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Книга присвячена невдячній справі — аналізу і спросту
ванню наклепів. Але, як зауважив російський письменник 
Л. Андрєєв: “Коли б’ють по одній чесній особі — всі чесні особи по
винні відчувати і біль, і обурення, і муку пригнобленої людської 
гідності”. Праця належить до жанру монографічних (біографічних) 
психологічних розвідок, прикладами яких в історії психології слу
гують ідіографічні дослідження Н. Менчинської, В. Мухіної, В. Штер
на, Д. Ельконіна з тією відмінністю, що у вказаних психологів 
йшлося про власних дітей або онуків.

У цій книзі психолог пише про батька — селянського си
на, тричі пораненого ветерана Другої світової — Великої Вітчизня
ної війни, агронома, державного діяча, еколога, письменника, док
тора сільськогосподарських наук, академіка УААН, Героя Соціа
лістичної Праці — Федора Трохимовича Моргуна.

За своє довге і плідне життя він пережив багато нападок- 
шельмувань і особливо — за впровадження безплужної ґрунтоза
хисної технології землеробства в Казахстані й на Полтавщині. І ось 
тепер, у 2005 році, коли ця рятівна технологія загальновизнана і 
все ширше застосовується в усьому світі і в Україні, нову хвилю 
критиканства підняли редактори газет “Комуніст” і “Літературна 
Україна”.

Оскільки зміст “звинувачень” переважно повторюється, то 
першу частину книги складає вже відомий нарис автора “На за
хист батька”, а другу, нову — “Психохірургія наклепів” — психо
логічний аналіз останніх нападок. До книги включено думки ком
петентних у справі незалежних експертів: академіка-аграрія О. Соб- 
ка, письменників П. Загребельного, В. Женченка, філософа, акаде- 
міка-педагога І. Зязюна. Додаток складають вибрані місця з книг 
і список основних праць Ф. Моргуна, людини, найбільш причетної 
до теми, що розглядається.

Книга адресована аграріям, екологам, психологам і широ
кому колу читачів, які не плутають свободу слова із свавіллям на
клепників та їх поплічників-тиражувальників і готові активно бо
ротися за істину і добро.
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