Національний природний парк
«Верховинський»
Відділ рекреації та пропаганди екологічної освіти

Еколого – пізнавальнии туристичнии
маршрут №7
«Стежками Лесі Українки»

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут
«Стежками Лесі Українки».
Одноденний
Найвища точка маршруту – 1477 м. н. р. м.
Загальна протяжність 18 км.
Буркутське ПОНДВ
Гуцульщина – казковий квітучий край, повний загадковості і неповторної чарівності.
Зелені ліси, чисте і свіже повітря, дзеркальні хвилі Черемоша, а головне високі гори
неприступно охороняють її. Це місце в якому завжди заспокоїть милозвучний
пташиний спів, де можна доторкнутися до чистої незайманої природи. Саме тут
розташоване село Буркут.
Зимові пейзажі Чивчино – Гринявських гір (поблизу с. Буркут).

В далекому 1901 році відома українська письменниця і поетеса Леся Українка
вибрала для лікування саме Буркут. Леся Українка відвідала Гуцульщину коли їй
виповнилося 32 роки. Вона з дитинства дізнавалася про цей край з розповідей матері
Олени Пчілки та дядька Михайла Драгоманова, українського вченого, критика,
публіциста, історика, фольклориста, які підтримували зв’язки з діячами Галичини.
Свою подорож Леся Українка до нашого краю розпочала з Чернівців. Там вона
відвідала подругу Ольгу Кобилянську, українську письменницю, прозаїка, за творами
якої знято фільми: «Земля», «Вовчиха», «Меланхолічний вальс», «Царівна», та ін.
Саме завдяки емоційним розповідям Ольги Леся загорілася мрією відвідати цей
прекрасний край. Поетеса зі своїм чоловіком Климентом Квіткою, українським
музикознавцем, фольклористом, дорогою до Буркута відвідала Вижницю та
Криворівню, де зустрілася з І.Франком, відомим українським письменником, поетом,
вченим, філософом та В.Гнатюком, українським етнографом, фольклористом,
мовознавцем, літературознавцем, які там відпочивали. Згодом вона разом з чоловіком
поїхали до села Жаб’є (тепер селище Верховина), звідки 24 липня 1901 року, вони
прибули до Буркута, і поселилися у пансіонаті місцевого священника Михайла
Лакусти. Наступного дня вона відправила батьку листа в якому написала: «І добре тут

те, куряви зовсім немає, бо нема вулиці, а стежки тільки, і всього одна проїжджа
дорога, та й по ній мало хто їздить, бо тут людей мало, тут всього чотири домики в
лісі». Також написала, що навколо тільки натуральна обстановка: високі дерева, зелена
папороть, спів птахів та чути шум Черемоша і потоку, який зветься Буркутом. Зі
сльозами на очах писала письменниця останню фразу: «Як я тут не поправлюся, то вже
не знаю якого мені клімату треба». В Буркуті серед чарівної природи Леся Українка не
тільки лікувалася. В цей час вона написала твори «Одержима» і «В пущі». Саме в них
описала своє захоплення Карпатами.
Щоб провідати Лесю Українку, в Буркут 1 серпня 1901 року прибув І.Франко і
проживав там 5 днів. Він часто приносив поетесі смачну гірську рибу, яку ловив у
Черемоші, разом з Лесею вони співали українських пісень, ділилися творчими
думками. Так у відпочинку та творчій праці проходили вечори.
З першою ранішньою зорею в кінці серпня цього року Леся вирушила в подорож по
горах. Підіймаючись приблизно 300 метрів вона потрапила до криниці з мінеральною
водою - Буркут. Далі, по схилу вгору серпантином вона піднімалася на вершину
полонини Луковиця, звідки відкрилися для неї краєвиди Чивчино - Гринявських гір.
Продовжуючи подорож з Луковиць через полонину Озерний, Леся прийшла до
полонини Масний Присліп. З вершини полонини відкриваються краєвиди вершини
гори Піп-Іван та Чорногірських хребтів.
Ідучи далі дорогою Леся Українка вийшла на вершину полонини Малий Присліп, що є
найвищою точкою на маршруті, а саме 1477 метрів над рівнем моря. З полонини
відкриваються панорами Чивчино-Гринявських та Чорногірських гір.
Далі через полонину Копілаш Леся, Мосирним Потоком підійшла до села
Пробійнівка.
З Пробійнівки Леся Українка попутнім возом доїхала до села Довгопілля, де
поселилася у священника Івана Попеля, прогресивного громадсько-культурного діяча,
в якого в різний час гостювали І.Франко, О.Кобилянська та інші видатні люди.
Безліч емоцій переповнювало письменницю перебування в Карпатах, які вилікували
письменницю духовно, але не фізично. Красу цих величних гір вона запам’ятала до
кінця свого життя.
Нині, проходячи даний еколого - пізнавальний туристичний маршрут «Стежками Лесі
Українки», ми розпочинаємо нашу подорож з села Шибене до якого можна доїхати
громадським транспортом. З Шибеного до Буркута дорогою протяжністю 6 км.
можна добратися пішком, або попутнім транспортом. На місці пансіонату, де жила
Леся Українка та Іван Франко побудоване Буркутське лісництво, на стіні якого є
встановлена меморіальна дошка. Під барельєфом ми можемо побачити напис: «У селі
Буркут в серпні 1903 року жила видатна українська письменниця Леся Українка».
Село розташоване в глибокій долині, на висоті 1012 метрів над рівнем моря і
оточене лісистими схилами гір. На жаль будинок, у якому проживала Леся Українка,

не зберігся. Цивілізація не зруйнувала Буркут та його прекрасні і незвичайні
ландшафти. До нині це село залишається одним із найкращих місць для відпочинку та
лікування на Гуцульщині.
Виходячи з Буркута до полонини Луковиця, ми підходимо до джерела з мінеральною
водою, де Леся Українка пила воду. Мінеральну воду ми можемо скуштувати, адже
вона є цілющою та лікувальною.
З оглядового майданчика нам відкриваються панорами Чивчино- Гринявських гір та
Чорногірських хребтів.
Саме тут є мережа покриття мобільного зв’язку МТС та Київстар. Тут ми можемо
влаштувати відпочинок і пообідати.
Продовжуючи наш маршрут, через полонини Луковиця, Озерний, Масний Присліп,
Малий Присліп, Копілаш, Мосирний Потік, ми підходимо до села Пробійнівка, звідки
громадським транспортом можна добратися до райцентру селища Верховина.
Протягом подолання маршруту можна побачити таких тварин як; ведмідь бурий,
олень благородний, козуля, заєць та інші. З рослин, ранньою весною цвітуть шафрани
Гейфеля, а влітку милують очі квіти арніки. Тут також можна побачити Іван-чай,
баранець звичайний, чихавку, пухирник гірський, гронянку півмісяцеву, а також
полонинські трави, які приваблюють туристів до карпатського регіону.
Як бачимо, цей маршрут є надзвичайно цікавим та пізнавальним, адже ми проходимо
територією, яка зберегла кожен крок і подих славетної людини - поетеси Лесі
Українки.
Панорама Чивчино-Гринявських гір з вершини полонини Луковиць.

