
Алена Дзенiсенка 

Тэатральны мастак

дэкаратар Лiпа Кроль 

i яго кнiгазбор 

Праца мастака - гэта духоуны хлеб, 

якi не прыядаецца нiколi. 

Лiпа Юльевiч Кроль належыць да пака

лення беларускiх мастакоу, чые творчыя 
бiяграфii пачыналiся на рубяжы 1920-
1930-х гадоу. Асноуным напрамкам яго 
дзейнасцi з'явiлася тэатральна-дэкарацый

нае мастацтва i плакатны жывапiс. Створа
ныя пры яго удзеле музейныя экспазiцыi 

сталi прыкметнымi вехамi у развiццi бела

рускага афармiцельскага мастацтва. Вялiкай 
цiкавасцю да гiсторыi прасякнута прыналеж

ная пэндзлю мастака жывапiсная хронiка 
культурных падзей таго часу. 

Кароткiя бiяграфiчныя звесткi пра Л.Ю. Кроля 

змешчаны у 3-м томе пяцiтомнiка «Энцыклапедыя 

лiтаратуры i мастацтва Беларусi» (Мiнск, 1986). 

Лiтаральна: «Кроль Лiпа Юльевiч [18.4(1.5).1909, 

Мiнск - 24.6.1977), беларускi сав. мастак тэатра, 

плакатыст. Удзельнiк Вял. Айч. вайны. Удзельнiчау 

у мает. выстауках з 1954. Аформiу спектаклi: "Ка

нец дружбы" К. Крапiвы (1934) у тэатры iмя Я. Купа

лы; "Настаунiк танцау" Лопэ дэ Вэгi (1952), "Несцер

ка" В. Вольска га (1941 ), "Ноч памылак" О. Голдсмiта 

i "У бэзавым садзе" Ц. Саладара (абодва 1954) 

у тэатры iмя Я. Коласа; "Блудны сын" Э. Ранета 

(1958) у Дзярж. рус. тэатры БССР. Сярод плакатау: 

"Рэлiгiя - цемра" (1958), "Будзем пiльнымi" (1961 ), 

"Дружба сiлу нам дае" (1968), трыпцiх "Улада -

Саветам!'; "Mip - народам!'; "Зямля - сялянам!" 

(1966), серыя плакатау"Урокi гiсторыi" (1973)». 

Больш падрабязныя звесткi пра жыццё маста

ка былi апублiкаваны у артыкуле Кiрыла Зеляно

га (скончыу фiлфак Ленiнградскага дзяржаунага 

унiверсiтэта i Акадэмiю мастацтва iмя 1. Рэпiна) 

у часопiсе Беларускага аб'яднання яурэйскiх 

арганiзацый «Мишпоха» (2000 г, № 8(8)) - у пера-
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Шэкспiр. Дванаццатая ноч. Ленiнград., 1938. 

кладзе з яурэйскай на беларускую мову- «Сям'я», 
выдаецца у Вiцебску. 

Дзяцiнства мастака прайшло у дарэвалюцый

ным Мiнску. Бацька - рахункавод, мацi - хатняя 

гаспадыня, дзяцей у сям'i было пяцёра. Бацькi з 

любоую i пяшчотай адносiлiся да дзяцей. Пазней, 

праз шмат гадоу, помнiк на магiлцы сваёй матулi 

Лiпа Юльевiч упрыгожыць простым, але такiм 

iскрыстым арнаментам, у якiм беларуская бяроз

ка лёгка пераплялася з пернiкавымi яурэйскiмi 

лiтарамi. 

У тыя цяжкiя для краiны часы у Мiнску не было 

дзiцячай мастацкай школы. Утваралiся гурткi, 

некаторыя з ix давалi грунтоунае навучанне 

таленавiтым падлеткам, асаблiва там, дзе кiравалi 

прафесiйныя мастакi. Адным з такiх гурткоу кiравау 

Якау Маркавiч Кругер, перакананы перадзвiжнiк, 

паслядоуны i строгi рэалiст. Яго сiмпатыi да 

працоуных былi вядомыя усiм у Мiнску. Кругер 

выкладау маляванне у школе № 1 О. Сярод ··яго 
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вучняу апынууся Лiпа Кроль. Другiм настаунiкам 
стау педагог зусiм iншага склада - знауца i 
прыхiльнiк найноушых тэндэнцый у еурапейскiм 
мастацтве ад iмпрэсiянiзму да наватарау сённяш
няга дня, - Арон Рыгоравiч Касцялянскi. Ён быу 
кiраунiком гуртка у прафтэхшколе, калi там нека
торы час вучыуся Лiпа. 

Праз некаторы час Кроль пачау працаваць у 
маладзёжных тэатральных калектывах Мiнска. 
Кожнаму клубу патрэбны былi плакаты, дэкарацыi, 
сцэнiчныя касцюмы. Следам за першай спро
бай пэндзлю рушылi, адна за другою, новыя 
пастаноукi. Падзякай за добрую якасную працу 
была паездка у Маскву. 

У 1926 годзе разам з тэатрам у Мiнск прыехау 
мастак Натан lсаевiч Альтман. Пасля знаёмства 
з Кролем вядомы мастак прапанавау яму пае
хаць у Адэсу аформiць спектакль. Кроль аформiу 
выпускны спектакль Адэскага Муздрамiна i так 
пасябравау з калектывам, што разам з курсам 
адправiуся у якасцi мастака-асiстэнта у Харкау. Ён 
працавау з вядомымi майстрамi - Д. Штэрэнбер
гам, А. Тышлерам, Н. Шыфрыным, /. Рабiновiчам. 
У тыя ж часы Кроль паставiу свой першы спек
такль на прафесiйнай сцэне - п'есу А. Кушнерава 
«Прш Лекерт». Спектакль быу паказаны у Маскве, 
прысутнiчау сам Маякоускi. Вядомы паэт ацанiу 
Кроля як прыроджанага тэатральнага мастака, 
якога не раз запрашалi праца
ваць у Вiцебскiм драматычным 
тэатры, Беларускiм тэатры опе
ры i балета, Яурэйскiм тэатры 
БССР. 

Вярнуушыся у Мiнск, мастак 
акунууся з галавой у кiпучае 
жыццё горада. Па яго эскiзах 
будавалiся трыбуны да дэман
страцый. 1 не толькi трыбу
ны - убранне вулiц, плошчау, 
афармленне калон нараджала
ся раптоуна i хутка уваходзiла 
у iмклiвы паток жыцця. Кроль 
прыняу удзел у арганiзацыi 
карнавала памяцi загiнуушых 
у Першую сусветную вай
ну, падрыхтавау выстауку да 
з'езду медыцынскiх работнiкау. 
Агiтацыйна-масавае мастацтва 

уклад Кроля у арганiзацыю Першай Усебеларус
кай сельскагаспадарчай i прамысловай выстаукi 
1930 года. Па яго праекце пабудавалi «Павiльён 
друку». Раней мастак стварау эскiзы кiёскау для 
кнiжных кiрмашоу у гарадскiм скверы. Будучы 
гарачым аматарам i знауцам кнiгi, ён усебакова 
разумеу запатрабаваннi чытачоу. Праектаванне 
iнтэр'ерау бiблiятэкi Дома урада - гэта таксама 
праца таленавiтых рук мастака. 3 гэтага часу па
чалося супрацоунiцтва архiтэктара 1.Р. Лангбарда 
i Л.Ю. Кроля. У 1934 годзе Лангбард запрасiу ма
стака аформiць iнтэр'еры Дома Чырвонай Apмii 
(цяпер Дом афiцэрау). Так у напружанай працы 
праходзiлi даваенныя гады ,- гады маладосцi 
Лiпы Кроля. 

В 1939 годзе у Мiнску адбылася пастаноука опе
ры беларускага кампазiтара А. Туранкова «Кветка 
шчасця». Дзесяць мастакоу прынялi удзел у кон
курсе. Выйграу яго Лiпа Кроль. Застауся задаволе
ны дэкарацыямi i касцюмамi пастаноушчык оперы 
1. Шлепянау, сам калiсьцi быу тэатральным маста
ком. Оперу таксама паказалi у Маскве (1940), у час 
дэкады беларускага мастацтва. Маскоускiя газе
ты змясцiлi справаздачу аб дэкадзе. Кампазiтар 
1. Дзяржынскi у газеце «Известия» (1940 г, 9 чэр
веня) напiсау: «Оформление спектакля осущест
влено в виде объёмных декораций в лепной раме, 
выполненной под деревянную резьбу. Своеобра-

стала яго прызваннем. Значны Экслiбрыс Лiпы Юльевiча Кроля. 
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зие этого оформления и прекрасно подобранные 
костюмы в значительной мере способствовали 
успеху этого хорошего спектакля». На старонках 
газеты «Советская Белоруссия» (1940 г, 9 чэрве
ня) кампазiтар Д. Кабалеускi напiсау рэцэнзiю на 
спектакль: «Очень смело и талантливо сделано 
оформление художником Кролем, особенно хо
роши третий акт и занавесы». За гэтую пастаноуку 
мастака узнагародзiлi ордэнам «Знак пашаны». 
А праз год былi пастаноукi У. Вольскага «Несцерка» 
у Вiцебску, М. Лермантава «lспанцы» у Беластоку. 

Лiпу Кролю было трьщцаць два гады, калi пача
лася вайна. Быу ранены, узнагароджаны медалямi 
i ордэнамi. У час вайны загiнулi яго жонка i тры 
малалетнiх сыны. Згiнулi пры пажары яго дом, 
бiблiятэка, пiсьмы, папкi з малюнкамi. 

ПаслядэмабiлiзацыiЛiпа Кроль вярнууся у Мiнск. 
Ён прыняу удзел у аднауленнi разбуранага горада. 
Шмат часу пайшло на новае афармленне iнтэр'ерау 
Урадавай бiблiятэкi iмя А.М. Горкага. Найбольш 
капiтальнай афармiцельскай справай быу павiльён 
БССР на Усесаюзнай выстауцы дасягненняу народ
най гаспадаркi (1952). У 1961 годзе Кроль быулры
значаны галоуным мастаком беларускага аддзела 
Усесаюзнай мастацкай выстаукi. 

Мастак працягвау афармляць спектаклi, сярод 
iншых: «Ноч памылак» О. Гольдсмiта, «Настаунiк 
танцау» Лопэ дэ Вега, «Гаспадыня гасцiнiцы» 
К. Гальдонi. Рускi рэпертуар прадстаулены у 
яго творчасцi М. Лермантавым, А. Астроускiм, 
М. Горкiм. Лiпа Кроль удзельнiчау таксама у 
пастаноуцы п'ес беларускiх аутарау- К. Крапiвы, 
П. Глебкi. Этапнай пастаноукай на сцэне беларус
кага тэатра стау «Несцерка». Яго пастаноука прай
шла таксама у Маскве «на бiс». Народны артыст 
СССР М. Зубау у сваёй нататцы (газета «Правда» ад 
19 .riютага 1955 г.) адзначыу: «Художник Л. Кроль 
не увлекается чисто этнографическими быто
выми мотивами оформления. Он очень удачно, 
остроумно находит ту меру условной стилизации, 
которая придает сценическому представлению и 
праздничность, и художественную изящность, и в 
то же время сохраняет верность бытового коло
рита». За дасягненнi у галiне афармiцельскага ма
стацтва Л.Ю. Кроль быу узнагароджаны граматай 
Прэзiдыума Вярхоунага Савета БССР. 

Кроль карпатлiва вывучау народнае мастац
тва. На сцэне з'явiлiся матывы разьбы па дрэве, 

прылады працы селянiна. Каушы, мiскi, берасця
ныя кашы, кошыкi склалi свайго роду вiдовiшчны 
акампанемент да дзеяння. Пачуццё стылю абавя
зала мастака наблiзiць элементы пейзажу да на
цыянальнага арнаменту. 

З часам мастак звярнууся да плаката. Сярод 
значных творау гэтага жанру плакаты з назвай 
«Будзем пiльныя», «Не дазволiм» (1961 ), «Жада
ем поспеху» (1962), «На варце мiру» (1965), «Уру
чаем табе, моладзь» i iнш. У 1958 i 1960 гадах на 
конкурсах палiтычных плакатау ён удастойвауся 
1 i 11 прэмiй. 

Найлепшыя плакаты былы франтавiк прысвяцiу 
разгрому фашызму. У архiуных дзённiках Лiпы 
Кроля зроблены запiс: « ... Постепенно стало ясно, 
что нужна серия плакатов. И вот готовлю серию из 
4 листов, которую я решил показать на 2-й Всебе
лорусской выставке плаката (1972): «Первый крест 
поставил Брест», «Крест второй - под Москвой», 
«Третий крест фашистским гадам был поставлен 
Сталинградом», «Крест последний вогнан клином 
над поверженным Берлином». Позже добавил . 
финальный, пятый плакат: «Воинов наших славят 
народы, мы помогли им добиться свободы». Тор
жество победившего народа - и кровь, которой 
народ заплатил за победу. Соединение двух этих 
начал и определило художественный смысл воен
ной симфонии в пяти листах». 

У сямiдзясятыя гады выйшау у свет капiтальны 
альбом з працамi беларускiх тэатральных 
мастакоу, у тым лiку i Кроля, але поспеху у чытачоу 
ён не меу. Хто звяртае увагу на аутара плаката? 
Вось такiм чынам незауважным, ужо пры жыццi 
забытым, хоць i вельмi патрэбным грамадству ма
стаком, дажывау свой век Лiпа Юльевiч Кроль. Як 
i раней, мастак не прапускау нiводнай выстаукi, 
удзельнiчау у абмеркаваннях, ездзiу у Маскву па
бачыць сяброу маладосцi, пiсау лiсты аднапалча
нам i атрымлiвау весткi ад ix. Пабывау у Польшчы, 
дзе шмат працавау у бiблiятэках. Сабрау вялiкi 
кнiгазбор, якi потым завяшчау Акадэмii навук 
БССР. 

Пасля яго смерцi удава Зiнаiда Сяргееуна Кроль
Сяргеева звярнулася з просьбай да адмiнiстрацыi 
Фундаментальнай бiблiятэкi Акадэмii навук БССР 
(цяпер Цэнтральная навуковая бiблiятэка iмя 
Я. Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi, 
далей ЦНБ iмя Я. Коласа НАН Беларусi) прыняць 
у дар кнiгазбор яе нябожчыка мужа. У шафах 
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Л.Ю. Кроля захоувалiся манаграфii пра любiмых 
жывапiсцау, народную творчасць, альбомы са 
здымкамi найбуйнейшых карцiнных галерэй свету 
i «малых» музеяу, папкi з кiтайскiмi гравюрамi, кнiгi 
па архiтэктуры, гiсторыi тэатра, касцюма, шрыфтоу 
i г. д. Усяго каля тысячы экзэмплярау. 

У той час вiцэ-прэзiдэнт Акадэмii навук БССР 
акадэмiк К.К. Атраховiч {Кандрат Крапiва) выказау 
падзяку удаве мастака за гэты добры учынак i 
запэунiу, што бiблiятэка Л.Ю. Кроля будзе служыць 
важнай справе развiцця беларускай навукi i куль
туры. 

3 1978 года уласны кнiгазбор мастака захоу
ваецца у аддзеле рэдкiх кнiг i рукапiсау Цэн
тральнай навуковай бiблiятэкi iмя Я. Коласа 
НАН Беларусi. У кнiгазборы шмат альбомау, пры
свечаных розным вiдам графiкi, якая адлюстроувае 
накiд з натуры алоукам; палiграфiчны фотаплакат, 
якi звязвае малюнак з тэкстам; фiрмовы або ге
ральдычны знак; гравюра разцом, якая аднауляе 
маляунiчы арыгiнал; малюнак шрыфта, прызнача
ны для набору; кнiжная iлюстрацыя. На форзацы 
амаль што кожнага альбома калекцыi змешчаны 
уладальнiцкi экслiбрыс Кроля. На жаль, мы не ве
даем, хто яго аутар. Магчыма, гэта праца самога 
мастака? 

Кнiгазбор Кроля гэта выданнi ХХ стагоддзя, 
часу росквiту графiкi. Палова кнiг бiблiятэкi 
замежная лiтаратура: альбомы, выдадзеныя у 
Германii, Венгрыi, Kiтai, Польшчы, Чэхаславакii, 
Францыi i г. д. Найбольш усяго альбомау нямец
кай графiкi ХХ стаrоддзя з iлюстрацыямi мастакоу 
1950-1970-х гадоу: П. Акермана, Г. Бэмэра, А .. Вэбэ
ра, Г. Краца, А. Крэдэля, Г. Мюлера, Х. Яра i iнш. Больш 
падрабязную iнфармацыю можна знайсцi у служ
бовай картатэцы аддзела рэдкiх кнir i рукапiсау, 
дзе ёсць звесткi пра выданнi знакамiтага Лейп
цыгскага дома друку (VEB Leipziger Druckhaus), 
народнага прадпрыемства «Палiграфiчныя 
майстэрнi» (VEB Graphische Werkstatten) у Лейпцы
rу. Найстарэйшае выдавецтва у Лейпцыrу «lнзэль» 
(lnsel-Verlag) А. Кiпэнберга у бiблiятэцы майстра 
прадстаулена серыяй «Бiблiятэчка lнзэль» (lnsel 
Bucherei), дзе друкавалiся, апрача iншых, творы 
рускiх пiсьменнiкау Ф. Дастаеускага, Л. Лявона
ва, М. Горкаrа i iнш. 

У кнiгазборы шмат выданняу знакамiтага 
бярлiнскага дома друку «Дзiтц Фэрлаr» {Dietz 

На форзацы амаль што кожнага 

альбома калекцыi змешчаны 

уладальнiцкi экслiбрыс Кроля. 

На жаль, мы не ведаем, хто яго 

аутар. Магчыма, гэта праца самога 

мастака? 

Verlag), якi славiцца сваiмi дасяrненнямi у rалiне 
мастацкаrа афармлення. Выдавецтва пачало сваю 
дзейнасць у 1945 годзе, было названа у гонар 
першага нямецкага сацыял-дэмакратычнага вы
давецтва, якое заснавау у Штутrарце 1.Г.В. Дзiтц у
1881 годзе. Выдавецтва друкавала працы найбуй
шейшых дзеячау нямецкага мiжнароднаrа рабо
чага руху, лiтаратуру па фiласофii, палiтэканомii, 
гiсторыi. Штогод выходзiла 250 новых выданняу i 
перавыданняу гэтага выдавецтва. 

Багата i прадстаунiча аформлены кнiгi iншых 
друкар!:iяу: дрэздэнскаrа выдавецтва лiтаратуры 
па пытаннях мастацтва «Фэрлаr дэр Кунст» {Verlag 
der Kunst, заснавана у 1952 годзе). Гэта выданнi 
серый «Маленькiя сшыткi па мастацтве», «Цвiнгер 
Бюхер» (выданнi па пытанням rpaфiкi), «Мастакi 
сучаснасцi»; друкарняу «Сусветныя цэнтры ма
стацтва», «lтальянскi жывапiс», «Эдыцыён Лейп
цыг» (Edition Leipzig, заснавана у 1959 годзе). 

Дэкаратыуным баrаццем i вынаходлiвасцю 
адрознiваецца афармленне нямецкай дзiцячай 
кнiri (К.-Х. Апельман, К. Гольц, Г. Госман i iнш.) з 
выдавецтвау «Альфрэд Хольц Ферлаr» (Alfred Holz 
Verlag) i «Кiндэрбух Ферлаг» (Кinderbuchverlag). 
Серыйныя выданнi «Kнiri маленькага трубача» i 
«Мiжнароднай серыi для дзяцей» адрознiваюцца 
якасцю друка, баrаццем i маляунiчасцю. 

Графiка французскiх майстроу у кнirазборы 
Л.Ю. Кроля прысутнiчае у альбомах выдавецтвау 
«Изобразительное искусство», «Издательство 
иностранной литературы», «Искусство», «Совет
ский художник». У альбомах гравюры французскiх 
мастакоу розных напрамкау: А. Матiса, П. Пiкаса, 
А. Сеганзака,Л. -А. Мара, Р.Дзюфi,Ж. Руо, М. Уламiнка, 
М. Ларансэна, Э. Герга, Ж. Люрса, А. Варак'е, М. Гра
мэра. У 1960-1970-я гады маскоускае. выдавецт
ва «Искусство» друкавала серыю кнiг «Жыццё у 
мастацтве» пра творчасць французскiх мастакоу
iмпрэсiянiстау XIX-XX стагоддзяу - Ф. Тулуз-Ла
трэка, П. Рэнуара, А. Марке, А. Мадыльянi i iнш. 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



У бiблiятэцы налiчваецца больш за пяцьдзясят 

альбомау гэтага выдавецтва. У кнiгазборы таксама 

ёсць некалькi альбомау французскай графiкi, вы

дадзеных у 1960-я гады у Будапешце (выдавецтва 

«Корвiна»). 

Значную частку калекцыi складае руская 

графiка. Яе прадстаунiкi - маладыя мастакi 

аб'яднання «Свет мастацтва» - гуртка вучняу 

пецярбургскай школы К. Мая на чале с А. Бенуа i 

К. Сомавым. Альбомы з iлюстрацыямi мастакоу 

гэтага аб'яднання асаблiва аформленыя: у ix 

выкарыстоуваюцца старыя шрыфты з наборным 

арнаментам, рамкi, прапарцыянальныя прыёмы 

кнiгi эпохi класiцызму. 

У бiблiятэцы выданнi 1930-1940-х гадоу, вы

дадзеныя у друкарнях таго часу: «Советский писа

тель» (Шекспир, В. Сонеты Шекспира в переводах 

С. Маршака / В. Шекспир; перевод С. Маршака, 

послесловие М. Морозова. Москва: Советский 

писатель, 1949. 198 с.), «Искусство» (Графика. Ле

нинградские художники: (альбом репродукций) / 

вступительная статья И.А. Бродского; редактор 

Л.Б. Фингерт. Ленинград; Москва: Искусство, 1947. 

228 с.; Зотов, А. Карл Павлович Брюллов, 1799-

1852 / А. Зотов. - Москва; Ленинград: Искусство, 

1948. 32 с.; Зименко, В.М. Архип Иванович Куин

джи, 1842-191 О / В.М. Зименко. Москва; Ленин

град: Искусство, 1947. 32 с.), «Советский художник» 

(Шахбазян, Е.Д. Витольд Каэтанович Бялыницкий

Бируля / Е.Д. Шахбазян. Ленинград; Москва: Совет

ский художник, 1949. [14] с., 25 л. ил.), в Государ

ственном издательстве изобразительных искусств 

(Галушкина, А.С. К.С. Петров-Водкин: [жизнь и твор

чество]/ А.С. Галушки на. Москва: Государственное 

издательство изобразительных искусств, 1936. 

82 с., 6 л. ил.), издательстве Государственного му

зея изобразительного искусства им. А.С. Пушкина 

(Живова, О.А. С. Иванов. С. Коровин. Н. Касаткин. 

Москва: Издательство Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 1949. 

40 с., 13 л. ил.), яны даюць «жывы» матэрыял для 

гiсторыкау i мастацтвазнауцау. 

Альбомы 1950-1960-х гадоу адлюстроуваюць 

працы мастакоу-афармiцеляу, майстроу выдавец

кай справы i палiграфii. Першыя - выпускнiкi 

факультэта графiкi Маскоускага дзяржаунага 

акадэмiчнага iнстытута мастацтва iмя В. Сурыкава 

(А. Васiн, А. Галяхоуская, М. Клячко, Б. Маркевiч, 

А. Таран i iнш.) i Маскоускага палiграфiчнага 

iнстытута (А. Бялюкiн, Д. Бiсцi, У. Наскоу, В. Дувiдау, 

У. Калтуноу, Б. Кыштымау i iнш.). lлюстрацыйныя 

серыi у гэтых альбомах раскрываюць творчасць 

знакамiтых мастакоу Е. Кiбрыка (Пушкин, А.С. Бо

рис Годунов/ А.С. Пушкин; иллюстрации Е. Кибри

ка. Москва: Детская литература, 1965. 159 с.: ил.), 

Д. Шмарынава (Шекспир, В. Ромео и Джульетта / 

В. Шекспир; перевод ТЛ. Щепкиной-Куперник; ил

люстрации Д.А. Шмаринова. Москва: Детгиз, 1963. 

189 с.: ил.), Кукрынiксау (Шолохов, М.А. Судьба че

ловека / М.А. Шолохов; иллюстрации: Кукрыник

сы. [Москва: Художественная литература, 1964]. 

67 с.: ил.) i iнш. Гравюры у альбомах выкананы у 

так званых танальных тэхнiках (вугаль, чорная 

акварэль, лiтаграфiя). Таксама шмат выданняу з 

iлюстрацыямi майстра кнiжнай гравюры У. Фа

ворскага (у тым лiку: Фаворский, В.А. Избранные 

произведения: альбом / В.А. Фаворский. Москва: 

Советский художник, 1959. [8] с., 16 л. ил.; Фавор

ский, В.А. Рассказы художника-гравера / В.А. Фа

ворский. Москва: Детская литература, 1965. 103 с.: 

ил.; Гравюры и литографии советских художников: 

альбом / автор-составитель В.Н. Докучаева. Мо

сква: Советский художник, 1975. [8] с., 50 л. ил.). 

У альбомах 1970-х гадоу малюнкi i гравю

ры мастакоу М. Папова, Ю. Перавязенцава, 

В. Пiваварава, А. Косцiна да творау Ф. Дастаеускага, 

М. Гогаля, Э.Т.А. Гофмана i iнш. 

Кнiгi прыкладной графiкi уяуляюць альбомы 

рэкламных плакатау, афiш, буклетау, лiстовак, 

на якiх адлюстраваны важныя падзеi эпохi; пра

пагандуюцца фiльмы, спектаклi, выстаукi прац 

мастакоу-плакатыстау Я. Руклеускага, С. Дацкевiча, 

М. Хазаноускага, У. Конанава, М. Хейфiца, В. Кара

кашава, В. Астроускага, Ю. Царова, В. Кундышава i 

iншых. У свой час вялiкi уклад у развiццё прыклад

ной графiкi унеслi ленiнградскiя мастакi Г. Васiльеу, 

П. lулеу, К. Казмiн (Павлинская, АЛ. Графика во

круг нас: о творчестве ленинградских мастеров 

промышленной графики: альбом / АЛ. Павлин

ская. Ленинград: Художник РСФСР, 1962. 49 с., 

8 л. ил.). Як адзначау мастацтвавед В. Ляхау у 

сваiм даследаваннi «Мастацтва кнiгi: выбраныя 

гiсторыка-тэарэтычныя i крытычныя работы» 

(1978): « . . .  успехи, достигнутые ими в оформлении 

товаров широкого потребления, очевидны для 

каждого, кому довелось сравнивать оформление 
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товаров, выставленных в витринах ленинградских 

магазинов, с оформлением аналогичной продук

ции других городов». 

У кнirазборы альбомы, тэматычна прысвеча

ныя гiстарычным падзеям нашага жыцця. Напры

клад, адзiн з ix прысвечаны фестывалю моладзi i 

студэнтау, якi праходзiу у Маскве у 1957 годзе. У iм 

шмат фотаздымкау з сiмволiкай VI Сусветнага фе

стывалю моладзi i студэнтау, у тым лiку фотаздымкi 

эмблемы фестывалю - кветка з пяццю лiстамi, з 

подпiсам «За мiр i дружбу», што сiмвалiчна адзна

чае адзiнства моладзi, аблiчча голуба, а таксама 

сiмвалы Масквы - Крэмль, стадыён у Лужнiках, 

будынак Маскоускага унiверсiтэта на Ленiнскiх га

рах. Гэта тэма «гучыць» у працах Э. Аронава, Г. Дау

мана, В. Шчапава i iнш. 

Усе кнiгi беларускiх выданняу 1970-1980-х 

гадоу (выдавецтвау «Беларусь», «Вышэйшая шко

ла», «Навука i тэхнiка», «Дзяржаунае вучэбна

педаrагiчнае выдавецтва БССР», «Дзяржаунае вы

давецтва БССР» (рэдакцыя мастацкай лiтаратуры), 

«Выдавецтва АН БССР» i iнш.) з экслiбрысам 

уладальнiка бiблiятэкi. Сярод iхтры альбома маюць 

даравальныя надпiсы аутарау Л.Ю. Кролю: «Песнi 

вольных людзей» К. Пуроускага (Мiнск, 1961 ), «Гра

вюры Францыска Скарыны» (складальнiк Л. Ба

разна; Мiнск, 1972), «Народнае мастацкае ткацтва 

Случчыны» (складальнiк М. Камсюк; Мiнск, 1959). 

Але ёсць i раннiя выданнi пяцiдзясятых гадоу : 

«Басни» 1. Крылова (серыя «Школьная библиоте

ка», Мiнск, 1953), альбомы «Народнае мастацкае 

ткацтва Случчыны» (Мiнск, 1959), «Тэатральна-дэ

карацыйнае мастацтва Савецкай Беларусi» (Мiнск, 

1958) i iнш. 

У калекцыi Кроля захоуваюцца таксама дзве 

кнiгi пра Беларусь, але выйшлi у выдавецтвах 

Масквы i Ленiнграда. Па-першае, адна з кнir на 

iурыце - «Мiнскае гета» Г. (маляра (Масква, 

1946) вельмi рэдкае выданне. 1 другая кнiга, 

якая датычьщца тэмы мастацтвазнауства - «Ма

стацтва Беларускай ССР» (складальнiк Л. Дробау; 

Ленiнград, 1972). 

Значную цiкавасць уяуляюць альбомы па 

тэатральна-афармiцельскiм мастацтве i , гiсторыi 

беларускаrа тэатра (Беларускi савецкi тэатр / 

складальнiкi: Т. Бушко, А. Ладыгiна, М. Герасiмовiч. 

Мiнск: Беларусь, 1974. 423 с.; Смольский, Б.С. Бе-

лорусский музыкальный театр / Б.С. Смольский; 

Институт искусствоведения, этнографии и фоль

клора Министерства культуры БССР. Минск: На

ука и техника, 1963. 246 с.; Няфёд, У.1. Беларускi 

тэатр: нарыс гiсторыi / У.1. Няфёд; Акадэмiя на

вук БССР, lнстытут мастацтвазнауства, этнаграфii 

i фальклору. Мiнск: Выдавецтва АН БССР, 1959. 

395 с.; Няфёд, У.1. Беларускi акадэмiчны тэатр iмя 

Янкi Купалы / У.1. Няфёд; мастак В. Тарасау. Мiнск: 

Беларусь, 1970. 222 с.; Тэатральна-дэкарацыйнае 

мастацтва Савецкай Беларусi: альбом / lнстытут 

мастацтвазнауства,этнаграфii i фальклору Акадэмii 

навук БССР, Беларускае тэатральнае аб'.яднанне; 

складальнiк i аутар тэксту Г.1. Барышау; пад рэ

дакцыяй Н.В. Масленiкава. Мiнск: Дзяржаунае 

выдавецтва БССР, 1958. 138 с.). Мабыць, увага 

да гэтых кнiг была абумоулена прафесiйнымi 

iнтарэсамi Л.Ю. Кроля як тэатральнага мастака

афармiцеля. 

Для аматарау беларускай «малой» графiкi -

экслiбрыса прадстаулена выданне «Беларускi 

кнiжны знак» (Мiнск, 1975). Складальнiкi А. Тычы

на i В. Шматау. Kнira прысвечана гiсторыi i харак

тэрным асаблiвасцям беларускага экслiбрыса, 

яго рознабаковай тэматыцы i тэхнiцы выканан

ня. У тэхнiщ::.1 лiнаrравюры стваралi экслiбрысы 

П. Герасiмовiч, Г. Галубовiч, Г. Грак, Е. Красоускi, 

Е. Кулiк. У ксiлаrрафiчнай тэхнiцы працавалi 

А. Зайцау, А. Кашкурэвiч, М. Лазавы, М. Ганчароу, 

М. Тарасiкау, А. Тычына, В. Шматау: малявалi 

кнiжныя знакi тушшу на паперы, а потым 

рэпрадукцыравалi цынкаграфiчным спосабам. 

Вядучай на многiя гады у беларускай 

графiцы была тэма Вялiкай Айчыннай вайны. 

Альбомау на гэтую тэму у кнiгазборы шмат. 

Юбiлейная рэспублiканская мастацкая выстаука 

1967 года i выстаука «На варце мiру» 1968 года 

прадэманстравалi творчасць навага пакалення 

мастакоу. У альбомах калекцыi гэта працы М. Дан

цыга «Беларусь - мацi партызанская», Л. Шча

мялёва «У цяжкiя гады», В. Грамыкi «Салдаты», 

М. Савiцкага «Вiцебскiя вароты» i «Партызанская 

мадонна». Тэмай вайны прасякнуты альбомы гэ

тай тэматыцы выдавецтвау «Беларусь», «Навука i 

тэхнiка», Дзяржаунага выдавецтва БССР («Усебе

ларуская мастацкая выстаука: жывапiс, скульпту
ра, графiка, работы мастакоу тэатра i кiно: ката-
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Даследаванне «Жывапiс Беларусi 

XIX - пачатку ХХ ст.» цiкава тым, 

што у iм многiя пытаннi гучаць 

упершыню. Аутар манаграфii 

папоунiу шэраг прабелау у 

беларускай мастацтвазнаучай 
навуцы 

лог» (Мiнск, 1959), «Мастацтва Савецкай Беларусi» 

(Мiнск, 1968), «Мастацтва мужнасцi i гераiзму» 

М. Ганчарова (Мiнск, 1976), «Дзяржауны мастацкi 

музей БССР» (Мiнск, 1976). 

Каштоунае набыццё у калекцыi - манаграфiя 

Л. Дробава пад рэдакцыяй А. Мальдзiса «Жывапiс 

Беларусi XIX - пачатку ХХ ст.» (Мiнск, 197 4). Гэта 

першае у беларускiм мастацтвазнаустве абагуль

няльнае даследаванне жывапiсу Беларусi XIX -
пачатку ХХ стагоддзя. У гэтай працы на фоне 
гiстарычнага развiцця беларускага народа раз
глядваецца станауленне яго побыту, а таксама 
гiстарычнага, партрэтнага i пейзажнага жанрау 
жывапiсу. Аналiзуецца творчасць найбольш вы
датных майстроу. На вялiкiм фактычным матэ
рыяле паказана роля Вiленскай мастацкай шко
лы, Пецярбургскай акадэмii мастацтва i iншых 
навучальных устаноу, дзе вучылiся беларускiя 
мастакi. У манаграфii багаты матэрыял пра твор
часць выдатных майстроу выяуленчага мастацт
ва - Я. Дамеля, 1. Аляшкевiча, В. Ваньковiча, 
Ф. Рушчыца, 1. Хруцкага i iнш. У кнiзе больш за 
250 малюнкау беларускiх мастакоу. Многiя з 
ix захоуваюцца у музеях замежных краiн. Дас
ледаванне «Жывапiс Беларусi XIX - пачатку 
ХХ ст.» цiкава тым, што у iм многiя пытаннi гу
чаць упершыню. Аутар манаграфii папоунiу шэ
раг прабелау у беларускай мастацтвазнаучай 
навуцы. Даследаванне Л. Дробава складаецца 
з трох частак: «Жывапiс Беларусi першай пало
вы XIX ст.», «Жывапiс Беларусi 60-х - пачатку 
90-х гг. XIX ст.», «Жывапiс Беларусi канца XIX -
пачатку ХХ ст.» : У аснову такой перыядызацыi
пакладзена гiстарычнае развiццё мастацтва
Беларусi. У кнiзе выкарыстоувалiся дакументы
Цэнтральнага дзяржаунага гiстарычнага архiва
Санкт-Пецярбурга, Цэнтральнага гiстарычнага
архiва Масквы, Дзяржаунага гiстарычнага

архiва Лiтвы, Нацыянальнага гiстарычнага 

архiва Беларусi, Бiблiятэкi Акадэмii навук Лiтвы, 
а таксама рукапiсныя i архiуныя матэрыялы 
Траццякоускай галерэi, Рускага музея, мастацкiх 

музеяу Вiльнюса, Варшавы, Кракава, Вроцлава 

i iнш. 
Частка кнiг у бiблiятэцы Л.Ю. Кроля займае ву

чэбная лiтаратура i даследаваннi па архiтэктуры, 

тэорыi i гiсторыi мастацтва, кнiгазнаустве (Бру
нов, Н.И. Пропорции античной и средневековой 
архитектуры / Н.И. Брунов. Москва: Издательство 

Всесоюзной академии архитектуры, 1935. 135 с.: 
ил.; Смелянов, М.С. Конгревное тиснение на пере
плетах/ М.С. Смелянов. Ленинград; Москва, 1947. 
92 с.: ил.; Ревалд, Дж. История импрессионизма / 

Дж. Ревалд; под редакцией А.Н. Изергиной. Мо
сква; Ленинград: Искусство, 1959. 455 с., 23 л. ил.; 

Сыркина, Ф.Я. Русское театрально-декорацион
ное искусство второй половины XIX века: очерки/ 

Ф.Я. Сыркина. Москва: Искусство, 1956. 380 с.: ил.; 
Русское декоративное искусство: в 3-х т. / Акаде

мия художеств СССР; под редакцией А.И. Леонова. 
Москва: Издательство Академии художеств СССР, 

1962-1965. 3 т.). 
Трэба адзначыць шыкоунае выданне XIX ста

годдзя «Псторыя мастацтвау» П. Гнедзiча (Санкт
Пецярбург, 1897), храналагiчныя рамкi якога 
ахоплiваюць так званы «дагiстарычны перыяд» 

(старажытнахрысцiянскi), эпоху Адраджэння i ка
нец XIX стагоддзя. Таксама трэба звярнуць увагу 

на выданне А. Навiцкага «Псторыя рускага ма

стацтва з найстаражытных часоу» (Масква, 1903). 

Але, на жаль, у калекцыi ёсць толькi першы том 
гэтага двухтомнiка. 

Л.Ю. Кроль пакiнуу пасля сябе багатую 

бiблiятэку, якая увабрала не толькi спецыяльную 
лiтаратуру. Натуральна, што пераважаюць альбо

мы i манаграфii па мастацтву, народнай творчасцi. 
Таксама шмат альбомау з матэрыяламi карцiнных 

галерэй свету, па архiтэктуры, па гiсторыi тэатра, 
касцюма. 

Кнiжнае мастацтва розных эпох пакiнула 
нам блiскучыя помнiкi, насычаныя духам свай

го часу. У гэтым сэнсе калекцыя Л.Ю. Кро
ля з'яуляецца яркiм прыкладам кнiжнага ма

стацтва сваёй эпохi i, будзем спадзявацца, 
паслужыць яшчэ не аднаму пакаленню беларускiх 

мастакоу. 
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