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Руська хата : буковинський альманах на рік 1877 / видав Данило
Млака [С. Воробкевич]. — Львів ; Чернівці : З друк. имени Шевченка, під
зарядомФр. Сарницького, 18 77. — 218 с.

«Руська хата» – перший український літературний альманах на
Буковині упорядкований та виданий С. Воробкевичем у 18 77 р. за
громадський кошт. Збірник мав загальноукраїнське значення, оскільки
містив твори письменників й етнографів з Буковини, Галичини та
Наддніпрянської України, що було прогресивним кроком в умовах
панування на західноукраїнських землях чужої мови та культури. Як
зазначив автор у передмові до видання «Нехай же альманах причинеться
до єдності літературної Буковини, Галичини та України».

«Руська хата» – продовжила традицію
видання альманахів-календарів на Буковині.
Зокрема у 18 8 5 р. був опублікований літературно-
художній і публіцистичний збірник «Буковинський
альманах», упорядкований на честь 10 -річного
ювілею заснування у Чернівцях українського
студентського товариства «Союз».



Літературна спадщина представників Буковини у альманаху
репрезентована поетичними творами Ю. Федьковича («Явір», «Де доля?»,«О
чом Дунай!»),С. Воробкевича («Мені однаково», «У степу», «Нечай» та ін), Г.
Воробкевича / Наум Шрам / («Думки», «Берестечко») та етнографічною
розвідкою І. Мартиновича «Храм на Буковинській Русі» (про традиції
церковних свят).



Творчу спадщину літераторів Галичини у виданні
представлено гуморескою в прозі А. Шанковського / криптонім
А.Ш. / «Споминка про недавну бувальщину» та поетичними
творами К.Устияновича («На зорях»,«Молитва»,«Думка»).



З творчого доробку майстрів художнього слова Наддніпрянської України у
збірнику опубліковано оповідання О. М. Куліш (псевдонім Ганна Барвінок)
«Чорт у кріпацтві» та «Трудящий шукає долю, а доля шукає трудящого»,
написані авторкою за мотивами реальних історій.



Також у альманаху вміщено праці з
творчого доробку П. Куліша. Це історична
розвідка «Галицька Русь в починах
козацько-шляхецької усобиці» про
становище Галичини в роки козацької
революції середини XVII століття. А також
лібрето «Хуторянка або співана хвала
молодої перед весільними гостями»



СИДІР ІВАНОВИЧ ВОРОБКЕВИЧ
(1836 –1903 ) – український письменник,
композитор, музично-культурний діяч,
православний священик, педагог, редактора
часописів Буковини, художник.

Народився С. І.Воробкевич 5 травня 18 3 6
року в Чернівцях, у родині протоієрея Івана,
викладача філософії та катехита місцевого
ліцею. Закінчив гімназію і духовну семінарію у
Чернівцях, Віденську консерваторію (18 6 9 ).
Висвячений на православного священика. Від
18 6 7 викладав спів у Чернівецькій духовній
семінарії та гімназії, з 18 75 – професор
богослов'я Чернівецького університету.

18 75 очолив «Руське літературне товариство», 18 76 – студентське
товариство «Союз», 18 77 – один із засновників і редакторів альманаху «Руська
хата», 18 8 4 – перший голова заснованого в Чернівцях «Руського літературно-
музичного товариства».

С. І. ВОРОБКЕВИЧ – ЗАСНОВНИК І РЕДАКТОР
АЛЬМАНАХА «РУСЬКА ХАТА» 



Свої літературні твори підписував різними псевдонімами – Данило Млака,
Данило Маковійчук, Морозенко, Сирота з Буковини, Іван Іванів з Кіцманя й
іншими, проте загальновідомим залишився як Данило Млака.

Сидір Воробкевич писав українською, німецькою і румунською мовами. У
літературному доробку письменника – вірші (у тому числі цикли поезій),
поеми, оповідання, повісті історичного, романтичного, реалістичного та
соціально-побутового жанрів, драматургія. Його найвідоміші твори: «Турецькі
бранці» (18 8 5 ), «Месть Чорногорця» (18 76 ), «Нечай» (18 6 8 ), «Петро
Сагайдачний» (18 8 4 ), «Кочубей і Мазепа» (18 9 1), «Блудний син», «Пан
мандатор», «Думки з Буковини» (18 6 3 ), «З нещасної Болгарії» (18 76 ), «Над
Прутом» (19 0 1). Написав 18 драм для театру «Руська бесіда». Повне зібрання
творів С.Воробкевича у 3 -х томах виходило друком упродовж 19 0 9 – 19 11 рр.



С. Воробкевич був одним із найпопулярніших письменників і композиторів
на Буковині та в Галичині. Найбільшою майстерністю відзначені його
ліричні та релігійно-патріотичні вірші, а такі як «Збудилась Русь», «Рідна
мова», «Руська піснь» стали хрестоматійними. Надзвичайною популярністю
користувалася його пісня-вірш «Мово рідна». До 19 3 9 р. її друкували в
букварях, читанках і співанках для школярів.. Після проголошення
Незалежності України цей вірш повернувся на сторінки дитячих книжок.



С. Воробкевич досліджував український музичний
фольклор. Результатом його багаторічної праці в галузі
вивчення буковинських народних пісень стала розвідка
«Наша народна пісня», завершена у 18 6 5 році. Письменник з
великою любов'ю та пієтизмом ставився до української
народної пісні, називав її «талісманом, що відкриває
таємницю минулого», закликав уважно вивчати її, бо це
«історія народу».

У композиторській спадщині С. Воробкевича
літургійні пісні й псалми, хорові твори, сольні пісні,
оперети. Серед музичних композицій 20 на слова Т.
Шевченка, понад 3 0 на вірші молдовського поета
Васіле Александрі, низка пісень на слова М.
Шашкевича,Ю.Федьковича, І.Франка. Написав музику
до 15 театральних вистав.

Поряд з композиторською та літературною діяльністю С.
Воробкевич багато сил віддавав музичній педагогіці. Сам складав та
публікував пісенники й невеличкі підручники з сольфеджіо, теорії
музики і гармонії для школи. Це були перші українські зразки
музично-педагогічної літератури на Буковині. У 18 70 р. в Чернівцях
вийшов друком перший збірник С. Воробкевича, призначений для
школярів, до якого увійшло 20 пісень. Діяч нерідко виступав із
лекціями про музику, писав науково-популярні статті на різні теми.
Наприкінці 70 -х років з'являється цикл його статей «Наші
композитори»



Помер С. Воробкевич 19 вересня 19 0 3 року. Похований на Руському цвинтарі
в Чернівцях разом із дружиною Леонтиною та донькою Вікторією.



Гусар Ю. «Минають дні», а його «огні
горять» [про Сидора Воробкевича] / Юхим
Гусар // Буковинське віче. — 20 13 . — 14
червня (№ 24 ). —С. 4 .

Гусар Ю. Жайворонок нової доби : [про Сидора Воробкевича] / Юхим
Гусар// Буковинське віче. —20 16 . —№ 16 . —28 квітня. —С. 3 .

•

Мельничук Б. Сидір Воробкевич у
художній літературі : до 18 0 -річчя від
народження видатного письменника й
композитора / Богдан Мельничук //
Буковинський журнал. — 20 16 . —№ 3 /4 .
—С. 8 8 —9 7.

МАТЕРІАЛИ ПРОЖИТТЄВИЙ
І ТВОРЧИЙШЛЯХ С. ВОРОБКЕВИЧА



Никоненко П. «Я русин, але при тім
правдивий буковинець» : [про Сидора
Воробкевича] / Петро Никоненко //
Буковина. — 20 16 . —№ 20 . — 13 травня.
—С. 4 .

Шилюк Л. Жайвір буковинської весни :
до 18 0 -річчя від дня народження Сидора
Воробкевича / Любов Шилюк // Час. —
20 16 . —№ 18 . —5 травня. —С. 12.

До ювілею Сидора Воробкевича : 18 0
років від дня народження // Шкільна
бібліотека. —20 16 . —№ 4 . —С. 6 .



ВШАНУВАННЯПАМ’ЯТІ
С. ВОРОБКЕВИЧА

Меморіальна дошка на
будинку
в Чернівцях, де проживав
письменник

Пам'ятник С. Воробкевичу в Чернівцях
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