Шануймося! Бо ми того варті!
За різноманітним калейдоскопом цікавих подій, які відбулися протягом
останнього часу в нашому місті та районі, ми дещо припізнилися з розповіддю про
одну з них - презентацію книжки Віктора Куца «Шануймося», організовану
працівниками центральної районної бібліотеки. На цей захід прийшли освітяни,
студенти, місцеві літератори, шанувальники оригінальної творчості автора ,його
друзів та рідні.
Ведучій презентації Людмилі Яковишиній було про що розказати присутнім,
адже книга, пропонована їх увазі - унікальна. Це родовідна пам'ятка дослідника, який
протягом кількох десятиліть збирав картотеку своєї родини і упорядковував її. Віктор
Куц, наголосила ведуча, вважає, що кожна людина має знати хоча 6-7 поколінь своїх
предків, не рахуючи братів і сестер.Надзвичайно цікаве ще одне твердження автора: якщо
за 100 років змінюється 4 покоління, за 200 - 8, то за 500 років кожен з нас має півмільйона родичів, що наштовхує на думку, що від Адама всі люди на Землі - рідня.
На жаль, вони далеко не завжди поводяться по-родинному.
З великою увагою вислухали присутні розповідь Віктора Куца про його
багатолітні дослідження історії власної родини. Він рекомендує всім, хто виявить бажання
взяти з нього приклад і піти його дорогою, використати
створену ним анкету члена роду і все записувати, бо, на жаль, інформація ' швидко
забувається. Особливо цікаві роздуми дослідника про безкінечність родоводу. Він
пишається тим, що його власні предки і предки його дружинні- козацького роду, а отаман
«Поліської Січі» Тарас Бульба-Боровець далекий родич по материній лінії. В. Куц з
гордістю розповідає у книзі про нагороди своїх дідів, батька, дядьків. Занурення в минуле
- це пізнання себе. Людина, яка опирається на знання, мудрість, досвід предків,
впевненіше крокує своєю життєвою дорогою, знаючи свій рід, їй легше збагнути власне
призначення у світі.
З великим душевним замилуванням пише пан Віктор і про своїх родичівсучасників, не приховуючи, що найціннішим скарбом сім'ї є дочка Куц Іванна, якій,
власне і присвячена книга, її сини Ігор та Роман. Ще один розділ книги присвячений
родоводу дружини автора Алли Куц. Зацікавлять читачів і його спогади про бурхливі
події національного відродження в Березному, зустрічі з відомими особистостями.
Словом, ця родовідна пам'ятка виходить далеко за межі одного роду, переповісти її зміст
просто неможливо. А от прочитати варто. На цьому наголошували у своїх виступах
депутат обласної ради Тетяна Воронко, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці
ПЦУ Назарій Момотюк, громадський діяч Богдан Дідич та інші шанувальники
дослідницької творочості пана Віктора.
На закінчення презентації його ведуча Людмила Яковишина від імені працівників
центральної бібліотечної системи привітала автора з творчим успіхом і висловила
впевненість в тому, що він ще не раз порадує своїх шанувальників новими книгами.
Надія ЯРМОЛЮК.

