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У біобібліографічному покажчику вміщено інформацію про джерела, які 

висвітлюють життя і творчість літераторки-науковиці Антоніни Петрівни Царук. 

Видання покликане задовольнити інтерес читачів до талановитої особистості в 

культурному житті краю. У покажчику подається бібліографія творів письменниці 

– окремих видань, публікацій у збірниках та періодиці, а також література про 

авторку та її творчість, електронні ресурси. У додатках вміщені літературно-

критичні статті, відгуки сучасників, посвяти, світлини, фрагменти творів поетеси, її 

виступи, інтерв’ю. Покажчик буде корисним для викладачів, аспірантів, учителів, 

бібліотекарів, студентів, школярів – всіх, хто цікавиться особистістю й творчістю 

Антоніни Царук. 
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Від упорядників 

 

Вельмишановне товариство, пропонуємо вашій увазі біобібліографічний 

покажчик, присвячений 60-річчю від дня народження талановитої поетеси 

Кіровоградщини, прозаїка, дитячої письменниці, драматурга, перекладача, 

майстерного аналітичного критика, знавця світової й української літератури, 

літературознавця, науковця, блискучого педагога, кандидата філологічних наук, 

старшого викладача Центральноукраїнського національно-технічного 

університету, людини високої інтелігентності, відданого патріота, чарівної жінки 

Антоніни Петрівни Царук. 

До пропонованого біобібліографічного покажчика ввійшли книги, публікації 

в періодичних виданнях, матеріали з інтернет-мережі за період з 1995 до 2021 року. 

Цей ресурс не претендує на вичерпність. Більшість друкованих матеріалів, 

вміщених у нього, опрацьовані de visu. Всі вони знаходяться у фондах ОУНБ 

ім. Д. І. Чижевського. Деякі описи видань супроводжуються анотаціями. 

Покажчик складається з 7 частин. 

До першої ввійшли: слово від упорядників, вступна стаття, автобіографія 

письменниці та ліричне слово поетеси Ольги Могильди. 

Друга частина цього ресурсу вміщує твори Антоніни Царук – 

185 бібліографічних записів, що в свою чергу згруповані в два підрозділи:  

 Книги; 

 Публікації в періодичних виданнях. 

У третій частині біобібліографічного покажчика зібрана література про життя 

і творчість Антоніни Царук. Цей підрозділ наповнюють 59 описів, до яких увійшли 

книги й публікації в пресі. 

Четверту частину складають WEB-ресурси. Їх – 66 позицій. 

П’яту наповнює іменний покажчик. У дужках відмічені позиції з 

літературними розвідками та дописами поетеси про окремі особистості. 

У шостій частині містяться додатки, куди ввійшли статті й короткі 

замальовки літераторів про творчість мисткині, посвяти, вірші поетеси, її відповіді 

на анкети, виступи. 

Сьомий розділ складає фотогалерея світлин, пов`язаних із особистістю 

Антоніни Царук та її оточенням. 

Зібраний у цьому покажчику матеріал допоможе глибше розкрити сторінки 

життя і творчості Антоніни Петрівни Царук, познайомить з її творчим багатством, 

окреслить наукові досягнення, подасть живий образ Людини, Літератора, Жінки. 

Цей ресурс створено в САБ «ІРБІС» на основі баз даних обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського м. Кропивницького, 

матеріалів INTERNET-мережі. 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено у відповідності з чинними 

Державними стандартами України в бібліотечній справі: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 та ДСТУ 3582:2013. Усі видання подаються мовою 

публікацій, зберігається орфографія і пунктуація оригіналу. 

Бібліографічні записи про окремі твори розташовані в алфавітному порядку, 

всередині алфавіту – за хронологією, статті – за алфавітом назв та імен. Для 



5 
 

зручності користування до покажчика додається допоміжний апарат: алфавітний 

покажчик авторів, передмова та зміст. 

Загальний обсяг покажчика складає 310 позицій. Наскрізна нумерація статей 

дозволила укладачам створити іменний покажчик, завдяки чому потрібну 

публікацію можна відшукати за персоналією, про яку йдеться. 

Персоналії складаються з прізвищ авторів та людей, про яких іде мова у 

статтях. Розбіжності у контексті персоналій диктуються текстом публікацій: про 

окремих персон відомо прізвище, ім’я та по-батькові, про інших – лише прізвище 

та імя або ж ініціали. 

Прізвище Антоніни Царук в іменному покажчику відсутнє через 

недоцільність вказувати його для кожної картки: поряд із прізвищем, що зацікавить 

користувача, вказано порядкові номери джерел, дійсні для цього бібліографічного 

документа. 

Електронну версію покажчика розміщено на вебсайті ОУНБ 

ім. Д. І. Чижевського за адресою: https://library.kr.ua/bibliograph/ 

  

https://library.kr.ua/bibliograph/
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Коли серця золотіють… 
 

Світ цієї поетеси узгоджений з  

найкращими людськими чеснотами,  

Божими заповідями і Божим благословенням. 

 

Оксана Шпирко 
 

Ці поетичні слова розкривають сутність особистості Антоніни Царук, її 

життя, а водночас і невичерпний всесвіт людського часу і простору, оздоблених 

красою одкровення. Коли золотіють серця, світлішає радість, теплішою стає душа, 

підкоряються недосяжні вершини, збагачується Всесвіт. 

Криницею духовної сутності Антоніни Петрівни, її істинною природою є 

божественні піднебесся чистої і сповненої любові душі. Нектар її слова 

переливається в серце читача, як у медові соти. І від цього стає чистішою людська 

совість, вивищується її духовна природа. Щиро й зворушливо просвічує в її бутті 

ословлене прагнення жити за законами краси, істини й милосердя. 

Її ніжний, витончений світ квітне дитинністю, радістю любові до маленького 

нашого людства. Все це проростає в дивовижно-зворушливі творіння для дітей: 

вірші та п’єси-казки з власними малюнками. А чи може щось бути привабливішим 

і чарівнішим від дитячих замислених очей, радісного сміху, щирої зацікавленості 

віршами, створеними справжньою письменницею. 

Ліричне обдарування поетеси надзвичайно яскраво просвічує й у поезії для 

дорослих. Інтимні мотиви гармонійно переплітаються з громадянськими, 

філософські розмисли збагачені жіночою мудрістю. Історія минулого знаходить 

свій відгук у нинішньому дні. Скільки в її ліриці «ніжного тепла, тихої радості, 

щемного смутку». Цитовані слова належать самій поетесі, й сказані вони про 

Віктора Близнеця. Але ж стосуються й її самої. Читача вражає щира, прониклива 

любов авторки до рідної землі, біль за трагічні події в країні, материнська любов до 

її захисників, гордість за істинних синів України. 

Грунтовні й оригінальні аналітичні екскурси А. П. Царук ретранслюють 

світові високоосвіченого й самобутнього літературознавця. Стильовими 

домінантами літературно-критичного жанру дослідниці є художня правда, 

універсальність екзистенційних проблем, історичність, заглибленість в 

психоаналіз, філософічність, націєтворчі ідеї. 

Безмір особистості Антоніни Царук, її творча спадщина, пасіонарність 

заслуговують на глибокі й грунтовні розвідки літераторів і науковців, 

поціновувачів високого мистецтва, прихильників трансцендентних і духовних 

сфер. 

Антоніна Петрівна дарує світові свою прекрасну творчість, відданість 

українству, полігамію душевної гармонії, щирість спілкування, безмежний океан 

працелюбства. 

І, можливо, поява на землі людини з такою високою духовною, душевною й 

інтелектуальною субстанцією зумовлюється народженням її у безмежному 

просторі неба і степу, сповнених сонця, чистих джерел, світла правічної історії, 
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архетипами її родоводу, природних візій, незвідано-глибинними основами власної 

суті. 

Ближче познайомитись із цією неповторною й чарівною жінкою, поетесою, 

літературознавцем, науковцем допоможе її автобіографічна оповідь. 

 

Наталія Чуприна, бібліотекар ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

 

Царук Антоніна. Автобіографія 

 

«Я, Царук Антоніна Петрівна, народилася на Кіровоградщині, в 

смт. Компаніївка, 9 травня 1961 року, ставши першою дитиною в родині Петра 

Афанасійовича та Любові Гаврилівни Павельчак. 

Середню освіту отримала в Компаніївській середній школі, яку закінчила в 

1978 році. В цій школі свого часу навчався відомий український дитячий 

письменник Віктор Близнець. Любов до книги – саме з дитячих років, від мами й 

батька, від учителів і наставників. 

За національністю й самоусвідомленням я українка, хоча батько народився в 

Польщі, а мама мала російське прізвище. 

В 1982 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені 

О. С. Пушкіна (нині – Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка) за спеціальністю «Російська мова і література». 

Заочно навчалася в аспірантурі цього ж вузу. 

Заміж вийшла ще під час навчання в інституті. Маю двох доньок, які вже 

перейшли на власний хліб. 

Свою трудову діяльність розпочала в Кіровоградському машинобудівному 

технікумі. З 1983 р. працюю в Кіровоградському інституті сільськогосподарського 

машинобудування (нині – Центральноукраїнському національному технічному 

університеті). Навчалася в аспірантурі (2011-2015) при кафедрі української 

літератури КДПУ, захистила кандидатську дисертацію «Поетика межових ситуацій 

у прозі Анатолія Мороза» на засіданні спеціалізованої ради Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2016). Працюю старшим 

викладачем кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи. Коло 

наукових інтересів – поетика твору, літературне краєзнавство. 

Членкиня Національної спілки письменників України (2011). 

Авторка книг для дітей дошкільного, молодшого шкільного та середнього 

віку: «Онучечка-чомучечка» (2006), «Гостював у Літа Дощик» (2007), «Відважне 

мишеня» (2007), «Майже вчений» (2008), «Як Петрик стежину пас» (2009), 

«Проліскові дзвони» (2013), п’єси-казки «Земля Світлячків» (2008) за мотивами 

однойменної повісті-казки В. Близнеця (п’єса ставилася самодіяльними шкільними 

театрами ЗОШ № № 24, 30 м. Кіровограда, брала участь у конкурсі «Степові 

джерела»). Авторка поетичних збірок «Мовчання бруньки» (2012), «Тобі, 

прозріння пізнє…» (2018), збірки рецензій «Коди золотих рун» (2020). 

Авторка переспіву на українську мову мюзиклів Ж. Пресгурвіка «Ромео і 

Джульєтта» та Коччіанте «Notr Dam de Paris» – в українській версії «Долаючи 
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смерть» і «Легенда собору Нотр Дам», які з успіхом презентувалися на сцені 

обласної філармонії (режисер Лариса Гайдай) за участю студентів мистецького 

факультету КДПУ ім. В. Винниченка та заслуженого артиста України С. Дьоміна. 

Авторка різножанрових публікацій – вірші, оповідання, критичні та 

літературознавчі статті, есеї, публіцистика в часописах «Стежина» й «Вежа», в 

обласних і всеукраїнських газетах «Народне слово», «Кіровоградська правда», 

«Молодіжне перехрестя», «Сільські вісті плюс», «Газета для жінок», «Слово 

Просвіти», «Літературна Україна», «Україна молода», в журналах «Київ», «Дзвін», 

«ЛітАкцент», «Літературний Чернігів», «Хортиця», «Перевал», «Золота 

пектораль», «Слобожанщина», «Харків Lit» та ін. Твори та переклади друкувалися 

за кордоном – «Планета Ялмез», «Зубренок» (Санкт-Петербург), в українсько-

болгарському альманасі «Подвійна райдуга». Вірші увійшли до хрестоматії «У 

барвистому віночку» (Київ, 2012), «Зелений час» (Київ, 2016), а також до низки 

підручників; літературно-критичні статті – до хрестоматії «Блакитні вежі» 

(Кіровоград, 2011), літературознавчі – до наукових збірників Луганська, 

Миколаєва, Ужгорода, Ізмаїла, Львова та ін., деякі – за кордоном (Польща, Канада, 

Норвегія). Відбувся й дебют у «Малятку» (Київ) і «Вечірній казці» (Львів). 

Авторський колектив підручника «Українська мова. 11 клас» надіслав його 

мені в подарунок як «найбільш цитованій мисткині слова». Дещо раніше отримала 

від видавництва «Педагогічна думка» підручники для 7 і 9 класів, де 

використовуються поетичні рядки із творів. Побачили світ і добірка перекладів з 

болгарської («Подвійна райдуга») і низка дитячих віршів з російської класики, 

укладені в 9 збірочках-метеликах. 

За моєю участю неодноразово проводились радіо- та телепередачі, зустрічі з 

читачами та юними обдаруваннями в бібліотеках, школах, музеях, дитячих садках, 

університетах. На мої вірші написали кілька десятків пісень композитори області: 

Олександр Решетов, Павло Гарбар, Лариса Гайдай, Володимир Сипко, Ніна 

Бредихіна, Наталя Українцева, Григорій Палій, Олександр Полтавець, Анатолій 

Чечель, Люція Тупчієнко-Кадирова, Петро Лойтра та ін. Разом із Мариною Долгіх 

написано твір «Музика лунає», що став гімном традиційного обласного фестивалю 

духовної музики. На мої поетичні тексти написав десяток дитячих пісень Микола 

Ведмедеря. Виконує спільно створені нами пісні «Тобі вишиванка була б до лиця» 

і «На човні» композитор Віктор Ліфанчук. 

Двічі була переможцем обласного літературного конкурсу «Сокіл степів» – 

2009 року в номінації «Літературознавство і літературна критика», 2010 – в 

номінації «Поезія». Лавреатка обласної літературної премії імені Євгена Маланюка 

за книгу поезій «Мовчання бруньки», міської – імені Арсенія Тарковського за 

збірку «Тобі, прозріння пізнє…», районної – «Земля Світлячків» імені Віктора 

Близнеця» за творчість для дітей; переможець ІІІ Всеукраїнського конкурсу малої 

прози імені Івана Чендея в номінації «Чендеєзнавство» та поетичного конкурсу 

імені Юрія Котермака. Членкиня Всеукраїнського жіночого товариства імені 

Олени Теліги; редколегії літературного часопису «Вежа». 

Член бюро обласної письменницької організації НСПУ. 
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«Ви знаєте, як важко не писати…» 
 

Відверта у громадянській ліриці та цнотливо-зворушлива в інтимній, Антоніна 

Петрівна Царук така різна, її почерк не схожий на інші. Багатогранна, як 

дорогоцінне каміння, вона відкриває себе для літератури і як поетеса, і як 

перекладачка, і як критик, і як дитяча письменниця. Душа пані Антоніни наскільки 

велика, що, здається, може обійняти цілий світ. Життєва та природна мудрість, 

інтелігентність, витонченість, жіноча чарівність – це неповний перелік якостей, які 

їй властиві. Антоніна Царук може бути і дівчинкою, що йде до свого коханого 

«нецілованою ніким» і матір’ю-берегинею, яка переживає тяжкі для України часи. 

Кожен рядочок, кожне слово живе і дихає, говорить до нас вустами поетеси.  

«Ви знаєте, як важко не писати…». Зрілі й мудрі рядки торкають струни душі і 

вона звучить уже інакше. Ти сам стаєш інший після прочитання поезій: і сильний, і 

водночас вразливий. У кожному рядку – шляхетна жінка із особливим чуттям 

праголосів і вічності. Лірика пані Антоніни інтелектуальна й водночас – ніжно-

душевна сповідь чистої й розумної душі. Жінка охоплює силою серця світ навколо 

себе, вдосконалює та підіймає до вершин гідності. Кожен поетичний твір Антоніни 

Царук витончений, неповторний, філігранний, але найголовніше – справжній.  

Для мене як для вчителя та мами надзвичайно цінними є дитячі твори 

письменниці. Скільки в них глибини, доброти, щирості й любові. Із задоволенням 

працюємо над оповіданнями з учнями 5-их класів, аналізуємо лірику зі 

старшокласниками. Головне, що твори Антоніни Царук зрозумілі, доступні для 

дітей. Водночас вони примушують задуматися, не залишають байдужими дитячі 

душі. Розквіт природи і перші ніжні почуття, біль за Україну й цікаві історичні 

моменти, філософські роздуми та безтурботні дитячі мотиви – це все ми можемо 

знайти у збірках Антоніни Петрівни Царук. 

З нетерпінням чекатимемо нових прекрасних творів. Духовних ресурсів 

обов’язково вистачить поетесі, щоб випустити в світ чергові шедеври, які нікого не 

залишать байдужими.  

 

Ольга Могильда, поетеса 
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ІІ. Твори й публікації Антоніни Царук 
 

2.1. Книги 

 
О неповторні творчості хвилини, 

О дивна мить безчасся і межі! 

Благословенний, хто з хрестом на спині 

не поступився ні на йоту лжі! 

Антоніна Царук 

 
1. Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського краю: у 2 т. – 

Кіровоград : Мавік, 2011. – Т. 1: Поезія / Тетяна Андрушко [та ін.]. – 2011. – 

507 с. : портр., іл. 

2. Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського краю: у 2 т. – 

Кіровоград : Мавік, 2011. – Т. 2: Проза. – 2011. – 407 с. : портр., іл. 

3. Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна. У барвистому віночку. Хрестоматія : 

збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у 

дошкільних навчальних закладах / Наталія Богданець-Білоскаленко. – 2-е вид., 

перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 284,[4] с. : ноти. 

4. Дубіна Наталія Анатоліївна. Ліків від щастя нема! : поезії, пісні / Наталія 

Дубіна ; ред.: Антоніна Корінь, Антоніна Царук. – Кіровоград : Видавець 

Лисенко В. Ф., 2011. – 67 с. : портр. 

5. Жіноче обличчя літератури краю : прес-досьє для користувачів шкільного віку 

та організаторів дитячого читання / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. 

А. П. Гайдара, Відділ бібліографії та краєзнавства ; укл. Л. В. Матвієнко ; ред. 

О. В. Ліпей. – Кіровоград : [б. в.], 2012. – 16 с. : фото 

6. Кобзар Володимир Федорович. Запах фіалки : повість / Володимир Кобзар. – 

К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2017. – 141,[3] с. 

7. Меньшикова Евгения Ивановна. Лето в знойном сарафане : стихи / 

Е. И. Меньшикова ; предисл. А. Царук. – Кировоград : Полиграфические 

услуги, 2013. – 164 с. : портр. 

8. Решетов, Олександр Олексійович. Дзвіночки конвалій : Пісенник / Олександр 

Решетов ; ред. : Олена Панічева, Василь Марко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2008. – 193 с. : ноти. 

9. Рыбченко, Екатерина Николаевна. Приключения Илюши и его друзей / 

Екатерина Николаевна Рыбченко ; ред. : Антонина Царук. – Кіровоград : КОД, 

2007. – 30 с. : іл. 

10. Царук Антоніна. Анатолій Черниш : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 
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краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 460-467. 

11. Царук Антоніна. Антоніна Корінь : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 

краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 242-251. 

12. Царук Антоніна. Балада про забуту могилу. Добірка поетичних творів / 

Антоніна Царук // Зелений час. Антологія творів для підлітків : поезія, проза / 

Володимир Лучук [та ін.] ; упор. Н. М. Вернигора. – К.: Фенікс, 2016. – С. 49-

54 : іл. 

13. Царук Антоніна. Відважне мишеня : вірші. Загадки. Казки / Антоніна Царук. – 

Кіровоград : КОД, 2007. – 30 с. : іл. – (Сер. «Юному читайлику»). 

14. Царук Антоніна. Віктор Ганоцький : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 

краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 81-89. 

15. Царук Антоніна. Вірші / Антоніна Царук // І плаче росами земля / Наталія 

Бідненко [та ін.] ; упоряд. Наталія Бідненко. – Кіровоград : Центрально-

Українське вид-во, 2014. – С. 49-54. 

16. Царук Антоніна. Вірші / Антоніна Царук // Подвійна райдуга = Двойна дъга : 

українсько-болгарський альманах. № 1 / В. Яремчук [та ін.] ; упор. Н. Бідненко ; 

ред. В. Бондар. – Кропивницький : Зоріденн, 2019. – С. 22-31, зустрічна 

пагінація. 

17. Царук Антоніна. Вірші / Антоніна Царук // Планета Ялмез : (произведения 

петербургских и кировоградских писателей для детей). – СПб. : Родные 

просторы : Библиотека журнала «Невский альманах», 2008. – С. 92-93 : ил. – 

(Библиотечная серия «Зубрёнок»). – Зміст: Онучечка-чомучечка; Чарівні 

босоніжки; Малюнок; Хмарка сукню забруднила. 

18. Царук Антонина. Ее Остров Светлых Людей / Антонина Царук // Ленина 

Колесник. Чтоб чудеса не происходили. – Кировоград, 2006. – С. 281. Про 

поетессу Ленину Колесник. 

19. Царук Антоніна. Жінки неспокійної вдачі : передмова / Антоніна Царук // 

Світлана Тимко. Настуся: Повість. – Кіровоград, 2010. – 112 с. – С. 3-4. 

20. Царук Антоніна. З покоління іронічних романтиків : післямова / Антоніна 

Царук // Сокол Катерина. Викликаю саперів: Поезії. – Кропивницький: Центр.-

Укр. вид-во, 2018. – С. 43-45. 
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21. Царук Антоніна. Земля світлячків : п’єса-казка за мотивами однойменної 

повісті-казки Віктора Близнеця / Антоніна Царук. – Кіровоград : КОД, 2008. – 

39 с. : іл. 

22. Царук Антоніна. Іван Хоменко : літературно-критичний нарис / Антоніна Царук 

// Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського краю у 

двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 2011. – 

Т. 1. – Поезія. – С. 441-451. 

23. Царук Антоніна. Ігор Тарасенко : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 

краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 410-419. 

24. Царук Антоніна. Катерина Горчар : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 

краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 129-137. 

25. Царук Антоніна. Коди золотих рун : відгуки, рецензії / Антоніна Царук ; ред. 

В. Бондар ; худ. О. Босий. – Кропивницький : Центрально-Українське вид-во, 

2020. – 360 с. : іл. 

26. Царук Антоніна. Крізь мовні терни : післямова / Антоніна Царук // Михайлов В. 

Дефіцит : Вірші. – Кропивницький : КОД, 2017. – С. 65-67. 

27. Царук Антоніна. Людина в коловороті історії : передмова / Антоніна Царук // 

Олена Горобець. Сансара : поезії. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 3-5. 

28. Царук Антоніна. Місток до того берега : переднє слово / Антоніна Царук // 

Світлана Тимко. На тому березі : оповідання і повість. – Кіровоград: 

Центрально-Українське видавництво, 2010. – 160 с. – С. 3-4. 

29. Царук Антоніна. Мовчання бруньки : поезії / Антоніна Царук ; ред. Олександр 

Кердіваренко ; худ. Олександр Босий. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. – 

107 с. : іл. 

30. Царук Антоніна. Молоде вино, розлите у віршах / Антоніна Царук // 

Юхименко-Могильда О. Місія Герди : передмова. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 

2019. – С. 3-4. 

31. Царук Антонина. На счастье и любовь билет бессрочный : предисловие / 

Антонина Царук // Кокина Лариса. Навстречу солнцу : стихи и песни. – К-д, 

2007. – С.4. 

32. Царук Антоніна. Ой, скільки я журила погляд твій : переднє слово / Антоніна 

Царук // Н. Ситник. Лабіринт. – Кіровоград: Вид-во ТОВ «Полиграф. услуги», 

2011. – 86 с. – С. 5-8. 
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33. Царук Антоніна. Онучечка-чомучечка : для дошкільного та молодшого 

шкільного віку / Антоніна Царук. – Кіровоград : КОД, 2006. – 27 с. : іл. 

34. Царук Антоніна. Онучечка-чомучечка. Чарівні босоніжки. Малюнок. Хмарка 

сукню забруднила / Антоніна Царук // Планета Ялмез. – Санкт-Петербург, 2008. 

– (Библиотечная серия «Зубренок») – С. 92-93. 

35. Царук Антонина. Перелетная птица счастья : предисловие / Антонина Царук // 

Меньшикова Евгения. Жизни своей оставляю страницу. – Кировоград : ООО 

«Полиграф. услуги», 2010. – С. 6. 

36. Царук Антоніна. Петро Селецький : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 

краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 35-376. 

37. Царук Антоніна. Пісні / Антоніна Царук // Решетов Олександр Олексійович. 

Дзвіночки конвалій : пісенник / Олександр Решетов ; ред. : Олена Панічева, 

Василь Марко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – C. 164-187: ноти. – Зміст: Ах, 

Париж; Казковий сон; Колискова; Комп’ютер Сер; Кохання цвіт; Побудь зі 

мною; Рідна криниця; Чекатимеш – прийду. 

38. Царук Антоніна. Поетика межових ситуацій у романі Анатолія Мороза 

«Сподіваної жду» / Антоніна Царук // Наукові записки / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Вип. 111 / редкол. : 

Г. Д. Клочек [та ін.]. – 2012. – C. 225-243. – (Сер. «Філологічні науки 

(літературознавство)»). – Бібліогр. в кінці ст. 

39. Царук Антоніна. Проліскові дзвони : збірка віршів для дітей / Антоніна Царук. 

– Кіровоград : Мавік, 2013. – 84, [2] с. : кол. іл. 

40. Царук Антоніна. Рецензія на рукопис збірки Романа Любарського «Вертоград 

багатоцвітний» / Антоніна Царук // Любарський Р. Вертоград багатоцвітний. 

Післямова. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2020.– С. 102-103. 

41. Царук Антонина. Робко касаясь страниц сокровенных : предисловие / Антонина 

Царук // Меньшикова Евгения. Лето в знойном сарафане : стихи. – Кировоград: 

ООО «Полиграф услуги», 2013. – С. 3-6.  

42. Царук Антоніна. Сардонічний сміх Бориса Ревчуна : післямова / Борис Ревчун // 

Усякі думки в чотири рядки. – ред., післямова А. Царук. – Кропивницький : 

Поліграф-Сервіс, 2017. – С. 269-271. 

43. Царук Антоніна. Словом і жартом : передмова / Антоніна Царук / Михайлов В. 

Життя в мініатюрі. – Кропивницький : ТОВ «КОД», 2019. – С. 3-6. 

44. Царук Антоніна. Тетяна Андрушко : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 
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краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 9-25. 

45. Царук Антоніна. Терень Масенко : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 

краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 283-294. 

46. Царук Антоніна. Тобі, прозріння пізнє... : поезії / Антоніна Царук. – 

Кропивницький : КОД, 2018. – 98 с. : іл. 

47. Царук Антоніна. Юрій Дараган : літературно-критичний нарис / Антоніна 

Царук // Блакитні вежі : хрестоматія творів письменників Приінгульського 

краю у двох томах. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 

2011. – Т. 1. – Поезія. – С. 138-150. 

48. Царук Антоніна. Як Петрик стежину пас : вірші, казки, загадки, оповідання / 

Антоніна Царук ; ред. Віктор Погрібний. – Кіровоград : Степ, 2009. – 123 с. : іл. 

49. Черниш Анатолій Григорович. Загадки, лічилки, скоромовки, примовки (в 

картинках) : для молод. шк. віку / Анатолій Черниш ; худ. Андрій Надєждін ; 

ред. Антоніна Царук. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2012. –55 с. : іл. 

50. Юхименко-Могильда Ольга. Місія Герди : поетична сповідь / О. Юхименко-

Могильда ; ред. А. Царук. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 88, [1] с. 

 

2.2. Публікації в періодичних виданнях 

А в сонячнім серці – пісня, 

Прозора, дзвінка живиця. 

Антоніна Царук 

 
51. Царук Антоніна. Аргонавт українського степу : до 70-річчя Володимира 

Кобзаря / Антоніна Царук // Народне слово. – 2017. – 1 червня. – С. 8 : фото. – 

Зміст: Буваличі; Як у раю; Гуси і лебеді; Про Велике зелене дерево / 

Володимир Кобзар. 

Зустріч з письменником Володимиром Кобзарем та ілюстратором Федором 

Лагно в обласній дитячій бібліотеці присвячена 70-річчю В. Кобзаря. У статті 

подається літературознавчий аналіз виданих творів для дітей та 

характеристика творчої манери митця. 

52. Царук Антоніна. Аромат покликання / Антоніна Царук // Народне слово. – 

2018. – 12 квітня. – С. 8 : фото. 

Провідна тема творчості Володимира Кобзаря для підлітків – тема батьківства, 

авторка детально характеризує твори письменника-земляка. 
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53. Царук Антоніна. Бейсбольна держава в Україні / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 23 листопада. – С. 11. 

Про команду «КНТУ-ОШВСМ». 

54. Царук Антоніна. Берегині народних традицій / Антоніна Царук // Народне 

слово. – 2007. – 17 квітня. – С. 4. 

При міській центральній бібліотеці відома кіровоградська рукодільниця 

Наталя Нижникова об’єднала місцевих майстринь вишивки в клуб «Ниточка». 

55. Царук Антоніна. Болісна вертикаль Ігоря Павлюка / Антоніна Царук // Слово і 

час. – 2019. – № 8. – С. 115-118. 

Рец. на кн. : Павлюк І. Перевізник мрій : книга лірики / І. Павлюк. – Харків: 

Майдан, 2019. – 344 с. 

Свіжа книга лірики Ігоря Павлюка, яку відкриває вірш «Вже й небо стемніло – 

як перша земля на труні», написаний 7 червня 2011 року, а завершує вірш 

«Насіння», написаний 25 лютого 2017 року. У нових віршах чимало так званих 

громадянських мотивів. Авжеж – «це в душі. Це зветься батьківщиною. Пахне 

материнським молоком». Вплив політичного сьогодення провокує часом геть 

несподівані образи-оцінки, як-от: «Цих відьом радянських чорти узяли на 

поруки». 

56. Царук Антоніна. Братство Богдани Фільц / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 12 квітня. – С. 2. 

У дитячій музичній школі № 2 пройшов авторський вечір «Квітневі музичні 

вечори» відомого композитора, лауреата багатьох конкурсів, професора 

Національної музичної академії ім. П. Чайковського Богдани Фільц. 

57. Царук Антоніна. Велике гніздо : вірші / Антоніна Царук // Дзвін. – 2019. – 

№ 2. – С. 106-110. 

58. Царук Антоніна. Вершини і низини літературної картографії України / 

Антоніна Царук // Київ. – 2019. – № 9-10. – С. 180-183. – Зміст: Літературний 

ландшафт України ХХ століття. 

Рецензія на книгу Володимира Панченка «Літературний ландшафт України...», 

в якій він пропонує свіже бачення української літературної історії, художньо 

привабливих творів, які резонують із сучасністю. 

59. Царук Антоніна. Взявши в руки Бузину / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 16 листопада. 

Відгук про книгу О. Бузини «Верните женщинам гаремы!» 

60. Царук Антоніна. Від джерельця до ріки / Антоніна Царук // Народне слово. – 

2011. – 7липня. – С. 9. 

Коротка інформація про те, що вірші для дітей нашого земляка А.Черниша 

увійшли до хрестоматії Міносвіти України разом з творами письменників-

класиків. 

61. Царук Антоніна. «Він кохався в незачовганому слові...» / Антоніна Царук // 

Народне слово. – 2008. – 10 квітня. – С. 3. 
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Стаття про творчість відомого дитячого письменника В. Близнеця. 

62. Царук Антоніна. Віра в донкіхотство / Антоніна Царук // Народне слово. – 

2007. – 22 травня. – С. 3. 

Автор розповідає про пригодницько-детективні повісті нашого земляка 

Олександра Кердіваренка, які увійшли до його книги «Дні білих камінців». 

63. Царук Антоніна. Віртуальне повернення / Антоніна Царук, А. Несен // 

Молодіжне перехрестя. – 2007. – 12 квітня. – С. 3. 

У відділі краєзнавства обласної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського 

завдяки викладачам дитячої музичної школи № 2 відбулася презентація 

мультимедійного диска «Юлій Мейтус: Повернення на батьківщину». 

64. Царук Антоніна. Вірші / Антоніна Царук // Кіровоградська правда. – 2006. – 

19 грудня. – С. 3. – Зміст: Малюнок; Колискова; Обід; Чарівні босоніжки.  

65. Царук Антоніна. Вірші / Антоніна Царук // Кіровоградська правда. – 2007. – 

22 травня. – С. 3. – Зміст: Хмарка. Чорне море. Отакенний! 

66. Царук Антоніна. Вірші / Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 2006. – 

21 вересня. – С. 12. – Зміст: Ніс; Рецепт; Дівка й дірка; Лісове намисто. 

67. Царук Антоніна. Вірші / Антоніна Царук // Степ. – 2012. – № 1-2. – С. 16-18. – 

Зміст: Дитячий притулок; Під Крутами; Балада про забуту могилу; Молитва. 

68. Царук А. Кицюня. Вірші / Антоніна Царук // Освітянське слово. – 2007. – 

січень. – Зміст: Кицюня; Обід. 

69. Царук Антоніна. Вірші / Антоніна Царук // Трудова слава. – 2020. – 

11 вересня. – С. 6. 

70. Царук А. Володимир Могилюк. Несвяткові роздуми до ювілею поета, або 

Діагноз нашої культури / Антоніна Царук // Народне слово. – 2017. – 

10 серпня. – С. 9 : фото. 

60-річчя поета і лікаря, колекціонера та краєзнавця – лише привід гідно 

оцінити його твори та віддати належне багатовимірності таланту. 

71. Царук Антоніна. Генетична пам’ять / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 2 серпня. – С.9. 

Антоніна Царук намагалася відтворити світлі образи своїх рідних. 

72. Царук Антоніна. Два погляди на одну дівчину / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 2 листопада. – С. 11. 

Відгук про творчість молодої літераторки Саші Горовенко. 

73. Царук Антоніна. Демократичний стіл «Євшану» / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2006. – 10 серпня. – С. 11. 
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У міському Будинку вчителя відбулося чергове засідання творчого клубу 

«Євшан», керівником якого є Антоніна Корінь. 

74. Царук Антоніна. Дещо про традиції / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2008. – 17 січня. – С. 4. 

75. Царук Антоніна. Дім, де живе гармонія / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 22 березня. – С. 11. 

Розповідь про колектив і учнів дитячої музичної школи № 2. 

76. Царук Антоніна. Добротворення – сутність «Степу» / Антоніна Царук // 

Народне слово. – 2009. – 22жовтня. – С. 10. 

Матеріал про загальні збори обласного літоб’єднання «Степ», на яких голова 

об’єднання В. Погрібний відзвітував за останні п’ять років діяльності і де були 

затверджені зміни до статуту «Степу». 

77. Царук Антоніна. Дорога до Арсенівки / Антоніна Царук // Сільське життя 

плюс. – 2007. – 1 листопада. – С. 2. 

78. Царук Антоніна. Дорога до Тобілевичів / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя.– 2006. – 28 вересня. – С. 11. 

79. Царук Антоніна. Є така традиція… Оповідання / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 14 вересня. – С. 4. 

80. Царук Антонина. Ее Остров Светлых Людей / Антонина Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 20 липня. – С. 9. 

Отзыв о поэтессе Л. Колесник. 

81. Царук Антоніна. Жива легенда бейсболу / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 7 грудня. – С. 4. 

Про Ю. Бойка – тренера 11-кратних чемпіонів України з бейсболу. 

82. Царук Антоніна. Жінка, яка смакує слово / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2008. – 7 серпня. – С. 11. 

Життєвий та творчий шлях поетеси з Кіровограда А. Корінь. 

83. Царук Антоніна. За Віталієм Ципіним : вірш / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 12 липня. – С. 9. 

84. Царук Антоніна. Запам’ятайте зустріч із поетом / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2007. – 4 січня. 

85. Царук Антоніна. Зеленаво-карі очі рідного села / Антоніна Царук // Народне 

слово. – 2007. – 24 липня. – С. 3. 

Художник Вадим Медяник бере натхнення від природи Ольгівки, рідного села 

своєї дружини. На всеукраїнських виставках його картини прославляють 

природу нашого краю і його людей. 
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86. Царук Антоніна. Земля світлячків (п’єса) / Антоніна Царук // Вежа : 

Літературний часопис / гол. ред.: Василь Бондар; Редколегія: Валерій 

Добробатько, Григорій Клочек, Володимир Могилюк [та ін.]. – Кіровоград : 

ПВЦ «Мавік». – 1995. – № 22. – 2008. – С. 122-152 : 2 л. кол.іл. 

87. Царук Антоніна. Зима (за О.Криловим) /Антоніна Царук // Газета для жінок. – 

2005.– 15 грудня. – С. 6.  

88. Царук Антоніна. Знайти сенс життя в абсурдній приреченості / Антоніна 

Царук // Літературна Україна. – 2017. – 5 жовтня. – С. 14. 

Охарактеризовано головну рису художнього світу А. Мороза – осмислення 

сенсу і життєвого вибору кількох поколінь українців. Акцентовано роль 

межових ситуацій як психологічної домінанти світосприйняття письменника. 

Наголошено на місці митця в літературній ієрархії: ламання канонів 

соцреалізму, сугерування націєтворчої ідеї шістдесятництва, 

експериментування в дусі постмодернізму. 

89. Царук Антоніна. Золотий шлях Роксолани : п’єса / Антоніна Царук // Вежа. – 

2017. – № 36. – С. 49-172. 

90. Царук Антоніна. Золотими стежками з Олександром Босим / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2008. – 12 червня. – С. 4 : портр. 

Автор розмовляє з Олександром Босим про його працю над підготовкою до 

видання альбома, що міститиме не тільки фотографії, але й стислу інформацію 

про місця на Кіровоградщині, у яких побувати – спокуслива мрія. 

91. Царук Антоніна. ...І, мабуть, код пам’яті роду : відповіді на анкету переможця 

літературного конкурсу «Сокіл степів» / Антоніна Царук // Степ. – 2012. – 

№ 1-2. – С. 18. 

Слово – код пам’яті роду, – вважає А. Царук, відповідаючи на запитання про 

суть слова і роль поезії 

92. Царук Антоніна. І проросли «господні зерна»... / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007 . – 10 травня. – С. 11. 

Розповідь про Григорія Гусейнова – журналіста, письменника, лауреата 

Шевченківської премії 2006 року за «Господні зерна», засновника обласної 

премії «Глодоський скарб», та перше вручення її Тарасу Компаніченку в 

актовому залі Кіровоградського машинобудівного технікуму. 

93. Царук Антоніна. Ігор Павлюк : домінанти стилю / Антоніна Царук // Україна 

молода. – 2019. – 11 грудня. – С. 4. 

94. Царук Антоніна. Імпровізація на тему / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2008. – 22 травня. – С. 3. 

14 травня в обласній філармонії зібрались слухачі різного віку – на відкриття 

ХІ фестивалю «Травневі зустрічі». 
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95. Царук Антоніна. Книга вчора і сьогодні / Антоніна Царук // Народне слово. – 

2006. – 5 жовтня.– С. 1. 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського провела 

«круглий стіл» за участі представників кіровоградських видавництв та 

поліграфічних підприємств, авторів і працівників бібліотеки. 

96. Царук Антоніна. Колись : вірш / Антоніна Царук // Кіровоградська правда. – 

2008. – 22 лютого. – С. 14. 

97. Царук Антоніна. Конфліктні вузли трагічної долі гетьмана Дорошенка : за 

романом Анатолія Мороза «Хоть» / Антоніна Царук // Дивослово. – 2016. – 

№ 6. – С. 41-46. – Бібліогр. в кінці ст. – Зміст : «Хоть». – Бібліогр. в кінці ст. 

Досліджуються екзистенційні конфлікти гетьмана Петра Дорошенка крізь 

призму межових ситуацій доби Руїни (ХVІІ ст.), художня реконструкція якої 

визначає ідею «загубленої української людини» в романі А. Мороза «Хоть». 

Межова ситуація артикулює гомоцентричний конфлікт моральноціннісного 

вибору, підпорядковуючи подієву фабулу внутрішньому сюжетові. 

98. Царук Антоніна. Корозія байдужості (про студентське бачення проблем 

екології) / Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 2007. – 19 квітня. – С. 9. 

99. Царук Антоніна. Короткі оповідання / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 5 липня. – С. 9. – Зміст: Допік!; Сила мистецтва; Час; 

Букет. 

100. Царук Антоніна. Коштовність у спориші / Антоніна Царук // Народне слово. – 

2008. – 3 квітня. – С. 3. 

Про життя і творчість поета-земляка, члена НСПУ, журналіста, громадського 

діяча Анатолія Загравенка, якому виповнюється 70 років. 

101. Царук Антоніна. Курс сеансів націєоздоровчої сміхотерапії від Бориса 

Ревчуна : рецензія / Антоніна Царук // Народне слово. – 2017. – 23 березня. – 

С. 8 : фото. 

Рец. на книгу Бориса Ревчуна «Усякі думки в чотири рядки». 

102. Царук Антоніна. Лишити слід / Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 

2007. – 9 серпня. – С. 9. 

Замальовка з літнього відпочинку підлітків.  

103. Царук Антоніна. Мало народитися українцем – ним треба стати / Антоніна 

Царук // Кіровоградська правда. – 2012. – 27 червня. – С. 9 : фото. 

Стаття-персоналія про журналіста, письменника, публіциста О. Кердіваренка 

напередодні 75-річного ювілею письменника. 

104. Царук Антоніна. Мамо, колись ви навчили… : вірш / Антоніна Царук // 

Кіровоградська правда. – 2008. – 23 травня. – С. 15. 
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105. Царук Антоніна. «Ми приходимо в світ для любові, а все інше неправда гірка» 

(про роботу клубу «Євшан») / Антоніна Царук // Народне слово.– 2008. – 

10 квітня. – С. 3. 

106. Царук Антоніна. Мисливці за враженнями : сторінки щоденника / Антоніна 

Царук // Молодіжне перехрестя. – 2008. – 21 серпня. – С. 11 : фото. 

Своїми враженнями від подорожі по Криму ділиться Антоніна Царук. 

107. Царук Антоніна. Мислитель, глибину якого ми ще не осягнули / Антоніна 

Царук // Слово Просвіти. – 2017. – № 52 (грудень). – С. 11; Первая городская 

газета. – 2017. – 9 листопада – С. 10. 

Авторка статті створює літературний портрет Олександра Кердіваренка. В 

огляді багатожанрового творчого доробку виокремлено іманентні мотиви: 

господарність, доброта як синонім людяності, доля українського слова в 

процесі державотворення. Твори розглядаються крізь призму біографії митця, 

відбиваючи сутність ідеалу, що в поєднанні з уявою продукує метафору часу в 

ощадливій системі. Підкреслено роль сміху як одну з умов виживання в 

кризових умовах. 

108. Царук Антоніна. Мій рідний край : вірш / Антоніна Царук // Степовий край. – 

2008. – 26 липня. – С. 3. 

109. Царук Антоніна. Мов із воску свічечки : оповідання / Антоніна Царук // 

Кіровоградська правда. – 2008. – 30 вересня. – С. 6. 

110. Царук Антоніна. Мова натхнення / Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 

2008. – 20 березня. – С. 9. 

Про виставку робіт у відділі краєзнавства бібліотеки ім. Д. Чижевського 

рукодільниці Вікторії Кравчук. 

111. Царук Антоніна. Молитва хрестиком : вірш / Антоніна Царук // Народне 

слово. – 2017. – 2 лютого. – С. 8. 

112. Царук Антоніна. Молитовник між клавішами безу : до 80-річчя поета Петра 

Перебийноса / Антоніна Царук // Літературна Україна. – 2017. – 1 червня. – С. 

6 : портр. 

113. Царук Антоніна Музей історії медицини / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 1 березня. – С. 9. 

У Кіровограді, в обласній лікарні, вже понад чверть століття функціонує 

Музей історії медицини, директором якого є Надія Васильченко. 

 

114. Царук Антоніна. Мурчик і поштова скринька. Літній бенкет / Антоніна Царук 

// Молодіжне перехрестя. – 2006. – 6 липня. – С. 12. 

115. Царук Антонина. «На счастье и любовь билет бессрочный» / Антонина Царук 

// Молодіжне перехрестя. – 2007. – 16 серпня. – С. 11. 
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Вышла третья книга стихов и песен Ларисы Кокиной под названием 

«Навстречу солнцу». 

116. Царук Антоніна. Найкращі читачі Кіровоградщини / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2007. – 7 червня. – С. 4. 

Обласна бібліотека для дітей ім. Гайдара приймала нещодавно учасників 

обласного туру конкурсу «Найкращий читач – 2007». Найкращими читачами 

області стали: Оксана Шевчук, Вікторія Глушко, Денис Брик. 

117. Царук Антоніна. Наталя Дзюбенко-Мейс : гончар над кругом, де згасають зорі 

/ Антоніна Царук // Слово Просвіти. – 2017. – 30 березня. – С. 7. 

118. Царук Антоніна. Націєоздоровча сміхотерапія від Бориса Ревчуна / Антоніна 

Царук // Дзвін. – 2017. – № 12. – С. 207-209. 

119. Царук Антоніна. Наш Пушкін / Антоніна Царук // Студентський вісник. – 

1999. – № 7. – травень. – С. 4. 

Про інтернаціональний вечір. 

120. Царук Антоніна. Не маємо права схибити : слово лауреата при врученні премії 

/ Антоніна Царук // Народне слово. – 2015. – 12 лютого. – С. 10. 

121. Царук Антонина. Не потеряв лица : размышления над книгой Г. Беличенко 

«Огонь души» / Антонина Царук // Молодіжне перехрестя. – 2006. – 13 липня. 

– С. 4. 

122. Царук Антоніна. Новорічні гостинці / Антоніна Царук // Народне слово. – 

2007. – 4 січня. – С. 2. 

123. Царук Антонина. О женщине с характером и запланированной стрессовой 

ситуации / Антонина Царук // Молодіжне перехрестя. – 2006. – 21 вересня. – 

С. 4. 

124. Царук Антоніна. Ораторія лісопису / Антоніна Царук // Cлово і Час. – 2018. – 

№ 3. – С. 94-97. 

125. Царук Антоніна. Останній караван Юрія Обжеляна / Антоніна Царук // 

Кіровоградська правда. – 2013. – 15 січня. – С. 6. : фото; Освітянське слово. – 

2013. – грудень-січень. – С. 3 : фото. 

Про кіровоградського прозаїка, кіносценариста, вчителя Юрія Обжеляна, який 

удостоєний (посмертно) обласної літературної премії імені Євгена Маланюка 

та про друк його гостросюжетного роману «Останній караван». 

126. Царук Антоніна. Острів скарбів / Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 

2007. – 22 березня. – С. 11. 

Автор про звіт пісенної творчості кіровоградки Світлани Щербини в обласній 

дитячій бібліотеці ім. А. Гайдара і про виставку вишиваних робіт нашої 

землячки Лариси Бичук «Кольорові сни» у відділі краєзнавства обласної 

наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського. 
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127. Царук Антоніна. Отакенний! Солодка математика / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2007. – 22 березня. – С. 11. 

128. Царук Антоніна. Отаманство: поетизація безальтернативного вибору 

помежів’я / Антоніна Царук // Дзвін. – 2019. – № 5 (895), травень – С. 204-207. 

129. Царук Антоніна. Палітра Олександра Жовни / Антоніна Царук // Вежа : 

літературний часопис / гол. ред.: Василь Бондар; Редколегія: Валерій 

Добробатько Григорій Клочек, Володимир Могилюк [та ін.]. – Кіровоград : 

ПВЦ «Мавік». – 1995. – № 23. – 2008. – С. 263-270 : 2 л. кол.іл. 

130. Царук Антоніна. Перед Великоднем : вірш / Антоніна Царук // Народне слово. 

– 2007. – 10 квітня; Сільське життя плюс. – 2007. – 5 квітня. – С. 1. 

131. Царук Антоніна. Перше полювання : вірші / Антоніна Царук // Кіровоградська 

правда. – 2006. – 23 травня; Молодіжне перехрестя. – 2007. – 16 серпня. – С. 9. 

132. Царук Антоніна. Перший ювілей «Ниточки» / Антоніна Царук // Народне 

слово. – 2008. – 7 лютого. – С. 3.  

Автор про діяльність клубу народних ремесел «Ниточка» при міській 

центральній бібліотеці, якому в січні виповнився рік. 

133. Царук Антоніна. Під Крутами : вірш / Антоніна Царук // Кіровоградська 

правда. – 2010. – 1 червня. – С. 7. 

134. Царук Антоніна. Під Чорнобильським сонцем : поезія / Антоніна Царук // 

Дзвін. – 2017. – № 4. – С. 132-137. 

135. Царук Антоніна. Підказка перша / Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 

2006. – 6 липня. – С. 4. 

Про науку вчитися і підготовку до іспитів. 

136. Царук Антоніна. Пісні осені / Антоніна Царук // Народне слово. – 2006. – 

5 грудня. – С. 3; Молодіжне перехрестя. – 2006. – 7 грудня. – С. 11. 

Про міжвузівський фестиваль «Пісні осені» в приміщенні дискоклубу «Старий 

грамофон» Кіровоградського національного технічного університету. 

137. Царук Антоніна. Повернення Гориславича: у кожного своя правда / Антоніна 

Царук // Слово Просвіти. – 2020. – № 41 (1093), 8-14 жовтня. – С. 8. 

138. Царук Антоніна. Поговорімо про приємні речі / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2008. – 3 квітня. – С. 11. 

Як проходив Міжнародний день поезії у бібліотеці-філіалі № 15, що в селищі 

Гірничому. 

139. Царук Антоніна. Подвійна презентація / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 7 вересня. – С. 2. 

Про збірки віршів, присвячених МНС. 
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140. Царук Антоніна. Поезії / Антоніна Царук // Народне слово. – 2013. – 4 квітня. 

– С. 10. 

Вірші з нової книги «Мовчання бруньки». 

141. Царук Антоніна. Поезія / Антоніна Царук // Народне слово. – 2017. – 

11 травня. – С. 8 : фото. – Зміст: Під Чорнобильським сонцем; Ой зростила 

мати сина; Живий; Дивак; Марії.  

142. Царук Антоніна. Поетичний фотовернісаж / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 25 жовтня. – С. 9. 

У бібліотеці ім. Д. Чижевського розгорнуто фотовернісаж нашого земляка, 

випускника КНТУ Юрія Лебедєва. 

143. Царук А. Прислухайтеся: народжується пісня / А. Царук // Нова газета. – 2006. 

– 13 жовтня. – С. 11. 

У статті йдеться про кіровоградського композитора, доктора філософії, 

завідувача кафедри філософії КНТУ Олександра Олексійовича Решетова. 

144. Царук А. Пристосуванство: ключ до виживання чи самознищення / Антоніна 

Царук // Вежа. – 2012. – № 30. – С. 182-193. 

Аналіз образу героя роману «Притча про Мутанта» Мороза А. у системі 

духовної кризи суспільства та проблеми внутрішнього спустошення сучасної 

людини. 

145. Царук Антоніна. Про білий аркуш і циганську музу / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2007. – 22 листопада. – С. 11 : фото. 

У літературному житті Кіровоградщини відбулася гарна подія: презентація 

перекладу російською мовою поеми «Скіфська одіссея» та «Циганська муза» 

великої українки Ліни Костенко. На цей сміливий крок відважилась наша 

землячка Ольга Полевіна. 

146. Царук Антоніна. Про дівчину з творчим потенціалом / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2006. – 2 листопада. – С. 4. 

147. Царук Антоніна. Про що розповіло слово «земляк» / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2006. – 19 жовтня. – С. 9.  

Про дружбу в студентському середовищі. 

148. Царук Антоніна. «Провесінь» – втринадцяте! / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2008. – 20 березня. – С. 11. 

У Кіровограді відбувся 13-й фестиваль-конкурс виконавців на народних 

інструментах «Провесінь». 

149. Царук Антоніна. «Провесінь» – це зустріч еліт / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 22 березня. – С. 9. 

Про виступи учасників Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців на 

народних інструментах «Провесінь». 
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150. Царук Антоніна. Розумниця : оповідання / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 20 грудня. – С. 9. 

151. Царук Антоніна. Роман, схожий на кардіограму / Антоніна Царук // Київ. – 

2020. – № 3-4. – С. 183-185. 

Рецензія на творчий доробок Віктора Терена (Тарана), який став лауреатом 

Кіровоградської обласної літературної премії імені Євгена Маланюка.  

152. Царук Антоніна. Рясного цвіту тобі, «Калинко»! / Антоніна Царук // Народне 

слово. – 2008. – 20 травня. – С. 3. 

Про діяльність центру естетичного виховання «Калинка» при Кіровоградській 

ЗОШ № 17, який налічує п`ятнадцять різноманітних гуртків. 

153. Царук Антонина. С колыбели в плену у мелодий / Антонина Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2006. – 19 жовтня. – С. 4. 

Про презентацію у літературно-меморіальному музеї ім. І. Карпенка-Карого 

другої книги Тетяни Березняк «Любви прощальный звездопад». 

154. Царук Антоніна. Світ захоплень Світлани Пасашкової / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2007. – 13 грудня. – С. 11. 

«Світ моїх захоплень». Таку назву має виставка робіт кіровоградської 

майстрині Світлани Пасашкової, відкрита в краєзнавчому відділі  бібліотеки 

ім. Д. Чижевського. 

155. Царук Антоніна. Сирена із сапфіром на мізинці : до 50-річчя Т. Андрушко / 

Антоніна Царук // Народне слово. – 2017. – 16 лютого. – С. 9 : фото. 

Інтерв'ю з поетесою Тетяною Андрушко напередодні її 50-річчя. 

156. Царук Антоніна. Сівачі /Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 2006. – 

12 січня. 

157. Царук Антоніна. Сім днів насолоди / Антоніна Царук // Народне слово. – 

2009. – 7 липня. – С. 6. 

Про Вадима Івановича Ярошенка, концертмейстера, керівника ансамблю 

«Покровчанка».  

158. Царук Антоніна. Скандал : вірш / Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 

2006. – 19 жовтня. – С. 12. 

159. Царук Антоніна. Стежка поліського вовка: золотий перетин / Антоніна Царук 

// Слово Просвіти. – № 26 (1026). – 2019. – 27 червня. – С. 6.  

160. Царук Антоніна. Сторінка старенького року : поезії / Антоніна Царук // Вежа. 

– 2020 – № 41-42. – С. 12-18. 

161. Царук Антоніна. Струна над золотом снігів, або Межовий стан особистості в 

романі-медитації Ігоря Павлюка «Паломник» / Антоніна Царук // Слово і 

час. – 2017. – № 9. – С. 106-112; Дзвін. – 2017. – № 7. – С. 226-232.  
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Рец. на ст. з журн. : Павлюк І. Паломник / І. Павлюк // Дзвін. – 2017. – № 1. – 

С. 5-74. 

162. Царук Антоніна. Сутність жінки. Голубе, наклич мені весну / Антоніна Царук 

// Студентський вісник. – 2008. – № 2. – лютий-березень. – С. 1. 

163. Царук Антоніна. Така цікава антропологія... : рецензія / Антоніна Царук // 

Народне слово. – 2018. – 11 січня. – С. 8 : фото. 

Рец. на книгу Антоніни Гурбанської «Слово – людина – світ» / Антоніна 

Гурбанська. – Кіровоград: «Код», 2015. 

164. Царук Антоніна. Такса /Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. – 2006. – 

5 січня. 

165. Царук Антоніна. Театр співає «Пісню пісень» / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 12 жовтня. – С. 11. 

У Кіровоградському обласному академічному музично-драматичному театрі 

ім. М. Кропивницького відбулася прем’єра вистави «Пісня пісень» 

В. Красногорова у перекладі М. Ілляшенка. 

166. Царук Антоніна. «Ти виживеш, я знаю…» / Антоніна Царук // Вежа. – 2019. – 

№ 39-40. – С. 331-334. 

167. Царук Антоніна. 1861 / Антоніна Царук // Студентський вісник. – 2006. – № 2-

3. – березень. – С. 11. 

168. Царук Антоніна. Тісно пісні в одному серці / Антоніна Царук // Народне 

слово. – 2007. – 19 червня. – С. 3. 

Докладна розповідь про нинішнього художнього керівника та диригента 

народного самодіяльного хору з Созонівки «Нива» Григорія Андрійовича 

Палія. 

169. Царук Антоніна. Тоді ще світ і я були єдиним цілим / Антоніна Царук // Степ. 

– 2013. – № 2. – С. 47. 

170. Царук Антоніна. У купелі бабиного літа : оповідання / Антоніна Царук // 

Вежа. – 2018. – № 38. – С.12-22. 

171. Царук Антоніна. Удача і вдача в духовній місії / Антоніна Царук // Дзвін. – 

2021 – № 1 – С. 191-193. 

Про збірку сонетів Володимира Яремчука «Між квіту і лез». 

172. Царук Антоніна. Уривок із п’єси «Золотий шлях Роксолани» : п’єса у віршах / 

Антоніна Царук // Народне слово. – 2018. – 22 лютого. – С. 8. 

173. Царук Антоніна. Успіх «Провокації» / Антоніна Царук // Студентський вісник. 

– 2007. – № 1 (січень). – С. 8. 

Автор статті про творчі успіхи хореографічного ансамблю «Провокація», 

створеного при Кіровоградському національному технічному університеті. 
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174. Царук Антоніна. Це божий дар – бути мудрою дитиною / Антоніна Царук // 

Народне слово. – 2007. – 15 листопада. – С. 3. 

Про талановитого вчителя-логопеда Ольгу Віталіївну Єрошкіну, яка ще є 

автором багатьох дитячих книжечок, написаних нею на допомогу вихователям 

і батькам для підготовки дітей до школи. 

175. Царук Антоніна. Чайка : оповідання / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2008. – 30 жовтня. – С. 9. 

176. Царук Антоніна. Четверта збірка композитора / Антоніна Царук // Народне 

слово. – 2006. – 17жовтня. – С. 3. 

Про вихід з друку четвертого збірника пісень «Троянда на білім роялі» 

Олександра Решетова. 

177. Царук Антоніна. Чисті звуки раю / Антоніна Царук // Нова газета. – 2016. – 

7 січня. – С. 10 : фото. 

Рец. на кн. : Кобзар Володимир. Як у раю : новели, оповідання : для 

молодшого та середнього шкільного віку. Художник Лагно Федір / Володимир 

Кобзар. – К. : «Веселка». – 2014. – 48 с. 

178. Царук Антоніна. Шевченко очима студентів-іноземців / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2006. – 30 березня. – С. 9. 

179. Царук Антоніна. Що об’єднує долі / Антоніна Царук // Молодіжне перехрестя. 

– 2008. – 3 липня. – С. 9. 

Про презентацію поетичного альманаху «Чотири долі». Автори віршів – 

кіровоградки Лідія Чорна, Наталія Бідненко, поетеса з Жовтих Вод Алла 

Ковалішина та керівник літературно-мистецького клубу «Крила» з 

Олександрівки Оксана Шпирко. 

180. Царук Антоніна. Щоб і вас «спровокували»! / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2006. – 9 листопада. – С. 2. 

Про хореографічний ансамбль КНТУ «Провокація». 

 

181. Царук Антоніна. Щоб русло не пересихало... / Антоніна Царук // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 18 січня. – С. 9. 

Розмова з головою обласної організації НСПУ Василем Бондарем. 

182. Царук Антоніна. Юний Сковорода ХХІ століття / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2006. – 21 грудня. – С. 9. 

В обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація першої збірки поезій 

16-річного Назарія Назарова «Втеча з Вавилона». 

183. Царук Антоніна. Як живеться тобі, моє рідне село? / Антоніна Царук // 

Молодіжне перехрестя. – 2007. – 16 серпня. – С. 1, 3. 

Розповідь кореспондента Антоніни Царук про занепад сіл на Кіровоградщині. 
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184. Царук Антоніна. Як зернятко в долоні / Антоніна Царук // Народне слово. – 

2007. – 25 жовтня. – С. 3 // Студентський вісник. – 2008. – № 2. – С. 7. 

Про книгу Світлани Барабаш і Олександра Решетова «Засвічу тиху свічку 

надії». 

185. Царук Антоніна. Як Петрик стежину пас / Антоніна Царук // Освітянське 

слово. – 2009. – жовтень. – С. 8. 

Знайомство з новою збіркою кіровоградської поетеси Антоніни Царук «Як 

Петрик стежину пас». 

  



28 
 

ІІІ. Література про Антоніну Царук  
 

Поетеса вміє засвітити над словом німб світла,  

бо все у неї від серця, катарсисної любові до світу,  

людини і Бога. Слово у неї прозоре, доступне,  

але не спрощене, у всьому відчувається 

гармонія, краса і мирна лагода. 

Петро Сорока 

 
186. Антоніна Царук // Трудова слава. – 2020. – 11 вересня. – С. 6. 

Життя та творчість літератора Кіровоградщини. 

187. Бажан В. Книжечка для внучечки / В. Бажан // Молодіжне перехрестя. – 2006. 

– 19 жовтня. – С. 11. 

Про вихід у світ книги кіровоградської поетеси, викладача української і 

російської мови в КНТУ Антоніни Царук «Онучечка-чомучечка». 

188. Балютіна К. Що читати чомучкам / К. Балютіна // Освітянське слово. – 2008. – 

лютий. 

189. Брунька Валентин. Літературні гостини у Петровому / Валентин Брунька // 

Народне слово. – 2020. – 5 березня. – С. 9 : фото. 

Група письменників з Кропивницького мала виїзні зустрічі з читачами у 

районній дитячій бібліотеці села Петрове та учнями ЗОШ села Новий 

Стародуб. 

190. Весела книгоманія // Наше місто. – 2016. – 7 квітня. – С. 4. 

191. Визначено кандидатури номінантів, яких допущено до конкурсу на здобуття 

обласної літературної премії імені Євгена Маланюка // Народне слово. – 2014. 

– № 53 (4 грудня). – С. 14. 

192. Визначено лауреатів премії Євгена Маланюка // Нова газета. – 2015. – 

5 лютого. – С. 15. 

2 лютого, у день народження нашого земляка, поета Євгена Маланюка, в 

Кіровоградській обласній науковій бібліотеці імені Д. Чижевського відбулося 

вручення обласної літературної премії його імені. 

193. Визначено переможців літературної премії імені Арсенія Тарковського // 

Вечірня газета. – 2020. – 26 червня. – С. 7. 

194. Вітаємо // Молодіжне перехрестя. – 2008. – 25 вересня. – С. 9. 

Вийшла з друку книга А. Царук «Земля світлячків». 

195. Вручили главную литературоведческую премию области // Первая городская 

газета. – 2015. – 12 февраля. – С. 10 : фото. 

Про церемонію нагородження лауреатів обласної літературної премії ім. 

Є. Маланюка за 2014 рік. 
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196. Гузь Ольга. Кіровоградський «Нотр-Дам» / Ольга Гузь // Народне слово. – 

2013. – 28 березня. – С. 17 : фото. 

Повідомлення про прем’єру мюзіклу «Легенда Нотр-Даму» хору-студії 

«Акваторія» КДПУ ім. В. Винниченка. 

197. Два відгуки на дві книжки / Л. Колесник, В. Легка // Молодіжне перехрестя. – 

2007. – 26 квітня. – С. 9. 

Про книги для дітей «Онучечка-Чомучечка» та «Відважне мишеня» Антоніни 

Царук. 

198. Ділимось досвідом // Освітянське слово. – 2012. – листопад. – С. 6 : фото. 

П’ятикласники Созонівського НВК Кіровоградського району надіслали до 

редакції газети відгуки на книги: А. Царук «Як Петрик стежину пас», 

Н. Сняданко «Країна поламаних іграшок та інші подорожі» та В. Жолдак 

«Капосні капці». 

199. Журі обласної літературної премії імені Євгена Маланюка оголошує список 

кандидатур-номінантів, яких було допущено до участі в конкурсі на здобуття 

премії у 2013 році // Народне слово. – 2013. – 14 листопада. – С. 19. 

Після переліку номінантів на премію та назв творів повідомляється, що 

ознайомитись з творами можно з 8 листопада ц.р. в ОУНБ ім. 

Д.І. Чижевського. 

200. З літературного гнізда «Степу» : степінформ // Степ. – 2012. – № 1-2. – С. 9. 

У короткій довідці від Степінформ перелічуються імена письменників, чий 

шлях до НСПУ пролягав через обласне літературне об’єднання «Степ». 

201. За сприяння Шаталова світ побачать рукописи чотирьох авторів із 

Кіровоградщини // Новини Кіровоградщини. – 2013. – 31 січня. – С. 2 : фото. 

За сприяння депутата Кіровоградської обласної ради Олександра Шаталова 

поезія та проза чотирьох авторів, членів Спілки письменників України 

невдовзі вийдуть друком. 

202. Засівала мама поле полотняне // Наше місто. – 2017. – 14 грудня. – С. 4. 

У бібліотеці № 13 учні 4 класу слухали твори й спілкувалися з дитячою 

письменницею Антоніною Царук. 

203. «Згадаймо час соборів кафедральних» // Украина-Центр. – 2013. – 28 марта. – 

С. 23 : фото. 

Кіровоградці змогли переглянути мюзикл «Нотр-Дам де Парі» власного 

створення. Спектакль, який вперше вийшов українською мовою, називався 

«Легенда Нотр-Даму». Текст переклала кіровоградська поетеса Антоніна 

Царук, а поставили його на сцені студенти й викладачі факультету мистецтв 

педуніверситету. 

204. Кіровограду – українську назву, або Загроза повернення імперсько-

мілітаристських символів у регіоні : відкритий лист-звернення до голови 

облдержадміністрації Сергія Ларіна, голови обласної ради Миколи 
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Сухомлина, міського голови Володимира Пузакова // Кіровоградська правда. –

 2010. – 27 квітня. – С. 3; Народне слово. – 2010. – 20 квітня. – С. 4. 

Колективний лист. 

205. Кіровоградщина літературна : поезія // Літературна Україна. – 2015. – 

28 травня. – С. 8-9. 

Добірка творів поетів-земляків. 

206. Книжковий зорепад // Степ. – 2013. – № 2. – С. 63. 

У Кіровоградській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 

презентація книг письменників Кіровоградщини – Василя Бондаря, Тетяни 

Андрушко, Антоніни Корінь, Антоніни Царук. Захід ініційований обласною 

організацією Національної спілки письменників України 

207. Колесник Леніна. Сонячні зайчики / Леніна Колесник // Молодіжне 

перехрестя. – 2007. – 26 квітня. – С. 9.  

208. Колесник Ленина. Тонечке Царук : стихотворение / Ленина Колесник // 

Колесник Л. Чтоб чудеса происходили. – Кировоград, «Имекс», 2006. – С. 278. 

209. Кондратенко-Процун Валентина. Причастімося добротою Антоніни Царук / 

Валентина Кондратенко-Процун // Кіровоградська правда. – 2009. – 

24 листопада. – С. 7. 

Літературна сторінка присвячена виходу у світ нової книжки кіровоградської 

поетеси А. Царук «Як Петрик стежину пас». 

210. Конкурс / Катерина Рибченко [та ін.] // Народне слово. – 2012. – 7 червня. – 

С. 10. 

Вірші, надіслані кіровоградськими авторами на літературний конкурс на 

кращий твір для дітей. 

 

211. Конкурс : до Дня матері // Народне слово. – 2013. – 14 лютого. – С. 10. 

212. Корінь Антоніна. «Дзвіночки конвалій» теж співають / Антоніна Корінь // 

Кіровоградська правда. – 2008. – 24 жовтня. – С. 13. 

Про вихід нового – шостого збірника пісень кіровоградського композитора 

О. Решетова «Дзвіночки конвалій». 

213. Корінь Антоніна. Дай, Боже, всім прозріння! / Антоніна Корінь // Первая 

городская газета. – 2020. – 9 липня. – С. 14 : фото. 

Рецензія на збірку поезій «Тобі, прозріння пізнє...» нашої землячки, кандидата 

філологічних наук, поетеси, прозаїка і перекладачки Антоніни Царук, яка 

стала однією з трьох лауреатів міської премії імені Арсенія Тарковського 

(2020). 

214. Корінь Антоніна. Ніжнотонні слова / Антоніна Корінь // Народне слово. – 

2012. – 23 лютого. – С. 10 : фото. 
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Коротка біографічна довідка про поетесу і літературознавця, члена НСПУ 

А. Царук і декілька її віршів для малят. 

215. Корінь Антоніна. Цю любов убрід не перейти / Антоніна Корінь // 

Кіровоградська правда. 2013. – 26 березня. – С. 5 : фото. 

В обласній бібліотеці ім. Д. Чижевського відбулася презентація книги 

Антоніни Царук «Мовчання бруньки». 

216. Корнієнко Оксана. Про що мовчать вагітні словом? / Оксана Корнієнко // 

Народне слово. – 2014. – 9 січня. – С. 10. 

Рец. на книгу: Царук Антоніна. Мовчання бруньки / Антоніна Царук. 

217. Красавіна Світлана. Вручення премії імені Маланюка / Світлана Красавіна // 

Народне слово. – 2015. – 5 лютого. – С. 1 : фото.кол. 

Коротка інформація про вручення премії: А. Царук і О. Гольник. 

А. Кримський на врученні премії був відсутній. Урочистості відбувались в 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. 

218. Лауреати літературної премії «Сокіл степів» // Кіровоградська правда. – 

2009. – 3 лютого. – С. 7 : фото. 

219. Легка В. Зустріч із поетесою / В. Легка // Молодіжне перехрестя. – 2007. – 

26 квітня. – C. 9. 

220. Легка В. Казковий дивосвіт Антоніни Царук : на здобуття обласної 

літературної премії імені Є. Маланюка / В. Легка // Народне слово. – 2010. – 

6 січня. – С. 13. 

Про творчі здобутки претендента на здобуття обласної літературної премії 

імені Є. Маланюка за 2009 рік у номінації «Художня література» Антоніни 

Царук. 

221. Любарський Р. Коли розпукується брунька / Р. Любарський // Народне слово. 

– 2013. – 4 квітня. – С. 10. 

Презентація поетичної книги «Мовчання бруньки» Антоніни Царук у відділі 

краєзнавства ОУНБ ім. Д. Чижевського. 

222. Любарський Р. Парад поетичних планет / Р. Любарський // Народне слово. – 

2013. – 21 листопада. – С. 10 : фото. 

Одразу три поетичні збірки презентували у відділі краєзнавства ОУНБ 

ім. Д.І. Чижевського поетеси області. Книги видано за сприяння фонду 

«Розвиток Кіровоградщини» та завдяки регіональним проєктам «Література 

рідного краю» та «Історія рідного краю». 

223. Любарський Роман. Сарафани Євгенії Меншикової / Роман Любарський // 

Народне слово. – 2013. – 5 вересня. – С. 10. 

Коротко про вихід другої книги віршів авторки «Лето в знойном сарафане» з 

передмовою А. Царук. 
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224. Місцеві події // Наше місто. – 2015. – 5 лютого. – С. 2. 

225. На здобуття премії імені Є. Маланюка // Народне слово. – 2009. – 

5 листопада. – С. 2. 

Перелік кандидатів на здобуття обласної літературної імені Євгена Маланюка 

за 2009 рік. 

226. На здобуття премії імені Є. Маланюка подано книги Тетяни Андрушко // 

Маловисківські вісті. – 2009. – 18 листопада. – С. 3. 

Інформація про кандидатури на лауреатів премії. 

227. Новини культури // Наше місто. – 2014. – 30 жовтня. – С. 14. 

228. Орел С. «Байгород» об’єднує серця / С. Орел // Наше місто. – 2015. – 

12 лютого. – С. 4. 

Недавно створений у Кіровограді клуб авторської пісні та поезії «Байгород» 

на вечорі «Моя Україна – єдина родина» поетичним словом і авторською 

піснею об’єднав предстваників національних товариств міста. 

229. Орел С. Про оцет критики і ароматне вино поезії / С. Орел // Вечірня газета. – 

2020. – 31 січня. – С. 12. 

Триває проєкт «Письменництво: теорія і практика». 

230. Орел С. «Тобі, прозріння пізнє...» : місцева фортеця підсвічена національними 

кольорами / С. Орел // Наше місто. – 2018. – 27 вересня. – С. 2 : фото. 

Поетичну збірку Антоніни Царук, що вийшла друком у Кропивницькому 

видавництві «Код», презентували у обласній науковій бібліотеці імені 

Д. Чижевського. 

231. Поетеси презентували нові збірки // Новини Кіровоградщини. –2013. – 

28 листопада – С. 12 : фото.кол. 

У статті розповідається про презентацію книг кіровоградських поетес в 

бібліотеці ім. Д. Чижевського. 

232. Попович Л. Кіровоградські письменники ввійшли в хрестоматію / Л. Попович 

// Кіровоградська правда. – 2012. – 11 вересня. – С. 6 : фото. 

Про новий хрестоматійний посібник для студентів та вихователів дошкільних 

навчальних закладів Н. Богданець-Білоскаленко «У барвистому віночку», до 

якого ввійшли твори і наших земляків – А. Царук та А. Черниша. 

233. Попович Любов. Коли краса душі звучить у слові / Любов Попович // 

Кіровоградська правда. – 2020. – 30 січня. – С. 12 : фото. кол. 

Творча зустріч з А. Царук в ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. 

234. Пташник Т. Мовчання бруньки / Т. Пташник // Наше місто. – 2013. – 11 квітня. 

– С. 3. 

Творчий вечір поетеси Антоніни Царук відбувся в Кіровограді. Це була 

презентація її першої збірки поезій для дорослих «Мовчання бруньки». 
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235. Рыбченков Геннадий. Только этого мало / Геннадий Рыбченков // Украина-

Центр. – 2020. – 28 мая. – С. 14 : портр. 

Про претендентов на звание лауреата премии имени Арсения Тарковского. 

236. Рыбченков Геннадий. Что написано пером? / Геннадий Рыбченков // Украина-

Центр. – 2020. – 2 июля. – С. 10 : фот. кол. 

Про победителей литературной премии имени Арсения Тарковского 

(2020 год). 

237. Тиждень дитячого читання // Наше місто. – 2017. – 30 березня. – С. 4. 

238. Новини культури // Наше місто. – 2017. – 13 квітня. – С. 4. 

239. Харченко Ю. Русский цвет в кировоградской радуге / Ю. Харченко // 

Молодіжне перехрестя. – 2008. – 20 листопада. – С. 3. 

Традиційно першого тижня листопада, раз у два роки, проводиться фестиваль 

національних меншин «Степова веселка». В бібліотеці ім. Д. І. Чижевського на 

літературний вечір, який вела керівник обласної організації «Русского 

движения» України, зібралися ті, хто любить російську мову. 

240. Шевченко з нами // Наше місто. – 2019. – 14 березня. – С. 4 : фото. 

Новини культури. 

241. Шепель Ф. Книга про розкуркулення / Ф. Шепель // Наше місто. – 2020. – 

20 лютого. – С. 4. 

Новини культури. 

242. Шпирко Оксана. «Я вам дарувала вірші...» : на здобуття премії 

ім. Є. Маланюка / Оксана Шпирко // Народне слово. – 2013. – 28 листопада. – 

С. 7; // Вежа. – 2014. – № 33. – С. 253-256; Степ. – 2017. – № 2. – С. 49-50. 

Рец. на книгу Антоніни Царук «Мовчання бруньки». 

243. Яремчук Володимир. Антоніна Царук. «Мовчання бруньки» / Володимир 

Яремчук // Народне слово. – 2015. – 1 січня. – С. 10. 

Схвальний відгук на поетичну збірку А. Царук. 

244. Яремчук Володимир. Читач і співавтор про «Подвійну райдугу» / В. Яремчук 

// Первая городская газета. – 2020. – 30 квітня. – С. 11 : фото. 

У літературно-меморіальному музеї І. К. Карпенка-Карого 

(м. Кропивницький) відбулася презентація українсько-болгарського альманаха 

«Подвійна райдуга», що є першою спробою ознайомити два братніх народи з 

деякими їх літературними надбаннями. Альманах вміщує твори одинадцятьох 

авторів з України і дванадцятьох болгарських письменників. 
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IV. Web-ресурси 
 

Ми творці Бога в своїх душах. 

Антоніна Царук 

 

245. Автобіографія [Електронний ресурс] // «Кіровоградська обласна бібліотека 

для дітей імені Т. Г. Шевченка» : [сайт]. – Текст і фото дані. – Режим 

доступу: 

http://librarychl.kr.ua/kn_in/su4asni-pysmennyky/tcaruk_a_p.php – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 01.02.2021. 

 

246. Антоніна Царук. Вирощування алмазів Ігорем Павлюком: константи 

аративної самототожності у філософському романі Ігоря Павлюка 

«Вирощування алмазів» [Електронний ресурс] // «Репозитарій 

Центральноукраїнського національного технічного університету»:[сайт]. – 

Текст. – Режим доступу: 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8811/1/%D0%92%D0%B8%D

1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1

%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%

20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0

%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 01.02.2021. 

 

247. Антоніна Царук. Зоря над чорними льонами крізь шиби давньої корчми. 

(Павлюк Ігор. Чорний льон: Книга лірики. – Харків: Майдан, 2019. – 300 с.). 

[Електронний ресурс] // «Українська літературна газета» : [сайт]. – Текст. – 

Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/reviews/antonina-tsaruk-zoria-nad-

chornymy-lonamy-kriz-shyby-davnoi-korchmy/ – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 01.02.2021. 

 

248. Антоніна Царук. Модус сліду в романі А. Мороза «Четверо на шляху». Серія: 

Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Випуск 2 (30) [Електронний 

ресурс] // «Електронний репозитарій ДВНЗ «УжНУ»» : [сайт]. – Текст – 

Режим доступу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3729/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9

4%D0%A3%D0%A1%20%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%A3%20%

D0%92%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%20%D0

%90.%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90.pdf – Назва 

з екрана. – Дата звернення: 01.02.2021. 

 

249. Біографічний та адресно-телефонний довідник членів Кіровоградської 

обласної організації Національної спілки письменників України (станом на 

1.10.2011). Антоніна Царук поетеса, критик [Електронний ресурс] // 

«Блакитні вежі. Кіровоградщина літературна» : [сайт]. – Текст і фото дані. – 

http://librarychl.kr.ua/kn_in/su4asni-pysmennyky/tcaruk_a_p.php
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8811/1/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8811/1/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8811/1/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8811/1/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8811/1/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
https://litgazeta.com.ua/reviews/antonina-tsaruk-zoria-nad-chornymy-lonamy-kriz-shyby-davnoi-korchmy/
https://litgazeta.com.ua/reviews/antonina-tsaruk-zoria-nad-chornymy-lonamy-kriz-shyby-davnoi-korchmy/
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3729/1/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%A1%20%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%A3%20%D0%92%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%20%D0%90.%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3729/1/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%A1%20%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%A3%20%D0%92%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%20%D0%90.%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3729/1/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%A1%20%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%A3%20%D0%92%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%20%D0%90.%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3729/1/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%A1%20%D0%A1%D0%9B%D0%86%D0%94%D0%A3%20%D0%92%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%20%D0%90.%20%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90.pdf
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Режим доступу: https://literarylife.ucoz.ua/index/dovidnik_chleniv_nspu_c_ja/0-

51 – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.02.2021. 

 

250. В обласному центрі вшанували лауреатів міських премій 2020 року 

[Електронний ресурс] // «ELISAVET.ua» : [сайт]. – Текст і фото дані. – Режим 

доступу: https://elisavet.news/news/society/item/7798-v-oblasnomu-tsentri 

vshanuvaly-laureativ-miskykh-premii-2020-roku – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 01.02.2021. 

 

251. Ергешов С., Царук А. Автобіографічні паралелі й Шевченкіана Івана 

Марчука // Матеріали і Тези доповідей I міжнародної наукової конференції 

«Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні 

проблеми». – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С.177–179. [Електронний 

ресурс] // «Central Ukrainian National Technical University» : [сайт]. – Текст. – 

Режим доступу: 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9952 – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 01.02.2021. 

 

252. Завтра в отделе краеведения состоится творческий вечер поэтессы Антонины 

Царук [Електронний ресурс] // «0522ua. Сайт міста Кропивницького» : [сайт]. 

– Текст. – Режим доступу: https://www.0522.ua/news/288329/zavtra-v-otdele-

kraevedenia-sostoitsa-tvorceskij-vecer-poetessy-antoniny-caruk – Назва з екрана. 

– Дата звернення: 01.02.2021. 

 

253. Зустріч із українською письменницею, поетом, публіцистом – Антоніною 

Петрівною Царук [Електронний ресурс] // «Бібліошопінг. Блог бібліотекаря 

КЗ «Компаніївське НВО» Полтавець Світлани Владиславівни» : [сайт]. – 

Текст і фото дані. – Режим доступу: 

http://svitlanapoltavec73.blogspot.com/2018/09/ – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 01.02.2021. 

 

254. Кафедра суспільних наук, інформаційної та архівної справи. Царук Антоніна 

Петрівна. Викладач [Електронний ресурс] // «ЦНТУ ФЕМ. Факультет 

Економіки та Менеджменту» : [сайт]. – Текст і фото дані. – Режим доступу: 

http://femkntu.com.ua/index/kafedra_suspilnikh_nauk_ta_dokumentoznavstva/0-

22 – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.02.2021. 
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VI. Додатки 
 

Коли твій світ солона хвиля душить, 

Я – гілка, що тримає небеса. 

Антоніна Царук 

 
Антоніна Царук. Не маємо права схибити. Слово на врученні премії імені 

Є. Маланюка: «Поетичне слово акумулює дух любові, стає образним кодом пам’яті 

серця. Поетами стають на могилах батьків, друзів, розбитих мрій, така, на жаль, 

ціна осяянь.  

[…] кожен із нас сьогодні стоїть на своїй лінії вогню. І кожна душа 

проходить чистилище тут, на Богом даній землі. І ми не маємо морального права 

«заснуть, втекти, / Сховатись за Мазепу й Крути», за небесну сотню, за Кіборгів. 

Не маємо права схибити ні в думці, ані у слові – надто високу ціну сплачено». 

 

Антоніна Царук. І, мабуть, код пам’яті роду. Відповідь на анкету 

переможця літературного конкурсу «Сокіл степів»: «Що для мене Слово… 

Вишнева пелюстка з батьківського саду? Мартиролог українського письменства? 

Найніжніший дотик чогось незнаного і водночас сподіваного?.. Гук тулумбасів чи 

молитва на самоті? Незбагненна багатозначність? Художня прозорість? Сльози 

безсилля і радість пізнання? 

Це досконалий музичний інструмент, який вимагає від тебе постійної роботи 

над собою, усвідомлення безцінності дару Слова, щоб не сфальшивити, бо ж Слово 

– це й інструмент творення Світу. Це випробування людини на людяність. І, 

мабуть, код пам’яті роду. І шлях до себе». 

 

Яким бачиться щастя Антоніні Царук 

«Щастя – стан бажаний для всіх, але пливкий, як подих вітру. 

Щастя – коли живі й здорові твої рідні і друзі, але ми не задумуємося над цим, як 

не помічаємо повітря, яким дихаємо, аж поки раптом не почнемо задихатися. 

Щастя – коли отримаєш маленьку перемогу, передусім над собою: перебореш 

інертність, невпевненість, кинеш виклик долі. 

Щастя – коли кохаєш і відчуваєш взаємність, коли отримуєш уваги більше, ніж 

сподівалась. 

Щастя – це передчуття того, що лишаєш по собі добрий слід, що світ зігріла й твоя 

щира посмішка від гарно виконаної роботи». 

 

Антоніна Царук. Перші вірші я почала писати ще в школі. «Пам’ятаю це 

був урок хімії. Нас із подружкою пересадили за останню парту. Може, на нас 

подіяла якась хімічна реакція, що ми знічев’я почали рифмувати. Я один рядок 

напишу, подруга – наступний. До кінця уроку у нас вийшов цілий вірш. Зазвичай 

писала для себе: коли закохувалася, народжувала дітей. Але коли не стало батька, 

то замислилась: а хто про нього дізнається, якщо я не напишу. Так і насмілилася 

видати деякі твори. Знаєте, я боягузка, адже багато років хотіла видати цю збірку 

поезій («Тобі, прозріння пізнє…») та все ніяк не насмілювалася оголити свою 

душу».  
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Поезія Антоніни Петрівни Царук 

 
У мить таку стають поводирем  

до себе й мови. В палахке бездоння,  

де чисте серце з себе добува  

і клекіт магми, й мамине безсоння,  

і непочаті – з перших уст – слова. 

Антоніна Царук 

 
Балада про кротів (фрагмент) 

 

Як ми змаліли! Притупився зір. 

О Господи, спасибі за прозріння! 

За цю ходу іх темряви до зір, 

за поступ Духу мужнього по ріні. 

 

Спасибі, що обрав одного з нас, –  

отверз уста поет, народу рівний, 

крізь товщу зійшовши на Парнас, 

він засвітився сонцем в краї ріднім. 

 

Маленький пальчик хай чита склади, 

хай слово чистою свічею сяє. 

Ковток повітря й пригорщу води 

нам Воля дасть! – Дід встав з колін. – 

Світає!.. 

 

Впряжемось в плуг і будемо орать, 

на власнім полі виростимо жито. 

За волю ми навчилися вмирать. 

Навчи нас, Боже, вільними прожити! 

 

Щастя 

 

А душі для щастя треба дрібку: 

щоб чекав ранково-свіжий шлях, 

заробити чесно хліба скибку 

і щоб світ тривогою не пах. 

Щоб жили на світі люди рідні –  

всі Говерли ляжуть біля ніг, 

щоб любов’ю світлу мить запліднить 

на шляхах духовних і земних. 

А іще для щастя треба миру, 

щебету народжень, ласки муз 

і молитви: Господи, помилуй 
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від нещирих друзів і лакуз... 

 

До свого все вернеться початку: 

істина – до блазня, вірш – до відьми, 

ніжність – до пухнастого курчатка, 

зрада – під усмішечку єхидну, 

лжа во благо – в обіцянку панства, 

синя крига – в зиму молоду, 

у гнучкий хребет – пристосуванство, 

«русскій мір» – у золоту орду… 

Дивні ДНК повторень цикли. 

І тугі спіралі завитки. 

 

*** 

Я чекатиму скільки треба:  

ночі, весни, життя, віки –  

все одно… Я прийду до тебе 

не цілованою ніким. 

Я прилину в твоє безсоння  

шепіт-казкою з давнини, 

по росі твоїх снів – босоніж! 

Любий, сумніви прожени! 

Чуєш: в лузі, у верболозі, 

сповіщає мале пташа, 

що житами й стернею в тривозі 

йде до тебе моя душа. 

На купальський вогонь, у спогад: 

ти і я, первородний гріх 

ми пізнаємо з волі Бога, 

чуєш, батьку дітей моїх! 

 

*** 

Цей тихий вечір і мрійливий дощ –  

неначе спогад, що лоскоче душу. 

І равлик тихий, що прямує повз 

задивлену у небеса калюжу. 

Сузір’я абрикосові зорять 

в галактиці при равликовій стежі. 

Дощевим спробам не згасить пожежі 

смішної у банальності понять: 

озоном скромні груди розпира, 

здається, мить – і лусне скаралуща, 

й душа, як дивина скороминуща, 

навшпиньки стане й зблисне, мов зоря. 

 

*** 
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В безодню часу падають хвилини, 

які б вони для мене не були, 

самотньо-згірклі у страждання плині 

чи осяйні у творенні, коли 

підкови слів злітають, як гормони, 

їх філірує серця дзвін чи трем… 

За мить таку зрікаються корони. 

У мить таку стають поводирем 

до себе й мови. В палахке бездоння, 

де чисте серце з себе добува 

і клекіт магми, й мамине безсоння, 

і непочаті – з перших уст – слова. 

Так гірко я стужилася за вами, 

як у тернині без пісень пташа. 

Так снить вітрило штормом океану, 

так марить степом молоде лоша. 

О неповторні творчості хвилини, 

о дивна мить безчасся і межі! 

Благословенний, хто з хрестом на спині 

не поступився ні на йоту лжі! 

 

*** 

Не я плачу –  

слово, 

яке не побачить  

світу, 

бо не знайшло притулку 

у небайдужому серці. 

Ти не почуєш його 

першого крику, 

ти не зрадієш 

його першим крокам 

і не відчуєш обіймів 

його малих рученят. 

чи винне воно,  

що ти, світе, 

глухий до немовлят? 

Плаче моє дитя. 

 

*** 

Коли погляд не зміг зачепитись  

за жоден листочок, 

коли небо набуло невблаганного кольору 

сірої порожнечі, 

а осіння даль відкрилась така, 

що людина відчула свою малість, 
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бо кожну думку її 

безжально краяв 

суворий вітер часу, 

і летіла вона у безвість, 

у чорні дірки Всесвіту, 

які тільки й чекали цієї миті –  

побачити людську душу, 

не прикуту 

ні металевою кольчугою намірів, 

ні шелесткою парчею обіцянок, 

ні барвистими брязкальцями порожніх слів, 

ні засмальцьованою робою 

добування хліба насущного, 

ні легенькою білою льолею, 

пошитою з крижма, –  

тільки жалке домоткане прядиво сумління 

і світлу наповненість чаші любов’ю. 

Тільки це й видно в людині 

в незбагненному світі 

сірої порожнечі. 

 

Брунька 

 
У бруньки не крильця – небо. 

У бруньки не груди – сонце. 

А в сонячнім серці – пісня –  

прозора дзвінка живиця. 

Хай пісня твоя святиться! 

 

*** 

Тут тиша така глибока, 

тут тиша така велична, 

що міряєш равликом кроки 

в покорі, тобі незвичній. 

Тут золотокуполово 

храми лежать простерті 

й до себе прощальне слово 

лягає на сходи стерті. 

Тут ти неписьменний неук. 

Трикутних послань конверти 

народжують дивний погук –  

поглянути в очі смерті, 

коли серця золотіють 

й душа як тополя висока… 

Ліси величаво тліють –  

і ти сповільнюєш кроки. 
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Марія Шандуркова (Болгарія), 

переклад Антоніни Царук 

Одного дня нас тут не буде... 

 

Одного дня нас тут уже не буде... 

Бо що є день, а вічність що то є? 

Яскрава іскра неземної туги 

Піймає зір і світло заснує… 

Планета наша – сонячна сльоза, 

і ми ковтаєм невимовний смуток, 

коли між нами виросте межа... 

Настане день, де може нас не бути... 

Який той день? Який поріг у вічність? 

Відкрию душу вранці... 

як вікно, і промені запрошу, 

І птахою злечу 

аж до вершини, що повита млою, 

до озера з плакучою вербою, 

на батьків двір з геранню престарою, 

і знаю я, що там пролине день 

до вечора, 

коли співаючи й воркуючи, щасливі 

птахи повернуться до мене. 

Бо що є день? А вічність що то є? 

А вечір мій – це тиха хатня мова 

до білих стін і до полиць книжкових, 

де цілу ніч гортай – все буде мало 

для мудрості, щоб втамувати спрагу, 

тут розкіш пісні цвіркуна, 

магічних звуків таїна, 

тут навіть зорі колихають спів 

і ласку виплітають із коханих рук. 

Одного дня не буде нас отут ... 

 

Літератори про поетесу та її творчість: портретні замальовки 

 
Олександр Кердіваренко, 

письменник 

«…Вірші Антоніни Царук насичені кольорами, природними і рукотворними 

– на полотні, на мольберті, палітрі… Кольори живі, передають стан схвильованої 

душі. 

Але не менш у її віршах і музики. Загалом не буде ніякого перебільшення, 

якщо сказати, що її вірші ясні і прості, як українська гарна пісня – традиційна, не 

«зіркова». […]. 
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Усе в її віршах лягає на серце теплом і світлом впереміш із сумом і жалем, з 

вірою і надією в силу любові і добра. І ніби бачиться, як «людська душа стає 

навшпиньки, рветься вище» (поезія «Весінні сутінки»). І постає в уяві Всесвіт, уся 

барвиста краса земна укупі з небесною, серед якої людина має бути кращою і 

щасливішою. І допоможе їй, людині, в цьому прагненні висоти поезія».  

Зі статті: Душа стає навшпиньки… / Олександр Кердіваренко // Царук 

Антоніна. Мовчання бруньки : поезії / Антоніна Царук ; ред. Олександр 

Кердіваренко ; худ. Олександр Босий. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. – 

С. 4–5. 

 

Петро Сорока, український письменник,  

літературознавець, редактор, видавець.  
«Я вільна чи бранка? – спитайте у вірша», «Я тримаюсь за дерев скрипіння», 

«з’юрмилися ноти в тісних коридорах артерій», «змерзлі зорі», «мудрий світ в 

долонях у дитини», «осліплі тіні» – це Антоніна Царук, винятково цікава поетеса з 

Кропивницького. Одна з найкращих у її творчому доробку (а пише вона не тільки 

для дорослих, а й дітей) збірка «Мовчання бруньки». Тут вірші образні й пластичні, 

емоційно схвильовані й щедрі на багатошарові метафори, тут уся повнота життя і 

смерті, весь космос існування людини і природи. Поетеса любить візуальні 

лексеми, розгонисті фрази, що передають напругу всіх душевних сил, глибокі 

смисли і естетичну енергію відкриття. Вона все хотіла б ушляхетнити, 

облагородити й просвітити. Важливу роль у її творах грають позатекстові фактори, 

підтексти, корінні архетипи і символи. 

Відчувається, що ці вірші написані на гарячій хвилі натхнення, але з 

наступною ретельною обробкою, з невтомними пошуками потрібного слова і 

концентрованого вислову, бо ж «всі знайдені слова комусь уже боліли, пекельним 

жаром входили у сни». 

В А. Царук «день солодкий», «зорі змерзлі», «світ беззахисний і тихий», 

«краса сторожка»… Це книжка, яка розповідає, про що мовчить брунька, як плаче 

дощ, що хочуть сказати весінні сутінки, калиновий кущ, як віднайти дорогу в 

загублений рай, яке сяйво рос у ранкові години… Поетеса вміє засвітити над 

словом німб світла, бо все у неї від серця, катарсисної любові до світу, людини і 

Бога. Ритм її строф прозраджує ритм серцебиття. Слово у неї прозоре, доступне, 

але не спрощене, у всьому відчувається гармонія, краса і мирна лагода. 

Зі статті: З далин і знадовкруж. Літературний денник. «Душа жива, 

коли вона болить» / Петро Сорока // Дзвін. – 2018. – № 4. – С. 25. 

 

Антоніна Корінь, 

поетка, літературознавиця 

«Натяком, дотиком, спалахом тче поетеса інтимну лірику, яка іноді 

переливається в піснях. […] багато чудових пісень на вірші Антоніни Царук – то 

теж бруньки, що стали квітами…» 

Зі статті: Цю любов убрід не перейти / Антоніна Корінь // Кіровоградська 

правда. – 2013. – 26 березня. – С. 5 : фото. 
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Оксана Шпирко, 

поетеса, критикиня 

«Дитяча щирість вилилась у душевну мудрість, непідробні почуття – у 

сталеву міць характеру, споглядання на світ – у високу словесну образність. 

Переживши трагедію тіла ця мужня жінка не може допустити й думки про 

трагедію своєї душі. Двобій із собою найтяжчий, адже треба подолати кожну 

сходинку, вготовану долею, коли здається, що життя – всього лиш ковток, а світ 

постійно вимагає: «повинна», «повинна». Лесине приречене «без надії сподіваюсь» 

у Антоніни Царук звучить зовсім по-іншому – без найменшої ноти песимізму і 

розпачу, навпаки – у складному театрі життя вистояти потрібно обов’язково, 

іншого шляху не може бути, і при цьому не сфальшувати на жодній ноті!  

Палітра тем і образів А. Царук різнопланова; авторка […] щедро вибухає 

суцвіттям думок і словесних картин […]. Скільки дивовижних струн змушує 

звучати авторка, передаючи вібрації зі свого зболеного серця кожному з нас!  

Кожна поезія насичена інтонаціями, філософією, небайдужістю до того часу, 

в якому живе і творить авторка. Багатогранність своєї душі поетеса намагається 

передати світові, шукає серед навколишнього ті риси, співзвучні своїм ідеалам і 

пріоритетам.  

Недарма кажуть, що поезія – це розмова з Богом. 

До слова поетка звертається як до живої субстанції, оголюючи й до нього 

свої материнські почуття: «Плаче моє дитя». Красно дякую поетесі за дарування 

свого таланту всім нам, за насолоду словом…» 

Зі статті: «Я вам дарувала вірші...» : На здобуття премії ім. Є. Маланюка 

/ Оксана Шпирко // Народне слово. – 2013. – 28 листопада. – С. 7; // Вежа. 

– 2014. – № 33. – С. 253–256; Степ. – 2017. – № 2. – С. 49–50. 

 

Любов Попович, 

журналістка 

«Цій жінці пощастило народитися і гарною, і талановитою. Свою любов і 

внутрішню красу українська письменниця і поетеса, авторка численних дитячих 

поезій із Компаніївки Антоніна Царук дарує своїм читачам». 

Зі статті: Коли краса душі звучить у слові / Любов Попович // 

Кіровоградська правда. – 2020. – 30 січня. – С. 12 : фото. кол. 

 

Світлана Орел, 

журналістка 

«…багатошаровість поетичного тексту, його наповненість образністю й 

думкою – ознака непересічного таланту». У «Баладі про кротів» Антоніни Царук 

ясно прочитуються ознаки нашої національної вайлуватості, коли за побутовими 

проблемами буденного життя ми втрачаємо розуміння і прагнення до вищих 

духовних цілей». «У Антоніни інтимна лірика […] надзвичайно зворушлива і 

тремка». 

Зі статті: «Тобі, прозріння пізнє...» : місцева фортеця підсвічена 

національними кольорами / С. Орел // Наше місто. – 2018. – 27 вересня. – 

С. 2 : фото. 
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Роман Любарський, поет,  

прозаїк, журналіст  

«Її поезія […] ніжно-лірична, задушевна, проникливо-зворушлива». 

Зі статті: Коли розпукується брунька / Р. Любарський // Народне слово. – 

2013. – 4 квітня. – С. 10. 
 

Валентина Кондратенко-Процун,  

поетеса, лавреатка пісенних  

бардівських фестивалів 
«Грона її віршів, достиглих своєю майстерністю, манять до себе читачів і 

слухачів, наповнюють солодким щемом старших про незабутні веселкові дитячі 

літа, про милих серцю рідних і близьких […]. Різнобарв’я образів заворожує, 

потрапляєш в магнетичне коло цікавих історій. Світ фантазій авторки стає 

реальним, і ти вже не можеш відірватись від збірки, доки не дочитаєш її всю. […] 

Мова творів поетеси тепла, м’яка, лагідна, як дотик бабусиних губ, здається – 

пливеш босими дитячими ногами оксамитом теплого споришу після літнього 

веселого дощу. З усього сказаного бризкає проміння сонячної душі поетеси. 

Образи свіжі, духмяні, як щойно скошена бережина». 

Зі статті: Причастімося добротою Антоніни Царук / Валентина 

Кондратенко-Процун // Кіровоградська правда. – 2009. – 24 листопада. – С. 7. 

 

Володимир Яремчук, поет, 

прозаїк, літературознавець 
«Антоніна Царук робить папір історично-мистецькою реліквією. 

І почерк свій, і бачення своє. 

…Поетеса Царук має майже чоловічу стриманість». 

Зі статті: Антоніна Царук. «Мовчання бруньки» / Володимир Яремчук // 

Народне слово. – 2015. – 1 січня. – С. 10. 

 

Оксана Буянова (Корнієнко). Межа між поезією та 

літературознавством 

 
Для поета межова ситуація – звичне явище. Часто доводиться робити 

нелегкий вибір на користь тієї чи іншої думки, рими, метафори. А що, коли в 

нього, поета, за плечима – кандидатська дисертація, вміння зіставляти, аналізувати 

й синтезувати зразки красного письменства? А що, коли він, поет, має не тільки 

схильність до високообразної фантазії, а й потужний інтелект? Тоді ми стикаємося 

з певною межовою ситуацією, коли митець вибирає, що застосувати в певний 

момент: здатність створити нове чи дослідити вже існуюче. 

Для Антоніни Царук ця межа – визначальна. Це про неї, літературну 

критикесу, поетку (яка має і дитячі, й дорослі вірші), перекладачку, драматургиню, 

а точніше про її високу образність та гострий розум говорилося у вступному слові 

нової книги «Коди золотих рун». Можливо, не випадково дослідниця аналізує 

поетику саме межових ситуації у романі Анатолія Мороза «Сподіваної жду». Тут 
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А. Царук досліджує образ головного героя Анатолія Ярового, який «постійно 

перебуває на межі, яка полягає не в просторових, а в духовних вимірах».  

Проте поняття межі не означає, що поетка й літературознавиця постійно 

сумнівається. Якраз навпаки! Що стосується дослідництва, вона впевнено 

утверджує власні й підтримує чужі «неканонічні» думки на певні явища 

літературного процесу. Зокрема, мова йде й про ідеї її статті «Вершини й низини 

літературної картографії України». Тут А. Царук, погоджуючись із іншим відомим 

літературознавцем Володимиром Панченком, говорить про те, що 

родоначальником прози «потоку свідомості» варто вважати не Джойса чи Пруста, а 

саме Коцюбинського! 

Маючи потужний інтелект, дослідниця написала велику кількість оглядів, 

відгуків, рецензій, промов, передмов і післямов, літературознавчих розвідок, 

зібраних у крайній її збірці – «Коди золотих рун». «Межовість» у цьому випадку 

полягає лише у виборі творчої особистості, яку вивчає Антоніна Петрівна. Адже 

так хочеться написати про всіх, причетних до літератури: класиків і сучасників, 

молодих і досвідчених, місцевих і всеукраїнських. Тут літературознавиця аналізує 

кожного ґрунтовно, нешаблонно. Ця її праця вирізняється цікавими ідеями й 

нестандартним тлумаченням доробків своїх колег. Наприклад, і творчі спроби у 

післямові до моєї третьої книжки оцінює, як роботу Сізіфа, «який не нарікає, але 

уважно прислухається до відлуння в душі оцінок своєї праці…». З нею можна не 

погоджуватися, проте слухати й читати – завжди прецікаво! Так, Антоніна 

Петрівна – вдумливий і дуже творчий редактор. Після її легких, чи, навпаки, 

серйозних правок твори грають новими барвами, стають більш метафоричними й 

унікальними. 

Однак ні дослідниця, ні редакторка не можуть перемогти в її душі й розумі 

поетку. Межа її поезії полягає лише перед вибором між кращим і найкращим. Її 

образи не накручено-складні, але й не занадто спрощені, А. Царук іде «царським» 

шляхом золотої середини, коли художні тропи є зрозумілими й невимовно 

гарними: 

…Найсолодша мука – у кохання. 

Схожі очі вічності й чекання. 

Найясніший погляд – у прощання. 

Найгостріше лезо у мовчання. 

Як людина добра, у деяких віршах поетка не застосовує лезо (хоча й уміє 

«кричати німотою»), а проникливо говорить із читачем: 

…Чекає розлука на трепетну мить зі стрічаннями. 

З’юрмилися ноти в тісних коридорах артерій. 

Примружує камінь щілину: впустити прочанина –  

зерня подорожника стука несміливо в двері. 

Як людина, яка шукає духовного, устами ліричного героя А. Царук питає: «В 

якій землі відтане душі моєї гріховміст рясний?» – і  це теж межова ситуація. 

Хоча поетка може бути і лезом, однак не мовчання, а саме художнього слова, 

особливо коли йдеться про найдорожче – Україну, її мову й символи:  

Беріть хлібину і цеглину, 

здобуті працею років. 

Усе візьміть! Та річ єдину – 
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займать не смійте – рушників!  

І це теж певна межа між віршем ніжним, ліричним і гострим, громадянським. 

Але найголовніша межа між поезією та літературознавством – це сама 

особистість Антоніни Петрівни Царук, яка може й відмежувати одне від одного, 

водночас поєднавши їх у собі. І дай Бог, щоб її якісна поезія та глибокі 

літературознавчі розвідки дійшли до якомога більшого кола читачів! 

 

Василь Бондар. Пісня з хаосу змін 

 
День за вікном пасмурний: небо заволоклось щільною й гладенькою, наче 

вичесаною, вовною, яка жодного променя сонця не пропустить на землю. А десь 

гримить оркестрова мідь, крокують колони, яріють тюльпани, ніжно пахне бузок… 

9 травня. Хто з нас, старшого покоління, не пам’ятає цих бравурних свят, коли ми 

вітали ветеранів і слухали їхні приглушені, здебільшого однотипні розповіді? І 

згодом виростали з думкою, що ми найщасливіше покоління, бо народились після 

війни і живемо в мирі. 

Сьогодні ж менше думаємо про минулу війну, бо маєм теперішню. Хай вона 

ще й не в хаті, але вже в сінях. І п’ятий рік живемо однією сподіванкою: доки це 

триватиме? Коли вже викинемо непроханих за поріг? 

Є ці питання, мотиви і предметні посилання в поезії недавнього часу, 

останніх років Антоніни Царук. Не можуть не бути, бо мембрана поетичної душі 

мимоволі здригається від хвилювання українського світу. «Під натиском новин 

стократно гину…»…«Новини з фронту ціляться дуплетом…» 

У віршах героїчної тематики нелегко збитись на пафос, на декларації і це не 

буде гріхом, адже трагічні будні потребують піднесення духу: палкою промовою, 

закличною піснею, яскравим плакатом. Пригадаймо, яку високу місію виконували 

слова Миколи Бажана з 1941-го року «Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою 

німецьких катів!», покладені згодом на урочу музику Григорієм Верьовкою! 

Антоніна Царук наче остерігається цього природного пафосу. Її муза не 

криклива. Хоч і вимоглива, але й не плаксива, хоч і опечалена.  

…ставала мати на поріг. 

І проводжала мужа й сина, 

і жменьку рідної землі 

до серця клала їм в хустину, 

щоб повернулися живі. 

Сучасній війні не видно краю й сьогодні, коли верстається ця книга. Страшна 

війна, яка міняє назви (АТО, ООС), але не міняється від цього суть: це спроба 

московської орди повернути українців у своє ненаситне лоно. Поетеса осмислює 

події гібридної війни і з позиції прилиплого до телевізійного екрана глядача 

(кажуть іще – диванного вояка), і очима кіборга з щойно виритого шанця на 

донецькій рудій землі, на межі протистояння, на межі життя та смерті, і серцем 

матері, яка послала найріднішу кровиночку захищати своє. Строфи вагітні 

питаннями, на які відповідей прямих немає. «Допоки лихо толочити душу безкарно 

буде..», «Хто долі підвладний у цьому безладді? Хто правдою марить? Хто 
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кривдою править? Хижак у кошарі? Вівця у отарі? Чи в парі?», «…хто нам поверне 

спокій?»… Але й чи треба відповідати на ці питання? Вони риторичні. Поставити 

їх – мистецтво вище і значущіше, ніж розтлумачувати-розжовувати, ніж простити-

виправдовуватись. Поетеса осягнула це мистецтво. 

Про війну в книзі багато поезій, але немає бодай двох з одним мотивом. 

Поетеса прагне осмислити гібридну війну у всіх її виявах: і героїчних, і побутових, 

і психологічних. Ось вірш «Ротація» […]: скупими, але яскравими мазками, 

символами кінематографічними подає авторка це напружено-розслаблене 

повернення хлопців з фронту «до-до-му»; рік у пеклі під кулями змінюється 

зустріччю з рідним краєм, мирним. Хоча їм, які за цей час навчилися вбивати, й 

небесні хмари ввижаються димами пожеж, і серце їхнє ще там чатує, на фронті – 

так стисло і так точно; а ще звернімо увагу на форму вірша: перша, неримована 

половина його – щербата, кутаста, руїнна, іржава, а друга, римована – музична, 

легка, пієтетна («Вертають домів «укропи», що стали щитом Європи»); це ж не 

випадкові така графіка і така гармонія! Шанувальникам естетики – на вишкіл. 

Гляньмо, прочитаймо інший бік війни («Все історично: крадії при чині…»): 

думи й дії верховного керівництва українським військом – тут уже автор не шкодує 

рядкам сатиричного й саркастичного тембру: «Народ наш темний: не второпа, які 

тяжкі настали дні…», «А він, народ, все зирка басом та «слуг» на всі лади 

кляне…» – ганить подумки генералітет посполитих за те, що зовсім не цінують 

їхніх зусиль: «Арсен домовився з Петром!». Знову ж таки: імена піддаються заміні, 

суть, на жаль, лишається. 

А ось і геть несподівані об’єкт та ракурс: авторське наболіле звернення до 

«Геракла підземного, вугільного пекла кріпака», який і подосі риється в землі, 

здобуваючи собі копійку, а князям-баронам донецького краю ешелони статків; 

звернення грубе, але справедливе: «Коли кинеш в пику їм: досить!?». І це теж 

війна, страшна війна за елементарне виживання й людську гідність. Чи почує 

«заручник метану в забої» крик душі, голос звитяги, не розпачу, Приінгульського 

краю? «Свище вітер північний. Розстрілюють тишу патрони». Будем сподіватись: 

бодай в наступному поколінні…   

Антоніна Царук за два десятки літ (може, й більше) в літературі пройшла 

шлях удосконалення майстерності непростий (багатожанрова її палітра), нетиповий 

(від віршів для дітей до хрестоматійних балад і притч), але вивірений. Наче як 

остерігалась серйозної (громадської, інтимної, філософської) лірики та не була 

готова висловити глибокі почуття неточними зужитими словами. Це виправданий 

шлях. Сьогодні її точне, предметне, афористичне письмо вражає кожною строфою, 

кожним рядком, а в підсумку кожним твором. Прочитайте вірш із цієї книги «Тобі 

вишиванка була б до лиця…»… Мені його хочеться перечитувати – і щоразу я 

знаходжу нові слова й нові думки з’являються під час читання, асоціації. А це 

ознака дуже високої майстерності. 

Такого ж довершеного, відграненого рівня й інші твори письменниці: балади 

«Сонце моє відважне», «Ой зростила мати сина», «Балада про кротів», притчево 

наснажені «Граніти і лишайники» та «Марії», актуальні філософічні роздуми «У 

цьому хаосі», «сльота і сірість…», «В безодню часу падають хвилини…»… Мушу 

спинитись. 
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Нині поети не пишуть сюжетних віршів (за рідкісними винятками, 

перепрошую, Дмитре Йосиповичу!). як художники не пишуть батальних сцен чи 

трагічних колізій – все етюди, натюрморти, в кращому випадку портрети (не 

применшуючи самодостатності цих жанрів). 

Нині поети перестали писати поеми. Бо це жанр не просто складний – до 

нього треба дорости. Як доростають пасічники ставати пастухами бджіл, як 

доростають вояки не пригинатись перед кулею, як доростають кавуни на безкраїх 

баштанах під палючим сонцем… 

У книзі Антоніни Царук дві поеми. Поема про трагічну долю другої дружини 

Богдана Хмельницького і поема про історію рідного міста. Історичні поеми, можна 

сказати, хоча читач безпомильно скаже, що вони написані сьогодні, оскільки дух 

часу нинішнього в них відчувається і в рядках, і поміж рядками. 

До поеми «Гелена» читач має бути підготовлений. Бо авторка твору не 

просто, не хронологічно подає життєпис зрадливої гетьманші, а мовою поетичною: 

образами, натяками, символами. Адже нема потреби повторювати те, що давно 

записано в анали історії, хай і не розкішно (фрагментарно в літописах, романах, 

фільмах). Знаю, що для автора твір почався з відвідин Чигиринського історичного 

музею й блакитних очей підступної польки на портреті сучасного художника. 

Схвилював і не відпускав, поки не виписалось про любов-зраду, про ненависть, 

підступність, рішучість, трагізм… Аж до несподіваного висновку, що в поразці 

національно-визвольної війни українців винна й вона, Гелена. Прямо чи 

опосередковано. Це заради неї Хмель «вернув ярмо, зарив мечі», підписавши з 

поляками Зборівську угоду про перемир`я. а треба було лиш кілька зусиль, аби 

впала Варшава й поклонилась Москва… Як кортить пірнути в ту феєрію-трагедію 

середини XVII століття! 

Нарешті поема, якою відкривається книга, «Тобі, прозріння пізнє…» – 

власне, це заримована ілюстрація на тему перейменування рідного міста, яке два 

роки тому прибрало офіційнийну п’яту за свої понад дві з половиною сотні літ 

історії назву. Поема на власне замовлення. Час цього потребував, і автор 

знайшовся достойний. Це перше справжнє художнє осмислення в нашій літературі 

теми спокусливої, дражливої і актуальної. Поему коментуватимуть історики й 

літературні критики, вивчатимуть у школах, розберуть на цитати. Афористичні 

рядки заслуговують цього: «О, ці кургани старші пірамід!», «У нашій хаті мозолем 

хохляцьким звели фортецю – Січі на загин», «Жіноча хитрість – тиха і підступна: 

даровано Святої світлий лик» (це як щира антифеміністична відповідь-зізнання 

тим зазомбованим жіночкам на паперті промосковських церков), «Париж 

маленький, та душа ж – на виріст, у хроніці війни до себе дороста», «Лишень один 

ковток повітря степового – і духом гетьман ти, а не навік селюк»… 

Так, серйозні претензії поетеса пред’являє не чужинцям, не завойовникам, а 

нам теперішнім, бо «лягаєм в чорнозем безслідно», коли б мали відроджувати дух 

гайдамацький, гнати чужинців із рідних піль. «Якої зливи Божої, аби від сну 

прокинулись?» – резонно запитує автор, бо хоч факт національного 

перейменування й наявний, але він став наслідком менше всього постання духу 

всенародного, а лиш горстки відважних та наполегливих. А ще Божої помочі. 

Формування нації триває – тож гуртуймось до лав. 
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…Нація формується в горнилі історії, переважно історії воєнної. На 

календарі – війна минула, в повітрі – війна суща. Жінка-поет пише про війну. «Всі 

мої дні народження в дитинстві і юності я простояла біля пам’ятника загиблим 

воїнам», – зізнається Антоніна Царук. І не хочеться проводити паралелей, а вони 

самі напрошуються… «В яких книжках про цю любов напишуть звичайних хлопців, 

що воскресли тут…» (поезія про вікопомний подвиг студентів під Крутами). 

Запитує чи стверджує поетеса? Таки стверджує, бо й відповідь готова: ось в таких, 

яку тримає читач у руках. 

Бондар Василь. М. Кропивницький, 9 травня 2018 року  

(Післямова до книги Антоніни Царук «Тобі, прозріння пізнє...») 

 

Колесник Леніна. Посвята 
 

Тонечке Царук 

В «Парус» к нам явилась Тоня, 

Симпатичная тихоня, 

Некриклива и скромна, 

Всем понравилась она. 

 

А когда стихи читала, 

Добротой нас умиляла, 

Освещая мир ребят, 

Черепах, жучков, цыплят. 

 

Пишет все не «наобум» 

Здесь царит глубокий ум: 

Наблюдает, изучает, 

Штрих мельчайший примечает. 

 

И с изюминкой, смешинкой 

Одаряет нас «картинкой», 

Иногда ж под настроенье, –  

Философское творенье. 

 

Да, не только малышам 

Дарит Тоня свой бальзам –  

Может чудный дать портрет 

Тем, кто прожил много лет. 

 

Мне дала такой анализ, 

Что наполнила мой «кяриз»… 

Ключ даю ей от дверей 

Сетлых Солнечных Людей… 

 

Будь счастлива, Антонина! 

С восхищением – Ленина.  
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VІІ. Фотогалерея 

 

 

 
Поет, кохання, пані Вічність / відлунюють в рядках мені 
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У кожного із нас – химерний Гоголь, / свій сумнів, манівець, своя стезя. 

 

 
І цей день мине, як весілля минає. / Захоплені погляди змиє тверезість. 
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А хочете, я розмалюю / хатину ромашковим цвітом / із сонячними очима / і 

пахощами лісів? 

 

 
Щоб ти, мій світе, сонячно дививсь. 

 



64 
 

 
Звізда рождається… З любові і тепла. 

 

 

 

 
…мій мудрий світ в долоньках у дитини 
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Не назовіть, щоб не зурочить / той ніжний струм, що є між нас 

 

 
Падолистом торкається ліри / мрійний жовтень зі світлим чолом 
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Укриюсь небом, вишитим зірками, / відчую первозданну м’якість трав / і 

душу, наїжачену роками, / довірю лугові, щоб колисав. 

 

 
Сутність жінки – віків таїна: / над безоднею – усміх. І злива. / Крок у безвість. І 

чаша хмільна 
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В собор душі ввійшла натхненна тиша, / довірлива, як двійко голубів, / 

прислухалась: десь пісня світ колише / під вічним небом, небом голубим. 

 

 

 
 

Спасибі вам за золотавість плоду / в осінньому притихлому саду, / за лист у 

вічність – пізню нагороду / почесному й невдячному труду. (Антоніна Царук 

дарує бібліотеці ім. Дмитра Чижевського книги Івана Хланти. Поруч – 

директор книгозбірні Валентина Животовська) 
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Так. Його Величність Степ. Широкий 

І щедрий, як українська душа. 

Сумую за ним, коли довго 

Не бачимось і не чуємось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З грудей на волю вийшла осінь –  

Туман пасе на дні яруг 

І розпуска небесну просинь, 

Аби лишити сірий пруг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…і хмеліла стежина 

В євшановім подиху трав 
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Із пролісків цвіту, / з дощів веселкових, / із думи прасвіту / вродилося слово… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вростаєш в слово – вчителя і свідка, / вигострюючи стилос свій і біль 
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Ця книга з’явилася завдяки тому, що є багато земляків, які пишуть прекрасні 

речі. Я маю насолоду їх прочитати, сподіваюсь, проаналізувати і написати 

своє бачення, тому що література існує тоді, коли є контакт з читачем. Тоді 

література відбулася. 


