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Слово до читача 
 

Кобзарі – особливі люди. Вони сягають корінням аж в 
часи Київської Русі. Їх світ – це потаємний світ 
кобзарського духу, царство інформації, цілі пласти 
культури. 

 
Одним із представників кобзарів був наш земляк, 

уродженець с. Хмелиськ Михайло Миколайович Баран. 
Бандурист, художник, поет, заслужений працівник 
культури України, відмінник народної освіти, він усе своє 
життя дбав про те, щоб не занепала українська пісня і 
дума, щоб відродились пам’ятки культури. 

 
Цього року Михайлу Барану виповнилось би 85 років. 

Нажаль, не судилось йому дожити до цих днів, та пам'ять 
про нього жива і буде завжди жити як голос вічної 
бандури. 
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Життя і діяльність Михайла Барана 
 

Підволочиська земля благодатна на таланти. А між 
ними, дивносяйною зіркою першої величини було і є ім`я 
бандуриста, культурно-просвітницького діяча, невтомного 
Оратая на національній ниві – Михайла Барана. 

 
Народився він 3 березня 1928 року в селі Хмелиська, 

тоді Скалатського повіту на Тернопільщині (нині 
Підволочиський район Тернопільської області) у свідомій 
українській просвітянській родині, яка активно 
включилася у вир визвольних змагань за Незалежність 
України. Батько Михайла – Микола Баран був членом 
«Просвіти», січовим стрільцем, вояком Української 
Галицької Армії, за що його переслідували. Зазнав 
постійних обшуків, штрафів, арештів від польських, 
німецьких та радянських окупантів. Перебував у підпіллі. 
У 1949 році його заарештували і засудили на 10 років 
каторги. Відбув 7 років в ув’язненні, повернувшись, 
незабаром помер.  

 
    Старший брат Михайла – Григорій очолював 

«Просвіту» у рідному селі Хмелиська. За участь в ОУН 
польські окупанти заарештували його. У 1941 році 
енкаведисти замордували його у Тернопільській тюрмі. 

 
Брат – Степан у 1941 році засуджений до 10 років 

позбавлення волі і відправлений на заслання в місто 
Комсомольськ на Амурі. Після закінчення терміну 
ув’язнення згодом знов потрапив до рук катів. Цього разу 
Степана засудили до розстрілу. В очікуванні вироку він не 
мав права переписки і спілкування. Через невеликий  
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проміжок часу вирок замінили на 25 років концтабору, де 
його мордували 17 років. В 1971 році від серцевого нападу 
він помер. 
 

Третій брат – Василь (1921-1944) мабуть був у 
заарештували гітлерівці. Тюремною камерою були замкові 
стіни м.Золочева. Через кілька років завдяки проханням 
Митрополита Андрея Шептицького, його було відпущено. 
А восени 1944 року його заарештовано радянськими 
НКВДистами і 26 листопада 1944 року розстріляно без 
жодних звинувачень у м. Чорткові. 
 

Два роки перебувала під слідством мати Софія, а 
сестри, Ганна і Стефа, як і юний Михайло увесь час були 
під суворим переслідуванням. 

 
Отже, постійні переслідування сім’ ї  і трагічна доля 

родини значною мірою впливали на розвиток та погляди 
Михайла.  

 
Дитинство і юність він провів у с.Жеребки 

Підволочиського району а з 1944 року у м. Львові. 
 
Юнак від природи був щедро обдарований, 

захоплювався прекрасним. Кожен вид мистецтва цікавив 
хлопця і мав хист його опанувати. 

 
Непокоїли Михайла секрети малярства. З 1945 р. брав 

уроки живопису у Р.Хробака та Р.Чистоганова. Згодом 
почав малювати портрети: Т.Шевченка, Маркіяна 
Шашкевича, І.Франка, Б.Хмельницького. Робив вдалі копії 
зкартин відомих митців, малював і власні етюди. У 1960  
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році, тайком від НКВДистів, протягом літа та осені 
реставрував церкву Покрови у с. Підгайчиках 
Золочівського району на Львівщині. Відновив 90 ікон і 32 
візерунки. Задумом його було вималювати церкву в 
українській манері, який він і втілив у своїй праці. Саме 
Апостоли – Св. Володимир та Св. Ольга, ангели – 
зображені художником з елементами української 
вишивки, а внутрішні стіни розмальовані українськими 
візерунками. Цікавим є й те, що на хорах на одній з ікон 
зображені ангели навколо Матері Божої, які співають 
хвалебні рецитації у супроводі бандури. Майже кожна з  
ікон, у тому числі і Євангелісти, виконаних майстром, 
мають обрамлення з національним візерунком. 
 

Надзвичайно великою є і літературна спадщина 
Михайла Барана. Це поезії, пісні, прозові твори, есе. Він є 
автором випуску книжки "Щедрінь”, в якій зафіксовано 
його хист – поета, піснетворця та композитора. 

 
Ще до малярства юнак оволодів грою на скрипці, 

гітарі, а з 1958 р. захопився бандурою. Гри на ній та теорії 
музики вчився у композитора-пісняра В.Листопада, 
спілкувався з уславленими кобзарями, як Євген 
Адамцевич та ін. Щоб поповнити багаж знань у царині 
теорії мистецтва, після служби у радянській армії (1949-
53) Михайло п’ять разів успішно складав екзамени до 
Львівського державного університету ім. І.Франка (тепер 
Львівський Національний університет ім. І.Франка). 
Однак його, репресованого, не приймали. Довелося 
захопитися за нижчі планки науки. У 1969 р. закінчує 
Львівське культурно-освітнє училище і здобуває 
кваліфікацією – керівник оркестру народних інструментів.  
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В 1979 році закінчує Дрогобицький державний 
педагогічний інститут ім. І. Франка, отримавши диплом 
вчителя музики та співів. 
 

Рік 1962 – особлива дата у творчій біографії мистця. З 
цього часу при трудових колективах він створює ансамблі, 
капели бандуристів і керує ними. Навчав співу і гри на 
бандурі учнів львівських профтехучилищ, створивши з 
них мішаний ансамбль бандуристів «Діброва». Цей 
колектив згодом налічує до 50 учасників, став капелою. За 
таким принципом у різний час створим мистецькі 
колективи, а саме: «Троянда», гурт дівчат-трудівниць 
«Зірниця», дитячий «Тополинка», «Вишиванка», «Калина»  
з жінок – викладачів кооперативного технікуму, «Срібні 
струни» - з колгоспників, «Нива» - у с. Пнікуті. Чоловічий 
хор науковців «Жайвір», чоловічий квартет «Ясени» з 
викладачів кооперативного технікуму. 

 
Михайло Баран був взірцевим сім’янином. З 

дружиною Софією він виховав двох синів – Ореста і 
Тараса. Його діти постійно перебували в творчій 
домашній лабораторії, яку створював митець та великий 
поціновувач усього українського. І тому не дивно, що вже 
з 1964 року вперше зазвучало сімейне тріо «Жайвори» у 
складі батька Михайла та синів Ореста і Тараса.  

 
Михайло Баран це багатогранна творча особистість, 

яка обрала своїм життєвим кредо українське мистецтво.  
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Мабуть, найбільше митець закарбувався в пам’яті 
людей як бандурист-кобзар та музикант. Його музична 
спадщина є дуже багатою та різноманітною. 

 
Музично-виконавська діяльність Михайла Барана не 

замикалася лише на концертній практиці. Він був одним з 
найактивніших діячів музичного життя не тільки 
Львівщини, але й цілої України. Він організовує 
Шевченківські вечори і бере в них Участь. На Львівщині, 
Тернопільщині, Закарпатті, Гуцульщині, Буковині, Волині, 
Київщині, Черкащині; у зарубіжжі – Москві, Вашингтоні, 
Нью-Йорку, Філадельфії, у містах Канади, Австралії, 
Чехії, Словаччини, Польщі. 

 
У ювілейні роковини Т.Шевченка маестро виступав У 

Тернополі, Токах і Новому Селі Підволочиського району 
Тернопільської області, Києві, Каневі, Москві. 

 
Здобувши світове визнання у 1988 році йому присвоїли 

заслуженого працівника культури України. 
 
У репертуарі М.Барана – народні думи, понад 200 

пісень різних жанрів та 30 пісень на слова Шевченка. 
 
Намалював понад 20 портретів народного Кобзаря, 

скульптурні портрети теж під силу митцю. Їх створив 
більше 20-ти. 

 
Помер 15 січня 2004 року у м. Львів. 
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Молитви сім`ї Михайла Барана 
 

Всевишній Царю наш Небесний, 
Молитву щиру цю прийми 
І рідний край наш, край воскреслий 
Святим знаменням осіни. 
Батькам, мамам, братам бездольним, 
Кого прийняв до себе Ти, 
Гріхи їх вольні і невольні, 
Своєю ласкою прости. 
І вислухай молитви їхні, 
Вони ж помоляться разом, 
Щоб Україна вічно квітла, 
Твоїм огорнена теплом. 
Батьки, мами, брати і сестри, 
Які у вічність одійшли, 
Молітеся, щоб щедрі весни 
Вовіки-вік в наш край прийшли. 
 

* * *   
      Всемогутній Господи, благослови наш народ, нашу 
Україну, віру, незалежність та волю! Хай твоя ласка осіняє 
наше сьогодення та прийдешнє майбуття — наше 
покоління святою правдою і вірою, любов’ю, згодою та 
мудрістю, здоровим духом і тілом, силою, снагою, 
стійкістю і несхибністю і сьогодні, і завтра, і в Галактиці 
століть. 
      Не допусти, Господи, до руїни нашої віри, мови та 
культури.  Благослови, Господи, наші родини, сім’ ї, дітей, 
внуків і прийдешні покоління здоров’ям та благовістом,  
добрими вчинками, гарною наукою, щасливими дорогами 
та проживанням на рідній землі в ім’я Твоє, Боже!  
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