
502 SPRAWOZDANIA

DOI: 10.15290/bb.2018.10.39

Навуковы круглы стол “Чалавек. Асоба. Творца”
прысвечаны памяцi прафесара Iгара Жука

Гродна, 20 чэрвеня 2018 г.

Выдатны беларускi лiтаратуразнауца, прафесар Iгар Васiльевiч Жук
(1957–2017) iмклiва адышоу у вечнасць напрыканцы свайго юбiлейнага чэрве-
ня. Ëн паспеу шмат зрабiць i сказаць, але ж колькi яшчэ меу агарнуць як дзе-
ля свайго далейшага чалавечага здзяйснення, так i дабра паспалiтага, нашага
агульнага сцвярджэння у спаконным, iсным... Ужо з нейкага высокага паверху
вечнасцi спазiрау ëн на прэзентацыю плëну свайго шматгадовага асэнсавання
тэмы i матыву беларускага шляху у паэтычнай спадчыне Янкi Купалы i Якуба
Коласа – кнiгi “Прыхiнуцца да крынiцы”, што адбылася падчас Мiжнароднай
скарынаускай канферэнцыi, прысвечанай 500-годдзю беларускага кнiгадрука-
вання у Навуковай бiблiятэцы Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi
Купалы 28 кастрычнiка 2017 года. Нельга не згадаць, як iнтэлiгентна, з усве-
дамленнем ролi I. Жука як вучонага i выкладчыка, з кранальнай павагай да
пачуццяу прысутных родных правëу прэзентацыю малодшы калега прафесара
дырэктар Бiблiятэкi Мiкалай Грынько.

Вось i напачатку прадугледжвалася, што Круглы стол будзе мець мiж-
народны характар i у яго арганiзацыi разам з Навуковай бiблiятэкай, Кафед-
рай беларускай фiлалогii ГрДУ прымуць удзел Кафедра iнтэрдысцыплiнарных
i параунальных даследаванняу “Усход–Захад” i Кафедра беларускай фiлалогii
Унiверсiтэта у Беластоку.Планавалася праца па наступных праблемах: “Наву-
ковая спадчына прафесара I.В. Жука i сучаснае лiтаратуразнауства; Творчая
iндывiдуальнасць прафесара; Шматграннасць асобы I.В. Жука; Навука у го-
нар доктара фiлалагiчных навук, прафесара Iгара Жука”. Гэтыя параметры
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уласна i вызначылi тэматычную амплiтуду Стала, з тым, што канчаткова
у якасцi арганiзатара выступiу фiлалагiчны факультэт ГрДУ.

З уступным словам да удзельнiкау Навуковага круглага стала звярнулiся
дэкан фiлалагiчнага факультэта I.С. Лiсоуская, загадчык кафедры беларускай
фiлалогii А.С. Садоуская, былыя загадчыкi кафедры беларускай лiтаратуры
Д.М. Лебядзевiч i А.Э. Сабуць. Ва унiсон прагучау зачытаны зварот да пры-
сутных дэкана фiлалагiчнага факультэта Унiверсiтэта у Беластоку прафесара
Яраслава Лаускага, якi, у прыватнасцi, падкрэслiу, што успамiнае прафесара
Жука jako wspaniałego, uśmiechniętego człowieka, wybitnego naukowca, filologa,
szczerego Białorusina, pilęgnuącego swój język narodowy i pamięć własnej kultu-
ry. (...) Trudno zapomnieć swobodę, z jaką Profesor czytał swe teksty, zawsze jakby
osobiście, “ostatecznie” zaangażowany w referowane problemy. Jeszcze większe wra-
żenie na mnie, na polskich uczestnikach naszych wspólnych od tylu lat organizowa-
nych Konferencji naukowych robiły dyskusje z udziałem Pana Profesora – wielkiego
erudyty, znakomitego komparatysty, obdarzonego jakąś niezwykłą głębią spojrzenia
na tekst literacki, ale i na procesy historyczne, społeczne. Ta głębia pozwalała mu
przenikliwie, ale i bez iluzji, czytać teksty oraz procesy zachodzące w życiu i świecie
wokół tekstów. Profesor Żuk, tak jak Go rozumiałem, kochał klasykę białoruskiej
literatury, ale też wielkie teksty literatury światowej, w tym polskiej, rosyjskiej, ale
i zachodnioeuropejskiej.
Raz jeszcze powtórzę to, co mówiłem już publicznie w Grodnie – widziałem

w Nim, w prof. Żuku, i widzę dotąd intelektualistę europejskiego i światowego for-
matu.

Прафесар С.П. Мусiенка у выступленнi “Игорь Васильевич Жук – про-
фессор, человек, учитель, мыслитель... ” стварыла выразны партрэт неар-
дынарнай Асобы. Трыццаць пяць гадоу прапрацавау I. Жук у Гродзен-
скiм дзяржауным унiверсiтэце, прайшоушы шлях ад асiстэнта да прафеса-
ра. У 1991–1995 гадах быу спачатку дэканам факультэта беларускай фiлало-
гii i культуры, а пасля дэканам факультэта беларускай фiлалогii. Гэты пе-
рыяд С.П. Мусiенка з поуным правам назвала залатым векам фiлалогii як
у галiне навукi, так i дыдактыкi, i мiжнароднага супрацоунiцтва. На жаль,
перыяд адраджэння беларусчыны не задоужыуся, што, зразумела, стала аса-
бiстай драмай для I.Жука. Колькi сiл самаахвярна было укладзена iм у адмi-
нiстрацыйную працу! Вядома, асаблiвую увагу звярнула Спадарыня прафесар
на навуковыя пошукi i здабыткi I. Жука.

“Iгар Жук: штрыхi да партрэта вучонага i чалавека” назвау сваë вы-
ступленне прафесар Алесь Бельскi з Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта,
засяродзiушыся на асэнсаваннi доктарскай дысертацыйнай працы I. Жука,
паглыбiушыся ва уласныя сяброускiя адносiны калег-сяброу па лiтаратура-
знаучым цэху. I як не пагадзiцца з заключнымi словамi А. Бельскага: Пафа-
сам дзейнасцi гродзенскi фiлолаг, педагог i пiсьменнiк увасабляу сабой яскра-
вы нацыянальны характар беларуса-патрыëта. Iгар Васiльевiч меу шчырае
i палымянае беларускае сэрца, а найважнейшы лейтматыу яго жыцця – сум-
леннае i высакароднае служэнне iдэi нацыянальнага адраджэння.

Прафесар Аляксей Пяткевiч таксама звярнууся у сваiм выступленнi “Асо-
ба у лiтаратуразнаустве” да навуковых зацiкауленняу I. Жука, узгадау
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некалькi цiкавых момантау з шматгадовых прыязных адносiн, як, напрыклад,
наведванне Коласаускiх родных мясцiн...

Тое, што пасля заканчэння сталiчнай аспiрантуры I. Жук назаусëды
аказауся у Гродне, зразумела, у значнай ступенi абумовiла яго зацiкауленасць
памежжам, што выявiлася як у непасрэдных навуковых i таварыскiх кантак-
тах, пра якiя згадвау прафесар Я. Лаускi, так i у асэнсаваннi культурна-лiтара-
турных працэсау на Беласточчыне. Гэтаму даследчыцкаму аспекту быу пры-
свечаны даклад Галiны Тварановiч “Навуковая спадчына Iгара Жука з бела-
стоцкай перспектывы”.

“Навуковыя iдэi I.В. Жука (рытмiчны iнстынкт, коланавая сiметрыя)
у праекцыi на шматмоуную кнiжную культуру Беларусi XVI ст.” – так вы-
значыла тэму свайго выступлення прафесар Жанна Некрашэвiч-Кароткая
з Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта, звярнуушы галоуную увагу на “Бi-
блiю” Францыска Скарыны. Разважаючы аб спецыфiцы кнiжнай культуры
усходнеславянскага першадрукара, яна спынiлася на канцэпцыi рытмастылi-
стыкi аба метрадынамiкi, над якою I. Жук працавау доугi час.

З успамiнамi у вянок памяцi Iгара Жука выступiлi яго былыя студэн-
ты-магiстранты, аспiранты: Святлана Барысiк, Мiхаiл Пажарыцкi, Святлана
Тарасава, Павел Ушкевiч. Кранальнае уражанне зрабiу на прысутных вiдэа-
ролiк “Мне бацькаушчынаю цэлы свет...”, у якiм прагучау голас-запавет Iгара
Васiльевiча быць ахоунiкамi нацыянальнай культуры (А. Сабуць). У выканан-
нi калегау Р.К. Казлоускага, А.Э. Сабуць, С.М. Тарасавай прагучалi любiмыя
радкi I.Жука з паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”. У Свята-Пакроускiм Ка-
федральным Саборы была адпраулена заупакойная лiцiя, пасля якой удзельнiкi
Круглага стала разам з жонкай Iгара Васiльевiча Валянцiнай Жук адведалi
месца вечнага яго супачыну на цiхiх могiлках вëскi Гожа паблiзу Гродна.

Трэба згадаць на заканчэнне, што ужо пабачыу свет чарговы зборнiк “Фi-
лалагiчнае краязнауства Гродзеншчыны: матэрыялы i даследаваннi” (Гродна:
ГрДУ, 2018), прысвечаны памяцi I.В. Жука, значную частку якога займаюць
артыкулы, успамiны пра жыццë, навукова-педагагiчную дзейнасць прафесара,
а таксама артыкулы, напiсаныя у яго гонар.
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