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Ён мову спазнаваў усё сваё жыццё… 

 
Мова продкаў нашых і нашчадкаў – 

Шэпт дубровы і пчаліны звон, – 

Нам цябе ласкава і ашчадна 

Спазнаваць ажно да скону дзён. 
 

Генадзь Бураўкін 

 

Перагортваючы старонкі яго хуткацечнай хронікі, міжволі заўважаеш, 

што жыццё выпрабоўвала будучага славіста з першых дзён нараджэння. 

І далёка не адразу прыйшоў ён у філалогію, хоць зямля Магілёўшчыны і дала 

яму моцныя і дужыя крылы для палёту. Яго і не стала зусім нечакана, на высо-

кай моўнай ноце, якая і сёння гучыць у яго кнігах, патрыятычна-натхнёных 

артыкулах, палымяных выступленнях-дакладах на рознага ўзроўню славістыч-

ных форумах, у сэрцах і душах яго шматлікіх сяброў, вучняў, калег па працы… 

Браніслаў Аляксандравіч Плотнікаў нарадзіўся 15 снежня 1940 года ў го-

радзе Быхаве ў сям’і рабочых. Яго бацька загінуў на фронце ў 1944 годзе, а праз 

год памерла маці. Выхоўваўся ў Грудзінаўскім спецыяльным дзіцячым доме 

Быхаўскага раёна, пасля заканчэння ў 1956 годзе дзевяцігодкі паступіў у ра-

меснае вучылішча № 12 г. Азбеста Свярдлоўскай вобласці. Працаваў там два 

гады машыністам электравоза Паўднёвага рудакіраўніцтва, служыў авіяме-

ханікам у Паўночнакаўказскай ваеннай акрузе. Пасля службы ў Савецкай Арміі 

вярнуўся ў Азбест, працаваў памочнікам машыніста электравоза і адначасова 

вучыўся ў 10-м класе вячэрняй школы рабочай моладзі. Атрымаўшы ў 1964 г. 

атэстат сталасці, вярнуўся на радзіму і паступіў на аддзяленне рускай мовы і 

літаратуры філалагічнага факультэта БДУ. Як выдатнік вучобы быў рэкаменда-

ваны ў аспірантуру па кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства і ўжо ў 

1971 годзе датэрмінова абараніў кандыдацкую дысертацыю «Дистрибутивно-

статистический анализ одной лексической группы (слова со значением “делать” 

и “работа” в русском языке)» па спецыяльнасцях 10.660 – руская мова, 10.681 – 

структурная, прыкладная і матэматычная лінгвістыка (навуковы кіраўнік – док-

тар філалагічных навук прафесар А. Я. Супрун; афіцыйныя апаненты – прафе-

сар М. Г. Булахаў, ст. навуковы супрацоўнік В. А. Масковіч; апаніруючая ар-

ганізацыя – Інстытут мовазнаўства імя А. А. Патабні АН УССР). Працаваў на 

гэтай жа кафедры выкладчыкам, старшым выкладчыкам, дацэнтам, прафесарам. 
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А. Гудавічус, Г. А. Цыхун, Б. Ю. Норман,  Б. А. Плотнікаў, Г. П. Кліменка на Куршскай 

 касе падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі ў г. Шаўляй (Латвія, чэрвень 1973 г.). 

(Здымак з асабістага архіва прафесара Г. А. Цыхуна). 

 

У 1981 г. Б. А. Плотнікаў абараніў доктарскую дысертацыю «Исследова-

ние лексического значения путем квантитативного анализа дистрибутивных 

свойств слова» па спецыяльнасці 10.02.19 – агульнае мовазнаўства (афіцыйныя 

апаненты – дактары філалагічных навук прафесары В. У. Мартынаў, 

Э. Ф. Скараходзька, В. М. Макіенка; апаніруючая арганізацыя – МДУ імя 

М. В. Ламаносава). Непрацяглы час быў загадчыкам кафедры і дэканам 

філалагічнага факультэта (1996), а з 1998 года і да апошніх дзён жыцця (памёр 

14 студзеня 2005 г.) працаваў прафесарам кафедры беларускай мовы і беларуса-

знаўства Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 

Аналізуючы жыццёвы і творчы шлях Б. А. Плотнікава, пераконваешся, 

што ён з кожным разам ставіў перад сабой усё больш і больш складаныя за-

дачы, імкнуўся як мага глыбей даследаваць праблемныя пытанні агульнага мо-

вазнаўства, славістыкі і беларусістыкі. І калі на першым часе вучоны больш 

цікавіўся пытаннямі агульналінгвістычнай праблематыкі, то ў апошнія 

дзесяцігоддзі свайго жыцця ён актыўна працаваў у галіне сучаснай беларускай 

літаратурнай мовы. 

Паказальна, што ўжо на першым годзе аспірантуры Браніслаў Плотнікаў 

у суаўтарстве з навуковым кіраўніком прафесарам А. Я. Супруном і 

Ж. С. Аладка друкуе свой першы артыкул у зборніку дакладаў 2-й лінгвістыч-

най канферэнцыі «Актуальные проблемы лексикологии», што прайшла ў 1969 

г. у Новасібірску. Творчае супрацоўніцтва настаўніка і вучня працягвалася не 

адно дзесяцігоддзе і ўзбагацілася грунтоўнымі навуковымі даследаваннямі. 

Сярод якіх: «Общее языкознание. Учебное пособие для филологических фа-
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культетов вузов» (1983; Б. А. Плотнікаву належаць раздзелы «Язык как непо-

средственная действительность мысли», «Язык как знаковая система», «Язык и 

речевая деятельность», «Лексикология», «Фразеология»), «Общее языкознание. 

Сущность и история языка» (1993; выд. 2-е, перапрац. і дапоўн.), «Общее языко-

знание. Структура языка. Типология языков и лингвистика универсалий» (1995; 

Б. А. Плотнікаву належыць вялікі раздзел «Структура плана содержания»). 

 

 
 

Б. А. Плотнікаў, А. Я. Супрун і Г. А. Цыхун на Куршскай касе (Латвія, чэрвень 1973 г.). 

(Здымак з асабістага архіва прафесара Г. А. Цыхуна). 

 

Маючы выключную лінгвістычную падрыхтоўку і валодаючы ўнівер-

сальнымі энцыклапедычнымі ведамі, Браніслаў Плотнікаў актыўна ўключыўся 

ў падрыхтоўку падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, праграм для вышэйшай 

школы. Ён аўтар такіх вучэбных дапаможнікаў для студэнтаў-філолагаў, як 

«Общее языкознание. Семинарий» (1986), «Агульнае мовазнаўства» (1994), 

«Семиотика текста» (1992), суаўтар вучэбных дапаможнікаў і навуковых мана-

графій «Введение в специальность» (1977), «Чешский язык» (1985), «Русско-

чешский и чешско-русский словарь общегеографических терминов» (1985), 

«Дихотомическая лексикология» (1989), «Персанальнасць і персона» (1999). 
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Кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства (1987 г.) 

на чале з доктарам філалагічных і педагагічных навук прафесарам А. Я. Супруном. 

 

Вельмі важным этапам у навуковай дзейнасці вучонага сталі 1990-я га-

ды – перыяд нацыянальнага адраджэння і станаўлення суверэннай беларускай 

дзяржаўнасці, абуджэння патрыятычных настрояў і памкненняў творчай 

інтэлігенцыі, усіх прыхільнікаў беларускага слова. Перад мовазнаўцамі краіны 

была пастаўлена задача ў найхутчэйшы час стварыць аб’ектыўную і навукова-

арыентаваную энцыклапедыю беларускай мовы. Адным з актыўнейшых аўта-

раў гэтай капітальнай працы стаў прафесар Б. А. Плотнікаў, які падрыхтаваў 

для яе некалькі дзясяткаў асноватворных артыкулаў. За падрыхтоўку выдання 

«Беларуская мова: Эцыклапедыя» (1994) Браніслаў Плотнікаў у ліку іншых 

навукоўцаў стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Беларусі. 

З прыходам Браніслава Плотнікава на кафедру беларускай мовы і бела-

русазнаўства ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь рас-

пачалася мэтанакіраваная праца па падрыхтоўцы першых у краіне вучэбных 

дапаможнікаў па беларускай мове для слухачоў гэтай спецыфічнай навучальнай 

установы. Аднаасобна і ў суаўтарстве з загадчыкам кафедры прафесарам Лю-

боўю Антанюк былі падрыхтаваны такія працы, як «Беларуская мова ў сістэме 

славянскіх моў» (1999), «Фанетыка і марфалогія беларускай мовы» (2000), 

«Кіраўніку аб мове» (2001), «Кароткая гісторыя беларускай мовы і мо-

вазнаўства» (2002), «Беларускае слоўніцтва» (2003), «Лексіка і фразеалогія бе-

ларускай мовы» (2004), «Спалучальнасць слоў у беларускай мове» (2005), «Бе-

ларуская мова: Спецыяльная лексіка» (2002; 2-е выд. 2004), «Беларуская мова: 

Прафесійная лексіка: Курс лекцый» (2002; 2004; 2006; 2008) і інш. 

Станоўчыя водгукі ў навуковай прэсе атрымала аб’ёмная праца ўнівер-

сальнага характару «Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум» (2003), пад-
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рыхтаваная сумесна з Л. А. Антанюк. У ёй сцісла і канцэптуальна даецца 

тэарэтычная характарыстыка беларускай мовы ва ўсіх лінгвістычных парамет-

рах (месца беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў, гісторыя беларускай 

мовы і навукі аб ёй, стылістыка і культура маўлення, лексіка і фразеалогія, фа-

нетыка і фаналогія, марфалогія і сінтаксіс, словаўтварэнне, лексікаграфія і фра-

зеаграфія, дыялекталогія і інш.). Своеасаблівым у кампазіцыйным і метадыч-

ным плане атрымаўся і «Слоўнік цяжкасцяў беларускай мовы» (2004; у суаўт. з 

В. П. Трайкоўскай), у якім кожны раздзел складаецца з дзвюх частак – 

тэарэтычнай, дзе абагульняюцца правілы ўжывання розных адзінак мовы і фар-

мулююцца адпаведныя праблемы, і практычнай, у якой падаюцца слоўнікі выз-

начаных цяжкасцей беларускай мовы. 

Прафесар Браніслаў Плотнікаў быў у ліку першых навуковых кіраўнікоў 

замежных аспірантаў, што рыхтавалі на філалагічным факультэце БДУ свае ды-

сертацыйныя працы. Дыякітэ Нухум і Санога Сункала (Самалі), Францішка 

Віткоўска (Польшча), Жыльбер Макіта (Конга) сёння з удзячнасцю ўзгадваюць 

свайго настаўніка. Як успамінае Жыльбер Мікіта, менавіта прафесар Плотнікаў 

«здолеў прывіць мне любоў да мовы Пушкіна, Дастаеўскага, Талстога…; гур-

туючы вакол сябе людзей розных культур, этнасаў, соцыумаў, ён з усімі 

знаходзіў паразуменне, да кожнага з нас меў свой падыход». Усяго ж Браніслаў 

Плотнікаў падрыхтаваў 10 кандыдатаў філалагічных навук. 

У аўтабіяграфіі вучонага, акрамя лаўрэацкага звання, значыцца яшчэ не-

калькі дзяржаўных узнагарод: медалі «За освоение целинных земель», «Ветеран 

труда», Ганаровая грамата Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 

На вялікі жаль, прайшло ўжо больш за 10 гадоў, як не стала Браніслава 

Аляксандравіча Плотнікава. Але нам і сёння не хапае яго жыццёвай адкрытасці 

і навуковай аб’ектыўнасці, умення аднамомантна ацаніць любую сітуацыю і 

знайсці адзіна правільнае вырашэнне яе. Яго выключныя веды і выкладчыцкі 

вопыт, увасобленыя ў навуковых манаграфіях і вучэбных дапаможніках, і сёння 

запатрабаваныя як у асяроддзі навукоўцаў, так і найперш студэнтаў і аспіран-

таў, усіх аматараў роднай мовы, дзеля якіх ён жыў і працаваў. 

 

 

 


