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ІВАН СИНЮК – УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК І ПЕДАГОГ

БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

(бібліографічний огляд літератури)

Український письменник і педагог Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.,

Іван Синюк народився 1 травня 1866 року в с. Камянка Серетського повіту

(нині Глибоцького району) в сім’ї лісничого. Початкову освіту І. Синюк здобув

у рідному селі, педагогічну – в Чернівцях, закінчивши вчительську семінарію.

Близько сорока років вчителював у народних школах краю, зокрема в

Моморницях, Васловівцях, Білій, Конятині та ін. Останній період життя

працював учителем, директором школи с. Рогізна.

Іван Синюк „працював як член видавничого комітету педагогічного

двотижневика „Промінь”, що виходив у м. Вашківці в 1904-1907 рр., редагував

певний час „Крейцареву бібліотеку” (1902-1908), яку видавала чернівецька

філія товариства „Руська школа”, дитячий журнал „Ластівка” (1905)” [1, с. 356].

Творчий шлях письменника розпочався з гуцульської казки „Соколець”,

яка надрукована в газеті „Буковина” (1896). Свої твори І. Синюк друкував у

газеті „Буковина”. Серед них: „Бал в провінції”, З оповіданнь лісничого:

„Пожар ліса”, „Ранок на гірській поляні” (1897); „Бджоли”, „Буря”, „Звірячий

цвинтар” (1898); „Баба”, „Весна”, „Град”, „Збожеволів”, „Місто і село”, „Нема

вже мого Іванка”, „Осінь і зима”, „Пікнік”, „Село” (1899); „Параска” (1900);

Моя перша любов”, „Параска”, „Різдвяні фериї”, „Штрудель” (1901); „Як

бриндушки будуть цвісти…” (1904); „Братчику рятуй!..”, „Як бідні хотіли

розбагатіти” (1906); „Чорні орябки” (1907); „Вже не піду від татка, най…”,

„Мужицьке драпанє”, „Поворот канадника” (1909).
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У фондах відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зберігається

творчий доробок прижиттєвих видань, які мало кому відомі.

Товариство „Руська бесіда” в Чернівцях у 1897 р. видає

першу збірку оповідань Івана Синюка „Образки з природи”.

До цього видання увійшли шість оповідань: „Полювання в

повітрі”, „Трагедія в верхах”, „Конаючий сернюк”,

„Материна любов птахи”, „Пожар ліса”, „Ранок на гірській

поляні”.

Друга збірка творів видана товариством „Руска

Школа” в друкарні „Руської Ради”

„Образки з життя і природи”. Книга потрапила до бібліотеки

Чернівецького університету з приватної колекції Йозефа

Кухарчука, про що засвідчує екслібрис. До цього видання

увійшли оповідання: „Нема вже мого Іванка”; „Наша церква”;

„Баба”; „Осінь і зима”; „Весна”; „Місто і село”; „Збожеволів”;

„Град”. У нарисі „Град” автор описує село Васловівці, про що

засвідчує підпис в кінці твору „Васловівці, в марті 1899 р.” [2, c. 47].

І. Синюк більш як на двадцять років відійшов від

літературної творчості. У 1933 р. в друкарні „Меркур”

(м. Чернівці) вийшов друком твір „Чесна Вероня”. Це

драматичний твір з сільського життя на 4 дії, присвячений

памʼяті дружини Вероні і сина Авриліана. Події

відбуваються під час першої світової війни. В кінці

видання вміщено додаток окремим листом, де сам автор

вказує: „Ця брошюра писана по більшій части давнійшою

правописею і селянскою мовою – не жарґоном – а говором” [6].

У „Православному календарі на звичайний рік 1935” (Чернівці, 1934)

вміщений твір „Гірська церква”.
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В друкарні „Меркур” (Чернівці) в 1935 р. вийшли друком

„Фейлетони” І. Синюка, які він також присвятив дружині

Вероні і синові Авриліанові. Фейлетони, які раніше були

надруковані в газеті „Буковина” перед назвою позначені

зірочкою (*). Деякі з них автор трохи змінив. У кінці кожного

фейлетону І. Синюк вказує дату написання. Твори

„Шляхоцький баль” підписано „Маморниця, дня 20 лютого

1987”, „Штрудель” „Васловівці, 14 падолиста 1901” [5, c. 5, 8]. До збірки

увійшов твір „Любий татку!” в основі якого лежить  лист сина Авриліана

датований жовтнем 1918 р. з поля битви.

Окремі твори Івана Синюка мають автобіографічний характер. Серед них

«Любий татку!» в основі лежить лист сина Авреліана. Головні герої твору Іван

та Вероня у творах „Чесна вероня” та „Святий вечір”.  На слайді представлені

головні герої твору „Святий вечір”. Можливо це Іван Синюк та його дружина

Вероня.

Переглянувши видання письменника, які зберігаються в науковій

бібліотеці, хочеться зазначити, що в таких творах, як „Фейлетони” та „Чесна

Вероня” невідомо з яких причин ретельно зафарбовані чорним чорнилом

окремі речення і слова.

У 1958 р. в Києві вийшла друком антологія „Письменники Буковини

початку ХХ століття”, упорядкована О. С. Романцем та Ф. П. Погребенником,

де вперше після смерті І. Синюка, з’явилися друком твори „Соколець”, „Ранок

на гірській поляні”, „Баба”, „Село”, „Святий вечір”, „Параска”, „Братчику

рятуй!..”, „Мужики” та біографічна довідка.

М. І. Юрійчук в 1996 році упорядкував і видав вибрані твори І. Синюка, які

вийшли друком у м. Глибока.

У 2001 р. за редакцією доктора філологічних наук Б. І. Мельничука та

кандидата філологічних наук М. І. Юрійчука у видавництві „Прут” світ побачив

перший том нового двотомного видання хрестоматії „Письменники Буковини

другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття”. До цієї праці увійшли:
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„Соколець”, „Образки з природи”, „Братчику рятуй!..”, „Ой діти мої – діти мої

бідні”, „Вже не піду від татка, най…” і біографічна довідка М. І. Юрійчука.

У Львівському видавництві „Піраміда” вийшла друком книга казок „Казка

про Сонце та його сина” (2008 р.), упорядник Юрій Винничук, де вміщено

казку „Соколець” Івана Синюка. Також цю казку можна прочитати в мережі

Інтернет на сайті УкрЛіб (українська бібліотека) [4].

Хочеться з приємністю відмітити, що творчість Івана Синюка

досліджується науковцями. Про це свідчать наукові статті Н. Руснак, І. Струк,

М. Васильчук. Літературна діяльність І. Синюка представлена в часописах:

„Слово і час”, „Буковина”, „Молодий буковинець”, „Чернівці” та ін., де подано

статті Ф. Погребенника, О. Романця, М. Юрійчука, Л. Ковалець та ін. Також в

фаховому виданні для педагогів „Крайова освіта” вміщено план-конспект уроку

з української літератури „Іван Синюк „Соколець”.

Для шанувальників творчої спадщини письменника, всіх, хто цікавиться

літературою нашого краю, в Науковій бібліотеці ЧНУ упорядкований

бібліографічний покажчик літератури „І. Синюк – буковинський письменник і

педагог”.

Літературна спадщина Івана Синюка порівняно невелика. Але його твори

не втрачають своєї актуальності і на сьогоднішній день, оскільки вони

пронизані любов’ю до природи Буковинського краю, правдиво описують життя

народу.

Не визнаний за життя письменник, у бідності, останні роки проживав у

Рогізні. Помер 17 серпня 1953 року, похований у Садгорі поруч з сином

Авриліаном та дружиною Веронею.
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