
 

 

 

 

 

 

 

                    

Сидір Воробкевич 
 

Відомий буковинський композитор, поет, громадський діяч 

 

Віхи життя та творчості 
Своїм багатогранним талантом Сидір Воробкевич залишив помітний 

слід у культурному житті Буковини.Народився він 5 травня 1836 року в 

Чернівцях у родині викладача філософії міського ліцею та духовної семінарії. 

Закінчивши духовну семінарію. Юнак деякий час працював у с. Давиденах 

Сторожинецького району.  В 1867 році він залишає церковний приход і 

повертається до Чернівців. Працює вчителем музики і співу у різних 

навчальних закладах. А наступного року, після відкриття у Чернівцях 

університету, отримавши професорське звання, починає викладати музику на 

богословському факультеті. 

Цей період особливо плідний на творчій ниві Сидора Воробкевича. Він 

друкує поезії, поеми. Пише декілька прозових творів, пробує себе у 

драматургії. У 1877 році видає альманах «Руська хата». Працюючи 

професором музики в університеті. Сидір Воробкевич водночас керував 

хорами, був одним із засновників товариства «Руська бесіда», а з 1884 року 

головою першого Руського літературного товариства, яке з його ініціативи 

було перейменовано на «Буковинський Боян». 

Як композитор він створив понад 600 різних за жанрами музичних 

творів. Тільки для хору ним написано 400 творів, серед них 250 – на власні 

тексти під псевдонімом Данило Млака. Популярними були його хорові твори 

на слова Т. Шевченка «Думи мої», «Гомоніла Україна», «Минають дні», 

«Огні горять» та інші. В його доробку – 26 музично-драматичних творів. Він 

створив також музику до 14 п’єс інших авторів.  

У зв’язку з недугою у 1901 році Сидір Воробкевич залишив роботу в 

університеті. Останні дні життя він провів у повній самотності. Помер 19 

вересня 1903 року. Похований на старому чернівецькому кладовищі. 
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