
Віртуальна виставка 

"Лубенський князь слова"  
до 100-річчя від дня народження 

Володимира Малика 
 

21 лютого виповнюється 100 років від дня 

народження Володимира Малика, українського 

письменника, історично-пригодницькими романами 

якого читачі зачитуються і понині, адже вони 

написані легкою і водночас соковитою мовою, 

мають динамічний сюжет, а також цікаву сюжетну 

канву. 

Ця виставка ознайомить із книгами 

"українського Дюма", літературою про нього, 

інформацією про літературно-мистецьку премію  

імені Володимира Малика, що була започаткована в 

Лубнах 20 років тому, та кількома лауреатами цієї премії. 
 

Горить свіча запалена талантом письменника 
 

Володимир Малик (справжнє прізвище Сиченко) народився 21 лютого 

1921 року в селі Новосілки Макарівського району на Київщині в селянській 

родині. В сусідньому селі закінчив Ясногородську школу, вступив на 

філологічний факультет Київського університету. В той же час робить перші 

проби пера – починає складати вірші. Але почалася Друга світова війна, 

навчання перервано. Володимир Кирилович спочатку йде у народне ополчення, 

працює на оборонних роботах під Києвом та Харковом, отримує поранення. 

Потім потрапляє в концентраційні табори в Німеччині, де перебуває два роки. 

Тільки в жовтні 1945 року майбутньому письменнику вдалося повернутись 

додому. Працював в Ясногородській середній школі. Після того, як в 1950 році 

закінчив заочно університет, переїздить у м. Лубни Полтавської області. В 

древньому, історичному місті Володимиру Малику захотілось наблизити події 

далекої минувшини до сучасника і це йому з великим успіхом вдалося. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Малик  В. К. Воєвода Дмитро : героїчна поема / 

В. К. Малик. – Київ : Веселка, 1972. – 42 с.  

 Володимир Малик – відомий український письменник, 

що зажив слави як автор історичних романів. 

Є в нашій історії багато славетних героїчних подій та 

імен. Одна з таких – оборона Києва в грудні 1240 року від 

незчисленних орд Батия, яку очолював воєвода Дмитро. 

 

 

 

Малик  В. К. Горить свіча : роман / В. К. Малик. – Київ : 

Український письменник, 1992. – 431 с.  

В історичному романі "Горить свіча" автор описує 

трагічні події, які на цілі століття перервали політичний та 

культурний розвиток України, – Батиїв погром Києва та 

розорення інших наших земель. Автор, докладно вивчивши 

історичні джерела, не лише показує взяття Батиєм Поросся, 

дев’яностошестиденну облогу Києва і його падіння, 

кривавий шлях до «останнього моря» через галицько-

волинські землі й руйнування Південної Русі, а й розкриває 

причини, що призвели до цього лиха, корені незнищенності української нації, 

які відроджувались навіть на руїнах цивілізації. 

 

 

 

Малик  В. К. Двоє над прірвою / В. К. Малик. – Київ : 

Веселка, 1983. – 302 с.   

Пригодницька повість про боротьбу радянських 

людей з фашистами. Її герой, радянський льотчик потрапляє 

в полон. Він стає в'язнем табору смерті. Але нічого не може 

зламати його духу. Володимир Булатович втікає із застінків 

і продовжує боротьбу з фашистами всюди, де опиняється по 

волі обставин. 

 

 

Малик  В. К. Журавлі-журавлики : героїчні казки-

легенди / В. К. Малик. – Полтава : Полтавський 

літератор, 2016. – 194 с.   

 У книзі подаються героїчні казки-легенди автора, з 

якими він увійшов у велику літературу. Вони пробуджують 

у юного читача інтерес до історії нашого народу, 

викликають почуття гордості за лицарів-оборонців рідної 

землі, вчать з юних літ любити Батьківщину. 

 Книга розрахована на дітей шкільного віку. 

 



 

 

Малик  В. К. Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім : романи 

/ В. К. Малик. – Київ : Український Центр духовної 

культури, 1999. – 416 с. – (Український історичний роман).  

 "Князь Ігор" – гостросюжетний історичний роман 

відомого українського письменника про похід князя Ігоря на 

половців у 1185 р. Цікаві історичні факти, непередбачуваність 

колізій і колорит епохи – все це захоплює і дозволяє краще 

пізнати події, оспівані у давньоруському шедеврі "Слово о 

полку Ігоревім". 

 

 

Малик  В. К.  Князь Кий : роман. / В. К. Малик. – Київ : 

Веселка, 1982. – 270 с.  

Роман князь «Кий», написаний до 1500-річчя 

заснування Києва, переносить читача у сиву давнину, у вир 

складних історичних подій, коли після роздроблення 

гуннської держави Аттіли в середині V ст. її спадкоємці, 

ворогуючи між собою, намагалися знову підкорити 

східнослов’янські племена.  За цей роман 1983 року 

письменник був нагороджений літературною премією імені 

Лесі Українки. 

 

Малик  В. К. Посол Урус-шайтана : роман / 

В. К. Малик. – Київ : Дніпро, 1979. – 517 с.   

Перша книга тетралогії «Таємний посол» розповідає 

про події 1676 року від Різдва Христового. Змальовується 

Запорізька Січ. Кошовий отаман Іван Сірко посилає 

головного героя з подвійною таємною місією до Болгарії. 

Під час її виконання Арсен Звенигора потрапляє в полон. 

Цю книгу можна назвати провідником по історії України 

того періоду. 

 

Малик  В. К. Синя книга : щоденник (записки для себе). 

1958-1998 / В. К. Малик. – 2-ге вид., без змін. – Полтава : 

АСМІ, 2011. – 308 с.  

У книзі подається щоденник відомого українського 

письменника Володимира Малика (Сиченка), який охоплює 

сорок років його життя – з 1958 по 1998. 

Видання розраховане на літературознавців, істориків, 

викладачів української мови та літератури, студентів, учнів 

та всіх шанувальників творчості письменника. Перше 

видання вийшло друком у 2010 році. 



Малик  В. К. Слід веде до моря : повість / В. К. Малик. – 

Київ : Веселка, 1975. – 272 с.  

 Учень сьомого класу Юрко Романюта переходить до 

нової школи на березі Дніпровського моря. Він швидко 

здружується з новими товаришами. Усі разом вони 

перепливають на острів, де в руїнах старовинного замку 

щось шукають двоє злочинців. Як виявилося потім, вони 

приховали там коштовні археологічні знахідки і намагалися 

їх привласнити. Зазнавши небезпечних пригод, діти 

допомагають дорослим знешкодити злочинців. 

 Для середнього шкільного віку. 

 

Малик  В. К. Твори : в 2 т. / В. К. Малик. – Харків : 

Прапор. – 1993. 

Т. 1. : Таємний посол : роман : Кн. 1-2. – 1993. – 463 с.  

До першого тому ввійшли романи «Посол Урус-

Шайтана» і «Фірман султана». Молодий козак Арсен 

Звенигора, виконуючи за дорученням кошового отамана 

Івана Сірка секретну місію в Болгарії, потрапляє у полон. 

Разом зі своїми друзями Арсен тікає з рабства. До їхніх рук 

випадково потрапляє фірман султана. Арсен намагається 

якнайшвидше потрапити додому, щоб попередити про 

небезпеку, яка очікує його рідну Україну. На шляху до 

України йому допомагають вправне володіння зброєю та винахідливість.  

 

Малик  В. К. Твори : в 2 т. / В. К. Малик. – Харків : 

Прапор. – 1993.  

Т. 2. : Таємний посол : роман : Кн. 3, 4. – 1993. – 542 с. 

 У другому томі роману автор продовжує розповідь про 

героїв, відомих читачеві з попередньої книги. Події твору 

розгортаються на фоні історичної обстановки, що склалася 

на Україні, зокрема на Правобережжі, в останній чверті ХVІІ 

століття. У центрі роману – сміливий і розумний воїн 

Арсен Звенигора зі своїми побратимами. 

 

Малик  В. К. Червоні маки ; Месник із лісу ; Журавлі-

журавлики ; Воєвода-Дмитро / В. К. Малик. – Київ : 

Український Центр духовної культури, 2001. – 208 с. 

Володимир Малик здобув читацьке визнання та 

літературну славу завдяки своїм історичним романам, та 

першими його творами були поезії, героїчні історичні поеми-

легенди. 

У цій збірці, присвяченій 80-річному ювілею 

письменника, представлено його лірику 30-50-х років, яка 

лише частково при житті автора була опублікована у 

періодиці, та вибрані поеми-легенди. 



 

Малик  В. К. Черлені щити : роман / В. К. Малик. – 

Харків : Прапор, 1985. – 295 с. 

 Роман про відомий похід сіверських князів на 

половців у 1185 році. 

Напружені події, цікаві історичні факти, глибокі 

соціальні висновки, соковита українська мова – все це 

приваблює сучасного читача. 

 

 

Малик  В. К. Чорнобривці : (спогади) / В. К. Малик. – 

Полтава : АСМІ, 2007. – 228 с.  

Під загальною назвою "Чорнобривці" у книзі вміщено 

спогади, початок незакінченого роману, поетичну легенду 

"Журавлі-журавлики" та поезії молодих років відомого 

українського письменника, талановитого майстра 

історичного роману Володимира Малика, який своє плідне 

творче життя провів у місті Лубнах на Полтавщині. 

 

Малик  В. К. Чумацький шлях : роман, оповідання / 

В. К. Малик. – Харків : Бібколектор, 2013. – 315 с. 

 У романі "Чумацький шлях" В. Малик відтворив 

цікаве і своєрідне явище в історії українського народу – 

чумацтво. Головний герой твору Іван Бондар залишає в 

Лубнах кохану дівчину Катрю і разом зі своїм хазяїном 

Хуржиком та чумацькою валкою їде в Крим по сіль. Ніколи 

не гадалося йому, через які незвичайні, смертельно 

небезпечні пригоди доведеться пройти. Тут і зустріч з 

Потьомкіним та Катериною Другою, і татарський полон, і 

втеча з нього, вступ до війська чорноморських козаків й 

участь у складі цього війська у війні 1786 – 1791 рр. проти Туреччини… 

 Також до книги увійшло історичне оповідання В. Малика "Дві перемоги", 

в якому розповідається про боротьбу українських козаків проти польської 

шляхти. 
  



 

Літературно-мистецька премія імені Володимира Малика  

 

         У 2001 році, вшановуючи пам'ять письменника-земляка і на честь його   

80-річчя від дня народження, була заснована премія імені Володимира  Малика. 

Заснували її Лубенська міська рада та редакція газети «Лубенщина» за 

пропозицією Фонду імені Володимира Малика «Слово», почесним головою 

якого є син письменника Олександр Сиченко.  

Премією відзначаються письменники, літератори, науковці, журналісти, 

працівники освіти, культури, ділові люди, громадські і державні діячі за творчі 

здобутки у популяризації культури та історії України і рідного краю, 

опубліковані та оприлюднені протягом останніх п’яти років. 

Присуджується щороку за такими номінаціями:  
 

 «Література і публіцистика»;  

 «Краєзнавство і народна творчість»;  

 «Мистецтво і монументальна скульптура». 

 

Тож до вашої уваги представляємо біографічні дані кількох лауреатів із 

безлічі талановитих імен, що відзначені цією премією… 

 

БАКЛАЙ Наталія  Михайлівна 

24.02.1958, с. Терни Лубенського р-ну. 

Поетеса. Прозаїк. Член Національної спілки письменників 

України. Член Національної спілки журналістів України. 

Лауреат премії ім. В. Симоненка. Лауреат премії 

ім. П. Мирного. Лауреат премії ім. Олени Пчілки. 

  

 

Баклай Н. М. "Жінка з віршами" : поезії / Н. М. Баклай. 

– Лубни : комунальне  "Лубни", 2018. – 200 с. 

У книзі Наталі Баклай у простих, милих серцю поетичних 

образах, усяк небайдужий, хто має сільське коріння, упізнає 

щось рідне, знайоме: веселого балагуру-сусіда, сільську 

самотню бабцю, покинуту рідну хату, старі образи на 

стінах. 

 

 

 



КЛЬОКТА Тетяна Михайлівна 

21.09.1964, с. Бірки Зіньківського р-ну 

Поетеса. Педагог. Член Національної спілки 

письменників України (з 2018). Лауреатка 

Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – 

мова єднання», ІІ Міжнародного конкурсу на кращий 

твір для дітей «Корнійчуковська премія» в номінації 

«Поезія для дітей». Лауреат Полтавської обласної премії 

ім. Панаса Мирного, премії ім. Пантелеймона Куліша. 

 

Кльокта Т. М. Між Богом і травою : поезії /                                        

Т. М. Кльокта. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 208 с. 

Книга поділена на розділи, в яких усі вірші 

доповнюють один одного, вони неначе поєднані унікальним 

суголоссям, яке не потребує ніяких доповнень.  

  В ній  авторка прагне в кожному слові віднайти віру і 

добро, саме оті важливі чинники, яких нині дуже бракує. 

Поетеса укладає тепло душі і світлий промінь сонця в кожну 

поетичну думку. 

 

КРЕВСЬКА Ганна 

(Кононенко Марина Володимирівна) 

05.09.1979, м. Лубни Полтавської обл. 

Поетеса, прозаїк, журналіст. Член літературного 

об’єднання ім. Олеся Донченка. Член Полтавської спілки 

літераторів. Член Національної спілки журналістів 

України. Член Національної спілки письменників 

України. Лауреат премії імені Самійла Величка. 

Лауреат районної літературно-мистецької премії ім. 

В. Симоненка. Лауреат премії ім. Івана Котляревського. Лауреат 

Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання». 

 

Кревська Г. Імена снігу : зимова книга поезій /                              

Г. Кревська. – Харків, 2018. – 99 с. 

В книзі представлено вірші Ганни Кревської на зимову 

тематику. Збірка поділена на розділи «Тіні інею», 

«Паморозь», «Передзим'я», «Відлуння холодів», «Зимові 

сни» – через ці назви легко прослідковується основа, на 

якій писалася поетична збірка. 



 

                                    МИРНИЙ Володимир Степанович 

1935–2020 

Поет. Прозаїк. Публіцист. Перекладач. Член 

Національної спілки письменників України. Лауреат 

премії ім. Панаса Мирного. Лауреат премії ім. Леоніда 

Бразова. Лауреат премії  ім. Івана Котляревського. 

 

 

Мирний  В. С.  В коронах інею тополі... : лірика 

різних років : мала проза / В. С. Мирний. – Полтава : 

Полтавський літератор, 2015. – 148 с.  

Нову книгу "В коронах інею тополі…" складають 

поезії різних років, також нові поезії, написані упродовж 

2014-2015 рр. 

До неї входить також мала проза. 

 

 

 

РОЗСОХА Людмила Олександрівна 

21.10.1947, с. Козачка Зміївського р-ну 

Харківської обл. 

Краєзнавець. Літературознавець. Мовознавець. 

Генеалог. Лауреат літературно-мистецької премії 
ім. Антона Шевченка. Заслужений працівник культури. 

 

Розсоха  Л. О. З історії миргородських вулиць / 

Л. О. Розсоха ; Миргород. міська рада, Миргород. 

краєзнав. музей. – Київ. : Аванпост-прім, 2012. – 304 с. : 

іл.  

У книжці подано краєзнавчі нариси про найбільші 

історично сформовані вулиці Миргорода та довідник, у 

якому зібрано дані про історичні й сучасні топоніми – вулиці, 

провулки, щляхи, майдани, кутки, урочища, гідроніми, 

колишні хутори в межах міста та інше. 

 

 

 



СКИРДА Олег Анатолійович 

19 листопада 1974, с. Ждани Лубенського району Полтавської 

області. Історик. Краєзнавець. Член Національної спілки 

краєзнавців України. 

 

Скирда О. А. У вересні 41-го.  

Київське оточення : спогади, свідчення, документи / 

О. А. Скирда. – Вид. 2-ге, стереот. – Полтава : ТОВ 

«АСМІ», 2019. – 303 с. 

До книги увійшли спогади, документи, свідчення про 

бої та вихід з оточення військ Південно-Західного фронту у 

вересні 1941 року на Полтавщині. Книга розрахована на тих, 

хто цікавиться періодом Другої світової війни, а також на 

широке коло читачів. 

 

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович  

(псевдонім Микола Селецький) 

14.10.1958, с. Великоселецьке Оржицького району 

Полтавської області 

Мовознавець. Доктор філологічних наук. Професор. 

Академік академії наук вищої освіти України. 

Заслужений діяч науки і техніки України. 

Літературознавець, Публіцист. Член Національної 

спілки письменників України. Національної 

правописної комісії, Член Національної спілки 

журналістів України. Член Президії НСПУ. 

Лауреат багатьох обласних, всеукраїнських премій. 

 

Степаненко М. І. Сучасні письменники Полтавщини 

/ М. І. Степаненко. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 

2014. – 90 с. 

У довідникові викладено коротку історію створення 

Полтавської обласної організації Національної спілки 

письменників, уміщено відомості про сучасних поетів, 

прозаїків, драматургів, публіцистів, критиків, 

літературознавців, які своїм життєвим і творчим шляхом 

пов'язані з Полтавщиною.  



Для вчителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, учнів, 

краєзнавців, усіх, хто цікавиться літературно-мистецькими традиціями 

Полтавщини. 

 

СУПРУНЕНКО Олександр Борисович 

01.05.1957, м. Полтава 

Археолог. Історіограф та музеєзнавець. Видавець. 

Кандидат історичних наук. Старший науковий співробітник. 

Заслужений працівник культури України. Член Головної Ради 

Українського Товариства охорони пам’яток історії та 

культури. Член Польового комітету Інституту археології 

НАН України.  

 

Супруненко О. Б. Тарас Шевченко і пам'ятки 

археології Полтавщини  / О. Б. Супруненко ; Центр 

пам'яткознавства Національної Академії наук України і 

Українського Товариства охорони пам'яток історії та 

культури, Департамент культури і туризму Полтавської 

обласної державної адміністрації, Полтавський 

краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – 

Полтава : АСМІ, 2018. –20 с.  

У брошурі висвітлюється внесок геніального 

українського поета, художника та мислителя Т. Г. Шевченка 

у вивчення пам'яток минулого на території історичної Полтавщини. 

Для істориків, краєзнавців, музейних працівників, учителів 

загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників стародавньої історії 

Полтавщини, учнівської та студентської молоді. 
 

 

У просторі творчості Володимира Малика 

 

Дяченко А. Володимир Малик (Володимир Кирилович 

Сиченко) (1921-1998) / А. Дяченко // Хало О. Література 

рідного краю : хрестоматія. – Лубни : Видавництво 

«Лубни», 2000. – С. 35-36.  

Про основні літературні дітища Володимира Малика 

розповідається в статті хрестоматії. 

 

 



 

Козюра В. Гідний син України / В. Козюра  // Уроки 

Володимира Малика : сучасники про письменника і його 

творчість. – Полтава : АСМІ, 2005. – С. 49-52.    

 Про палкого письменника-патріота, людину крицево-

стійку у своїх переконаннях, який своїми творами відкрив 

для інших приховану правду рідної історії, навчив шанувати 

своїх славних пращурів, змусив «глянути на неприкриту 

правду нашого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневіру, а 

силу»  пише Валерій Козюра. 

 

Козюра В. Володимир Малик: життя і творчість / 

В.   Козюра,  І. Козюра. – Полтава: АСМІ, 2002. – 132 с.  

У книзі висвітлено життєвий і творчий шлях видатного 

українського письменника-патріота Володимира 

Кириловича Малика. 

 

Малик (Сиченко) Володимир Кирилович (1921 - 1998) : 

[два роки перебував у фашистських концтаборах] // 

Убийвовк Л. Г. Раби XX століття. Хто вони? Патріоти чи 

зрадники?. – Полтава : Видавництво «Форміка», 2006. – 

С. 65-66.  

Тяжкі життєві дороги випали на долю відомого українського 

письменника, який два роки перебував у фашистських 

концтаборах. 

Слово маликівського лауреата : [про В. К. Малика] // 

Костенко М. Над темним хлібом душі : пошук. Критика. 

Есе. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – С. 370-

374.  

Роздуми про життєвий і творчий шлях Володимира Малика, 

про пошуки письменником стрижня символу національного 

героя, адже він продовжив в літературі нашій глибоко 

патріотичну червону лінію. 

 

 



 

Рекомендаційний список літератури про Володимира Малика 

  

Больбат С. Лубенський князь слова : [вшанування пам'яті  В. Малика у Лубнах] 

/ С. Больбат // Літературна Україна. – 2011. – 10 берез. – С. 15.  

В. К. Малик: «Я хотів показати наші корені» // Козюра І. Історія Посульського 

краю – на газетних шпальтах. – Полтава : АСМІ, 2007. – С. 56-60.  

Віценя Л. Писав, «щоб виправити духовний хребет народу» : [про щоденник 

Володимира Малика] / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. – 2016. – 19 лют. – С. 13. 

Демченко М.  Володимир Малик: «Усі свої найголовніші твори я писав з 

однією метою – виправити духовний хребет нашого народу» / М. Демченко // 

Село полтавське. – 2017. – 8 берез. – С. 17; Полтавський вісник. – 2017. – 

4 трав. – С. 23.  

 

Дяченко А. «Неперспективний...» : [як виник історичний романіст Володимир 

Малик?] / А. Дяченко // Дяченко А. Якщо ти людина...: до літ. портретів деяких 

полтавських поетів і прозаїків другої половини XX ст. – Полтава : Астрея, 2000. 

– С. 21-25.  

Дяченко А. Володимир Малик (Володимир Кирилович Сиченко) (1921-1998) / 

А. Дяченко // Хало О. Література рідного краю : хрестоматія. – Лубни : 

Видавництво «Лубни», 2000. – С. 35-36.  

Жовнір Н. Чорнобривці та... гінкго Володимира Малика. Дерево імені 

«українського Дюма» ростиме у різних країнах світу / Н. Жовнір // Вечірня 

Полтава. – 2014. – 10 груд. – С. 6.   

Землянин В. Горить свіча Малика / В. Землянин // Літературна Україна. – 2016. 

– 24 берез. – С. 12.  

Козюра І.  Вітчизни гідний син : сторінки книги про Володимира Малика (1921-

1998) / І. Козюра // Рідний край. – 2001. – № 1 (4). – С. 116-119.   

Козюра І. Володимир Малик: Вірю я, що відродимося знову! : (рядки зі 

щоденника, який укладено за матеріалами інтерв'ю, книг, публікацій і 

автобіографічних записів Володимира Малика) / І. Козюра // Зоря Полтавщини. 

– 2017. – 21 лют. – С. 5.  

Козюра В. Гідний син України / В. Козюра  // Уроки Володимира Малика 

Сучасники про письменника і його творчість. – Полтава : АСМІ, 2005. – С. 49-

52.    



Козюра І. Загадка, залишена Майстром: 21 лютого – день народження 

Володимира Малика / Козюра // Зоря Полтавщини. – 2015. – 16 лют. – С. 3.  

Козюра І. Поль Джонс  / І. Козюра // Край. – 2015. – № 139. – С. 14-16.  

Лучканин С. М. Малик Володимир Кирилович (21.02.1921, с. Новосілки Київ. 

обл. – письменник, літ. критик / С. М. Лучканин // Енциклопедія Сучасної  

України. – Київ : ТОВ «Лагода», 2017. – Т. 18. – С. 685.  

Малик (Сиченко) Володимир Кирилович (1921 – 1998) : [два роки перебував у 

фашистських концтаборах] // Убийвовк Л. Г. Раби XX століття. Хто вони? 

Патріоти чи зрадники?. – Полтава : Видавництво «Форміка», 2006. – С. 65-66.  

Малик Володимир Кирилович : [у 1953 р. переїхав до м. Лубен, де прожив 

решту свого життя] // Альманах пошани й визнання Полтавщини. – Полтава : 

Артполіграфсервіс, 2003. – С. 124-125. 

 

Сальникова О. Володимир Малик – «Чарівник з берегів Сули» / О. Сальникова 

// Край. – 2016. – № 142. – С. 16-17.  

 

Слово маликівського лауреата : [про В. К. Малика] // Костенко М. Над темним 

хлібом душі : пошук. Критика. Есе. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 

С. 379-374.  

Словом щирим, полум'яним : до 80-річчя з дня народження Володимира 

Малика // Костенко М. Над темним хлібом душі : пошук. Критика. Есе. – 

Полтава : Полтавський літератор, 2009. – С. 364-367.  

У просторі лицарів і людоловів : [про історичну тетралогію В. Малика] // 

Костенко М. Над темним хлібом душі : пошук. Критика. Есе. – Полтава : 

Полтавський літератор, 2009. – С. 367-370.  

 


