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У статті здійснено спробу розкрити життєвий і творчий шлях оперного співака, педагога, громадського діяча 
Сергія Федоровича Дурдуківського (1880–1933).
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This article discusses the career and  artistic activities of the Ukrainian opera singer, teacher and public figure – Serhij 
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Одним із пріоритетних науково-дослідних 
напрямів сучасної української історіографії є іс-
торико-біографічний, «нова сімейна історія». Це 
напрям антропологічно орієнтованої соціальної 
історії, що виник у межах «школи Анналів» 
та структурної антропології (Кембриджська 
група, роботи американських соціоісториків). 
Історія сім’ї, на думку американської дослід-
ниці К. Лінч, вивчає статус родини «з погляду 
демографії, права, економіки, суспільних наук, 
психобіхевіористики» [20, p. 655]. Сімейна іс-
торія займає, таким чином, нішу між струк-
турною і культурною антропологією і є новим 
ракурсом сучасної історичної науки.

Ідеологія наукової біографістики, «нової сі-
мейної історії», відповідає викликам сучасної 
української історіографії.

Характерною особливістю українського іс-
торичного процесу була перервність державної 
традиції. Тому носіями української культури 
впродовж століть, як зазначають дослідники, 
виступали не тільки громадські державні ін-
ституції – національна школа, університети, 
наукові товариства, релігійні організації, гро-
мадські об’єднання, а й дворянські, старшин-
сько-шляхетські й інтелігентські родини [8]. 
Українська культурна та соціальна історія 
представлена низкою видатних дворянсько- 
інтелігентських родин, таких, як Капністи, 
Полетики, Гудовичі, Забіли, Білозерські- 
Куліші, Антоновичі, Лазаревські, Грушевські, 
Дорошенки тощо.

В Україні наукова біографістика, сімейна 
історія, особливо інтенсивно стала розвивати-

ся з другої половини 80-х років ХХ ст., коли 
з’явилася ціла низка ґрунтовних історико- 
біографічних досліджень про політичних, 
 військових, громадських і культурних діячів 
минулого.

У центрі уваги істориків опинилися «не 
структури і механізми, які, без усілякої 
суб’єктивності, упорядковують соціальні від-
носини, а логіка і стратегія дій спільності, 
родинних груп, сімей, індивідів... Історія су-
спільства звернулася до розгляду нових і менш 
масштабних предметів. Звідси інтерес до самої 
звичайної біографії» [19].

Антропологізація історико-наукового піз-
нання, за визначенням відомих українських 
історіографів, перетворюється на одну з прин-
ципових рис сучасної парадигми історичної 
науки [7, c. 44]. Важливу роль для її харак-
теристики мають науково-теоретичні праці 
В. Чишка, а також конкретно-історичні дослі-
дження Г. Голубчик [3], Н. Барабаш [1], Т. Чу-
біної [18] та інших дослідників.

Персонологічний підхід суттєво розширює 
можливості об’єктивного висвітлення історії 
української освіти, науки, культури, виявлен-
ня основних тенденцій суспільного розвитку 
і комплексного їх висвітлення, може вносити 
суттєві корективи в розуміння і трактуван-
ня історико-культурного процесу. Вивчення 
конкретної людини, з усіма її неповторними 
біографічними особливостями, зі специфікою 
соціально-культурних контактів і зв’язків, з 
усіма властивими їй прагненнями й уподобан-
нями, дозволяє чітко простежити і зміни інди-
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віда в конкретно-історичному часі й просторі, і 
зв’язок таких змін з навколишнім соціальним 
середовищем.

У контексті висловленого значний науковий 
інтерес становлять життя і творчість відомої 
свого часу в Україні родини Дурдуківських, 
передусім педагога, освітнього і громадсько-
го діяча, одного із засновників видавництва 
«Вік», київської «Просвіти», Українського 
наукового товариства, представника соціоло-
гічного напряму культурно-історичної школи 
в літературознавстві Володимира Федорови-
ча Дурдуківського та його брата – оперного 
співака, педагога і пропагандиста української 
вокальної творчості Сергія Дурдуківського.

У 1990–2000 роках в Україні з’явилися 
пуб лікації, у яких частково висвітлено жит-
тєвий і творчий шлях В. Дурдуківського. Це, 
зокрема, праці В. Пристайка і Ю. Шапо-
вала [9], В. Даниленка й А. Кравченко [5], 
Ю. Хорунжого [15; 16], О. Путро [13]. Вод-
ночас не створено повної наукової біографії 
В. Дурдуківського, а щодо загалом родини 
Дурдуківських, то в науковій літературі немає 
жодної праці, присвяченої цій темі. Фактично 
відсутні відомості і про С. Дурдуківського.

Окремі відомості про нього містять лише 
енциклопедичні, довідкові видання [9; 
10; 12; 14], а також спогади В. Ревуцько-
го, Ю. П’ядика, наукові праці О. Бугаєвої, 
М. Кузьмін, Г. Рудого та ін. 

Сергій Федорович Дурдуківський – псев-
донім Альбов – народився 23 січня 1880 року 
в с. Мирівка Київського повіту Київської 
губернії (тепер – Кагарлицький р-н Київ-
ської обл.) у сім’ї високоосвіченого священи-
ка. Батько, Федір Євстахійович (Остапович) 
Дурдуківський, тривалий час працював ду-
хівником Київської духовної семінарії, мати, 
Ольга Іванівна, – з роду Черняхівських, усе 
життя присвятила вихованню дітей. А їх у сім’ї 
Дурдуківських було дев’ятеро: шестеро синів і 
три доньки. Прикметно, що всі шестеро синів 
навчалися в духовних школах. Брат Сергія – 
Іван – служив священиком у с. Рокитне на 
Київщині, Микола – дияконом у київській 

Вознесенській церкві, Олександр – дияконом 
Софійського собору за митрополита Василя 
Липківського, Євстахій (Остап) – також свя-
щеником одного з київських храмів. С. Дурду-
ківський, як і його брат Володимир, духовний 
сан прийняти не захотів і супроти волі батька 
поїхав до Москви, де навчався співу в музич-
ному училищі О. Гнесіної. Це було в 1900–
1902 роках. За свій учинок Сергій Федорович 
потрапив у батькову немилість.

Протягом 1903–1904 років С. Дурду-
ківський відбував військову службу в 129-му 
бессарабському піхотному полку в Києві. 
У 1904 році одружився з Марією Серапі-
онівною Яремич, донькою писаря «Дома 
присутственных мест». 26 грудня 1906 року в 
них народилося двоє дітей – Ольга і Борис. 
Сина назвали на честь письменника Б. Грін-
ченка, якого дуже любила і шанувала дружина.

Упродовж 1904–1906 років працював у 
Київській опері, а в 1909–1912 – гастролю-
вав у містах Росії: Томську й Іркутську. У се-
зоні 1913–1914 років С. Дурдуківський під 
сценічним псевдонімом Альбов співав у Ки-
ївському театрі мініатюр. Він виконував ролі 
перших тенорових партій в операх, оперетах і 
водевілях. Зокрема, партії Садко в одноймен-
ній опері М. Римського- Корсакова, Вакули 
в опері «Черевички» П. Чайковського, Дже-
ральда в опері «Лакме» К.-Ф. Лео Деліба. До 
Іркутська й Томська митець працював зимові 
сезони в оперній трупі антрепренера Бородая у 
Вільно, Архангельську, Полтаві 1.

Сезон 1913–1914 років Сергій Федоро-
вич працював у Київському театрі «Летюча 
миша».

З початком Першої світової війни С. Дур-
дуківський одержав виклик до Москви і був 
мобілізований на службу в армію. Маючи 
плоскостопість, його визнали непридатним до 
стройової служби і направили як офіцера-пра-
порщика на 57-й евакуаційний пункт, що роз-
міщувався на станції Київ-Товарний. На цей 
пункт прибували з фронту санітарні поїз ди з 
пораненими солдатами й офіцерами. Там пора-
нені отримували необхідну медичну допомогу. 
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Розвідки та матеріали

Залежно від стану, їх відправляли або далі в 
тил, або розміщували в госпіталях  Києва.

Працюючи на евакуаційному пункті впро-
довж війни, С. Дурдуківський не полишав 
своєї улюбленої справи – співу. Досить часто 
він влаштовував для поранених концерти, за-
лучаючи артистичні сили, які ще залишилися 
в Києві. Багато співав на цих концертах сам. 
Окрім сольних виступів, організовував висту-
пи дуетів, тріо, квартетів.

За пропозицією С. Дурдуківського Марія 
Серапіонівна пройшла відповідний курс на-
вчання і працювала у військовому госпіталі 
сестрою милосердя. У сімейному колі вони не-
рідко обговорювали становище на фронті, не-
справедливість і безлад в армії та в Російській 
імперії загалом. Сергій Федорович, поп ри 
свою аполітичність, постійно говорив про без-
глуздість війни та бездарність верхівки цар-
ської влади.

Роки війни пройшли для С. Дурдуківсько-
го в повсякденній роботі на евакуаційному 
пункті. Не маючи творчого розвитку, єдиною 
втіхою для нього були концерти для поране-
них, які він час від часу влаштовував. Музика 
і спів стали сенсом його життя й діяльності.

С. Дурдуківський залюбки відвідував так 
звані «грамофонні турніри», які влаштову-
вав його приятель, колишній офіцер. У нього 
була велика колекція грамофонних платівок 
із запи сами найкращих співаків світу: Кару-
зо, Батістіні, Собінова, Смірнова, Сибірякова, 
Цесевича та ін. Також були платівки із записа-
ми єврейських канторів (співаків у синагогах). 
С. Дурдуківський разом з іншими любите-
лями й ентузіастами оперного співу на таких 
зустрічах годинами слухали оперні партії, по-
рівнювали голоси, аналізували виконання од-
накових партій різними виконавцями.

У 1919 році в Києві поставили першу укра-
їнську оперу, де й продовжив свою творчу 
працю С. Дурдуківський. В опері М. Лисенка 
«Утоплена» він співав разом з М. Литвиненко- 
Вольгемут. Одночасно працював у київсь-
кому «Інтимному театрі», театрі «Музична 
комедія». 

Протягом 1918–1920 років С. Дурдуків-
ський багато їздив по містах і селах України у 
складі концертних бригад, з хором О. Коши-
ця, з капелою К. Стеценка. Він відхилив про-
позицію О. Кошиця їхати з його хором за кор-
дон і продовжував співати в Україні. Одну із 
цих гастрольних подорожей описав П. Тичина 
у творі «Подорож з капелою К. Стеценка» 
(опубліковано 1982 р.). У ньому Павло Григо-
рович  згадав і про соліста С. Дурдуківського. 
У ті часи П. Тичина працював у культурно-
освітньому відділі Дніпросоюзу. Цей відділ 
часто влаштовував великі концерти україн-
ської музики та співу. На концерти  завжди 
запрошували і Сергія Федоровича, який ви-
конував пісні та романси українських ком-
позиторів соло і в супроводі хору. Особливу 
популярність у глядачів і слухачів мав романс 
Я. Степового «Степ, степ один без краю».

С. Дурдуківський підтримував тісні това-
риські стосунки з Я. Степовим і часто бував у 
нього в гостях. Я. Степовий мешкав у музич-
ному провулку поблизу колишньої (до 1941 р.) 
консерваторії. У нього часто збиралися лю-
бителі музики і співу. Там під акомпанемент 
Я. Степового С. Дурдуківський розучував 
нові пісні й романси. Окремі романси Я. Сте-
повий присвятив товаришеві. Їхні оригінали 
зберігалися в приватній бібліотеці співака.

У період денікінської окупації Києва 
С. Дурдуківський не працював. З установлен-
ням радянської влади він став викладати хоро-
вий спів у Державному музично-драматичному 
інституті імені М. Лисенка. У цьому інституті 
співак працював до серпня 1923 року. Водно-
час він продовжував працювати в театрі «Му-
зична драма». Упродовж 1923–1930 років 
Сергій Федорович – соліст Київського театру 
опери та балету.

Протягом 1915–1921 років С. Дурдуків-
ський мав свій клас сольного співу вдома. 
У нього завжди було 5–6 учнів. Більшість 
учнів не мала хороших голосів і навчалася 
переважно «для себе». Однак були і тала-
новиті учні (співачка Сагуліна з прекрасним 
 сопрано). З приводу закінчення навчання того 
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чи іншого учня дружина С. Дурдуківського 
влаштовувала чаювання, на які запрошувала 
всіх учнів. Такі вечори проходили урочисто і 
завжди закінчувалися виконанням романсів 
або опер тим співаком або співачкою, які за-
вершили навчання.

С. Дурдуківський із глибокою повагою 
ставився до своїх колег і товаришів. Великим 
авторитетом серед музикантів і співаків був 
композитор Микола Дмитрович Леонтович. 
Його вбивство в січні 1921 року сколихнуло 
мистецьку громадськість, стало поштовхом до 
об’єднання найкращих мистецьких сил Укра-
їни в єдину організацію. Першим кроком до 
нього стало утворення Комітету з вшануван-
ня пам’яті композитора. До його складу, разом 
із К. Стеценком, Ю. Михайловим, Б. Явор-
ським, П. Тичиною, П. Козицьким, М. Ве-
риківським, Лесем Курбасом, Я. Степовим, 
С. Васильченком, М. Бурачеком, Н. Городо-
венком та іншими, увійшов і С. Дурдуківський 
[2, c. 18–19]. Згодом, 1922 року, комітет реор-
ганізували в масове Музичне товариство імені 
М. Леонтовича.

Після несподіваної смерті Я. Степового  
Сергій Федорович заснував 1922 року вокаль-
ний квартет імені Я. Степового. До його складу 
ввійшли професійні виконавці – оперні співа-
ки М. Калиновська, В. Макарова, О. Мату-
севич і С. Дурдуківський. Під час проведення 
вечорів пам’яті Я. Степового в концертах бра-
ли участь і хорові колективи, зокрема зміша-
ний студентський хор із залученням окремих 
співаків «Думки» під керівництвом С. Дурду-
ківського. До програм вечорів пам’яті входили 
твори Я. Степового, твори інших композиторів 
у виконанні вокального оркестру під керівни-
цтвом митця й артистів Київського оперного 
театру. Концерти з великим успіхом проходи-
ли на Київщині, цукроварнях Правобережної 
України. Через нестачу коштів, на початку 
лютого 1924 року вокальний квартет імені 
Я. Степового припинив свою діяльність.

С. Дурдуківський працював три роки в Му-
зичному товаристві ім. М. Леонтовича. У 1924 
році, після прийняття декларації «Жовтень – 

в музику», розпочалася «чистка» членів цього 
Товариства. Як наслідок, С. Дурдуківсько-
го виключили із членів Товариства [2, c. 54, 
83]. Разом з ним можливості працювати в 
Музичному товаристві позбавили окремих 
засновників Комітету із вшанування пам’яті 
М. Леонтовича, членів родин М. Леон товича, 
Я. Степового, М. Лисенка, відомих, але «не-
активних» діячів культури і мистецтва – 
М. Гайдая, М. Заньковецьку, Вікторію, 
Дмит ра і Клавдію Леонтовичів, С. Єфремова, 
О. Сластіона, Г. Хоткевича та ін. 

Упродовж 1919–1926 років С. Дурдуків-
ський, окрім основної роботи в хорах і Дер-
жавному музично-драматичному інституті 
імені М. Лисенка, проводив значну роботу з 
популяризації народних пісень і творів україн-
ських композиторів. Багато їздив з хорами та 
своїм квартетом містами й селами України. Під 
час сезону 1924–1925 років він знову співав у 
Київському державному оперному театрі. У ті 
ж роки викладав у Київському державному 
театральному технікумі. Разом з М. Мики-
шею, М. Донцем, М. Литвиненко-Вольгемут 
та іншими солістами опери С. Дурдуківський 
брав активну участь у концертному жит-
ті України [6, c. 446]. У Центральному дер-
жавному архіві-музеї літератури і мистецтва 
України (далі – ЦДАМЛМУ) зберігаються 
Подяки та Похвальні грамоти за концертну 
діяльність С. Дурдуківського від обласного 
відділу Київської філармонії, Музичного то-
вариства ім. М. Д. Леонтовича, Центрального 
Горлівського райкому гірників, Спілки гірни-
ків СРСР [17].

У другій половині 1920-х років С. Дурду-
ківський працював у пересувному оперному 
колективі Київського посредрабісу, Москов-
ській художній опері, першому трудовому ко-
лективі артистів Київського державного опер-
ного театру.

У 1929 році, після арешту брата Володи-
мира, С. Єфремова та інших, звинувачених у 
причетності до Спілки визволення України, 
Сергія Федоровича звільнили з Київсько-
го державного оперного театру. Певний час 
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він очолював самодіяльні музичні колективи 
на Оренбурзькій залізниці, працював у Дні-
пропетровській філармонії. Як «драматичний 
тенор-соліст» виступав у складі Київського 
пересувного оперного ансамблю. Водночас 
у складі агіткультбригад знову і знову ви-
їжджав з концертами до міст і сіл України. 
«Квартет Дурдуківського» давав концерти 
учасникам маневрів Українського військо-
вого округу (вересень 1930 р.), обслуговував 
пере вибори міськради м. Дніпропетровська 
(січень 1931 р.), гастролював на Чернігівщині 
та Донбасі. 21 травня 1933 року С. Дурдуків-
ський записав у своєму щоденнику: «Дирек-
ція (Укр філу) не пускає їхати з агітпотягом, та 
приїхав представник з Москви, Червоної Ар-
мії [,] і нас забирають на 45 днів обслуговувати 
табори – почнемо із Сімферополя, потім усі 
кораблі Чорноморського узбережжя...».

Однак поїхати з квартетом С. Дурдуків-
ському не довелося. Тоді ж, у травні 1933 року, 
він останній раз записав у щоденнику: «Мені 
з кожним днем все гірше і гірше. Як я поїду?». 
У червні 1933 року в Київській лікарні імені 
академіка Ф. Яневського С. Дурдуківському 
зробили операції з усічення лімфатичної зало-
зи. Однак температура залишалася високою. 
Консиліум за участю професора М. Стражес-
ка, лікарів С. Шимельфеника, М. Думбадзе 
та інших поставили сумнівний діагноз: бешиха. 
Звернення по допомогу до відомого київського 
гомеопата професора Попова було запізним. 
15 липня 1933 року С. Дурдуківський помер. 
Його поховано в Києві на Лук’янівському 
цвинтарі.

Газета «Громадська правда» містила спів-
чуття родині і близьким із приводу смерті 
С. Дурдуківського від колективу квартету 
імені «громадської правди», від Укрфілармо-
нії. Його визнали кращим мистецьким пра-
цівником Української філармонії, солістом і 
керівником вокального квартету імені Я. Сте-
пового [4].

У ЦДАМЛМУ збереглися спогади сина 
Сергія Федоровича – Бориса Сергійовича – 
про батька. Він, зокрема, писав: «Батько мій 

мав спокійний, лагідний характер. Ми ніколи 
не чули сімейних сварок. Він не тільки не ла-
явся, а навіть ми ніколи не чули його розмов 
на “підвищеному тоні”. Він був спокійною і 
аполітичною людиною. Ніколи не вислов-
лював своїх політичних думок. Любив свою 
сім’ю.., любив співи [,] і все життя вони були 
його кредо...» [17, арк. 34]

С. Дурдуківський був публічною людиною. 
Часто не лише відвідував Софіївський собор, а 
й співав у його хорі, нерідко виступав як соліст 
на духовних концертах, організованих Україн-
ською автокефальною церквою.

С. Дурдуківський зібрав велику бібліотеку.  
Основа її – оперні клавіри, яких було дуже 
багато; чимало російських та циганських ро-
мансів, неаполітанських пісень окремими 
виданнями. Протягом 1920-х – на початку 
1930-х років Сергій Федорович поповнив біб-
ліотеку значною кількістю нот народних пісень 
і творів українських композиторів. У ній було 
кілька оригіналів романсів Я. Степового з дар-
чими написами: «Присвячується українському 
співаку Сергію Федоровичу Дурдуківському. 
Я. Степовий, м. Київ». Зберігалося багато 
нот українських хорових творів, дуетів, тріо та 
квартетів, переписаних Сергієм Федоровичем 
власноруч. Після його смерті дружина співака 
передала всі оперні клавіри Київському опер-
ному театру, а решта бібліотеки загинула під 
час війни.

С. Дурдуківський учився і добре співав як 
лірико-драматичний тенор майже до 35 років, 
згодом його голос «сів», і такі верхні ноти, 
як сі-бемоль та чисте сі він не завжди міг 
вільно брати. Це могло статися і через відір-
ваність від сцени у зв’язку з революційними 
та воєн ними подіями, і через вікові зміни в 
голосі, а можливо, і тому, що фахівці, у яких 
він навчався, вчасно не розпізнали, який саме 
в нього голос. Тим часом голос у С. Дурду-
ківського був дуже сильний, з «металом». 
Нижній регістр сягав нижнього ля. Син 
С. Дурду ківського згадував: «Десь у 1917 
або 1918 роках італійський маестро – профе-
сор співу, який мешкав у Києві, казав батько-
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ві, що в нього не лірико-драматичний тенор, а 
чистий ліричний баритон. Він рекомендував 
батькові продовжувати займатись у нього... 
та перекваліфікуватись на амплуа-баритона... 
може, життя і творча кар’єра батька склались 
би зовсім інакше, якби змолоду було б вияв-
лено його справжній голос – ліричний бари-
тон, з однаково сильними верхами та низами» 
[13, арк. 37].

Останні роки життя, хоча вони були і го-
лодні, і холодні, С. Дурдуківський присвятив 
цілком концертній діяльності, виступаючи 

в Києві і на периферії як соліст і як керівник 
вокальних ансамблів та квартетів – спочатку 
квартету імені Я. Степового, а потім квартету 
імені 10-річчя газети «Пролетарська правда» 
м. Києва. Він багато зробив у галузі популя-
ризації та поширення українських народних 
пісень і творів українських композиторів – 
К. Стеценка, Я. Степового, М. Леонтовича, 
П. Козицького, М. Вериківського та ін. Його 
доробок як співака і громадського діяча му-
зичної України добре помітний у культурній 
спадщині, однак ще не достатньо вивчений.
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