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Остапенко А. О.,

доктор педагогічних наук, професор,
Кубанський державний університет 

і Катеринодарська духовна семінарія (Росія)

ЧИ ПРОЙДЕНО ТОЧКУ НЕПОВЕРНЕННЯ?

Чи допускаєте ви, що за необхідності пожертвувати собою
хтось сьогодні виголосить фразу: "Якщо не повернуся, ува+
жайте мене … (потрібне впишіть – лібералом, комуністом, де+
мократом, регіоналом, бютівцем, патріотом)!"? Чому ви посмі+
хаєтесь? Не вірите в те, що це можливо? Я теж не вірю! І знає+
те, чому? Тому що самопожертва можлива тільки за наявності
вищих цінностей. А найвища цінність – це та, за яку можна й
варто віддати власне життя. Нас від таких цінностей відлучили
й відучили. Ні від кого почути "За Христа!", "За Батьківщину!",
"За віру!", "За правду!", "За вільну долю!"

Вищі цінності випали з виховної теорії й практики, їх вими+
ла каламутна хвиля ліберальної риторики про виховання праг+
матичних лідерів, у психології яких не може бути місця жер+
товності та подвигу. Та що там подвигу! Немає місця простій
турботі й простій продуктивній праці. Недостатньо виголоси+
ти "Країно, уперед!" Треба б ще показати, з якого боку цей са+
мий "перед". А якщо мрією цілого покоління проголосити ви+
ховання конкурентоспроможних лідерів, то неважко уявити,
до якого гіркого фіналу ми прийдемо з такими цілями. Уявіть:
одного "прекрасного" ранку всі навколо стали конкуренто+
спроможними лідерами. Уявили? Ну і як? Не знаю, як вам, а
мені моторошно…
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Розділ 4. 

ЕКОПРОФІЛАКТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ 
ОСВІТИ І ПСИХОЛОГО@ПЕДАГОГІЧНІ 
ПЕРСПЕКТИВИ ТРУДОВОЇ ШКОЛИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ МІСЬКОЇ 
ТА СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ



Зразком для прикладу перестали бути ті, хто здатний щось
робити заради інших або заради Вітчизни. Більшість (у тому
числі й школярів) стурбована створенням власного іміджу
(зовнішнього образу) і збиранням портфоліо, яке стало засо+
бом розпалювання марнославства в одних і заздрості в інших.
А оскільки імідж, як правило, нічим наповнити зсередини, він
заповнюється зовнішньої атрибутикою – кольором волосся,
татуюванням і пірсингом, екзотичним одягом із не менш екзо+
тичними написами та малюнками. Позитивна жертовна герої+
ка зникла з екранів та із сторінок. 

Фільми минулих років, де показані приклади трудового ге+
роїзму або простої людської самовіддачі, у старшого поколін+
ня викликають ностальгічний жаль за втраченим, молодими ж
сприймаються як безнадійна архаїка. Культ споживацтва й
споживання призвів до приголомшливої архаїзації відносин
між людьми, між дітьми та батьками. Абстрактна ідея свободи
й рівності знищила просту та зрозумілу звичку шанувати стар+
ших. Більшість підлітків "хоче стати мільйонером" або, на
крайній випадок, "останнім героєм". Прагматизм проголоше+
ний однією з вищих цінностей…

…Молодша донька запитала якось: "А старі фільми такі
добрі, тому що їх знімали ті, хто пережив війну?"

Невже точка неповернення пройдена? Невже реанімація
справжньої людяності в наших душах і душах наших дітей уже
неможлива без великої біди? Боюся, що так. Про занепад еко+
логії моралі та екології природи пристрасно пише й Федір
Моргун, особливо в книзі "Куди йдеш, Україно?". Як пояснити
те, що репортажі про нескінченні повені та пожежі, у яких по+
топали чи згорали цілі села, спокійно перемежовуються нес+
кінченним телевізійним карнавалом і зубоскальством? 

…А в цей час у якій+небудь глибинці, куди не дійшли "бла+
га" цивілізації у вигляді кабельного або супутникового телеба+
чення, немолода класна керівниця пише на дошці вічні слова:
"Бог", "любов", "доброта", "турбота". І її погляд, звернений до
неба, якимось дивним чином ще втримує весь подертий купол
світла й добра, який ще не до кінця розірвався й невідомо на
чому тримається…
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