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Іван Сусанін (однойменна опера Глінки). 



Творча біографія Бориса Романовича Гмирі склалася незви-
чайно. Лише в 33-річному віці він вперше виступив на оперній 
сцені. Здебільшого до діяльності співака готуються змалку. А 
Гмиря прийшов до консерваторії вже дорослою людиною, сту-
дентом I V курсу інституту. 

Б. Гмиря, син бідняка-каменяра з Лебедина на Харківщині, 
почав працювати одинадцятирічним хлопчиком. Уся його освіта 
на той час — церковно-приходська школа. Більше вчиться не 
було змоги. 

Він працював і вантажником у Севастопольському порту, і 
кочегаром та матросом на паровій шхуні «Павел», а згодом — у 
профспілці робітників землі і лісу. 

Лише 1927 р. Гмиря, якому було вже двадцять чотири роки, 
вступає на робітфак, а закінчивши його — до Харківського 
інженерно-будівельного інституту. 

Весняними і літніми вечорами, працюючи над курсовими 
проектами, студенти любили поспівати в короткі години відпо-
чинку. Серед молодих голосів особливо виділявся бас Гмирі. 

Все більше приваблював його спів. Н а вечірках, що їх вла-
штовувала молодь, або з товаришами на робітфаці та в інсти-
туті Б. Гмиря завжди був заспівувачем і регентом, але нот він 
не знав. Н е раз казали йому товариші: 

— Т и б ноти вивчив. 
Нарешті любов до пісні і вплив товаришів перемогли — Гми-

ря пішов до консерваторії. Професор П . В. Голубєв, послухавши 
його, порадив учитись, сказав, що голосовий матеріал — профе-
сіональний. 

Гмиря почав відвідувати консерваторію, продовжуючи на-
вчання в інституті. Вища математика змінюється сольфеджіо, 
вокалізи — креслярською дошкою. 1934 року він відмінно захис-
тив дипломний проект і був рекомендований до аспірантури при 
Харківському науково-дослідному інституті споруд. Проте 
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Гремін. «Євгеній Онєгін» Чайковського. 

любов до мистецтва перемогла — в 1935 році Гмиря залишає ро-
боту в інституті і цілком віддається музиці. 

У 1939 році відбувся перший серйозний екзамен уже не пе-
ред консерваторськими викладачами, а перед жюрі Всесоюзного 
конкурсу вокалістів, куди тільки як виняток допускались студен-
ти п'ятих курсів консерваторії. Талант і напружена праця і тут 
забезпечили співакові перемогу. Він був удостоєний другої пре-
мії і почесного звання лауреата Всесоюзного конкурсу вокалістів. 



Мефістофель. «Фауст» Гуно. 

Восени 1939 року в студії Харківської консерваторії Гмиря 
захищає свій другий диплом — співака. Він виконує партію 
Бориса Годунова з однойменної опери Мусоргського. 

Н е тільки тему страждання і душевної муки Годунова роз-
криває у своєму виконанні артист, але й насамперед — тему 
трагічної самотності царя, чужого і ворожого народу, а тому 
приреченого на загибель. 
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Борис Годунов (однойменна опера Мусоргського). 



Тяжко, як камінні, падають слова передсмертного монолога 
Бориса: 
«Прощай, мій син... умираю». Здається, змінюється навіть тембр 
голосу артиста, який відтворює не тільки скорботу, а й агонію 
Бориса Годунова. 

У подальшому Гмиря багато разів співав партію Бориса 
Годунова, і кожен раз з новим піднесенням . Це одна з найбільш 
улюблених його партій. 

Працювати в театрі Б. Гмиря почав ще з 1936 року, будучи 
студентом другого курсу консерваторії. Він дебютував на сцені 
Харківського театру опери та балету в партії Султана в опері 
Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм». 

1939 року молодого співака наказом Українського комітету в 
справах мистецтв переводять у Київський оперний театр. Тут на 
всю широчінь розгорнулась велика творча робота Гмирі. 

Коли він вперше виступив на київській сцені, стало ясно, що 
в музичному житті столиці з'явився новий, видатний і своєрід-
ний талант. Слухачів приваблював не тільки прекрасний голос 
(високий бас), а насамперед — глибоке проникнення в зміст му-
зичного твору, внутрішня сила, благородна манера виконання. 

Сцена з вистави «Борис Годунов» Мусоргського. 



ІДар Салтан. «Казка про царя 
Салтана» Римського-Корсакова. 

Тепер оперний репертуар Гмирі складається з тридцяти чо-
тирьох партій, а концертний налічує понад триста творів. 

Одною з перших робіт Б. Гмирі в Київському театрі була 
партія Сусаніна в опері Глінки «Іван Сусанін». Гмиря створив 
музикально-сценічний образ великої глибини, розкрив мужність 
і моральну красу простої людини, полум'яного патріота. Вся 
роль, особливо сцена в лісі, це приклад творчого ставлення до 
музики геніального композитора. Гмиря натхненно передає роз-
думи Сусаніна про життя, прощання з близькими, тверду віру 
в загибель ворогів, його мужню перемогу над скорботою і стра-
хом смерті. Смерть не страшна, коли прийняти її за благо наро-
ду, за рідну землю. 

Велика творча удача Б. Гмирі — партія Максима Кривоноса 
в опеоі К . Данькевича «Богдан Хмельницький». 

1648—1654 роки—героїчні часи в історії України. Народне 
повстання привело до здійснення віковічної мрії українського на-
роду — до возз'єднаний з великим братнім народом Росії. Чи не 



Сцена з вистави «Князь Ігор» Бородіна. 

одним з найулюбленіших народних ватажків у цій боротьбі був 
легендарний герой Максим Кривоніс. Суворий воїн, який не міг 
сміятись, коли плакала вся Україна,— це був концентрований 
вираз ненависті народної маси до загарбницької польської шлях-
ти і українських феодалів. 

Перша арія-розповідь Кривоноса «Тяжко, друзі, все пові-
сти...», його звернення до кобзарів, речитатив і арія в третій дії 
належать до кращих місць опери. Тут широко використана му-
зика чудових українських пісень і дум. З великою майстерністю 
і теплотою звучить арія Кривоноса «Я в щире серце вірив», з 
якою він звертається до невинно засудженого Богуна. Цей гли-
боко драматичний епізод у виконанні Б. Р. Гмирі вражає вираз-
ністю вокальної декламації. 

Створений Гмирею образ суворого воїна, відважної людини з 
великим і чистим серцем — яскравий і переконливий. Талановита 
емоціональна сценічна гра поєднується з бездоганним співом. 

Точне відтворення авторського задуму, правдиве втілення 
художніх образів, вміння досягти повного злиття слів і музики, 



вокальна майстерність — ось що висунуло Б. Гмирю в число 
кращих радянських співаків. 

Коли Київський театр опери та балету готував постановку 
«Руслана і Людмили» М . Глінки, Борисові Романовичу доручи-
ли відповідальну і складну партію Руслана. 

Мужній образ російського богатиря знайшов надзвичайно 
вдале втілення. Основна увага артиста зосереджена на розкрит-
ті вольових рис, героїчного характеру Руслана, але поряд з тим 
Гмиря відтворює і його лірико-філософські роздуми та почуття 
ніжного кохання до Людмили. Виконання всієї партії позначене 
тонкою музикальністю, багатством відтінків. Відчурається вели-
кий художній смак митця. Особливе враження справляє на гля-
дачів арія з другої дії опери: « О поле, поле! Х т о тебе усіяв мерт-
вими кістками?». 

В опері Ю . Мейтуса «Зоря над Двіною» Б. Гмиря створив 
образ Тихона Нестерова. Вистава оживляє перед глядачами не-
забутні картини 1918—1919 років. Н а молоду Радянську краї-
ну насувалися полчища ворогів з півдня і півночі, із заходу і схо-
ду, але народ, керований ленінською Комуністичною партією, 

Собакін. «Царева наречена» 
Римського-Корсакова. 



слан. «Руслан і Людмила» Глінки. 



рішуче став на захист молодої республіки і вийшов переможцем 
у нерівній боротьбі. 

Б. Гмиря був свідком усіх цих подій і, мабуть, саме тому він 
спромігся так переконливо показати ідейне зростання свого ге-
роя. Вдумливо, проникливо співає Б. Гмиря мелодійну пісню 
«На Двине, на матушке», як і всю партію в цілому. 

Великий життєвий досвід допомагає співакові проникати в 
авторський задум композитора, створювати правдиві образи. 

«На перший погляд може здатись, що моя робота і заняття в 
будівельному інституті не мають ніякого відношення до моєї те-
перішньої спеціальності, — каже Гмиря. — Але на ділі це не так. 
Шлях пролетаря дав мені знання життя, заняття наукою позна-
чились на формуванні логічного мислення. Все це дуже допома-
гає мені глибше розуміти і почувати мистецтво». 

Б. Гмиря одержує численні листи від слухачів, у яких вони 
запитують, в чому полягає «секрет» вражаючої сили його май-
стерності. 

Валько. «Молода гвардія» 
Мейтуса. 



Кривоніс. «Богдан Хмельницький» Данькевича. 



Сцена з вистави «Богдан Хмельницький» Данькевича. 

— Мій «секрет» дуже простий, — відповідає Б. Гмиря.— Все, 
що я роблю, я знаходжу в самій музиці. Справжній композитор 
пише кров'ю, а ми — виконавці, як шукачі золота, в поті лиця 
повинні відшукувати скарби, що криються в музиці, і розкривати 
їх для людей. Майстерний музичний твір — невичерпне джере-
ло. Він завжди живий і тому завжди новий. У ньому нема нічого 
випадкового. Думка композитора детально обміркована і точно 
виявлена. 

Гмиря видатний камерний співак і надає великого значення 
концертній діяльності. Для нього це важливий засіб спілкування 
з народом, а також добра школа виконавської майстерності. 

— Концертна діяльність допомагає мені в роботі над оперним 
репертуаром, — каже Борис Романович. — Позбавлений у кон-
церті сценічного костюма, рухів, усіх допоміжних атрибутів сце-
ни, я навчився знаходити виразні барви для створення музично-
го образу тільки голосом, мімікою і чуттям. 

^ репертуарі співака — твори вітчизняних і зарубіжних ком-
позиторів, українські й російські народні пісні. 



Концерти Б. Гмирі з великим успіхом проходять у багатьох 
містах Радянського Союзу і за кордоном — у Болгарії, Китаї, 
Чехословаччині, Польщі. 

Незабутніми були зустрічі з китайськими слухачами. Мова 
музики виявилася такою зрозумілою, що більшість виконуваних 
творів не доводилось навіть перекладати. Професор Ін Са-пен 
писав у газеті «Пекінжібао»: «Хоч ми і не знаємо російської 
мови, але зміст творів нам зрозумілий. Мистецтво співака об єд-
нує почуття, які він виражає, з почуттями публіки. Ми відчуває-
мо його серце». 

Особливо палко сприймали китайські слухачі твори, перейня-
ті пафосом визвольної боротьби, як от арія Сусаніна, арія Оста-
па з «Тараса Бульби» Лисенка, арія Максима Кривоноса з опе-
ри «Богдан Хмельницький». Н а прохання публіки доводилось 
багато разів виконувати «Реве та стогне Дніпр широкий». Коли 
співак запитав, чому саме ця пісня справила таке таке враження, 
йому відповіли: «Ця пісня образно і барвисто передає не тільки 
красу вашого краю, а й поетичну душу українського народу, 
злиту воєдино з чудовою природою України». 

Під час виступів Б. Гмирі в Софії газети писали: «1936 року 
в Софії виступав Шаляпін. З того часу виступи Б. Гмирі — най-
більш пам'ятна подія в музичному житті нашої столиці за остан-
ні двадцять років». 

Борис Романович Гмиря — вихованець радянської вокальної 
школи, на озброєнні якої — творчий метод соціалістичного реа-
лізму. Його майстерність міцно зв'язана з кращими традиціями 
класичної музики і мистецтвом народного співу. В глибинах 
пісенної творчості народу Гмиря черпає свіжі барви для розучу-
ваних ним нових партій і концертних програм. 

Радянська влада високо оцінила майстерність митця — 
1951 року йому присвоєно було почесне звання народного ар-
тиста С Р С Р . В 1952 році за концертну діяльність Гмирі прису-
джено Сталінську премію другого ступеня. 

Серед багатьох реліквій, дорогих серцю артиста, є одна, яку 
особливо цінує Борис Романович — це фото В. Барсової. Валерія 
Володимирівна була головою жюрі Всесоюзного конкурсу вока-
лістів, на якому Гмирі присвоїли перше на його шляху митця 
почесне звання — лауреата конкурсу. Велика артистка написала 
тоді: «Талановитому моєму Лауреату з побажанням великого 
творчого шляху». Це побажання виконується в повній мірі. 
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