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 Останнім часом у розвитку історичної науки відбулася помітна 

активізація в галузі біографічних досліджень. Тема ролі видатних 

особистостей  у державотворчих і політичних процесах завжди цікавила 

науковців. Тому в наш час активно розвиваються такі наукові дисципліни як 

біографістика та просопографія, які відтворюють особисте й часто унікальне 

у житті відомих і менш відомих історії постатей. 

 Минуле села Глодоси тісно переплітається з життєписом їх уродженця 

Василя Недайкаші, який, судячи з прізвища, мав глибоке козацьке коріння. 

 Василь Недайкаша – це сотник армії УНР, повстанський отаман, 

політичний діяч еміграції, громадський та культурний діяч, вільний козак, 

просвітянин, педагог, розвідник. Свої політичні погляди В. Недайкаша часто 

висвітлював у своїх статтях, які, надіявся, колись дійдуть в Україну. Це, 

зокрема: «Антисовіцька пропаганда» та «Схід чи Захід». 

 Сьогодні, відкриваючи нові імена в українській історії, ми 

усвідомлюємо, що «нашого цвіту – по всьому світу». В усіх куточках Землі 

живуть українці – загнані лихою годиною, відірвані від рідного берега, проте 
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талановиті і неординарні. Та куди б не загнала їх доля, їхні серця 

невидимими нитями пов’язані з Україною, з рідним краєм. Донести їхні 

думки, які повертаються із забуття – наш обов’язок. Ось чому це 

дослідження є актуальним.  

 Мета роботи: описати біографію політичного діяча ХХ століття 

Василя Недайкаші та  розкрити зміст його епістолярних творів та політичних 

статей. 

 Перед початком роботи ми поставили перед собою такі завдання: 

 прочитати книгу А. Ковирьова «Василь Недайкаша»; 

 опрацювати машинописну версію історико-документальної епопеї 

«Дума про Недайкашів і Сумських» Василя Васильчука та матеріали, надані 

М. Паскарем; 

 у хронологічній послідовності описати біографію політичного діяча; 

 прочитати листи В. Недайкаші та його політичні статті «Антисовіцька 

пропаганда» та «Схід чи Захід». 

 Теоретико-методологічну основу роботи становлять наукові праці І.Б. 

Матяша, І.В. Старовойтенко, В.І. Попика, С.М. Ляшка, І.І. Колесника, Е.Ю. 

Соловйова, В.П. Кононенка, Д.В. Стуса, а також книги краєзнавця 

Новоукраїнщини А. Ковирьова: «Василь Недайкаша», «Фотій Мелешко: 

революціонер, повстанський отаман, письменник»; Б.Г. Лавріненка 

«Сторінки з історії села Глодоси» та ін. 

 Об’єкт дослідження: забуті імена історії України. 

 Предмет дослідження: життя і діяльність політичного діяча В. 

Недайкаші. 

 Теоретичне значення. Результати дослідження сприятимуть 

подальшому вивченню й глибшому розумінню діяльності революційного 

діяча-земляка, його світоглядної позиції та політичних переконань. 

 Практичне значення роботи пов′язане з можливостями застосування 

матеріалів дослідження на уроках історії, в краєзнавчій роботі, а також 

популяризації широкому загалу.  
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 У нових історичних обставинах постала необхідність переоцінити деякі 

події та детально дослідити окремі постаті в них. Саме цими питаннями 

займається історична біографістика, яка через особистість доповнює саму 

історичну науку і входить до складу історіографії. 

 Сьогодення ставить нові вимоги до історії. Учені роблять спроби 

дослідити діяльність особистості в контексті певного періоду історії, в якій 

вона жила. Сучасна наука вимагає нового бачення минулого, у якому йдеться 

про «внутрішню історію» суб`єктів, тобто про «людську» історію, яка 

досліджує внутрішній світ особистості, емоції, навіть психологічні 

особливості людини. 

 Віце-президент Українського біографічного товариства, історик та 

бібліограф В.І. Попик надає великого значення сааме біографічному знанню, 

яке є не тільки однією з галузей гуманітарної науки, а й важливим аспектом 

суспільно-політичного, інтелектуального та духовного життя. Досягнення 

національної біографіки великою мірою впливають на формування 

громадянської та національної свідомості українців, життєвих переконань, 

моральних цінностей [13, с.8]. 

 У наш час відчувається велике зацікавлення народу своєю 

минувшиною. Особливо це стосується досліджень історії в особах, зокрема 

відомих постатей ХІХ століття, їхньої творчої спадщини. Висвітлення їхньої 

діяльності має велике значення і є актуальним. 

 Питання теорії та методики аналізу біографії як історичного джерела 

досліджено недостатньо. Вагомим внеском у розвиток біографістики є 

монографія «Біографістика як галузь історичної науки: історіографія та 

методологія» професора В. Чишка [13]. На думку вченого, біографічні 

дослідження є дуже важливим напрямом в історичній науці, особливо в час 

розбудови України. В. Чишко розглядає біографію як історико-літературний 

жанр, а біографістику – як історико-біографічний напрям [13, с. 198].  
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 Цій темі присвятили свої наукові праці І.Б. Матяш, І.В. Старовойтенко, 

В.І. Попик, С.М. Ляшко, І.І. Колесник, Е.Ю. Соловйова, В.П. Кононенко, 

Д.В. Стус  та інші. 

 Дослідивши їх учення, ми дійшли такої думки: біографістика – це 

наукова дисципліна, яка вивчає теорію, методику, методологію, 

історіографію, практику та термінологію історико-біографічних досліджень, 

джерела та різні види біографічної продукції. 

 Історія не може бути відокремленою від людей, які брали 

безпосередню участь у певних подіях. Тому важливе завдання біографістики 

– показати через конкретну особистість соціальну дійсність.  

 В умовах актуалізації історичних досліджень персонологічного 

характеру одне з провідних і відповідальних завдань відводиться 

просопографічним студіям, дані яких відтворюють особисте й часто 

унікальне у житті відомих і менш відомих історії постатей. Просопографія як 

галузь спеціальних історичних дисциплін відроджує соціально-психологічні 

портрети відомих особистостей з відображенням їхніх світоглядів, рефлексій, 

світосприйняття і проявів національної ментальності, родинних зв’язків та 

стосунків, психологічних і фізичних станів. Значні пласти подібної 

інформації відклалися у джерелах особового походження, зокрема 

епістолярних джерелах. 

 Василь Недайкаша – це сотник армії УНР, повстанський отаман, 

політичний діяч еміграції, громадський та культурний діяч, вільний козак, 

просвітянин, педагог, розвідник. 

 Народився Василь Недайкаша 22 березня 1896 року в містечку Глодоси 

Єлисаветградського повіту на Херсонщині (тепер це Кіровоградщина). У 

своєму листі до рідних у 1970 році Василь, пригадуючи своє дитинство, 

писав: «Взагалі приємно згадати старе… у нас получалось, що бабця та 

батько більш ніби опікувались нами, як мати. Обоє мали характер, що нас 

навіть рідко коли сварили. Мати, коли втручалась до нас, то це аби висварити 

за збитки. Отже, симпатії були більші до батька та бабці». Але пізніше він 
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переосмислив своє ставлення до матері. В іншому листі до рідних 

глодоський революціонер пригадує про смішні події, які трапилися з ним: 

«Мені, певно, було років шість, але я вже був досить сильний вірвитель, як 

казала мати. В той час у нас була гарна кобилка, … з якою у мене були дуже 

великі приятельські стосунки… Вона дозволяла сідати на неї… Раз ми 

бавились з нею і вона, певно, думала, що і моя шкура на обличчі така сама 

міцна, як і у коней, хотіла мене «почухать» і зробила добрий знак, за який 

мене сварили і я з ним носився неділь дві» [2]. 

 1905 року хлопець закінчив Глодоську двокласну школу, але навчання 

не перервав. У цей час він займається самоосвітою та під керуванням 

місцевого вчителя знайомиться з творами українських і російських 

письменників. 

 1912-1915 роки – це період, коли В. Недайкаша навчався в 

Олександрійській учительській семінарії, що на Херсонщині. Юнак був 

учасником гуртка української молоді, котрий працював у ті роки досить 

енергійно. 

 Після закінчення семінарії в 1915 році 20-літнього вчителя 

мобілізували в російську армію. Курс військової підготовки майбутній воїн 

пройшов у Віленському військовому училищі, що розміщувалося в Полтаві, і 

діставши звання прапорщика, вирушив на фронт. Служив у 106-ому 

Уфимському піхотному полку протягом 27 місяців, до початку листопада 

1917 року. Тут дістав і поранення. В російській армії дослужився до рангу 

поручника.  

 Згодом був українізований 31-й корпус, куди він перевівся за власним 

бажанням. Ця служба тривала лише місяць. А в країні був політичний хаос і 

деградація російського війська.  

 У цей час у Глодосах відбулося чимало змін: там з’являлося багато 

українських організацій та установ. В. Недайкаша пішов працювати в 

місцевий осередок Вільного козацтва, згодом очолив цю організацію. 

Молодий чоловік став учителювати в щойно відкритій 1-й Глодоській 
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гімназії. Старшокласники та більшість викладачів були патріотично й 

національно спрямовані. Згодом вони поповнили загони Вільного козацтва, а 

пізніше очолили повстанську боротьбу українських селян проти радянської 

влади [2]. 

 У серпні 1918 року молодий педагог став студентом Миколаївського 

вчительського інституту. Наприкінці грудня  він брав участь у повстанні 

проти гетьмана Павла Скоропадського. Більшовики переслідували 

революціонера. У березні 1919 року вони захопили Миколаїв. В. Недайкаша 

перервав навчання в інституті і повернувся до Глодос. 

 Там сформувався повстанський загін, з котрим у червні 1919 року 

приєднався до революційно-анархістського війська Нестора Махна. На 

початку вересня перейшов до дієвої армії УНР, де обіймав посаду командира 

кулеметної сотні 14-го полку низових запорожців 5-ї Селянської дивізії, яку 

було сформовано переважно з глодосян. Кістяк дивізії становила 

кількатисячна повстанська група на чолі з отаманом Юрієм Тютюнником. 

Під його командуванням глодосяни одразу ж пройшли випробування в боях 

із білогвардійським корпусом генерала Якова Слащова. 

 6 жовтня 1919 року в селі Вищому Ольчедаєві на Поділлі Юрій 

Тютюнник наказав поручику Недайкаші організувати в денікінському тилу 

на Херсонщині активну партизанську діяльність. У рейд поручик вирушив 

разом із загоном отамана Андрія Гулого-Гуленка. 24 жовтня в селі Писарівці 

їхні шляхи розійшлися. Василь пішов до рідних Глодос, де захворів на тиф. 

Тому наказ Тютюнника вдалося виконати лише за два місяці. У 1919 році з 

глодосян він організував повстанський загін кількістю понад 500 вояків, який 

2 січня 1920 року під його керівництвом розгромив 42-1 Якутський піхотний 

полк денікінців. Сталося це в селі Фурманівка. 

 А в полі під Красносілками було знищено майже дві сотні ворожих 

кіннотників. У лютому 1920 року, коли до Глодос підійшли підрозділи дієвої 

армії УНР, які брали участь у 1-му Зимовому поході, він став командиром 

куреня Низових Запорожців, з яким і вийшов в кінці 1920 року на 



 
 

 7 

скитальщину в ранзі сотника. Згодом цей загін було перейменовано на 

курінь. Недайкаша командував ним упродовж 1920-1922 років. Певний час 

воювали глодосяни як повстанці-партизани.  У 1926 році було вбито Симона 

Петлюру. Відбулася структурна реорганізація уряду і пожвавлення роботи. 

Першорядна увага у цей період приділялася роботі спецслужби Військового 

відомства Державного Центру УНР – ІІ секції Генштабу.    

 На початку 1927 року Недайкаша нелегально переходить радянсько- 

польський кордон. Його призначають керівником першого розвідувального 

сектора ІІ секції Генштабу Військового міністерства Державного центру УНР 

в екзилі. 

  Після поразки визвольних змагань глодоський революціонер потрапив 

до табору військових у Польщі. Там у чужій країні колишні воїни УНР були 

не тільки чужими, а й не бажаними. Вони шукали для себе шляхи виживання. 

Працювали дуже важко за низьку платню. Василь у цей час багато займався 

самоосвітою, що йому пригодилося в майбутньому.  

 У 1930 році група політиків-емігрантів оцінила ситуацію в Україні і 

зрозуміла, що сподіватися на революцію у найближчі десятиліття не варто. 

Вони продовжували вивчати радянське життя, але швидко зрозуміли, що 

«живий контакт з Україною був фактично відсутнім».   

 До Франції В. Недайкаша приїхав у 1933 році в департамент Дордонь. 

Тут можна було легко завести власне господарство. Тому В. Недайкаша з 

братом Порфиром узяв в оренду 30 гектарів землі в Дордоні, що  за 50 

кілометрів від Бордо. Землі були глинисті та мокрі. Брати завели 

господарство – кролів, курей, качок – і так вижили й досягли матеріальних 

статків.  У 1937 році переїхав до Ля Постоле (департамент Йони), де зі своїм 

братом хорунжим Порфиром і родиною Панасів розпочав господарювання на 

фермі. 

 В. Недайкаша почав використовувати в землеробстві добрива і як 

результат, одержав утричі більші врожаї, ніж у сусідів. Жила родина 

Недайкашів матеріально стабільно. Мали добрі стосунки з французами.  
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 Усе тут подобалося В. Недайкаші, але він не переставав сумувати за 

рідною землею, за Глодосами, за людьми, яких змушений був залишити. 

Помер В. Недайкаша 18 квітня 1972 року від тяжкої хвороби [2].  

 У родині Недайкашів у с. Глодоси за радянських часів боялися навіть 

згадувати ім’я свого родича – борця за вільну Україну Василя Денисовича  

Недайкашу. Згадували, як слідкували за його матір’ю, за листуванням. 

 Василь Недайкаша – нащадок низових козаків. Був мобілізований до 

Російської імператорської армії, пізніше – приєднався до загонів Нестора 

Махна, згодом перейшов до загону отамана Юрка Тютюнника армії УНР, а 

потім став агентом Української Народної Республіки, а за деякими даними, 

Організації Українських Націоналістів. Майстерності розвідника Недайкаша 

вчився на власному досвіді. 

 Після остаточної окупації України російськими більшовиками, уряд 

УНР продовжив свою діяльність за кордоном. Саме там Недайкаша очолював 

один із відділів розвідувального відомства Державного Центру Української 

Народної Республіки на території Радянської України. Він зумів влаштувати 

просто під носом окупанта розгалужену розвідувальну мережу, попри 

тотальну шпигуноманію в СРСР, В. Недайкаші вдалося завербувати понад 

300 агентів на території УРСР. 

 Перед Недайкашею і його підлеглими поставили дуже складні і 

серйозні завдання, зокрема: інформувати Уряд УНР про політичне, 

економічне та військове становище в Україні, поширювати серед українців 

антибільшовистські настрої, пропагувати ідею українського відродження для 

мобілізації у разі революції. Але через взаємні підозри у розвідувальному 

відомстві у 1933 році В. Недайкашу зняли з посади. 

 НКВС сприйняло це як слушну нагоду для його вербування. За 

співпрацю В. Недайкаша попросив чималу суму (2,5 тис. доларів). За ці 

гроші він пообіцяв розкрити структуру розвідки УНР в Україні, здати 

українсько-польську агентуру, розповісти про взаємовідносини уряду УНР та 

поляків, надати детальні характеристики керівного складу УНР. 
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 Недайкаша, який отримав оперативний псевдонім «Жук», написав звіт 

на 40 сторінок із загальнодоступною інформацією. Коли Москва йому 

пригрозила, то нарікав на погану пам'ять. Тривалий час йому вдавалося 

дурити радянську розвідку. Врешті там дійшли висновку, що Недайкаша – 

подвійний агент [2]. 

 Усе своє життя Василь Недайкаша мріяв про те, щоб його думки 

почули в Україні. Тому про це він подбав значно раніше: коли писав листи, 

то друкував їх на друкарській машинці, а копії залишав. Цим листам 

судилося пролежати  в шухляді майже півстоліття, щоб дочекатися слушного 

часу і повернутися в рідний край. Листи та інші матеріали про життя В. 

Недайкаші вислала в Україну його хрещениця, або як він її називав «названа 

дочка» Оксана Окіс (Онищук) після його смерті.  

 Батьки Оксани родом із Західної України. У 1931 році вони переїхали 

до Франції. Мама і її брат Ярослав працювали по фермах у господарів. Так 

вони й познайомилися з братами Недайкашами - Порфирієм і Василем. 

Згодом родина Онищуків подружилася з Недайкашами і в 1937 році 

вирішили об’єднати зусилля і разом господарювати. Вони знайшли у Ла 

Постоле дві ферми і там разом працювали вручну. Невдовзі придбали коня. 

Спочатку жили бідно. Будинку не було. В однім із приміщень ферми в 

холодній кімнаті 10 грудня 1937 року народилася Оксана. Василь Недайкаша 

став її хрещеним батьком. Він не мав своїх дітей, тому любив свою названу 

доньку, опікувався її дітьми, а на схилі літ переписав свою частку 

господарства на неї.  Інакше все його майно перейшло б у власність Франції. 

А рідним на Україну в той час не дісталося б нічого.  

 Родина Оксани опікувалася Недайкашами як рідними до останніх днів 

їхнього життя. А після смерті знайшла родичів у Глодосах – родину Миколи 

Паскаря, якому й переслала те, що залишилося від колишнього розвідника - 

патріота Василя Недайкаші. Частину матеріалів після смерті Василя Порфир 

віддав племіннику Юрію - сину Петра Недайкаші, який проживав в іншому 

місці у Франції. Оксана багато чула розповідей від Василя про рідні йому 
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Глодоси, про людей. У 2012 році вона була мером в Ла Постоле. Вона 

постійно цікавиться подіями в Україні, має тут знайомих [12]. 

 Про В. Недайкашу можна знайти біографічні матеріали, та жоден із них 

не відбиває достовірно його погляди в такій мірі, як оригінали листів до Ф. 

Мелешка, до рідних, знайомих. Ці епістолярні «творіння» більш ніж за 

півстоліття дійшли до нас. У них погляди глодоського революціонера на різні 

аспекти життя. Але ключовим мотивом усієї епістолярної спадщини 

глодоського політика є високий патріотизм, непідробна любов до рідної 

землі, віра в справедливість своїх ідей. 

 У листі від 30 червня 1954 року до Ф. Мелешка В. Недайкаша пише про 

те, що коли проаналізувати історію, то виходить, що українці можуть 

працювати тільки стихійно. Він визнає, що «ми не здібні до праці упертої та 

на довгу мету». 

 В. Недайкаша розумів, що в еміграції не можна боротися за 

самостійність України так, як це можна робити в Україні. Він указує на 

помилки: «Нещасні ми та нещасна наша Україна. Тепер я розумію деякі 

вірші Шевченка, як він бідний відчував оті браки, якими нас наділила 

природа». 

 У цьому листі В. Недайкаша визнає недієздатність еміграції. Але він 

пише: «В Україну я все ж таки вірю. Безперечно, пройде ще довгий час. 

Можливо, ще не одне покоління буде стихійно здобувати свою державність, 

але нарешті нещастя їх научить думати інакше, як думали їх попередники». У 

цьому листі автор висловлює свою думку щодо виховання дітей емігрантів, 

яким є всі можливості здобути гарну освіту, але вони «розпливаються в 

новому морі і перемішаються з ним». Треба готувати дітей до практичного 

майбутнього в Україні, зацікавлювати їх цією державою. Але цього ніхто не 

робить. І це, на думку політика-емігранта, - найбільша помилка. 

 У листі від 02 червня 1958 року до Ф. Мелешка він вказує на те, що 

головне для політиків-емігрантів – це не ідеологічна боротьба, а «правдивий 

шлях боротьби за державність», на який стало більшість їхніх соратників: 
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«Це наша глодоська вищість над іншими. Коли б тоді всі наші партійні 

зробили те саме, то ми б мали Українську державу», – так писав глодоський 

демократ. Він засуджує «купання “в теоріях” емігрантських» і намагається 

переконати, що тільки «реальності є базою всякого державного життя». Тут 

же В. Недайкаша наголошує, що для існування держави необхідна 

адміністрація, але вона має бути сформована з українців, а не з чужинців: 

«Коли адміністрація є в чужих руках, можеш мати тисячі теорій і ще більше 

мрій, але держави мати не будеш». Автор листа підкреслює, що  еміграція 

здатна тільки на ідеологічну боротьбу. Щоб досягти незалежності в Україні, 

треба «повалити Російську державу в першу чергу»,  і це можна робити 

тільки в Україні. В еміграції можна займатися лише пропагандою, але це 

України не побудує. 

 В. Недайкаша звертає увагу на уроки минулого, до якого варто було б 

прислухатися. Він згадує українського гетьмана Мазепу, який «також робив 

багато речей для Петра І, бо не міг його власноручно знищити, а Росія Петра 

нищити не хотіла, як Росія не хотіла нищити Сталіна». Усе це так тому, що 

період Мазепівщини «брали тільки з боку ідеологічного», а не звертали уваги 

на його державну діяльність [6]. 

 В. Недайкаша завжди вірив у наш народ, який наділений «великими 

інтелектуальними і моральними якостями». Про це він зазначає у листі до 

рідних – Петра та Франі від 14.12.1968 року. 

 Тематика листів В. Недайкаші різноманітна. У них він написав про свої 

прогнози майбутнього життя в Україні і в світі. Часто це були необгрунтовані 

твердження та висновки, проте деякі з його передбачень збулися. Наприклад, 

розпад Радянського Союзу, утворення Євросоюзу, здобуття Україною 

незалежності [6, с. 8]. 

 Далеко від України його цікавило все, що відбувається в ній. Він 

розумів, що зробити щось вагоме для рідного краю він уже не зможе, але 

головне й не нашкодити. 
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 У статі «Антисовіцька пропаганда» В. Недайкаша розкриває свої 

погляди на боротьбу «підбитих народів проти окупанта». Він вважає, що є 

два способи боротьби: революційна боротьба (включно до збройної) та 

«опанування економічного життя на своїй території та адміністративного 

апарату». 

 Українська історія, як зазначає В. Недайкаша, часто обирала перший 

спосіб, але великого успіху від того не мала. Другим способом боролися чехи 

в Австрії і вони найшвидше утворили свою державу. Економіка була в їхніх 

руках, і до цього вони були цілком підготовлені в теорії і в практиці. На 

думку В. Недайкаші, коли б в Україні перед революцією були готові 

«адміністратори, то держава вже давно була б самостійною». На Україні 

можна обійтися без революції, зазначав революційний діяч, а от у Росії її 

треба викликати. Він виділяв такі види пропаганди: збройна боротьба, яка 

несе розруху, матеріальні  і моральні збитки та пропаганда, яка творить 

епохи, тобто мирне врегулювання подій. 

 Найбільші надії колишній розвідник покладав на пропаганду 

гуманітарності та справедливості, хоч не дуже надіявся на успіх, бо 

гуманітарні гасла впливають на маси тільки тоді, коли вони корисні для неї. 

Тому українську справедливість «накинути москалеві» можна шляхом 

збройної боротьби. 

 У своїй статті колишній розвідник указує на головні завдання 

політиків-емігрантів: «перестати бути Державою на еміграції». Автор 

визначив основні напрямки роботи уряду УНР, у якому він хотів бачити ту 

силу, яка об’єднує Україну та еміграційний уряд. В. Недайкаша наголошує на 

тому, що, на жаль, це зробити неможливо, бо вони мають різні ідеології, різні 

амбіції. 

 Найбільші надії колишній розвідник покладав на пропаганду 

гуманітарності та справедливості, хоч не дуже надіявся на успіх.  

 У статті «Схід чи Захід» В. Недайкаша продовжує думку про те, як 

зробити державу «потужною». Насамперед, це має бути поставлена мета, 
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«яка б відповідала інтересам держави»; слід враховувати реальний стан 

справ, дійсність, «яка існує на наших землях», психологію мас, їх настрої, 

«аби втягти цю масу до державного будівництва». Це ті три головні точки, 

від яких, на думку автора, треба виходити, коли мають створювати державу. 

Мета та завдання тісно пов’язані між собою. Метою емігрантського уряду 

було створити «Самостійну Державу». 

 Революційний діяч зазначає, що в українських політичних колах,  

особливо серед еміграції, панує думка, що українську політику необхідно 

пов’язувати з політикою Заходу.  

 В. Недайкаша зауважує, що цього робити не можна, адже в кожної 

країни має бути свій шлях розвитку: «Різнобіжні державні інтереси були і 

будуть до часу, поки буде існувати світ». Він намагається знайти відповідь на 

питання: чи справді Україна завжди «стреміла до Заходу?».  Політик 

приходить до висновку: «Ми не є західники. … духу Заходу ми не знаємо». 

 Дев’ятнадцяте століття та початок двадцятого принесли в світ нові течії 

гуманізму, братерства, рівності, що ведуть нібито до соціальної 

справедливості. Ці ідеї, на думку автора, «придавили нашу інтелігенцію», а 

сліпа віра в гасла та ці ідеї «відірвала нашу інтелігенцію від нашого народу 

та від самих себе». Засліплення Заходом витворило переконання, що тільки 

Захід принесе світові соціальне та національне визволення. У 1917-1920 

роках уряд УНР надіявся на Антанту, та не могли і після того винайти ті 

методи праці, які б відповідали українському духу. Це призвело до страшних 

наслідків 1940-1945 років. 

 В. Недайкаша наголошує, що «Захід економічні закони ставить вище 

партійних доктрин», він (Захід) витворив таку організацію праці, яка 

збільшила її продуктивність. А ми – українці – нерішучі, без примусу не 

беремося за справу, ми хочемо, щоб «матеріальне витворилось саме, або воно 

упало з неба, або його нам хтось приніс», а кожний «наш філософ» 

переконаний, що він найцінніший. А Захід цінує людей чину. 
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 В. Недайкаша вказує на досить суттєву ознаку українського 

менталітету: «У нас все більш у мріях, як в дійсному житті» (машинопис, 

с.3). А для Заходу думка, яка не має практичного втілення – мертва і 

безкорисна. Українці ж завжди намагаються проблеми «розрішать» на 

словах. Для Заходу розум – це престижно, для нас – це гальма у здобутті 

кар’єрного росту. У Сполучених Штатах той, хто багато працює, обов’язково 

має матеріальні цінності, ми ж дивимося на це з осудом, що нібито вони 

добробут підносять так високо, що його вистачає на допомогу цілому світу, а 

ми з своїм «примітивним думанням» тільки мріємо потрапити до них, хоч 

«простим звичайним робітником».  

 Політичний діяч наголошував, що українці й досі не розуміють, що 

тільки ці «властивості дали змогу Заходові випередити нас», ми ще й 

сьогодні думаємо, що Захід був у ліпших географічних та економічних 

умовах, як ми». Але це не відповідає дійсності, бо багатшого краю, як 

Україна, немає. Сполучені Штати надають перевагу не гаслам, а реальній 

праці, яка приносить користь. У них «вільні професії, самостійна незалежна 

праця», що приваблює освічених людей, а в нас виникає страх перед власним 

бізнесом, бо для нас він «небезпечне опудало… за яке братись ми не маємо 

охоти».  

 В. Недайкаша наводить приклади того, що на Заході знайшлися такі 

організатори економічного та індустріального поступу, як французький Рено, 

американський Форд, німецький Круп. Усі вони розпочинали свою справу із 

малого. За тисячі кілометрів діставали сировину. А в нас усе поруч, проте 

бажаючих працювати немає, бо ми «витворили духовні успособлення, які 

убивають живчик до самоудосконалення, до творчої праці…» Наші інженери 

їдуть і шукають роботи десь на Заході. Приватна особа на Заході творила 

акціонерні товариства і під власним  керівництвом розбудовувала свій і 

навіть чужі краї.  

 З приростом населення добробут у нас зменшувався. Українці 

вирішували цю проблему просто: емігрували в Сибір, в холодні пустелі 
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Канади, в Бразилію, Уругвай та ін., там розбудовували поселення, але 

безпосереднього відношення до «економічного розросту» не мали. Вони 

боялися відповідальності. «Ми не можемо використати того, чим нас так 

щедро наділила природа». І як би ми не оспівували наші багатства, світ нам 

не повірить, доки не переконається в економічному зростанні нашої держави. 

На Заході ми вихваляємося своїми природними багатствами, а ради їм дати 

не можемо. Коли почали розбудовувати промисловість України, то це були 

«або Захід, або навіть Москалі». 

 Нашу відсталість ми часто пояснюємо нібито колоніальною політикою 

царського режиму. Насправді, «розвиток нашого краю був на мертвій точці, 

бо не було кому розпочати цей розвиток, бо наша українська еліта 

національне визволення та підвищення добробуту бачила виключно в 

соціальній революції…» Цілком протилежне було в чехів. Вони були в одних 

умовах з нами, проте здобули свою самостійність, так як були до неї готові. 

Політик указує на те, що «Совіти» укріплюють свої позиції, і роблять це, 

обдираючи Україну. І поки буде суверенна держава, то не буде багатств. Це 

сором, коли змушені будемо запрошувати когось розбудовувати наш край. 

Автор не побоявся понизити духовну вартість українців, бо ж думав про 

майбутнє. 

 Здавна релігії Заходу та Сходу різнилися. Для церкви Заходу 

християнська мораль - це засіб панування над масами. Наше духовенство 

ніколи не допомагало в державно-національному житті, а церква – це 

організм, відірваний від землі. Тому «Перун мав більшу пошану серед нас, як 

справедливий Бог». 

 Релігія завжди відігравала величезну роль. У кожній істоті є 

інстиктивне стремління до віри. Коли якийсь безбожник каже, що не вірить у 

Бога, то це тільки тому, що він перестав вірити в того Бога, якого йому 

проповідувало християнство. Бога треба шукати в своєму народові. Народи, 

які плекають культ власного Бога, мають велику віру в нього. Це жиди, 

англійці. Свій національний Бог – це не означає мати своє українське 
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духовенство та українську мову в службі Божій. Свій Бог – це далеко глибше. 

[11]. 

 Визнання діяльності В. Недайкаші прийшло тільки в незалежній 

Україні, до того його вважали зрадником, ворогом народу. Сьогодні  він має 

право зайняти своє місце в історії України. 

 Українці вшанували пам`ять про нашого земляка, назвавши вулицю на 

його честь у місті Первомайськ Миколаївської області.  
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The article attempts to describe the biography of the politician Vasyl Nedaykasha 

and to convey his thoughts and views to the general public. 
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