


Назвы лесавіка: лясны, лесавік, лесавы, лешы, ляшак, 
пушчавік, баравік, ляснік, месцамі проста лес, больш 
рэдкія назвы – “чарты лесавыя”, “лясныя чэрці”; лесавы 
дзед і лесавая баба; называлі  

і проста ліхім, нялёгкім,  

нячыстым, калдыгам,  

кляскуном, дабрахотам. 

 



 

 

У. Даль: 

“Леший живет остроголовый, мохнатый. Леший нем, но 
голосист, без шапки, волоса зачесаны налево, кафтан 

запахивает направо, бровей и ресниц нет. Леший подходит 
греться к кострам, но прячет рожу. Уводит детей, 

проклятых отцом-матерью”. 

 



Дз. Ушакоў: 

“Леший может быть в виде животного – красного петуха, волка, 
зайца, поросёнка – и в виде человека: голый, с длинными белыми 

волосами и бородой, с зелёными глазами; встречается и 
величественный образ старика с седой бородой и в короне”. 

 



А. Багдановіч: 

Ён рагоча, калі вясёлы; ваўком вые, калі сумны; 
рыкае, як мядзведзь, калі злосны, а часам дзіка 
павісквае. Ён пляскае ў далоні, і ад гэтага трэск 

ідзе па лесе”. 

 

“Галава яго [лесавіка] 
пакрыта доўгімі кучарамі і 
нагадвае вершаліну хвоі; 
вялізнае тулава апранута ў 
звычайныя шкуры – 
воўчыя і мядзведжыя – 
поўсцю навыварат; рукі і 
ногі тоўстыя і моцныя, як 
ствалы дубоў, вочы гараць, 
як у воўка ці савы. 



Абсяг дзейнасці лешага – уся лясная плошча ад узлеску 
да ўзлеску, з усімі ўзгоркамі, нізінамі, ярамі, палянамі,.  



Лесавік здольны вельмі лёгка пераўвасабляцца ў розныя 
прадметы, характэрныя для лясной прасторы (дрэвы, жывёлы, 
птушкі, карчы, пні), людзей (краса-дзяўчына, прыгожы 
мужчына, дзядуля), мяняецца ў росце ў залежнасці ад вышыні 
раслін: можа быць роўны і з дрэвам, і з былінкай. Яго нельга 
ўбачыць, а ён можа бачыць на дзесяткі кіламетраў. 
 
 



Карані гэтага персанажа 
ўсходзяць да да 

старажытнай эпохі боскага 
апекуна, ці захавальніка 
ўсёй жывёлы на зямлі – 
Велеса (Воласа), якога 
абавязкова малявалі з 

пугаю цераз плячо. Пазней, 
з прыходам хрысціянства, 

ягоные функцыі былі 
падзелены паміж іншымі 

міфалагічнымі істотамі, да 
якіх адносіцца і лесавік. 
Можа таму яго таксама 

малявалі з пугай або 
бізуном. 

 



“Лесавік мае вялікую пугу. Ёю найболей карыстаецца ў тыя 
моманты, калі ўжо стоміцца крычаць-перасцерагаць і бегаць. Сядзе 

дзе-небудзь і сядзіць. Думае пра нешта. Потым уздыме пугу і як 
плясне, дык па ўсёй пушчы водгулле-пошчак паляціць. Гэта ён так 
робіць, каб людзі ведалі-адчувалі, што ў лесе ёсць гаспадар”. У лесе, 

у любым месцы, можна напароцца на служкаў лесавіка., якія 
сядзяць пад любым лісточкам, пад любым кусточкам і пільна 

сочаць за ўсім, што навокал адбываецца. Ніхілішся дзе-небудзь у 
забароненым месцы над купінкай з ягадамі, то адразу ж і атрымаеш 
укукс гадзюкі або слімня. Лесавік можа насылыць на зняважальніка 

бачных і нябачных служкаў.  

 



Жыве лесавік у так званым матачніку – сярэдзіне пушчы, недаступнай для 
звычайнага чалавека. Ён абкружаны непраходным лесам, завалены 
ламаччам, вакол яго багністыя балоты, якія не замярзаюць і ў самыя 

суровыя зімы. Дом-палац лесавіка хітра прыдуманы: на паверхні толькі 
дах – нейкая гара, на якой растуць кусты і нават дрэвы. Лесавік умеў 

хавацца. Яго можа пабачыць толькі мудры чалавек, які шмат зведаў у сваім 
жыцці. Зімовы прыстанак лесавіка – пекла. Там ён сядзіць да вясны, 

пакуль снег не сыдзе і цёпла не стане. 

 



У доме жывуць дзеці лесавіка і 
яго жонка (лесавая баба), якую 
надзялялі самымі адмоўнымі 
рысамі. У народзе нават 
захаваліся такія выразы: “П’е, 
як тая баба лесавая”, “Гуляе 
сабе, толькі і ведае, як тая баба 
лесавая”. “Жонку лесавік не 
надта кахае, бо бярэ яе па-
выпадковаму.Трапіцца ў балоце 
якая разявака, што па-дурному 
заблудзіцца і дарогі дамоў не 
ведае, вось яе і бярэ”. 



Лесавая баба магла 
пераўвасабляцца ў 
сароку, лесавік жа – у 
ворана.  

 
 



 Што датычыцца дзяцей, яны 
падзяляліся на злых 
(пачварных істот, якія 
нараджаліся ў лешага і 
ляшухі) 

і добрых (бескарыслівых слугаў 
людзей, народжаных звычайнай 
жанчынай,якая трапіла ў палон да 
лешага). 
 

 



Наогул самая вясёлая падзея ў жыцці любога лесавіка – гэта 
вяселле. Яно адбывалася звычайна ўвосень і суправаджалася 

страшэннай бурай. Казалі, што па лесе імчаўся вясельны поезд, 
побач з якім збіраліся нячысцікі. Ён крушыў усё навокал. У гэты час 
было небяспечна нават выглядаць з хаціны: можна было пазбавіцца 

жыцця. 

 



Сустрэча з лесавухай пагражала юнакам стратай спакою і хуткай смерцю. 
Калі ж чалавек бачыў, як лесавая баба нараджала дзіця, ён павінен быў ёй 
дапамагчы – інакш не будзе вязення ў сям’і. Цікавыя павер’і звязаны з 
лешанятамі. Верылі, што чалавек, які ўбачыць дзіця лесавіка і дапаможа 
яму – прыкрые малога, возьме да сябе на выхаванне, атрымае ад ляснога 
гаспадара шматлікія багацці: вялікія грошы ці здольнасць быць моцным 
варажбітам. Дзіця ж потым знікне, і шукаць яго не трэба. Яшчэ казалі, што 
лесавік можа скрасці вясковых дзяцей, бо яны больш паслухмяные за яго 
ўласных, але гэта магло здарыцца толькі калі дзіця не ахрышчана. 

 



Часта гаварылі пра 
жорсткасць лесавіка. Людзі 
верылі, што ён бязлітасна 
карае парушальнікаў 
парадку ў лесе. Тады і 
выяўлялі яго з крывавым 
прыстасаваннем для 
катаваннў і здзекаў – 
бізуном. Паляўнічыя ж 
гаварылі, што пуга-бізун 
існуе яшчэ і для таго, каб 
трымаць пад кантролем 
мноства звяроў і птушак. 
Але паводле народных 
уяўленняў асноўнае 
прызначэнне лесавіка – 
палохаць людзей, 
пацяшацца з іх. 

 



Лесавікі найболей паважалі бортнікаў 
і то толькі тых , з якімі “зналіся”, 

астатнім жа адмаўлялі.  

Каб заслужыць павагу лесавіка, трэба было 
паднесці яму якое паднашэнне або ахвяру. 
Гэта мог быць кавалачак хлеба з соллю, 
скрылік сала, адным словам, нешта з ежы. 
Але найбольш важным лічылася 
паднашэнне лесавіку чорнага ката.Менавіта 
яго гаспадар лесу прымаў з асобым 
задавальненнем. 
 

 



Абараняліся ад лесавіка 
людзі з дапамогай замоў. 
Звычайна іх вымаўляў 
знахар-варажбіт, які меў 
надзвычайную моц. Але ў 
некаторых выпадках 
падкрэслівалася 
магчымасць звароту да 
крыжа, абраза, малітвы. Так 
дастаткова было увечары, 
напярэдадні таго, як 
збіраецеся ў лес, 
прашаптаць малітву. Калі ж 
чытаць яе кожнага дня, у 
лесавіка увогуле не будзе 
магчымасці прычапіцца да 
чалавека.  

 



Ненадавец А. М. За смугою міфа, Мн., 1999 

Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка М., 1982.  

Мифы народов мира: Энциклопедия. М. 1995 

Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя, Мн. 1989 

Орлов М. А. История сношений человека с дьяволом, М, 1991 

  

 


