Викладачі і колеги з Ніжина про ювіляра

Ч ЕРНЯК Н. М.
Усе починалося в Ніжинському училищі культури. Тоді не було ще в Чернігові
музичного училища, а 1960 року відкрили чотирирічне училище культури, культосвітнє
училище, я вступила того ж року, Володимир Іванович 1961-го, а мій майбутній чоловік 1962-го. Ми всі були повоєнними дітьми, позбавлені багато чого. Згадую, як ми
зачитували ті книжечки. У нас не було зошитів, ми не знали чернеток, бо не вистачало паперу, були тільки чистовики, а все розв’язували на газетах.
Я була вже на другому курсі, а Володимир Іванович на першому. Його завжди
відзначали на дошці пошани, він отримував підвищену стипендію. Пам’ятаю, одна
студентка не вивчила хорові партії. Де чув ці партії Володимир, не знаю, але доки
вона в коридорі щось там підспівувала, він чистісінько проспівав її хорову партію.
Він із моїм майбутнім чоловіком жив в одній кімнаті гуртожитку. Їхню кімнату
за всіх перевірок визнавали найкращою, і за зразковий стан поставили в кімнаті піаніно. О шостій ранку хлопців уже немає в гуртожитку, і я з ними. Ми захоплювали аудиторію, хто швидше. Дві години, до восьмої ранку, працювали за фортепіано. Володимир
Іванович дуже добре грав, виконував прелюдію С. Рахманінова, твори Й.-С. Баха.
Закінчивши училище, він вступив до Харківського інституту культури з дуже солідною програмою.
У книгах пишуть: Бог – то любов. Любов – це не те, що ти отримуєш, а те, що
віддаєш. Володимир Іванович усе віддає людям. Так і Сергій Сергійович Коновалов,
кардіолог, наш земляк із Прилук, який тепер працює в Санкт-Петербурзі, пише
у своїй книзі: «Тот, кто даёт – тот получает»1. Такий і наш Володимир Іванович.
Більше б таких людей, то й життя було б краще!
Він дуже турбувався, щоб у Хорошу Озері відбудували храм, давав для цього
кошти. На його відкриття брав із Києва хор і хор ніжинського наставника всіх церков
отця Євгенія, а також подарував храму дуже цінну ікону.
Володимир Іванович завжди приїздить на поминальні дні, буває з усіма на
кладовищі, а коли співає церковний хор, він коло них іде і співає разом із ними. Він
знає усі ці пісні.

Г УСЕЙНОВА Л. В.
Хочу додати, що дуже пишаюся співпрацею з Володимиром Івановичем. Сподіваюся, що вона триватиме, дуже приємно працювати і спілкуватися з ним, навчитися від нього можна багато чому.
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