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Журналіст і краєзнавець
Іван Петрович Дудко народився 24 січня 1926 р. в с. Хрінівці Городнянського району (нині
– Щорського району) Чернігівської області в селянській родині. У 1941 році закінчив
Гірську семирічну школу. У 1944–1950 рр. служив у Радянській Армії. Учасник війни СРСР
з Японією.
В армійські роки Іван Петрович розпочав кореспондувати до військових газет, що й
визначило його подальший життєвий шлях. Працював у редакціях районних газет на
Чернігівщині: “Колгоспний промінь” (Городня),1950–1954 рр.,1958–1961 рр.; “Шлях
перемоги” (Березна), 1954–1957 рр.; “Промінь Жовтня” (Щорс), 1962–1964 рр.; “Сільські
новини” (Городня), 1965–1986 рр. Пройшов усі щаблі газетної кар’єри: кореспондент,
завідувач відділу, відповідальний секретар, заступник редактора, редактор. Член
Національної спілки журналістів України.
Заочно закінчив Прилуцьке педагогічне училище (1955р) і факультет журналістики
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1962р). Основним же підгрунтям
його історико-краєзнавчих студій була самоосвіта.
Інтерес до опрацювання краєзнавчих сюжетів з’явився в Івана Петровича у перебігу
поточної журналістської роботи, яка, однак, завжди була інтенсивною і не давала часу на
їхнє систематичне і тим паче монографічне опрацювання. Слід зважити й на те, що все
газетярське життя І.П. Дудка минуло в невеликих райцентрах, де годі знайти в бібліотеках
більшу частину видань, потрібних для серйозних краєзнавчих студій. Лише дещо вдавалося
отримувати за посередництвом міжбібліотечного абонементу. Тож для пошуку й вивчення
необхідних джерел залишалися відпустки, значну частину яких Іван Петрович провів у
бібліотеках та архівах Чернігова, Києва, Москви (вибирався туди, звісна річ, власним
коштом). Під час відпусток було й написано основну частину його більших праць. І.П.
Дудко сподівався цілком присвятитися історико-краєзнавчим дослідженням після виходу на
пенсію. Проте доля розпорядилася інакше, і через хворобу очей він не зміг цілком
реалізувати масштабні плани.
Фах І.П. Дудка зумовив жанрові особливості його історико-краєзнавчих публікацій. Серед
них порівняно небагато праць, що їх на підставі сутнісних та формальних характеристик
можна беззастережно трактувати як власне наукові. До них належать, зокрема, опубліковані
у видавництвах Києва та Харкова книжки “Микола Григорович Кропив’янський”
(1965р),“Ленін і Чернігівщина” (1967р), “Живуть брати над Жеведою” (1974р), статті в
поважних спеціалізованих періодичних виданнях (“Український історичний журнал”,
“Народна творчість та етнографія”, “Пам’ятники України”), в обох виданнях чернігівського
тому “Історії міст і сіл УРСР”. Більшість же його студій – на межі науки й журналістики. Це
й документальна повість про О.М. Гарнієра “Онук комунара” (1973р), і десятки нарисів та
статей, друкованих у районній та обласній пресі, газеті “Літературна Україна”, журналах
“Радянська жінка”, “Радуга” тощо. Адресовані більш широкій аудиторії любителів історії
краю, вони, однак, становлять інтерес і для науковців, оскільки переважно містять і новий
фактичний матеріал, і нові інтерпретації відомих джерел.
Значну частину публікацій І.П. Дудка присвячено питанням політичної та соціальної
історії. Зрозуміло, ці студії позначені печаттю часу їхнього створення, проте вони – попри
ідеологічну заангажованість інтерпретацій – зберігають науковий інтерес з огляду
передовсім на використання цінного, часто уперше запровадженого до наукового вжитку
фактичного матеріалу.

Водночас у колі краєзнавчих інтересів І.П. Дудка – невивчені аспекти літературної та
культурної минувшини краю. Зокрема, помітними є його розвідки про М.М.
Могилянського, С.Д. Носа, П.Ф. Охріменка, Д.В. Петровського, В.Г. Чумака, С.М. Шуплика
та інших діячів літератури й культури. Статті та нариси відповідної проблематики,
розкидані по газетах і журналах, автор зібрав у кілька збірників, що побачили світ останнім
часом (“Суцвіття талантів”, “Слідами Василя Чумака”, “Твої струни ще дзвенять”, “Дорога
спогадів”, “Єднав Тарас серця”, “Автографи дружби і надії”).
Багатолітній інтерес І.П. Дудка до історії рідного села та міста, в якому минула більша
частина його життя, підсумовано книжками “Рідна Хрінівка моя” та “Городня”.
Протягом останнього десятиліття І.П. Дудко виступає також як літератор. Він видав
поетичні збірки “В далеч юну помандрую…”(1998р), “Коди осені й любові” (2000р),
“Література в мініатюрах” (2002р), “Розлилось житейське море” (2002р), “Городнянщина”
(2003р). Поезії І.П. Дудка, які поклав на музику самодіяльний композитор А.Я. Аржанніков,
склали збірку “Нам зозуля накувала…” (1998р).
Біобібліографічний покажчик “Іван Петрович Дудко” продовжує серію “Історики та
краєзнавці Чернігівщини” і має на меті систематизувати творчий доробок дослідника
майже за 50 років. У посібнику дотримано хронологічний характер розміщення
літературних джерел у прямій послідовності. У межах одного року джерела розміщено за
алфавітом назв. Бібліографічні записи проанотовані, якщо в тому була потреба.
Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з іменного та
географічного покажчиків. Добір матеріалу завершено у грудні 2005 р. Бібліографічний
опис здійснено у відповідності до існуючих державних стандартів.
Біобібліографічний покажчик “Іван Петрович Дудко” розрахований на істориків,
викладачів і студентів вузів, бібліотечних і музейних працівників, краєзнавців.
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