрвеня 1941 г. да студзеня 1943 г. Фёдар Міхайлавіч жыў у па-
сёлку Саламарэчча на Заслаўшчыне, дзе займаўся сельскай гаспадар-
кай, а таксама быў партызанскім сувязным.  

У студзені 1943 г. ён быў залічаны радавым разведчыкам у партызан-
скі атрад “Грозны”, які ўваходзіў у брыгаду “Штурмавая” і дзейнічаў на 
тэрыторыі Мінскага, Радашкавіцкага, Маладзечанскага, Заслаўскага ра-
ёнаў [2, арк. 10]. З лістапада 1943 г. да 20 ліпеня 1944 г. Ф. Янкоўскі 
ўзначальваў баявую і агентурную разведку атрада [2, арк. 10].  

Як слушна адзначылі ў біяграфічным нарысе пра Фёдара Міхайла-
віча Н. Гаўрош і К. Панюціч, “прайшоў ён нямала цяжкіх і складаных 
дарог, на якіх былі жахі дзвюх войнаў, і непамерныя страты, нястачы” 
[7, с. 7]. За сувязь з партызанамі яго старэйшых братоў Карпа 
(1902 г. н.) і Саву (1905 г. н.) 13 лютага 1942 г. у Глуску расстралялі 
фашысты. Зараз браты пахаваны на глускіх могілках [9, с. 423]. 

Казалі, што ім скруцілі калючым дротам рукі і разам укінулі ў адну магілу. 
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Я. Брыль і Ф. Янкоўскі  
ў Клетным (1962) 

У аднаго засталося трое дзетак, у другога – пяцёра (з успамінаў Серафімы 
Янкоўскай) [5, арк. 12 адв.].  

“У час вайны (1 мая 1943 г.) нямецкімі фашыстамі былі забітыя і 
спалены жонка і дзвюхгадовая дачка” (з аўтабіяграфіі, 1952 г.) [2, арк. 
10, адв.]. У гэты дзень на досвітку ў в. Саламарэчча Мінскага раёна 
карнікамі было спалена 17 сядзіб, загінулі 68 жыхароў, у тым ліку 16 
дзяцей [10, с. 469]. Але Фёдар Міхайлавіч “знайшоў у сабе сілы вы-
трымаць усё, захаваў у сэрцы ўлюбёнасць у роднае беларускае слова, 
вернасць свайму народу, адданасць любімай справе” … [7, с. 7]. 

Пасля вызвалення тэрыторыі Беларусі са жніўня да верасня 1944 г. 
Ф. Янкоўскі быў школьным інспектарам у мястэчку Радашкавічы, паз-
ней пераехаў у Глуск, дзе настаўнічаў, і паралельна два гады выконваў 
абавязкі адказнага сакратара раённай газеты “Соцыялістычная вёска”. 
Верагодна, друкаваў у ёй матэрыялы пазітыўнага зместу пра жыхароў 
Глушчыны пад псеўданімамі Я. Міхайлаў, Ф. Міхайлаў і інш.: “Дзед 
Ахрэм” (08.05.1945), “З пісем бацькам” (09.06.1945), “Любімец парты-
зан” (01.05.1946) і інш. Публікацый пад уласным прозвішчам у гэты 
перыяд не выяўлена. Адначасова з працай у рэдакцыі выкладаў бела-
рускую і рускую мову і літаратуру ў Глускай сярэдняй школе. 

У верасні 1946 г. паступіў на філалагічны факультэт Гродзенскага 
педагагічнага інстытута, які закончыў у 1948 г. па спецыяльнасці 
“руская мова і літаратура”. Атрымаўшы вышэйшую адукацыю, праца-
ваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў Радашкавіцкай 
сярэдняй школе, а ў верасні 
1948 г. паступіў у аспірантуру 
пры Мінскім дзяржаўным педа-
гагічным інстытуце. 

З мая 1949 г. да студзеня 
1951 г. Фёдар Янкоўскі знахо-
дзіўся ў акадэмічным адпачынку 
па стане здароўя. У гэты час вы-
кладаў беларускую мову і літа-
ратуру ў Радашкавічах.  

Перад акадэмічным адпа-
чынкам здаў тры кандыдацкія 
экзамены па польскай (“выдат-
на”), балгарскай (“выдатна”) і 
нямецкай (“добра”) мовах [3, 
арк. 1], а са студзеня 1951 г. ад-
навіў вучобу ў аспірантуры і 
здаў з выдатнымі адзнакамі кан-
дыдацкія экзамены па дыс-
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Тэлеграма ад В. Баркоўскага 

цыплінах “Сталінскае вучэнне аб мове” і “Агульнае мовазнаўства” [3, 
арк. 1]. Праз год вытрымаў апошні экзамен на “выдатна” па гістарыч-
най граматыцы беларускай мовы з дыялекталогіяй. Экзаменатарамі 
былі вядомыя беларускія вучоныя-педагогі М. Булахаў, Н. Вайтовіч, 
М. Гурскі, А. Карзон, С. Рохкінд і інш.  

З 1 лютага 1953 г., за два месяцы да заканчэння тэрміну навучання 
ў аспірантуры, Фёдар Янкоўскі быў залічаны старшым выкладчыкам 
кафедры беларускага мовазнаўства МДПІ, працы на якой прысвяціў 35 
гадоў. Тагачасны дырэктар інстытута І. Лакін характарызаваў маладога 
спецыяліста як добрасумленнага і дысцыплінаванага выкладчыка, які 
акуратна выконвае свае службовыя абавязкі і мае аўтарытэт у калег і 
студэнтаў [8, арк. 6–7]. 

Набыты жыццёвы вопыт, партызанская пільнасць, прыродная аку-
ратнасць і аналітычны розум паспрыялі таму, што Фёдар Міхайлавіч за 
дастаткова кароткі час пад кіраўніцтвам акадэміка В. Баркоўскага 
напісаў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Глускія гаворкі”.  

Маім навуковым кіраўніком у аспірантуры быў Віктар Баркоўскі. Не было 
нават аднаго выпадку, каб ён, мой дарагі настаўнік, не напісаў мне свайго 
слова, калі я пасылаў кніжку (маю́ ці маіх беларускіх калег або вучняў), калі 
настаўнік атрымліваў віншаванні з таго ці іншага выпадку, калі атрымліваў 
маё самае просценькае чарговае пісьмо пра тое, што і як раблю я, яго вучань 
[14, с. 367].  

Абарона адбылася 8 студзеня 1955 г. на пасяджэнні Аб’яднанага 
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Ф. Янкоўскі з дэканам факультэта пачатковай адукацыі А. Саладухам 
 (у цэнтры) на настаўніцкім семінары 

За працай у МДПІ 

савета Інстытута мовазнаўства і 
Інстытута літаратуры і мастацтва 
АН БССР. 

Вучоны поўна апісаў фанетыч-
ную і марфалагічную сістэмы 
глускіх гаворак, паказаў ўзаема-
дзеянне дыялектнай і літаратурнай 
формаў беларускай нацыянальнай 
мовы. За станоўчае рашэнне па ра-
боце выказаліся ўсе 17 членаў саве-
та, якія прысутнічалі на пасяджэнні 
[8, арк. 14, 87].  

З 15 верасня 1956 г. Ф. Янкоўскі 
быў прызначаны загадчыкам ка-
федры беларускай мовы МДПІ. Гэ-
тую пасаду ён займаў на працягу 26 
гадоў. У многім менавіта дзякуючы 
арганізатарскаму і навуковаму та-
ленту Фёдара Міхайлавіча кафедра 
ператварылася ў аўтарытэтны наву-
кова-даследчы і педагагічны калек-
тыў з уласнай пазіцыяй у айчынным 
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Падчас адной з экспедыцый па Беларусі 

мовазнаўстве, за што яна не 
раз была аб’ектам публічных 
дакораў, але так і не саступіла 
з абранага шляху. 

У верасні 1959 г. ВАК Мі-
ністэрства вышэйшай адукацыі 
СССР зацвердзіла рашэнне Ву-
чонага савета інстытута аб 
прысуджэнні Ф. Янкоўскаму 
вучонага звання дацэнта ў галі-
не беларускай мовы [8, арк. 
22].  

Кіраўніцтва МДПІ імкнула-
ся стварыць максімальна спры-
яльныя ўмовы для працы пер-
спектыўных даследчыкаў, да 
якіх, несумненна, адносіўся і 
Фёдар Міхайлавіч. 

Так, з верасня 1962 г. 
Ф. Янкоўскі загадам па Міні-
стэрстве вышэйшай, сярэдняй 
спецыяльнай і прафесійнай 
адукацыі БССР тэрмінам на год 

Пасля пасяджэння Вучонага савета 
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быў вызвалены ад абавязкаў загадчыка кафедры і прызначаны на паса-
ду старшага навуковага супрацоўніка для падрыхтоўкі доктарскай ды-
сертацыі. Такая магчымасць была ім выкарыстана яшчэ раз – з ліста-
пада 1967 г. да сакавіка 1968 г. [8, арк. 24, 31].  

Вынікам многіх гадоў карпатлівага збірання, сістэматызацыі і 
апісання фразеалагічнага матэрыялу стала абарона Ф. Янкоўскім у Са-
веце па прысуджэнні вучоных ступеней па філалагічных навуках пры 
Беларускім дзяржаўным універсітэце доктарскай работы “Беларуская 
народная фразеалогія”. Упершыню ў нацыянальнай лінгвістыцы фра-
зеалагізмы былі паказаны як складаная моўная адзінка ў яе адносінах 
да слова і словазлучэння, была праведзена структурна-граматычная 
характарыстыка беларускіх народна-дыялектных фразеалагізмаў, пра-
дэманстраваны іх спалучальныя здольнасці і асаблівасці, акрэслены 
задачы этымалагічнага аналізу дыялектных фразеалагізмаў, рас-
працаваны асновы стварэння слоўніка дыялектнай фразеалогіі. Рашэн-
не Савета БДУ падтрымала ВАК СССР, і 12 чэрвеня 1970 г. 
Ф. Янкоўскаму была прысуджана вучоная ступень доктара філалагіч-
ных навук. У снежні 1970 г. даследчык і педагог атрымаў вучонае 
званне прафесара [8, арк. 36, 37], а яшчэ праз два гады яму было пры-
своена ганаровае званне заслужанага дзеяча навукі БССР.  

З калегамі па факультэце. Злева – А. Бардовіч 
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За гады сваёй працы Фёдар 
Міхайлавіч выключна многа зра-
біў для развіцця беларускай лінг-
вістыкі і нацыянальнай гумані-
тарнай адукацыі. Сведчаннем та-
му сталі яго ўнікальныя слоўнікі 
(“Беларускія народныя прыказкі і 
прымаўкі”, 1957; “Дыялектны 
слоўнік”, 1959, 1960, 1970; “Кры-
латыя словы і афарызмы”, 1960; 
“Беларускія народныя прыказкі, 
прымаўкі, фразеалагізмы”, 1962; 
“Беларуская фразеалогія: фразеа-
лагізмы, іх значэнне і ўжыванне”, 
1968), арыгінальныя манаграфіі і 
вучэбныя дапаможнікі (“Пытанні 
культуры мовы”, 1961; “Роднае 
слова”, 1967; “Беларускія народ-
ныя параўнанні”, 1973; “Гіста-
рычная граматыка беларускай 
мовы”, 1974, 1977, 1989 і інш.), а 
таксама шматлікія навуковыя 
артыкулы (больш за 120). 

Ф. Янкоўскі з жонкай С. Янкоўскай і сябрамі − У. Калеснікам, Я. Брылём 

Ф. Янкоўскі ў кабінеце 
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На працоўным  месцы 

Ф. Янкоўскі на лекцыі 

 Шмат часу і сіл аддаваў Фёдар Міхайлавіч падрыхтоўцы годнай 
навуковай змены. Пад яго кіраўніцтвам абаранілі кандыдацкія дысер-
тацыі Я. Адамовіч, М. Аляхновіч, Г. Валочка, Л. Васюковіч, М. Гуліц-
кі, М. Даніловіч, А. Каляда, А. Каўрус, І. Лепешаў, Г. Малажай, В. Ма-
роз, В. Несцяровіч, М. Новік, Н. Нямковіч, К. Панюціч, Л. Падгайскі, 
В. Рабкевіч, С. Рачэўскі, Т. Тама-
шэвіч, Т. Трыпуціна, В. Шур і інш. 
[11, с. 4–5], з іх 6 сталі дактарамі 
навук.  

З сярэдзіны 1930-х гадоў Фё-
дар Міхайлавіч выступаў у друку з 
мастацкімі творамі, пераважна так 
званымі “абразкамі” – нарысамі, 
невялікімі па форме, але глыбокі-
мі па змесце, з непаўторнай кала-
рытнай мовай. Кнігі “Абразкі” 
(1975), “Прыпыніся на часіну” 
(1978), “І за гарою пакланюся” 
(1982), “Радасць і боль” (1984), 
“Само слова гаворыць” (1986), “З 
нялёгкіх дарог” (1988), “Радасць і 
боль” (1995) і інш. прынеслі вя-
домасць Янкоўскаму-пісьменніку 
не толькі ў Беларусі, але і за яе 
межамі.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

19 

 

Навуковая дыскусія з Кандратам Крапівой у МДПІ 
                                                               

Ф. Янкоўскі ў бібліятэцы 
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Яго творы пераважна дакументальныя: іх героі названы ўласнымі імё-
намі, дакладна паказаны час і месца падзей. Пісьменнік не расказвае, а малюе 
словам эпізоды са свайго жыцця [12, с. 498].  

Не абыходзіў Ф. Янкоўскі і грамадскай працы: ён з’яўляўся членам 
Беларускага камітэта славістаў, Тэрміналагічнай камісіі пры выда-
вецтве і рэдакцыі Беларускай савецкай энцыклапедыі, рэдакцыйнага 
савета выдавецтва “Народная асвета”, праўлення беларускага тава-
рыства савецка-індыйскага сяброўства, грамадскага савета беларускага 
тэлебачання, рэдкалегіі навуковых міжведамасных лінгвістычных 
зборнікаў БССР, савета фалькларыстаў БССР, абіраўся членам бюро 
партыйнай арганізацыі інстытута.  

У пачатку 1980-х гадоў здароўе Фёдара Міхайлавіча, ветэрана і ін-
валіда вайны, пагоршылася, у сакавіку 1982 г. ён пакінуў пасаду за-
гадчыка кафедры беларускага мовазнаўства і да часу выхаду на пенсію 
ў лістападзе 1988 г. працаваў прафесарам. Не стала Настаўніка 13 лі-
стапада 1988 г. 

Навукова-педагагічныя і ваенныя заслугі Ф. Янкоўскага высока 
ацэнены грамадскасцю: ён быў узнагароджаны медалём “Партызану 
Вялікай Айчыннай вайны” І ступені (1944), “За перамогу над Германі-
яй у Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.” (1945) і “За добрасумлен-

На творчай сустрэчы з Ф. Янкоўскім у МДПІ (снежань 1987) 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

21 

 

ную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.” (1945), ордэнам 
Чырвонай Зоркі (1949) [1, арк. 31], Знакам пашаны (1982), ордэнам 
Айчыннай вайны ІІ ступені (1985), знакамі “Выдатнік народнай асветы 
БССР” (1968) і “Выдатнік народнай адукацыі СССР” (1984), шмат-
лікімі іншымі медалямі. Яму былі ўручаны Грамата Вярхоўнага Савета 
БССР (1966), Ганаровая грамата Вярхоўнага Савета БССР (1978), 
шэраг грамат Міністэрства адукацыі БССР [8, арк. 61–61 адв.]. Але, 
відаць, не менш каштоўным за высокія дзяржаўныя ўзнароды з’яўляец-
ца адзінадушнае прызнанне калегамі і вучнямі Фёдара Янкоўскага яго 
велізарных заслуг перад беларускім словам і нацыянальнай лінгвістыч-
най навукай. 
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