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СЕЛО ДУБОВИЧІ: КРАЄЗНАВЧА ВІЗІЯ
ДЛЯ СУЧАСНОЇ «ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ.
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ»
Краєзнавчі читання на вшанування пам’яті літописця й патріарха українського
краєзнавства, академіка Петра Трохимовича Тронька (1915–2011) назвою повідомляють, що
дане зібрання має за мету продовження його ідеї. Свого часу, за ініціативи, підтримки та
безпосередньої участі невтомного трудівника на ниві збереження і передання історикокультурної спадщини, було реалізовано цілу низку наукових, культурних, освітніх,
просвітницьких проектів. Серед іншого – 26-томне енциклопедичне видання «Історія міст і сіл
УРСР», що вийшло друком у 1973 році, яке до сьогодні є унікальним в своєму масштабі.
Анотація: «29 травня 1962 року була підписана постанова ЦК КПУ № 16/18–3 «Про
видання «Історії міст і сіл Української РСР». Це перша фундаментальна історична праця,
кожний том якої висвітлював історію населених пунктів окремих областей України, а їх на той
час налічувалося майже 40 тисяч. Важливе місце у збиранні матеріалів для написання нарисів
про міста і села належить обласним державним архівам, музеям, краєзнавчим науководослідним установам. Неабияку роль в цьому зіграли і наукові бібліотеки. Очолювала цю
роботу Державна історична бібліотека України, яка спільно з Інститутом історії АН України
розробила методичні рекомендації щодо організації роботи обласних бібліотек з надання
допомоги авторам «Історії міст і сіл Української РСР» [1].
Тоді, при написанні краєзнавчих довідок, науковці, краєзнавці, укладачі намагались
подати історичний матеріал максимально «заганяючи його в рамки» тодішньої державної
ідеології. Через майже двадцять років – у 1992 р., Петро Трохимович висловився про
перевидання енциклопедії з оновленою інформацією. Пройшло майже тридцять років з того
часу. І перед нами, сьогоднішніми продовжувачами його справи, стоїть завдання здійснити це.
«Село Дубовичі розташоване на річці Ретику (притока Реті), за 18 км від
районного центру (Кролевець), за 18 км від залізничної станції Терещенська…» [2,
с. 335]. Так починається історичний нарис в енциклопедії 1973 року в томі «Сумська
область»,
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Через зазначені вище причини, дорадянський період історії Дубович описано скупо,
спотворено. На сьогодні нам доступно набагато більше відомостей про село та його жителів,
зафіксованих в довідково-статистичній, історичній літературі, періодиці XVIII– початку
ХХ ст. [3]. Є окремі видання про село того періоду [4]. Є доступ до архівних джерел, відомості
з яких розкривають нам нові сторінки з історії. Врешті, є той пласт матеріалу – книг, часописів,
архівних джерел за ХХ ст., де містяться різноманітні повідомлення про Дубовичі [5]. Отже, є
потреба додати цей матеріал, а радше – оновити, подати більш розширену інформацію, ніж у
згаданій книзі «Історія міст і сіл…».
Як зазначає академік В. Вергунов, історія складається з біографій і подій. Про деякі
дубовицькі події й імена тут.
У середині XVIII ст. в Дубовичах проживали відомі представники козацької старшини
– полковий осавул Карпека, канцелярист Федір Уманець, військовий товариш Семен
Філонович, полковий суддя Д(з)івович [6, с. 303–322]. Нащадки декотрих проживали в селі в
ХХ ст. У селі й до сьогодні є вулиця (місцевість) Карпіковка, Філонівка [7, с. 363]. Були
представники й інших станів, жителі, які долучались до націєтворчих і державотворчих
процесів, залишили свій внесок в історії в різних сферах життя – релігії, культурі, мистецтві,
науці, спорті etk.
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Наприклад, Олександр Данилович Карпека (50) (1894–1918) – авіаконструктор, член
Київського товариства повітроплавання. Упродовж 1910–1913 рр. на його замовлення в
майстерні І.І. Сікорського було побудовано 4 літаки. Його сестра – Анна Данилівна
Артоболевська (Карпека) (1905–1988) – відома піаністка, викладач, одна з ключових постатей
методики освіти фортепіанної школи, заслужена вчителька. Її збірка «Перша зустріч з
музикою» (1985) – фаворитна книга школярів-початківців.
На хуторі Карпіковка проживали брати Уманці – юрист Сергій Сергійович та художник
Микола Сергійович [8, с. 277].
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Вулиця Філонівка простяглась під лісом понад річкою Ретик. За переказами
старожилів, колись по ній стояло 4 млини. Описи подій, згадки про людей залишив у мемуарах
самобутній письменник Грицько Сірик (1918–2002). Мешканка цієї вулиці Софія Василівна
Філонович була його першою вчителькою.
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У метричній книзі Різдво-Богородицької церкви села Дубовичі за 1795 р.. зроблено
запис про шлюб Пелагеї – доньки полкового судді Олексія Даниловича Д(з)івовича [9]. Його
рідний брат – Семен Данилович Д(з)івович – письменник, перекладач Генеральної військової
канцелярії, архіваріус, автор політичного памфлету «Розмова Великоросії з Малоросією»,
опублікованого в Глухові у 1762 році [10, с. 182].
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Київська старовина», 1882, т. І, с. 325–365.

Побіжно повідомляємо ще деякі відомості: в середині ХІХ ст. Дубовичі мали статус
містечка, проводилось три ярмарки, працювало низка дрібних підприємств, на цукровому
заводу проводились наукові дослідження [11], функціонували освітні заклади, бібліотеки,
соціальні установи, око милували архітектурними витворами трьох церков тощо.
Сьогодні відкрито публічний доступ до архівних документів, соціальні мережі та
інтернет ресурси дозволяю віртуально мандрувати бібліотеками, читати, вишукувати
інформацію про історію села. Потік нових повідомлень не меншає.
Бурхливе ХХ ст. мало й гарні події, здобутки, про які записано періодиці, книгах. За
цей період маємо цілий сонм осіб, які виборювали шлях нашої державності, щоденно несли
свій громадський обов’язок в той чи інший спосіб. Серед них – релігійні діячі, діячі мистецтв
etk. Наприклад: в Дубовичах була парафія Української автокефальної православної церкви;
село відвідував митр. Василь Липківський; в селі проживав і працював самоук-конструктор
Данило Йосипович Мажуга (1885–1962); хоргуртом у 1920-х керував Василь Тимофійович
Бізєв (1898 – 1982) – в подальшому актор театру, кіно; село відоме подіями, що відбувались у
Другу світову війну; має свої спортивні традиції і т.п.
Сьогодні є краєзнавці, науковці й пересічні громадяни, небайдужі до історії рідного
краю, які мають гарне захоплення – вчити й досліджувати історію України, цікавитись і
складати історію своєї родини, свого краю. Ці люди відкривають несправедливо забуті імена,
оприлюднюють інформацію, вводять до наукового обігу нові джерела, архівні документи,
популяризують історію України. Це – Геннадій Крикливий, Андрій Степанок, Олександр
Оболонський та ін. Маємо гарну молодь – підростаюче покоління вже має свої напрацювання
у процесі відновлення історії рідного краю, збереження історико-культурної спадщини,
передання традицій тощо.
Можемо ствердно сказати, що когорта дослідників науковців і краєзнавців в різних
регіонах і населених пунктах України має подібних людей і може пишатись такими
здобутками.
Як зазначалось, Національна історична бібліотека України була (у 1962 р. – Державна
історична) була серед очільників енциклопедичного видання «Історія міст і сіл України». На

сьогодні, там працюють фахівці високої кваліфікації, які можуть сприяти, підтримати і
продовжити справу Петра Тимофійовича Тронька.
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