ПРЕС-РЕЛІЗ
Державний архів Чернівецької області
Виставка до 180-ї річниці від народження
видатного буковинського просвітителя, педагога, поета, композитора
та громадського діяча Сидора Воробкевича
05 травня 2016 р. в приміщенні Державного архіву Чернівецької
області (м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 20-А) буде відкрито документальну
виставку до 180-ї річниці від народження видатного буковинського
просвітителя, педагога, поета, композитора та громадського діяча Сидора
Воробкевича.
На виставці будуть експонуватися документи архівних фондів
Буковинської крайової управи, Крайової шкільної ради Буковини, Книг актів
цивільного стану (метричних книг) нинішньої Чернівецької області та
друковані матеріали науково-довідкової бібліотеки держархіву Чернівецької
області за 1866 – 1946 рр., що висвітлюють життєвий і творчий шлях Сидора
Воробкевича.
Серед документів виставки – листування Буковинської православної
консисторії з Буковинською крайовою управою щодо призначення
мистецької стипендії священику Сидору Воробкевичу, актовий запис про
смерть професора хорального співу Сидора Воробкевича у віці 67 років,
занесений в метричну книгу запису актів про смерть громадян православного
віровизнання церкви Св. Параскеви м. Чернівці. На виставці зокрема
представлена рецензія професора Сидора Воробкевича на молитовник для
православних українців, укладений професором релігії Калістратом Кока, а
також публікації та повідомлення періодичної преси про С. Воробкевича,
опубліковані поетичні та музичні твори С. Воробкевича.
Довідка:
Сидір Воробкевич – просвітитель, громадський діяч, педагог, поет і
єдиний український композитор на Буковині другої половини ХІХ ст.
Народився 5 травня 1836 року в м.Чернівці. Освіту здобув у гімназії та
духовній семінарії м. Чернівці. З 1861 по 1867 рр. працював священиком,
збирав український та румунський фольклор. У 1868 р. навчався у Віденській
консерваторії, здобув диплом вчителя музики, викладав хоральний спів у
православній духовній семінарії м. Чернівці. З 1863 р. систематично
публікувався у періодичних виданнях Буковини і Галичини. Автор понад
тисячі віршів, поем і балад, оповідань, повістей ("Нерон", "Клеопатра" та
ін.), історичних драм ("Князь Василько Ростиславович", "Гетьман Петро
Сагайдачний", "Іван Мазепа"), 18 оригінальних драм і оперет, понад 400
творів для хору, 40 романсів, 20 дуетів і квартетів, близько 40 літургій,
псалмів, посібників зі співу.
Як громадський діяч, брав активну участь у діяльності чернівецького
суспільно-культурного товариства "Руська бесіда", яке займалося питанням

піднесення рівня народної освіти, розвитком національної культури. В 1880
році був обраний головою цього товариства. Помер 19 вересня 1903 р.
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