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Падарунак лëсу – быць народжаным у чэрвенi, кветкавым, све-
жа-зялëным, галасiста-птушыным, калi кожны дзень, што маленькая
сонечная вечнасць. 13 чэрвеня 2017 года доктару фiлалагiчных навук,
прафесару Iгару Васiльевiчу Жуку споунiлася 60 гадоу. Зусiм жа неу-
забаве, у апошнi дзень свайго цудоунага юбiлейнага чэрвеня, ëн iм-
клiва, не паспеушы развiтацца з тым i з тымi, што i каго любiу, сы-
шоу у вялiкую Вечнасць. Асiрацелi родныя, сябры, вучнi, неймаверную
страту панесла беларускае лiтаратуразнауства.

Напрыканцы кастрычнiка падчас скарынаускай канферэнцыi,
прысвечанай 500-годдзю беларускага кнiгадрукавання, у бiблiятэцы
Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы адбылася
прэзентацыя апошняй, выдадзенай ужо пасля смерцi, кнiгi Iгара Жу-
ка “Прыхiнуцца да крынiцы” – плëну шматгадовага асэнсавання тэмы
i матыву беларускага шляху у паэтычнай спадчыне Янкi Купалы
i Якуба Коласа. “Вянком айчыннага лiтаратуразнауства” назвау яе
у сваëй прадмове Iван Штэйнер, вядома ж, згадаушыМаксiма Багдано-
вiча. I меу падставы, каб сказаць: “Манаграфiя Iгара Жука – найперш
Кнiга”. Уласна як кнiгамi са сваëй канцэпцыяй, сур’ëзнай, вагомай,
былi i папярэднiя: “Сустрэчны рух. Лiтаратуразнаучыя эцюды” 1998,

“Празаiчны тэкст: дынамiка рытмавага iснавання” 2003.

Распачаушы свае лiтаратуразнаучыя досведы як тыповы гiсторык
прыгожага пiсьменства у васьмiдзесятых гадах мiнулага стагоддзя на-
зiраннямi над творчасцю маладых беларускiх празаiкау, а далей –

Ул. Чаржынскага, К. Чорнага, Я. Купалы i iнш., Iгар Жук заяуляе
пра сябе ужо у канцы дзевяностых гадоу як пра даследчыка беларус-
кай фармальнай школы. Сведчаць пра гэта, мiж iншым, такiя пра-
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цы як “Прасадычныя характарыстыкi прозы (назiраннi над рытмаме-
лодыкай прозы К. Чорнага)” (1996), “Парадоксы метрадынамiкi про-
зы” (1997), “Аб адным падыходзе да атрыбуцыi мастацкага тэксту на
падставе матэматычнай тэорыi разпазнавання вобразау” (1998), “Ко-
ланавыя сiметрыi у структуры празаiчнага тэксту” (1999) i г.д. Плëнна
працягнуушы даследаваннi рытмiчнай структуры мастацкага тэксту,
распачатыя Алесем Яскевiчам, аутар выключнай працы “Прыхiнуцца
да крынiцы” уваходзiць у глыбiнную метафiзiку мастацкага светаба-
чання Янкi Купалы i Якуба Коласа.

Неймаверную страту панесла беларускае лiтаратуразнауства. Су-
цяшэннем можа быць толькi адно – духоунаму свету, iдэям Iгара Жу-
ка, выказаным неумiручым беларускiм словам, наканава вечнае жыц-
цë, далейшы новы плëн.
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