
ПАМЯЦІ ВУЧОНАГА

ЛEAHIД ІВАНАВІЧ БУРАК

Пад канец мінулага года заўчасна пайшоў з жыцця Леанід 
Іванавіч Бурак -  заслужены работнік народнай адукацыі Беларусі, 
доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры сучаснай 
беларускай мовы Белдзяржуніверсітэта. I разам з тым -  проста 
чалавек, муж, бацька, грамадзянін. У адзінстве чалавечых сувязей 
разарвалася яшчэ адно звяно, і ціхія вясковыя могілкі стал! апошнім 
прыстанішчам на жыццёвым шляху гэтага цудоўнага чалавека. .

Упершыню голас будучага доктара філалагічных навук пачулі ў 
вёсцы Кульшыно на Вілейшчыне 23 сакавіка 1930 г. I не думалі -  
не гадалі тады кульшыноўцы, што з цягам часу ўбачаць прозвішча 
свайго земляка на вокладках падручнікаў, па якіх прыдзецца ву- 
чыцца іх дзецям. Але перад гэтым была вучоба ў школе і сярэб- 
раны (залатых не хапіла) медаль як першая перамога, дарога ў 
Мінск як ажыццяўленне патаемнай мары (гэта чароўнае слова 
"сцэна"!), якой так І не выпала спраўдзіцца. Усе яны, хлопцы І 
дзяўчаты пасляваеннай Беларусі, ехалі ў Мінск з далёкіх і блізкіх 

вёсачак і мястэчак з адзінай мэтай-марай -  пакарыць Алімп мастацтва і навукі. Таленавітая гэтая 
моладзь і стала працягам лепшых традыцый нацыянальнай культуры і навукі.

Біяграфія... Даты, лічбы... За імі маладосць і сталасць, летуценнасць і разважлівасць, і, 
канешне, самаадданая праца. У 1953 г. Л.I.Бурак заканчвае філалагічны факультэт Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. Потым -  праца ў Інстытуце мовазнаўства AH БССР (1953-1966 гг.) і 
паспяховая абарона каНдыдацкай дысертацыі (1958 г.). 3 верасня 1966 г. ён зноў на родным 
філфаку, тут абараняе доктарскую дысертацыю (1980 г.) і зацвярджаецца ў навуковым званні 
прафесара кафедры беларускай мовы (1981 г.), дзе і працуе да самага скону дзён.

Шэсцьдзесят шэсць... Фізічнае вымярэнне часу, адведзенага Леаніду Іванавічу. Калі лічыць 
не гады, а зробленае Л.I.Бураком, спецыялістам найвышэйшай кваліфікацыі ў беларускай лінг- 
вістыцы, то здзіўляешся яго апантанасці, поўнай аддачы прафесіі, перад чым час адступае. Ён 
з’яўляецца аўтарам звыш 100 навуковых прац, сярод якіх 20 манаграфій і вучэбных дапамож- 
нікаў для вышэйшай і сярэдняй школ рэспублікі. Так, ''Далучэнне ў сучаснай беларускай мове1’ 
(1975), "Сучасная беларуская мова” (1974), “Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс. Пунктуацыя” 
(1987), ''Пунктуацыя беларускай мовы" (1969), ''Даведнік па пунктуацыі беларускай мовы” (1980), 
“Сучасная беларуская мова. Практычныя заняткі" (1989, у сааўтарстве) і інш. уключаны ў пра- 
грамную літаратуру па курсу сучаснай беларускай мовы для студэнтаў вышэйшых навучальных 
устаноў Беларусі. A такія фундаментальный працы, як акадэмічнае выданне "Курса сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы” (1959), Траматыкі беларускай мовы" (1962,1966), дзе Л.I.Бурак -  
аўтар некалькіх важных раздзелаў (звыш 30 друк. арк.), шырока вядомыя не толькі ў рэспубліцы, 
але і за яе межамі. Вялікая частка работы -  лінгвістычныя артыкулы для "Беларускай Савецкай 
Энцыклапедыі", "Кароткай Беларускай Савецкай Энцыклапедыі", “Энцыклапедыі літаратуры і 
мастацтва", удзел у падрыхтоўцы "Атласа БССР", нарматыўнага "Слоўніка беларускай мовы".

I ўсё гэта ажыццяўлялася ў непарыўнай сувязі з актыўнай- педагагічнай і грамадскай дзейна- 
сцю. Ha вялікі жаль, новыя пакаленні будучых філолагаў, аспірантаў ужо не змогуць слухаць 
лекцыі Леаніда Іванавіча, раскрываць разам з ім таямніцы сінтаксічных праблем, проста вітацца 
з ім на калідорах філфака.

Адна з адметных рыс характару Л.I.Бурака -  сур'ёзнае стаўленне да сваіх абавязкаў выклад- 
чыка, вучонага, кіраўніка, грамадзяніна -  выдатна спалучалася з высокім прафесіяналізмам, 
сціпласцю, добразычлівасцю, спагадлівасцю і чуласцю да людзей.

Светлая памяць аб Леанідзе Іванавічу Бураку назаўсёды захаваецца ў сэрцах тых, хто яго 
ведаў, хто з ім працаваў, каму пашчасціла вучыцца ў яго.

А.А.Радзевіч
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