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Відділення літературознавства,фольклористики та мистецтвознавства
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НАГЛЯДАЧ

Роботу виконав: 

Постой Владислав Віталійович,

учень 11 класу комунального закладу

«Боківський опорний заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради»



РОЗДІЛ 1

ЦІНА НЕПОКОРИ
Чоловік застиг перед скринькою та боязко м’яв у руках конверт. Дощ припустив рясніше, по дорозі пронеслася 

листівка – плакат із зображенням Великого Вождя і написом знизу: «Тільки Паторія! Тільки Перемога!» 

Шрайдер стояв, замислено дивився на гнаний вітром лист-плакат і думав. « Карле, ми можемо перемогти, 

просто треба почати боротися!» ̶ голос Гарольда змусив чоловіка скорчитись і щільніше закутатись у 

куфайку.

https://imrussia.org/ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/1763-totalitarianism-and-freedom-of-speech



РОЗДІЛ 2

ЗАСЛУЖЕНА НАГОРОДА

Вони всі разом прибули на вокзал до 
обіду. Це була велика монументальна 
будівля з малими прибудовами. На вході 
стояли декілька охоронців у чорній, як 
ніч, формі, їх чоботи були шкіряними, 
доходили майже до колін, всі мали 
кашкети з кокардами із зображенням двох 
схрещених молотів у лавровому вінку. 

http://litakcent.com/2014/03/24/ochikujuchy-na-totalitaryzm/
https://ua.depositphotos.com/vector-

images/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%89

%D0%B5%D0%BD%D1%96-



РОЗДІЛ 3

СУМЛІННЯ ПРОТИ ПАРТІЇ
Ваше ж завдання полягає в тому, що ви маєте видавати ворогів паторійського народу 
владі, якщо хтось порушує її директиви. 

https://steamcommunity.com/app/804320/allnews/?l=russian



Міністерство контрпропаганди видало нову директиву, згідно з якою 
забороняється слухати іноземну музику, зберігати вдома або поза ним 
будь-які носії іноземної музики, будь то касети, вінілові платівки…

https://sfi.ru/announcements/totalitarizm-prichiny-posledstviia-vozmozhnosti-preodoleniia.html



РОЗДІЛ 4

ОДИН ДЕНЬ ІЗ ЖИТТЯ НАГЛЯДАЧА

Але найбільший дохід становили шантажні листи. Якщо Карл помічав, що хтось із 

мешканців не виконував директиви, перед тим, як закласти, він їх шантажував. 

Звісно, анонімно. Так у Магди з’явилася шуба. 

https://rus.azattyq.org/a/prison_turkmenistan_women/9500258.html
https://ua.112.ua/suspilstvo/u-zhytomyrskii-oblasti-z-kolonii-vtekly-dvoie-zasudzhenykh-517950.html



РОЗДІЛ 5

СПРАВА № 4707
Відчинилися двері, чоловіка запхали в темну і холодну камеру. Бетон і 
залізо – це все, що оточувало в’язня № 4707.

http://www.i-sonnik.ru/k-chemu-snitsya-tyurma/



Офіцер закотив рукави й почав молотити в’язня, як грушу. При цьому він 
ще курив цигарку. Вже шосту. Потім, стомившись, дістав із рота 
недопалок і приклав його гарячим кінцем до грудей жертви. 

Зуби розкришилися миттєво, 

чоловік ледь не ковтнув їх уламки. 

Він захлинався кров’ю, все тіло 

було в опіках, порізах і синцях, 

воно стало червонішим за прапор, 

що висів на стіні в кімнаті.

https://rychkoff.livejournal.com/85820.html

https://zakarpattya.net.ua/News/158109-Za-vbyvstvo-supernyka-revnyvyi-

mukachivets-oderzhav-9-rokiv-tiurmy



Ворони поблизу в’язниці злетіли увись, каркаючи, вони немов 
відспівували бідного бунтівника – інтелігента. 

https://guns.allzip.org/topic/82/434160.html



Поки бореться хоч один, надія є!

https://xrest.ru/original/Ujke%2Cm-1056768/
https://3d-galleru.ru/3D/image/ruki-napravlenny-k-golubyu-i-vs-eto-obvedeno-

formoj-serdca-28664/



Дякую
за увагу. 


