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Леанід Міхайлавіч Гоманаў нарадзіўся 22 лі-
стапада1953 года ў г. Слаўгарад Магілёўскай 
вобласці. Скончыў Мінскае мастацкае вучылішча 
імя А. К. Глебава (1974), Беларускі тэатральна-ма-
стацкі інстытут (1991). Пасля заканчэння вучыліш-
ча працаваў мастаком-афарміцелем у Пухавіцкім 
раённым Доме культуры, у бюро эстэтыкі МВА 
імя У. І. Леніна, універмагу «Беларусь» у Мінску. 
З 1991 г. працаваў ў рэдакцыі мастацкага афар-
млення выдавецтва «Навука і тэхніка» (зараз «Бе-
ларуская навука»), а з 1997 года – у выдавецтве 
«Белпрынт».

У мастацкіх выставах бярэ ўдзел з 1981 года. 
З’яўляецца членам грамадскага аб’яднання «Бела-
рускі саюз мастакоў» з 1991 года. Працуе ў галіне 
жывапісу, кніжнай графікі, плаката. 

Тэмы работ мастака актуальныя. Яго хвалююць 
праблемы экалогіі, сацыяльныя, палітычныя. Ім прыс-
вечаны мастацкія творы: «Чарнобыль. 26.04.1986» 
(1988), «Дапамажы дзецям чарнобыльскай зоны» 
(1990), «Хто адкажа?» (1990), «Бракаробу» 
(1985), «Бюракрату» (1986), «Якая праца – такія  
і плады» (1987); «Прыпыніць гонку ўзбраенняў» 
(1984) і інш.

Вялікі ўклад зроблены мастаком у адраджэнне 
беларускай нацыянальнай культуры. У 1991 годзе 
ён стварыў серыю каляровых плакатаў «Беларускія 
асветнікі», прысвечаную знакамітым асобом бела-
рускай зямлі: Ефрасінні Полацкай, Кірыле Тураў-
скаму, Міколе Гусоўскаму, Францыску Скарыну 
і Сімяону Полацкаму. Кампазіцыі плакатаў пабу-
даваны ў стрыманай, даволі вытанчанай каляро-
вай гаме. У іх асабліва адчуваюцца глыбокія веды 
мастака старажытнай гісторыі і культуры Беларусі. 
У серыі цікава распрацаваныя і ўведзеныя тэксты 
на кірыліцы і лацініцы.

Гоманаву Л. належыць звыш 50 твораў у галіне 
кніжнай графікі, у тым ліку і плакаты да мастацкіх 
кінастужак «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» (1991) 
і «Сівая легенда» (1989) па матывах твораў Ул. Ка-
раткевіча. За сваю творчую працу Леанід Гома-
наў неаднаразова ўзнагароджаны дыпломамі на 
рэспубліканскіх, ўсесаюзных і міжнародных кон-
курсах плаката і кніжнай графікі.

Штогод, пачынаючы з 2005 года, мастак уз-
начальвае Міжнароднае журы дзіцячага конкурсу 
малюнка «На сваёй зямлі».

Леанід Міхайлавіч з’яўляецца ўдзельнікам Між- 
народных пленэраў па жывапісу «Вобраз Радзімы 
ў выяўленчым мастацтве» (з 2004 года). Па твор-
чых працах мастака, напісаных падчас пленэру, 
можна прасачыць і геаграфію самога пленэрна-
га руху. На пачатку – гэта моцныя творчыя ста-
сункі Магілёўскага абласнога мастацкага музея 
імя П. В. Масленікава з Акадэмічнай дачай імя 
І. Я. Рэпіна, якая размешчана ў жывапісных мясці-
нах возера Мсціна (Цвярская вобласць). Менавіта 
там склаліся моцныя традыцыі акадэмічнага жывапі-
су, рускага рэалістычнага мастацтва, якія так моц-
на паўплывалі на творчасць Леаніда Міхайлавіча. 
У гэты перыяд мастаком напісаны карціны: «Цёплы 
вечар» (2007), «Квітнеючая яблыня» (2008), «Ме-
сяцовая ноч» (2008), «Куст бэзу на Акадэмічцы» 
(2008).

З 2010 года пачынаюцца творчыя стасункі 
Магілёўскага абласнога мастацкага музея імя 
П. В. Масленікава з Дзяржаўным мемарыяльным 
гісторыка-мастацкім і прыродным музеем-запавед-
нікам В. Дз. Паленава. На працягу шасці год му-
зей В. Дз. Паленава гасцёўна прымае мастакоў 
з Беларусі. Леанід Гоманаў за гэты час напісаў шэ-
раг прыгожых краявідаў: «Выгляд з Акі на Тарусу» 
(2010), «Паленава. Рака Скніжка» (2010), «Цар-
ква ў Бёхава» (2011).

У агульным кантэксце беларускага мастацтва 
развівалася і мастацтва Леаніда Гоманава. 

Для творчасці мастака характэрны рэгіяналізм.
Рэгіяналізм – пачуццё асабістай любові да ма-

лой Радзімы, шчырае імкненне мастака да адлю-
стравання паэтычнай прыгажосці родных мясцін, 
глыбокая цікавасць да страчаных побыту, абрадаў 
і звычаяў. 

Гэта тэндэнцыя найбольш поўна выявілася ў жан-
ры пейзажу: «Аблокі над Дняпром» (2014), «Пустын-
кі. Свята-Успенскі кляштар. Сляды часу» (2011). 

Менавіта рэгіяналізм прыўнёс у беларускае 
выяўленчае мастацтва яркую эмацыянальную 
афарбоўку пейзажнага матыву. Творца імкнецца 
сродкамі жывапісу выявіць свае эмоцыі, данесці да 
гледача свае ідэі. Акцэнт у такога рода творах ро-
біцца на каларыце, які, як правіла, рафінаваны па 
колеры і тонка нюансаваны.

Канец мінулага стагоддзя – час навукова-тэх-
нічнага прагрэсу і сацыяльна-эканамічнай перабу-
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довы, абцяжаранае агульным эканамічным крызі-
сам. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС з’явілася 
самай маштабнай тэхнагеннай катастрофай ХХ 
стагоддзя. Мастак актыўна адгукнуўся на трагічныя 
вынікі экалагічнай бяды. Гэта тэма знайшла адлюс-
траванне ў творчасці і вырашэнні стылявых напрам-
каў: ад традыцыйна рэалістычных («Праз стагоддзі», 
2002) – да эмацыянальна-асацыятыўных («Начное 
бязмоўе», 2005), з выкарыстаннем сучаснай пла-
стычнай мовы.

У пастаяннай экспазіцыі «Выяўленчае мастацт-
ва Магілёўшчыны ХХ стагоддзя», якая размясцілася 
ў пяці залах анфілады, на другім паверсе музея,  
прадстаўлены два творы мастака: «Дарога ў неба» 
(2007) і «На радзіме Бялыніцкага-Бірулі» (2007).

З кожным годам расце майстэрства мастака. 
Грамадскае журы адзначыла яго творы ў намінацыі 
«Пейзаж настрою».

Для Гоманава Л. М. жыццё і творчасць – гэта 
адно непарыўнае цэлае: яго палотны заўсёды ад-
павядаюць настрою і душэўнаму стану. Ён жывапі-
сец, для якога на першым месцы – творчы дыялог 
з гледачом, які пасля такой «размовы» можа ад-
крыць у сабе новыя пачуцці, палепшыць адносіны 
да навакольнага свету і зямлі, дзе ён жыве. 

Прыемна адзначыць, што Леанід Міхайлавіч 
з’яўляецца членам-карэспандэнтам Міжнароднай 
акадэміі культуры і мастацтва.

24 снежня 2006 года на Кангрэсе кіраўнікоў 
гарадоў (г. Масква) Міжнародны дабрачынны фонд 
«Мецэнаты стагоддзя» ўзнагародзіў Леаніда Міхай-
лавіча Гоманава «за высакароднасць думак і спраў» 
медалямі: «Благатворца» і «У імя жыцця на Зямлі».

Работы мастака знаходзяцца ў Нацыянальным 
мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным 
гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь, Мастацкай 
галерэі ДУ «Пухавіцкі раённы краязнаўчы музей», 
Светлагорскай карціннай галерэі «Традыцыя» імя 
Г. Пранішнікава, Уздзенскім раённым краязнаўчым 
музеі, Слаўгарадскім раённым краязнаўчым музеі, 
Лепельскім раённым краязнаўчым музеі, Бялыніц-
кім раённым мастацкім музеі імя В. К. Бялыніцкага-
Бірулі, Крупскім раённым гісторыка-краязнаўчым 
музеі, Маскоўскім дзяржаўным музеі народнай 
графікі, Дзяржаўнай установе культуры «Музеон» 
(г. Масква), Музеі сучаснага выяўленчага мастацт-
ва на Дмітраўскай (г. Растоў-на-Дану), Калінінград-
скім абласным гісторыка-мастацкім музеі, Белга-
радскім дзяржаўным мастацкім музеі, прыватных 
галерэях і калекцыях многіх краін свету.

Строгіна С. В.,
намеснік дырэктара па навуковай рабоце  

Магілёўскага абласнога мастацкага музея імя П. В. Масленікава
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