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Й„ВІЙСЬКОВІ” ЕКСЛІБРИСИ
ГЕОРГІЯ МАЛАКОВА

Д рДмитро МАЛАКОВ

Читачі „Військово-історичного
альманаху” вже мали змогу озна-
йо митися з деякими творами
за слу женого художника України,
киянина Георгія Васильовича
Мала кова (1928 – 1979). Його
аква рельні етюди з танками, що
зали шилися після запеклих боїв
на Букринському плацдармі та під
Радомишлем, вміщені у числі 1 (8)
за 2004 рік.

Г. Малаков – автор унікальних
серій ліногравюр, присвячених,
зокрема, подіям Другої світової
війни і створених у першій
половині 1960-х рр.: „Київ. 1941
– 1945” та „Київ у грізний час”.
Ці твори зберігаються у фондах
Національного військово-істо рич-
ного музею України, багато разів
експонувалися й репродукувалися,
включені до численних каталогів та
мистецтвознавчих видань. 

Сьогодні „Військово-історичний
альманах”  знайомить з добіркою
екслібрисів – книжкових знаків
Г.Малакова на теми минулої війни. 

Сюжетами кожного з п’яти
окремих книжкових знаків, ство-
рених для друга й дослідника
творчості мистця, нині – професо-
ра Національної академії образот-
ворчого мистецтва та архітектури
Юрія Белічка, стали особисті спо-
гади власника екслібрисів. До речі,
дуже суголосні спогадам художни-
ка – теж підлітка воєнних років.

Виконані ці книжкові знаки 
у техніці лінориту в 1966 – 1970 
роках. У кожному мініатюрному 
творі „присутній” і сам Юрко. 
Оригінальну серію – пентаптих 
об’єднує латинське „pro memoria” 
– на згадку, віднесене до кожного 
року війни. Цей вислів, у поєднанні 
з традиційним латинським „ех 
libris” (з книжок), підносить своєю 
класичною мовою і сюжет, і згадку 
про події до рівня високого кла-
сичного твору. Водночас, кожна з 
цих п’яти графічних мініатюр має 
гостро публіцистичне забарвлення 
і залишається своєрідною, знако-
вою пам’яткою своєї доби.

„Пам’ятай 41-!” – ніби попе-
реджає, застерігає перший книж-
ковий знак, у вкрай лаконічній 

З книг Юрка Белічка. 
Pro memoria ’41. 1966. Лінорит.
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формі відтворюючи один з епізодів 
гарячого липня 1941 року, коли 
дев’ятирічний Юрко Белічко у 
залізничному ешелоні з біженцями 
потрапив під бомбардування 
німецької авіації. Глибоким драма-
тизмом дихає зображена художни-
ком мить: геть, подалі від небез-
печного вагона-теплушки тікає 
хлопчик, а над коліями, розпластав-
ши крила, позначені смертельною 
емблемою чорного у білій окантовці 
„балкового” хреста, проноситься 
ворожий бомбардувальник

„Дорньє” Dо – 17. Символом 
раптово перерваних зв’язків, зруй-
нованих сімей і доль, переплута-
них життєвих планів і сподівань 
сприймається похилений теле-
графний стовп зі звисаючими дро-

тами, закрученими художником у 
динамічну композицію екслібриса.

Так само суворою життєвою 
правдою віє од мініатюри „на згад-
ку про 42-й!”, що увічнила реаль-
ний трагічний епізод, свідком якого 
став хлопчик Юрко Белічко, коли 
йому довелося побачити валку із 
саней, завантажених тілами заги-
блих червоноармійців, привезени-
ми з недалекої передової. Жахливу 
сцену доповнюють остови печей 
спалених хат, постать селянки, яка 
в розпачі здійняла до неба руки, сам 
Юрко в „будьонівці” та збайдужілий 
візник з карабіном на спині. Гола 
правда війни...

Щирим хлопчачим запалом 
сповнений третій екслібрис „на 
згадку про 43-й!”. Рік докорінного 
зламу у війні, що розпочався пере-
могою на Волзі, наступом на всіх 
фронтах, рік величезної танкової 
битви на Курській дузі символічно 
зображений навантаженими на 
залізничні платформи пошкод-
женими танками – німецьким 
PzKpfw-IV (відомим у нас як Т-ІV) 
і вітчизняним Т-34. Атмосфера 
доби відчутна ще й в ешелоні, який 
прямує до уральських заводів, і у 
такому відомому в тилу гаслі, яке 
можна впізнати за одним лише сло-
вом на екслібрисі („Все для фрон-
ту, все для перемоги”). Динаміку 
композиції посилює звичайний 
для тогочасних залізниць сема-
фор, ажурну металоконструкцію 
якого „набрано” з літер, і винищу-
вач прикриття МиГ-3, що баражує 
над станцією. Весело посміхаючись, 
сидить на танковій гарматі наш 

Ex libris Юрка Белічка.
Pro memoria ’42. 1970. Лінорит.
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Юрко Белічко. Повоєнний краєвид
стражденної Куртини лаконічно
передано на четвертій мініатюрі –
„На згадку про 44-й”. Вкрай стисло,
як і належить у мистецтві книж-
кового знака, та, водночас, надто
просторо, –  тому що буквально
за кількома речами, введеними
до композиції, проглядає і луго-
вий простір, та все ще пануюча в
ньому сталева потвора знищеного
ворожого „штуга”, і веселі телята,
яких випасає у надто довгому, не
за зростом пальті та вушанці хлоп-
чик – Юрко Белічко. Символом
надії низько світить осіннє сонце.
І тут-таки – одна деталь, що так
підступно чатувала на хлопчаків
воєнної та повоєнної доби, введе-
на художником у композицію –
артилерійський снаряд.

Нарешті, п’ятий екслібрис –
багатофігурна композиція з тим
самим латинським „На згадку про 9
травня 1945 року”. Характерні прик-
мети незабутнього дня: усміхнений
гармоніст ще у гімнастерці, але

Ex libris Юрія Белічка. 
Pro memoria ’43. 1968. 

Лінорит.

Ex libris Юрія Белічка. 
Pro memoria ’44. 1970. Лінорит.

вже в цивільній кепці та з кисе-
том махорки, жінки радіють і пла-
чуть, бо далеко не всім та пере-
мога дала радість, інвалід... Тут і 
тринадцятирічний Юрко Белочко 
з єдино можливою у ту мить 
квіткою – кульбаби. Кінець війни! 
Справді незабутні роки, події, долі. 
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несподіваний спосіб. Ось як
виглядає книжковий знак, створе-
ний 1968 року для автора відомого 
роману-документа „Бабин Яр” 
письменника Анатолія Кузнецова. 
Це теж мініатюра з глибоким, добре 
зрозумілим обом киянам, підліткам 
війни, змістом. Хлопчача рогатка 
зображена зі знанням справи: зі 
шкіряною вставкою для камінчика 
та добрячою наркомозброєнською 
гумою від протигазних масок, але 
замість камінчика – брунатний 
київський каштанчик, а в отворі 
рогатки – німець-окупант.

Кілька цікавих, оригінальних 
екслібрисів створив Г. Малаков 
для авіаторів, незмінно залишаю-
чись і винахідливим у композиції, 
і вірним гумористичній вдачі. 
Друг шкільних років Михайло 
Козловський одержав 1970 року 
книжковий знак, пов’язаний з його 
військовою службою у морській 
авіації. Отож, стоїть він, стрілець-
радист, просто на крилах бом-
бардувальника „Дуглас” DB-7B 
„Бостон” і веде вогонь з кулемета, 
а пара дротів тягнуться просто з 
навушників шоломофона до антени 
літака. Динамічно, захоплююче на 
перехресних курсах повітряного й 
морського кораблів, зі зливою куль 
і відпрацьованих набоїв, з ширяю-
чою від стрімких піруетів стрільця 
планшеткою і термосом дано цей 
надзвичайно реалістичний і такий 
же комічно-фантастичний сюжет, 
вражаючий водночас точністю дета-
лей і відмінною  композицією. 

У схожій стрімкій експресії, але 
вже на більш реалістичному ґрунті 

Ex libris Юрія Белічка. 
Pro memoria 9.V.45. 1970. Лінорит.

Ex libris Анатолия Кузнецова. 
1968. Лінорит.

Неповторна у своєму роді й сама 
серія, створена Г. Малаковим.

До теми війни, її реалій мистець 
звертався не раз – часом у доволі 
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Ex libris Петра Стефановского.
1970. Цинкографія.

того самого року розроблено склад-
ний і вкрай простий книжковий
знак для одного з улюблених худож-
ником льотчиків-випробувачів,
Героя Радянського Союзу українця
Петра Стефановського, автора
дуже близької Г. Малакову, цікавої
і розумної книги „300 невідомих”.
Широким розчерком ніби розіт-
нутого інверсійними струменями
повітря дано слово „ЕХ”, і його

латинський зміст „з” розкриває 
зміст книги авіатора, де всі літаки, 
що він їх випробовував, його 
славна бойова біографія показані 
зі знанням справи у складній 
композиції „знакових” для Петра 
Стефановського машин: біплан-
розвідник Р-1 (DH-9A), висотний 
винищувач МиГ-3, пікіруючий 
фронтовий бомбардувальник „Пет-
ляков” Пе-2, німецький винищу -

Ex libris МК (Михайла 
Козловського). 1970. Лінорит.

Ex libris Александра Покрышкина. 1973. Цинкографія.
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вач „Месcершмітт” Bf 109 і тро-
фейний, один з перших реактивних 
–Ме-262. Зірочка Героя завершує за 
літерою „S” динамічну композицію.

Ще лаконічніший книжко-
вий знак створив Г. Малаков 
1973 року для знаменитого льот-
чика-винищувача Олександра По -
кришкіна. Свого часу художник 
оформляв книгу спогадів маршала 
авіації „Небо війни”, що вийшла 
друком у Києві. А для композиції 
екслібриса обрав коліматорний 
приціл літака, у перехресті ниток 
дано спалах влучення у ворожий 
Ме-109, що його О. Покришкін збив 
на третій день війни, відкривши 
цим перелік власних повітряних 
перемог. А на крилі стоїть число 59 
– загальна кількість знищених асом 
ворожих літаків. Три зірки по краях 
„прицілу” – відзнаки тричі Героя.

Ось так своєрідно у книжкових 
знаках Георгія Малакова відбилися 
події та люди Другої світової війни.
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