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факультэта. Ён, як і частка дактароў філалагічных навук, прафесароў, без уль-

тыматумаў і скаргаў знайшоў прымяненне сваім ведам у іншай навучальнай 

установе. Апошнія гады жыцця ён рэалізоўваў свой навукова-педагагічны 

патэнцыял, працуючы прафесарам у Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэс-

публікі Беларусь. 

Бывае запавет у камені, у слове, у вытанчаным музычным шэдэўры, а 

яшчэ і ў памяці, якая не дае згаснуць зацепленай свечцы высокай духоўнасці. 

Найлепшы помнік прафесару Браніславу Плотнікаву – звыш трохсот яго наву-

ковых прац, з іх больш за трыццаць кніг самага рознага зместу і прызначэння. 

Але і гэта далёка не ўсё. На стале вучонага засталіся завершаныя і незаверша-

ныя кнігі, навуковыя працы, якія яшчэ мы ўбачым, прачытаем і перададзім 

нашчадкам як духоўны запавет вучонага. 

 

 

 

Г. К. Чахоўскі, 
кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ 

 

Жыццялюб і аптыміст 

 

Сярод многіх цікавых людзей, з якімі даводзілася сустракацца на працягу 

майго студэнцтва, постаць Браніслава Аляксандравіча Плотнікава з’яўляецца 

адной з самых запамінальных. У ім спалучаліся духоўная моц навукоўца, год-

насць педагога, спагада настаўніка. І ўсё гэта гарманіравала з ціхім, спакойным 

маўленнем, якое слухалі заўсёды з затоеным хваляваннем. 

Браніслаў Аляксандравіч заўсёды выяўляў акадэмічную карэктнасць, 

навуковасць і інтэлігентнасць. Сінтэз кампетэнтнасці, добразычлівасці і адна-

часова чалавечай сардэчнасці цалкам вызначае тую сукупнасць якасцей, што 

звязаны ў мяне з прафесарам Б. А. Плотнікавым. Горача захоплены навукай, ён 

з’яўляецца выдатным прыкладам таго, як глыбока трэба любіць свой аб’ект 

даследаванняў, таму што толькі так – з захопленасцю, гарэннем – можна абуд-

зіць цікавасць і ў іншых. 

Прафесар Б. А. Плотнікаў застаўся ў памяці як жыццялюб, энергічны, 

заўсёды поўны аптымізму выкладчык. Яго лекцыі былі цікавымі, і ў яго быў 

добры кантакт са студэнтамі. У мяне была выдатная магчымасць слухаць яго 

лекцыі па агульным мовазнаўстве, якія вызначаліся грунтоўнасцю, комплекс-

ным падыходам, выразным бачаннем сутнасці лінгвістычнай праблемы і да-

кладнымі метадамі яе вырашэння. Браніслаў Аляксандравіч быў сапраўдным 

энцыклапедыстам. Пры гэтым свае грунтоўныя веды ён выкарыстоўваў на 

практыцы і такому ж падыходу вучыў студэнтаў. Практычныя заняткі прафеса-

ра Б. А. Плотнікава таксама былі выбітнымі, ім была ўласцівая строгая ўнутра-

ная логіка, яны былі перапоўнены творчымі думкамі, інавацыйнымі ідэямі і 

ініцыятывамі. 
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Перадаць дух словамі, літарамі – няпроста. Але відавочна, што галоўнымі 

рысамі духу беларускай лінгвістыкі, якім валодаў прафесар Б. А. Плотнікаў, 

з’яўляюцца кампетэнтнасць, бескампраміснасць і добразычлівасць навукоўца. 

Менавіта такім паўстаў перад намі на першай лекцыі прафесар Б. А. Плотнікаў. 

Яго эмацыянальнасць, адкрытасць, зіхатлівыя вочы і відавочная інтэлектуаль-

ная перавага, якая заўсёды запрашала да ўласнага прафесійнага станаўлення, не 

маглі не выклікаць зваротных эмоцый. Уражвае шырыня яго творчага дыяпазо-

ну і эрудыцыя, якая выходзіла далёка за межы прафесійных інтарэсаў. Вучэб-

ныя дапаможнікі Браніслава Аляксандравіча, дзякуючы аналітычнай глыбіні і 

выразнасці выкладу матэрыялу, несумненна, узбагацілі айчынную лінгвістыч-

ную навуку. 

Памятаю разуменне, спагаду і падтрымку з боку прафесара 

Б. А. Плотнікава пры напісанні дыпломнай работы, рэцэнзентам якой ён быў. 

Браніслаў Аляксандравіч застаецца арыенцірам, з якім імкнуся параўноўваць 

свае сціплыя навуковыя пошукі. 


