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33 група 

Урок № 18 

Тема уроку: «Життя і творчість Осипа Турянського. 

«Поза межами болю» – поема в прозі що хвилює, єднає 

людські серця» 

Мета уроку: ознайомити учнів із життям і творчістю 

письменника; допомогти усвідомити загальнолюдські 

мотиви й гуманістичні цінності твору; роль біологічних 

інстинктів і духовної волі для збереження життя й людської гідності; поглибити 

навички аналізу художніх образів, простежити на образах твору, як складні ситуації 

формують у них духовну волю до життя; проводити дослідження на основі тексту; 

розвивати вміння пізнавати і розуміти справжню цінність речей, явищ, почуттів; 

виховувати гуманізм, милосердя, почуття дружби та взаємодопомоги; неприйняття 

будь-якого насильства. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст.140-144 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1NxQJUP0EA&ab_channel – біографія 

письменника, аналіз твору; 

https://www.youtube.com/watch?v=v5c0YClZmx4&ab_channel – екранізація поеми у 

прозі «Поза межами болю». 

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (основне): 

Осип Турянський  (1880 – 1933) 

Майбутній письменник народився в с. Оглядів Радехівського району на 

Львівщині в селянській сім'ї. Був найстаршим серед восьми дітей. За допомогою 

сільського вчителя вступив до Львівської української гімназії, потім закінчив 

філософський факультет Віденського університету. Там же захистив докторську 

дисертацію. 

https://www.youtube.com/watch?v=x1NxQJUP0EA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=v5c0YClZmx4&ab_channel


Перші оповідання були опубліковані 1908 року. З 1910 року О. Турянський 

викладає українську мову та літературу в Перемишлянській гімназії. Восени 

1914 року був мобілізований в австрійську армії" і відправлений на сербсько-

австрійський фронт. Потрапив у полон Пережите в таборі для інтернованих на 

італійському острові Ельбі письменник відтворив у повісті-поемі «Поза межами 

болю» (1917 р.) Цей твір, написаний у стилі експресіонізму, став видатним явищем 

української модерної літератури. 

Після повернення з Італії до Австрії О. Турянський викладає право у 

Віденському університеті, потім працює в Галичині, займається видавничою та 

педагогічною діяльністю. 

Підірване сербським полоном здоров'я швидко тануло, і 1933 року письменника 

не стало. Тільки через п'ятдесят років його ім'я та літературна праця були гідно 

пошановані.  

Коментар до твору «Поза межами болю», жанрово означеного письменником як 

«повість-поема». 

«Поет мусить пройти найглибше пекло буття й найвищі небесні вершини 

людського щастя. Тоді його слово буде хвилювати», — писав сам Турянський, 

якого спіткала (можливо, через цей нелюдський (нелюдяний) максималізм?) 

рідкісна, бо до непрофесійності чесна, літературна доля — бути генієм одного 

твору.»  

Теорія літератури 

Поема в прозі (повість-поема) — ліро-епічний твір, у якому наявний 

розгорнутий динамічний, напружений сюжет, використовуються ліричні та 

епічні засоби у відображенні дійсності, розкривається внутрішній стан героїв, 

паралельно з образами, що входять у розвиток сюжету, є образ ліричного героя; 

написаний у прозі. 

«Поза межами болю» — це хроніка передсмертних марень, прокльонів та 

спогадів сімох виснажених солдат, що відстали від загального каравану (як у 

справжніх солдат у них лишилися тільки прізвища): українців Добровського та 

Оглядівського (сам автор), угорця Сабо, австрійця Штранцінгера, поляка 

Пшилуського, сербів Ніколіча та Бояні. «Ми тут вже здійснили ідеал братньої 

прихильності і любові», — скаже один з героїв, замерзаючи біля згаслого вогнища.  



Самого автора ледь живого підібрали сербські лікарі й повернули до життя, 

«розморозивши» у крижаній воді гірської річки. Сюжет пронизливий, але легко 

ототожнюваний: від аустерліцьких медитацій князя Болконського до антиестетських 

воєнних оповідань Гаршина (а ще були твори про жахи першої світової у Барбюса, 

Ремарка, Аполлінера, Леоніда Андреєва, Селіна, не кажучи вже про те, що сучасний 

читач має чималий вибір першокласних антивоєнних творів, тим різкіше 

інтонованих, чим ближчі в часі події бойні). 

У «Поза межами болю», як не парадоксально, справа не в сюжеті. Сюжет лише 

привід для висловлювання, свідчення людини, що пережила апокаліпсис і відчула 

його кожною клітинкою організму, написане для людей, що пережили кінець світу й 

навіть не помітили. Адже автор показав людей, які поза межами болю виживали 

інакше: замерзаючи від холоду й не маючи, чим розпалити вогонь, вони не чіпають 

скрипки збожеволілого й осліплого від горя Штранцінгера («Те тарахкало придалося 

б дуже на вогонь...» — шепнув.  

«Дай спокій, — відповів Добровський. — Оця скрипка — це його очі... ...Ти 

стань собі на боці, Штранцінгер. Ти святий. Нічия рука тебе не торкнеться.»), 

натомість обирають «танець смерті» — хто впаде, з того знімуть одіж на розпал 

багаття; корчачись від голоду не наважуються з’їсти труп свого померлого товариша 

(проте історія пізніших голодоморів та гулагів розпрощається із цією інтелігентською 

категоричністю), а автор (доктор Оглядівський) так і не зможе потай з’їсти випадково 

знайдений у кишені шматочок цукру — поділить на всіх.  

«Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інтелігентної 

чуттєвості, яка дає ясне усвідомлення того, що ілюзії життя нерозривні (бо 

невід’ємні) із самим життям, і чиїсь ілюзії, бодай видіння, настільки ж важливі для 

когось, як саме життя, тому недоторканні, святі (уже нетутешній плюралізм правди): 

«Онде на сто кроків гарний корч. Огонь буде. Ходім!» — «Назад! Не смієш іти там! 

Це не корч! Глянь! Це моя дружина і мій син!...» 

Недаремно Осип Турянський повернувся з війни «диваком», що розгублено й 

непевно почувався в постапокаліптичному світі («болото, — як він висловлювався, — 

здорове для легенів, але вбивче для душі»). Коли 1921 року у Відні нарешті вийшла 

друком його книжка, «невдячний» Турянський влаштував видавцеві скандал через те 

(а сприймалося як «лише через те»), що той на обкладинці його книжки (в якій, за 



визнанням тогочасного критика, не було «ні сліду якоїсь буденної журналістичної 

тенденції») вмістив рекламу модної кравецької фірми. Свідок того, як вимерзали інші 

люди — трагічно безшкірі, сприймав цілком узвичаєну суспільством комерціалізацію 

як цинічне блюзнірство.  

Зціпивши зуби і склепивши серце, зізнаєшся: слова з-поза меж болю могли б 

стати підписами під репортерськими фото. Цитую: «Багато людей утратило ясну 

свідомість того, де вони, звідкіля й куди йдуть? Деякі забули мову... У найбільшій 

частині людей серце вже заснуло... Так жаль кожної людини, що тільки на те й думає, 

щоб терпіти...  

Біль і гордість чоловіка, що кинений у прірву буття, почуває всю грозу своєї 

безсильності... Люди не є злі, не є добрі. Люди тільки нещасливі і — щасливі...» 

Існування у межах болю триває. Тут і тепер. «В самім куточку мого серця притаїлося 

щось. Воно мале, марне, бліде. Це надія» 

  «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ» ( скорочено) 

Присвята дружині й сину 

Переднє слово 

«Я й мої товариші впали жертвою 

жахливого злочину. Це був злочин, якого 

люди і природа допустилися на нас і який 

і нас приневолив стати злочинцями 

супроти духа людства. І судилося нам пройти за життя пекло, яке кинуло нас поза 

межі людського болю — у країну божевілля і смерті». 

Автор вирішив написати про своїх загиблих товаришів, тіні яких йому 

з'являються у сні і наяву. Це буде їм жалобним вінком, а спільні муки хай «падуть 

прокльоном на старий світ, який ще досі тоне в морі крові й нікчемності». «Хай ясна 

ідея... веде... все вище й вище на сонячний шлях волі і щастя великого українського 

народу й до вселюдського братства й любові. 

І коли наша боротьба за волю така важка і кривава, то не падаймо на хвилю в 

темряву розпуки, бо 

Через сльози і терпіння 

Шлях веде до просвітління: 



Хто боровся, скутий тьмою, 

Тому сонце — мрія мрій». 

Штранцінгер, який просувався зі своїми шістьма товаришами, раптом зупинився. 

Він був сліпий, і скрипка — те єдине, що лишила йому воєнна доля. Іти більше не 

міг, сказав, що залишиться тут. Товариші сказали, що залишаться з ним. Підійшов 

старий серб-охоронець, націлився на Сабо. Той ударив його палицею по голові. У 

сумці в стражника були патрони, але ні крихітки їстівного. Навколо були засніжені 

гори, урвища й безодні, скрізь чигала смерть. Ніде й сліду людей. Якщо й зустрінуть 

хату албанця, то й там їх чигає куля. Втома тягне всіх додолу, але сідати не можна — 

замерзнеш одразу. 

Тільки наче з-поза сумерків, з безкраїх засвітів, із-за океану ніжно тихенько щось 

гомонить: «Тату, тату!» Син. 

Треба вогню, без нього загинуть. Знайшли якийсь корч, відірвали від нього, що 

могли, але мокрі гілочки не загорялися. Книжки Шекспіра, Ґете, Канта спалили ще 

три дні тому. Кожен відірвав від себе шмат сухого одягу, але й це не допомогло. 

Потрібний був цілий одяг. Значить, хтось заради загального добра мусив померти. 

Але всі хотіли жити. Тоді вирішили, що помре найслабший. Вони будуть скакати, 

танцювати навколо того корча, поки хтось не впаде. «Без найменшої тіні спротиву 

почали скакати людські скелети, замерзлі з морозу, смертельно вичерпані голодом, 

бігати і скакати довкола корча. Лише одна думка вводила в рух їх закостенілі ноги: 

«Скачи, скачи і витримай... а то, може, твої власні товариші тебе доб'ють!» Почався 

дикий танець. Героєві-оповідачеві хотілося впасти, скочити в безодню, але слабенькі 

ручки сина, які він ніби відчував на шиї, тримали його. 

Добровський сміявся й показував елегантні фігури танцю, бо був колись 

балетмейстером. Сказав, щоб товариші уявили собі, що танцюють на балу з 

прекрасними дамами, котрим говорять компліменти, яких цілують. 

Один упав знесилений, але зараз же підхопився, як м'ячик, боячись виявитися 

найслабшим. Бояні заплакав і став кликати маму. Добровський розмовляв з коханою 

жінкою, говорячи, щоб не лякалася його теперішнього вигляду. «Адже ви знаєте, 

звідкіля у мене мертвецькі руки і щоки? З грому гармат, із тяжких ран душі і тіла, з 

голоду й розпуки вони. З геройської боротьби за ваші товстенькі щоки й руки, за ваші 

золоті намиста й жемчуги. Та коли я гинув серед куль у ямі, вам не стало терпцю 



ждати на мене». Тепер він уже не плаче, як тоді, лише сміється. Бояні не міг більше 

скакати, хотів кинутися в прірву, але йому не дали. Він подивився на кожного з 

товаришів і закликав маму на порятунок. Сабо глянув на нього й сказав співчутливо, 

що й він людина, хай той не думає погано про нього. Бояні всміхнувся, попросив 

передати якісь гарні слова його мамі й заспокоїти її, що помер він у теплій хаті на 

м'якій постелі. 

Товариші стягли з трупа вбрання і розпалили вогонь. «Важке мовчання перебив 

Добровський: «Оце має бути людська доля! Вродилася людина, плакала, сміялася, 

співала, навчилася ходити і причимчикувала, сердешна, аж сюди, щоби після 

найстрашніших мук покластися тут, у тій проклятій льодовій пустині на спочинок. 

— Прокляте те життя, в котрому слабший мусить згинути, щоб дужчий міг 

жити». 

1. Вивчіть вірш «Різдво» Богдана-Ігоря Антонича напам’ять (ЗНО)!!! 

2. Прочитайте твір «Поза межами болю» Осипа Турянського.  

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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26.10.2021  

Група № 33 

Урок № 19 

Тема уроку: «Умовність зображення в поемі О. Турянського «Поза межами 

болю». Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності в ній. Біологічні інстинкти і 

духовна воля до життя»  

Мета уроку: підкреслити новаторство письменника у спробі подачі 

автобіографічного матеріалу; допомогти учням усвідомити загальнолюдські мотиви й 

гуманістичні цінності твору; роль біологічних інстинктів і духовної волі для 

збереження життя й людської гідності; збагнути глибину поставлених у повісті 

проблем, відчути гуманістичний пафос твору; удосконалювати вміння здійснювати 

літературний аналіз, проводити дослідження на основі тексту; розвивати вміння 

пізнавати й розуміти справжню цінність речей, явищ, почуттів, сприяти вихованню 

гуманізму, милосердя, неприйняття будь-якого насильства. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст.145-150 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

Система героїв твору 

Важкий шлях долають герої твору, нелюдські страждання, біль доводиться 

пережити їм. Хто ж ці друзі у нещасті?  

 Що вирізняло серед полонених Штранцінгера? 

Штранцінгер – 24-річний юнак. Він осліп і онімів від горя: війна забрала  у 

нього матір і кохану дівчину. Через фізичні страждання здається, що він збайдужів 

до всього: «Замкнув увесь біль у темряві своїх очей і своєї душі і скамянів». Його 

не чути, він нічого не бачить. Але він людина мистецтва – скрипку не випускає з 

рук – вона стала його очима: «А може він у пісні скрипки бачить день, бачив бодай 

один промінчик сонця й вузеньку синю смугу неба?». 

 Як ставляться до Штранцінгера його друзі? 

Штранцінгер якийсь особливий, його вважаю за святого й оберігають всі, 

постійно піклуються про нього. 



 Яку оцінку дає Штранцінгер людям і чому? 

«Люди не є злі, не є добрі…тільки нещасливі – і щасливі». Він бачить у 

людях тільки краще, намагається зрозуміти їх, співчуває їм. 

 Як можемо схарактеризувати Добровського? 

Добровський – сильний, гордий, чесний, він весь час іронізує над світом, над 

людьми: «Моя душа все плаче за втраченою вірою в жінку і в людину», 

«найбільш болюче те, що в людській душі погасло світло ідеї. Сучасна війна 

обнизала людей до рівня найдикіших звірів…». Добровський не дозволив Сабо 

спалити    скрипку   Штранцінгера,    саме    він    стає    розпорядником    балу  і 

«представляє» жіночому товариству своїх друзів. Він робить глибокий 

філософський висновок щодо вартості грошей: «Ми вже не маємо гроші і також не 

потребуємо гроші. Тепер ми стали людьми». 

 Як ви вважаєте, чому лише Оглядівському автор дає шанс вижити? 

Оглядівський є прототипом самого Осипа Турянського, який пройшов крізь 

ці страждання й вижив. Лише в Оглядівського була сім’я, яка тримала його й 

змусила вижити. Він, як і всі, впадає в розпач, але намагається його подолати. У 

тяжкі хвилини він відчуває зв'язок з рідною землею, де «золоте колосся кланяється 

на привітання, а синє небо любо і приязно сміється», зв'язок з мовою – «українське 

слово поволі приводить мене щораз більше до притомності»; він думає не про себе, 

а про сина і дружину, що допомагає йому вижити. Він сповідує ідею християнської 

моралі, любові та злагоди, братерства. 

 У сюжет твору автор уводить два образи українців: Добровського 

Оглядівського. Але чому в спогадах, в уяві Оглядівського з’являється третій образ 

– Романишина? 

Романишин – колега, земляк, який врятував Оглядівського від смерті, 

допоміг звільнитися від жахів минулого й жити повноцінно. 

 А що ж єднає та різнить Оглядівського й Добровського? Спробуймо 

визначити це за допомогою кола Вена. 

Оглядівський: спокійний, врівноважений, глибоко сприймає горе 

товаришів, слабкий фізично, вижив. 

Добровський: іронізує, добрий організатор, гордий, приховує своє 

безсилля, загинув. 



Обидва: українці, освічені, прагнуть вижити. 

 Чи схожий Сабо на інших? 

Сабо – «дикий син угорської пустки. Великий і небезпечний заведія». Він 

сповідує головний закон природного відбору: виживає сильніший. Але з його вуст 

це звучить так: слабший мусить померти, щоб вижив сильніший. Проте, 

помираючи, Бояні таки побачив в очах Сабо «іскру людяності». 

 Яким було останнє прохання Бояні, про що воно свідчить? 

Бояні в останню хвилину згадав матір і попросив переказати їй «якесь любе 

…добре слово», передати, що він помер «у теплій хаті…на білій постелі». Хлопець 

хоче бодай хоч так пом’якшити біль найріднішій людині). 

У кожного з товаришів своя історія життя, вони різні за світосприйняттям, 

національністю. За яким принципом, на вашу думку, їх усе-таки можна згрупувати? 

Добровський 

не вірить у перемогу добра над злом; 

часто іронізує; дуже багато говорить; 

інтелект переважає над почуттями. 

Оглядівський 

 боготворить дружину  й сина; 

мовчазний; має велику внутрішню 

силу; вірить у перемогу добра. 

Штранцінгер 

демонструє безмежну силу творчості, 

силу життя. 

Сабо 

виразник грубої волі до життя. 

Пшилуський 

песиміст; перебуває в полоні 

особистої драми; не може відпустити 

минуле. 

Ніколич 

прагне жити для інших; дуже любить 

життя; бачить у ньому світлі 

моменти. 

Дослідники творчості О. Турянського відзначають, що поема має дві 

кульмінаційні сцени, які створені з однаково великим експресивним напруженням 

й пов’язані однаково важливими ситуаціями морального, духовного вибору.  

 Стосується мотиву боротьби між духом і тілом: у якийсь момент 

з’являється думка про канібалізм (людоїдство). 

«Їм стало ясно, що хотячи врятувати життя, мусять їсти тіло свого товариша, 

померлого Бояні». Шестеро полонених постали перед важким вибором. Однак 

вони не стали людоїдами, за всіх зробив вибір Ніколич: «Хай згину, а людського 

тіла не буду їсти, і ніхто з вас не їстиме». 



Це була перемога духовної волі до життя над біологічними інстинктами, 

перемога духа над потребою тіла. 

 Друга кульмінаційна сцена пов’язана з мотивом двобою між життям і 

смертю, який і є наскрізним для всього твору. Цей мотив тісно переплетений з 

образом Штранцінгера, який несе в поемі одне з основних ідейних навантажень 

через нього передано ідею великої сили мистецтва, ідею вищості духовного над 

матеріальним. Апофеозом перемоги всесильного духа став спів його скрипки. 

«І у тьму їхніх душ, і в мертву пустоту замогильну полинула пісня сліпої 

людини, як сон, що вже ніколи не присниться, як тепла кров, марно пролита; як 

мандрівка від колиски дитини через сонячні хвилі, через бурю життя людських тіней 

у незнану, темну вічність; як холодна смерть». 

Усі ніби завмерли біля вогню. І саме тут постає та вражаюча сцена, коли 

сльоза Оглядівського капнула на руку Штранцінгера і всі почули його фразу: «Є 

сонце в житті». Вони були вражені відкриттям, що його сліпі очі бачать сонце. 

Що ж означає цей образ? Розгадка ховається в наступних рядках, де автор дає 

своєрідний поетичний коментар: «Вони чули, що з темних ям його очей пливе щось 

таємне, могутнє. Щось ясніше світла, дужче сліпої сили божевільних стихій, 

святіше всіх богів. Якась невмируща сила людської душі. Якийсь могутній дух 

людини, що крізь нужденність сьогоднішньої хвилі, крізь ріки крові, крізь хрести 

на цвинтарях, крізь сонні простори по загробні, крізь темряву безконечних засвітів 

бачить сонце майбутніх поколінь…І людина, що в ній царить цей дивний, ясний і 

могутній дух, буде, вмираючи, радіти тому сонцю, що зійде колись…» 

 Як ви прокоментуєте тепер епіграф уроку? Як розумієте ви цей образ- 

сонце? 

У цих словах звучить життєствердний мотив поеми. Автор наголошує, що 

життя людини – найбільша цінність, воно прекрасне й незнищенне. Сонце є 

символом вищості духовного над матеріальним, символом краси, щастя та гармонії 

у світі. 

У поемі особливу увагу зосереджено на ідеалах гуманізму та вселюдських 

проблемах. 

Герої твору постійно опиняються перед вибором: спалити скрипку, щоб 

зігрітись, чи залишити сліпому єдине, що в нього є – його очі; з’їсти грудочку 



цукру самому чи поділитися з іншими; радіти, коли впав у танці Бояні, чи 

підбадьорити його, намагаючись зменшити передсмертні страждання, втримати 

один одного від спроби самогубства, чи ні. Герої Турянського в таких складних 

ситуаціях воліють залишатись людьми. 

Свої філософські думки про перемогу життя над смертю автор вклав в уста 

Добровського: «Коли у тьмі і хаосі, в якому ми мучимось, тліє іскра якої- небудь 

ідеї, то твоя огненна любов до життя й до його вищих цінностей переможе смерть». 

 Спробуймо з’ясувати, чи актуальні ці твердження автора сьогодні, чи 

можна щодо ідей твору О. Турянського провести певні паралелі із сучасним 

життям? 

Автор підводить нас до вічної істини: у будь-якій ситуації людина повинна 

намагатися залишатися людиною; війни не припустимі, вони несуть горе, 

жорстокість, тероризм, свідками якого ми досить часто є останнім часом. 

Воля людини до життя може зробити більше, ніж усе інше. Цінності, за які 

варто боротися, - це любов і повага близьких, це міцна і щаслива родина, це 

можливість бути вільною та незалежною особистістю, і ми є свідками того, як зараз 

наші сучасники намагаються вибороти ці цінності, причому мирним шляхом. 

Проте, ми також бачимо, що й досі не змогли подолати ті повторні та негативні 

явища, що отруювали життя людей – жадоба грошей, злість, зрада, амбіції 

можновладців, їх бажання бути володарями світу. 

Сьогоднішній урок мав ще одного, трохи незвичного, героя – скрипку. 

Скрипку, яку до останнього ніс Штранцінгер, яку не посміли забрати товариші, хоч 

дуже її потребували для вогню. Скрипку, чий голос тужив та плакав за невинно 

загиблими душами, і, водночас, возвеличував любов до життя, доброту, милосердя. 

Спів скрипки став символом людяності, духовності, що перемогли у цьому 

жорстокому двобої життя та смерті; символом мистецтва, що рятувало людей на 

війні й у прямому, й у переносному значенні: вояки брали з собою на війну томики 

Канта, Гете, Шиллера, які зцілювали їхні зранені душі та зігрівали на вогні їхні 

тіла. 

Отже, поема у прозі О. Турянського «Поза межами болю» має вселюдське, 

гуманістичне звучання. Цим «огненним словом» автор оспівав людину, її розум, 

силу, красу, оспівав її прагнення до життя, в якому все підпорядковується законам 



християнської моралі, де люди вміють залишатись людьми . На згадку спадають 

слова О. Генрі: «Треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю жорстокість 

світу, і це можливо». Пам’ятаймо ці слова, вчімося бути людьми. Не забуваймо 

ніколи про пересторогу, яку залишив Осип Турянський нам і майбутнім 

поколінням – цей вражаючий зоровий образ – шестеро товаришів, що залишились 

навіки на горі сидіти біля згаслого вогнища. 

3. Дайте відповіді на запитання(письмово): 

1. Твір має присвяту, яку…? 

2. Назвіть тих, хто йшов шляхом смерті? 

3. Що керувало вчинками цих людей на цьому шляху? 

4. Щоб передати весь жах ситуації, автор використовує образотворчі 

засоби. Які? 

5. Яку роль відіграє природа у творі? 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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