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ББК 91.9:83
Н 37
Наш земляк Анатолій Семенюта (1937-1978) : до 75-річчя
від дня народження поета, перекладача : біобібліографічна
довідка / ОКЗ "Сумська обласна дитяча бібліотека
ім. М. Островського" ; укладач Н. В. Стеценко. – Суми, 2012. –
12 с.
До видання входить біографія поета, списки книг та
періодичних видань – творів поета та літератури про нього.
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Анатолій Миколайович Семенюта майбутній поет та вчитель
народився 19 лютого 1937 року в с. Битиця, що під Сумами в сім'ї
освітян.
Закінчив
філологічний
факультет
Сумського
педагогічного інституту ім. А. Макаренка, працював учителем у
школах рідного району. Та за покликанням був поетом: ще зі
школи друкував вірші в районній та обласній пресі, вони вигідно
вирізнялися з-поміж інших творів початківців. Звертаючись до
поезії, юнак вигукує: "О, як нестерпно, як шалено ти зайнялася у
мені!". Той вогонь не покидав Анатолія Миколайовича до кінця
його днів. Хоча він ніколи не розглядав поетичну творчість як
засіб самозвеличення, це був для нього інструмент служіння
людям.
"І йтиму я щасливий,
розтривожений,
П'ючи землі любимої красу –
Заб’ється серце піснею
хорошою,
І я цю пісню людям понесу",
- це ранній вірш 1959 року. Все потім у нього так і склалося –
дарував людям натхненні рядки, а ось щастя мало було в житті
поета, хоча починалося все дуже обнадійливо, багатообіцяюче.
Лідер інститутської літературної студії, його вірші стали окрасою
двох книжок молодих сумських авторів – "Світанок" і
"Двадцятирічні", що побачили світ піввіку тому. Лірику і сатиру
А. Семенюти охоче друкували республіканські журнали. У
1959 році Анатолій Семенюта закінчив інститут, пішов служити в
армію, а повернувшись працював у рідній школі. Ночами сидів
над віршами. Поет часто приїздив до Сум, де заходив до редакцій
газет, зустрічався з друзями – Ю. Цариком, В. Баранкіним,
Г. Петровим. Виходить його перше і єдине прижиттєве видання –
збірка поезій "Сонцем повний".
Та от надто вже любив поет свою Україну, надто переймався
її долею, а тоді в 60-70-х, цей святий синівський обов’язок в очах
комуністичної тоталітарної системи вважався найбільшим гріхом.
До обдарованого поета пильно придивляються "компетентні
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органи". У 1965 році молодий вчитель надрукував
високопатріотичну поему про Павла Грабовського, наповнену ось
такими думками: "Висить сокирою корона, а тут ще повзають
свої. Забули матір, рідну мову, жбурнули совість на сміття і
одягаються в обнову – архііудине дрантя". Цими рядками він
фактично підписав собі вирок. Через кілька місяців він був уже за
гратами, за сфабрикованою справою. Його виправдали через три
місяці, але свого добилися: на все життя "повісили" на біографію
пляму про судимість, з тюрми випустили з незагоєним цукровим
діабетом, який згодом і вкоротив йому віку.
Повернення на волю не принесло А. Семенюті радості та
повноти життя. Він вчителював і писав переважно "в шухляду".
Двері видавництв були для нього зачинені. Лише зрідка
вдавалось щось надрукувати в обласній газеті. Опального
літератора не пускали в
велику літературу. Хоча
його поезія могла стати її
окрасою.
Це
стало
зрозуміло, коли стараннями
друга
А.
Семенюти
сумського поета Павла
Скорика, у 2005 році
вийшла
книга
віршів
Анатолія
Михайловича
"Борг". Збірка потрясла
любителів поезії високим
рівнем
віршування,
глибиною
почуттів,
різноманітністю
піднятих
тем. Хоча "Борг" вмістив
лише
частину
ним
написаного.
В історії української
літератури його доробок зайняв гідне місце, а земляки поета
вшановують його пам'ять і пишаються ним. Адже він,
незважаючи на жорстокі удари долі, ніс людям світлу пісню.
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