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Як часто буває: живе людина, працює, спілкується з іншими, і ніби 

нічого незвичного немає. Вона така ж, як і всі інші. Але в один прекрасний 

момент відкривається перед тобою її життєвий шлях, і замислюєшся, як може 

в одній людині вміститися цілий світ. 

Гортаючи пожовтілі листки місцевої газети за 1944 рік, звернула увагу 

на поезію, яка була в ній вміщена, і на прізвище автора – Наталія 

Олександрівна Сіммеліді. І до квітня 1988 року на сторінках газет постійно 

друкувалися вірші поетеси. На жаль, біографічних даних у пресі знайти не 

вдалося, а більшість людей, які знали її, уже відійшли  у вічність. І тільки 

опрацьовуючи архівні матеріали Олександрійського музейного центру ім. А. 

Худякової, вдалося отримати деяку інформацію, що дала можливість 

познайомитися з чарівною творчою жінкою, яка причетна до розвитку 

літературного процесу Олександрії. 

11 лютого 1901 року розпочався життєвий шлях Наталії Олександрівни  

Суммеліді в м. Олександрія. Мати, Антоніна Іванівна, закінчила Полтавську 

жіночу гімназію і працювала  домашнім учителем. Батько, Олександр 

Іванович Суммеліді, за національністю грек, працював юристом. Коли 

Наталії було 3 роки, сім’я переїхала жити в м. Вільно. 
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Світогляд дівчинки формувався під впливом родини. Любов до 

мистецтва  передалася від батьків, які вміли бачити красу природи, відчували 

її душу, були знавцями музики, часто відвідували оперу, концерти. І в Наталії 

з’явилася заповітна мрія – навчатися в консерваторії. Вона успішно 

навчалася грі на роялі  у викладача Віленського  музичного училища  Адама 

Сігізмундовича  Вайнберга і, як виявилося,  мала чудовий музикальний слух.  

Але мріям не судилося  збутися: помер від хвороби батько, і дівчинка з 

мамою повернулися до родичів в Олександрію. Їх тепло зустріли бабуся й 

мамин брат Олександр. Бабуся розумілася на мистецтві та літературі, 

захоплювалася колекціонуванням. Дядько Олександр  був учителем музики,  

закінчив Варшавську консерваторію по класу капельмейстерів. Удома в 

нього були різні музичні інструменти: піаніно, фісгармонія, скрипка, гітара і 

навіть бандура, під акомпанемент якої часто співав  чарівні українські пісні. 

Саме він і наполягав на тому, щоб племінниця продовжила займатися 

музикою. А мама нагадувала: «У тебе немає батька, ти повинна надіятися 

тільки на себе, і мати гарні документи про освіту». Займаючись   музикою, 

дівчинка вступає на навчання до третього класу Олександрійської жіночої  

гімназії. Але через деякий час  заняття музикою довелося залишити за станом 

здоров’я. 

А в цей час в Олександрії вирує театральне життя. Суммеліді були 

великими шанувальниками театру і майже не пропускали виступи артистів. 

Вони не тільки дивилися п’єси, але й бували за лаштунками, розмовляли з 

акторами,  зокрема із М. Заньковецькою, яка їм подарувала свою світлину. 

Наталія навчалася в гімназії, і щоб мати змогу відвідати театр, їй 

необхідно було кожного разу брати дозвіл у директора. У дівчини 

зароджується мрія – вона хоче  стати артисткою, тому що не тільки є 

бажання, а й здібності. Під час навчання у восьмому (педагогічному) класі, 

відвідувала самодіяльний драматичний гурток, до складу якого входили 

гімназисти й гімназистки.  Гуртком керувала  дружина олександрійського 

лікаря-хірурга Фелікса Карловича Бергмана – Агрипіна Семенівна Бергман. 
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На сцені Олександрійського театру гімназисти показали п’єси «Дни 

нашей жизни» та «Человек в футляре», які пройшли з великим успіхом. 

Участь у постановках брала й наша героїня (грала головну роль – дружину 

Івана Мироновича – Віру Павлівну).  

У місцевій газеті була надрукована рецензія, написана Леонідом 

Черновим-Малошийченком, який був суфлером під час  вистави. Рецензія 

викликала невдоволення молодих акторів, і вони відгукнулися віршем-

присвятою авторові: 

Леонид сидел в футляре 

И мечтал о лютой каре, – 

О спектакле размышлял, 

В гневе губы он кусал. 

Гимназистки, гимназисты 

Разве могут быть артисты, 

В храм искусств являться смело 

И разыгрывать умело?! 

Так он бедный размышлял 

И всю пьесу прозевал… 

Наш совет ему остаться 

В скромной должности суфлера; 

В рецензенты ж не соваться, 

Дабы не было позора [1]. 

З Леонідом Черновим (відомим письменником у майбутньому)  Н. 

Суммеліді зустрічалася на репетиціях, бував він і в гостях у неї, читав свої 

вірші. Іще не раз життя подарує дівчині приємні знайомства з видатними 

людьми. 

У 1918 році Наталія Олександрівна закінчує із золотою медаллю 

Олександрійську жіночу гімназію. Володіє французькою та німецькою 

мовами. Вищу освіту отримати не вдалося (на це не було коштів) і дівчина 

розпочала педагогічну діяльність. 
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У 1920 році в Олександрії відкрили театральну школу. Щоб до неї 

вступити, необхідно було скласти  екзамен. Серед екзаменаторів був Ілля 

Туровський (заслужений артист І. Набатов). Викладачами були А.С. Бергман, 

артист Рудаков-Толстой, артистка Л.В. Радлєнська та інші.  

 Прочитавши байку «Ворона й Лисиця» І. Крилова і вірш «Минувшие 

дни» К. Бальмонта, Наталія була зарахована до навчання. Але школа 

проіснувала недовго.  Граючи в аматорських виставах, вона спілкувалася з 

Леонідом Антоновичем Усачовим (у 1923-1928 роках викладав музику та 

керував хором Олександрійського педагогічного технікуму, український 

композитор і диригент, співак) [2]. 

Доля звела нашу героїню і з Борисом Володимировичем Йогансоном 

(художником, графіком, педагогом, керівником творчих майстерень Академії 

мистецтв). Він малював декорації, гримував артистів, інколи сам виконував 

ролі в аматорських п’єсах [3]. Так у водевілі «Тайна садовой калитки» Борис 

Володимирович виконував роль лакея, а Наталія Олександрівна – покоївки.  

Незабутня зустріч була із Зоєю Федорівною Баранцевич, яка дала 

майстер-клас з правил гри кіноактора під час зйомок. 

Але гра в аматорських виставах виявилася хобі, основною ж професією 

була робота вчителем у школах м. Олександрії.  Більше 30 років вона 

працювала на педагогічній ниві. Наталія Олександрівна з великою любов’ю 

ставилася до своїх вихованців, розуміла дитячі душі, вчила добру.  

 Не забували випускники  свою вчительку, писали листи, а коли були в 

місті, обов’язково заходили в гості. 

Багато олександрійців знали Н. Сіммеліді (у прізвищі букву у замінили 

на і)  не тільки як вчительку,  а й як поетесу.  

У  літературній діяльності нашої героїні відіграв важливу роль і 

професор медицини В’ячеслав Павлович Снєжков, у якого вона лікувалася. 

Він став найкращим другом і порадником. Їх об’єднувало те, що вони були 

творчими особистостями.  «До “Жовтневої революції” В’ячеслав Снєжков 

був скрипалем одеського Імператорського оркестру. Як художник був учнем 
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Кіріака Костанді. Працював у жанрі етюдів. Малював аквареллю. Листувався 

й підтримував дружні стосунки з Амшеєм Марковичем Нюренбергом» [4]. 

Так, у 1938 році в одеському журналі  «Штурм» була надрукована 

казка «Сосунок в лесу» і видана окремою книжечкою, яку оформив 

художник М. Погрібняк.  Він «1907 року став оформлювати дешеві книжечки 

для народного читання – “книжки-копійки”, які виходили у Катеринославі.  

Оформлював книги Адріана Кащенка, Івана Труби, Олени Пчілки. Дмитра 

Яворницького та інших» [5].  У появі книжечки була і заслуга В’ячеслава 

Павловича  Снєжкова.  

Замолоду Наталії Олександрівні подобалася  поезія A. Тютчева, А. 

Фета, К. Бальмонта,  В. Брюсова, О. Блока, А. Ахматової. Пишучи вірші, вона 

намагалася їх наслідувати. Деякі навіть сподобалися Володимиру Петровичу 

Філатову (всесвітньовідомому окулісту, у якого лікувалася), про що він 

написав у листі до неї.  

Під час війни Наталія Олександрівна разом зі своїми  другокласниками 

(працювала в 1944 році в Олександрійському дитячому будинку)  надсилали 

листи бійцям тієї частини, де служив її чоловік, і також свої вірші. Вони їм 

подобалися, і навіть «Ответ на “Огонек”» співали. 

Скоро, скоро закончится эта злая война. 

Скоро, скоро воротится золотая весна. 

И счастливый, и радостный молодой паренек 

Завернет к милой девушке на родной огонек. 

И расскажет любимая, как жила без него, 

Как считала минуточки до приезда его, 

Как гордилась победами наших славных бойцов, 

Как хранила заветное, золотое кольцо. 

И пойдет рука об руку с милым девушка в путь. 

И вздохнет легко, радостно ее  девичья грудь. 

К новой жизни уверено поведет паренек, 

И светить будет радость им – золотой огонек! 
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На знак подяки заступник командира  дивізії з господарської частини 

тов. Аскіназі  вислав учням дві посилки із вовняною тканиною, з якої було 

пошито сукні для дівчаток, а костюмчики хлопчикам. Про цю  подію писали 

в місцевій газеті [6]. 

У «Ленінському прапорі» від 12 листопада 1963 року в огляді віршів 

початківців В’ячеслав Колесніков писав: «Глибокі ліричні почуття 

висловлює у своїх “Осенних мотивах” Наталія Сіммеліді. Це своєрідна 

знахідка автора: 

Я слышу в небе говор журавлей – 

Унылое  «курлы» до вешних дней. 

Последнее  «курлы» уносит звонкий ветер 

Над опустевшей, тихой степью… 

Глибоко сприймається сум ліричного героя за пройденим літом і тут 

же, між рядками, відчувається віра, що прийде знову весна, що знову 

повернуться журавлі». 

Протягом  60  років  у  місцевій  пресі  постійно  друкувалися  твори  

Н. Сіммеліді. 

Сама ж Наталія Олександрівна  вважала,  що найкращими є твори, 

написані для дітей.  І можна сказати, що в Олександрії у першій половині ХХ 

століття вона була єдиним дитячим поетом. 

 Вірші Н. Сіммеліді: 

Октябрь в лесу 

Скромным стал наряд у леса. 

Треплет ветер шарф рябин, 

Зло срывает шаль с березок,  

С опечаленных осин. 

Норовит стянуть и с дуба 

Пожелтелый старый плащ. 

Слышны вой и стоны ветра 

И деревьев грустный плач. 
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Только сосенки и ели 

Зеленеют всем на зло. 

Ночь заметно повзрослела. 

А на лужицах – стекло. 

Проводил бельчонок шустрый 

Стаи серых журавлей, 

Проводил скворцов ватаги, 

И за дело поскорей. 

Спрятал рыжее пальтишко 

В сундучок заветный свой, 

И взамен накинул шубку –  

Серую с голубизной. 

Коль управится он с этим 

К половине октября –  

Теплой быть зиме и мягкой, 

Так в народе говорят [7]. 

 

Весеннее 

Весна, как та девчонка, – 

Такая озорница. 

Недаром же старуха-  

Зима ее боится. 

То дунет теплым ветром, 

То где-то спрячет снег, 

То брызнет солнца светом. 

Зиме – беда, ей – смех! 

Бежит весна с пригорка, 

Подснежники в руках. 

И так неосторожно 

Старуху толк в овраг. 
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Бежит весна, а с нею 

И песенка бежит. 

Подхватим песню эту. 

Ведь с песней легче жить [8]. 
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The article tells about the creative activities of  Natalia Olexandrivna 

Simmelidi, a poetess from Olexandria, and her contact with people. 
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people. 


