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    Серед українських прозаїків, які 

розробляли історичну тематику, особливе 

місце займав Володимир Кирилович Малик 

/справжнє прізвище Сиченко/. Крім того, ми 

знаємо Володимира Малика, як 

письменника який плідно працював у жанрі 

пригодницької літератури. Загалом, таку ж 

властивість має і його історична проза, бо 

вона із цікавістю сприймається людьми 

будь-якої вікової групи. Добрий знавець історії, Володимир Малик разом із тим 

володів майстерністю творення напруженого сюжету. Він як ніхто умів поєднувати 

історичний матеріал із мистецтвом художнього зображення подій і персонажів. 

     Володимир Малик – наш земляк. Народився у с. Новосілки Макарівського 

району. Філологічну освіту здобув у Київському університеті /1950/. Жив і 

працював на Полтавщині. Перш ніж професійно займатись літературою, тривалий 

час вчителював. У роки Другої світової війни воював у народному ополченні, два 

роки був ув’язненим в одному із концтаборів  Німеччини.  

 

Найвідоміші твори: 
Історичні поеми та легенди:  

«Чарівний перстень», «Месник із лісу», «Червона троянда», «Микита 

Кожум’яка», «Воєвода Дмитро» 

Пригодницькі повісті:  

«Чорний екватор», «Новачок», «Дві перемоги», «Слід веде до моря», «Двоє над 

прірвою» 

Найбільшим творчим досягненням В. Малика стали його історичні романи для 

створення яких він дуже багато працював у архівах та у пошукових експедиціях. 

За тетралогію: «Посол Урус-шайтана» /1968/; «Фірман султана» /1969/; «Чорний 

вершник» /1976/; «Шовковий шнурок» /1977/ Володимир Малик був удостоєний 

літературної премії ім. Лесі Українки /1983/. Також він став автором історичних 

полотен «Князь Кий» /1983/; «Черлені щити» /1985/; «Горить свіча» /1992/; 

«Чумацький шлях» /1993/; «Князь Ігор» /1998/ 
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