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ЩО ХОТІЛА СКАЗАТИ КРІСТА МАКОЛІФФ? ДО 30-Ї РІЧНИЦІ 

КАТАСТРОФИ КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ «ЧЕЛЛЕНДЖЕР» 

Трагедія сталася 28 січня1996 року. Серед семи членів екіпажу 

«Челленджера», фахівцем з корисного навантаження перебувала 37-річна шкільна 

вчителька соціології з Конкорда – Кріста Маколіфф. Вона повинна була стати 

першим учителем, що звернувся до всіх учнів Землі з космічної орбіти. 

Енергійним прихильником космічного уроку був тогочасний президент США 

Р.Рейган. Натхнений перемогою у «холодній війні» з СРСР і перетворенням США 

у єдину супердержаву, він, у той же час, розумів, що система освіти в країні не 

відповідала новітнім вимогам , а тому потрібно було вжити негайних радикальних 

заходів. Символом цього мав стати перший політ вчителя в космос: адже, нація, 

яка не ризикує, не має майбутнього. 
Про що мала розповідати Кріста Маколіфф з борту корабля у своїх 15-

хвилинних уроках для американських школярів та студентів? Скоріш за все, про 

свою країну та джерела її могутності, якими впродовж історичного розвитку стали 

культура підприємництва, етика плюралізму та якість діяльності державних 

інститутів. Адже ними цікавляться, їх вивчають та запозичують у багатьох країнах 

світу. 

А може, прекрасна  панорама нашої голубої планети, яку не лише прикрашає 

схід-захід Сонця, але і крають гігантські атмосферні  блискавки-спрайти, змусила 

би її згадати при численні соціальні протиріччя у світі між людьми різних народів, 

релігій та рас. І тоді Кріста розповіла б про роль науки соціології у дослідженні та 

вирішенні цих протирічь, адже з космосу погляд на земне життя стає іншим  і по-

іншому сприймається розподіл суспільства на бідних і багатих, роль середнього 

класу, соціальні ролі та статуси, все що було й залишається актуальним завжди 

для  людей. 

Ми, на жаль, вже ніколи не дізнаємося, що саме хотіла сказати Кріста 

Маколіфф. Однак знаємо напевне, що її прагнення польоту  не буде забуте, як 

вічним буде прагнення людей до знань. А космічний урок все-таки відбувся: його 

провела через 21 рік дублер Крісти – астронавт Барбара Морган.  
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