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Нове НадходжеННя до архівНої сКарбНиці

Поповнення національного 
архівного фонду залишається од-
ним із найважливіших завдань, 
які стоять перед архівістами. здій-
снюється цей процес за рахунок 
передавання документів устано-
вами, організаціями і приватними 
особами, а також – так званого іні-
ціативного комплектування, коли 
ініціатором розшуку документів і 
передавання їх на постійне збері-
гання до архіву виступає сама ар-
хівна установа. 

2010 рік для центрального 
державного кінофотофоноархіву 
України імені Г. С. Пшеничного 
(далі – цДКффа України) від-
значився низкою цінних надбань. 
Серед них варто відзначити над-

ходження від продюсера української радіопрограми CHIN у м. оттава 
(Канада) ірени Белл. 21 серпня 2010 р. нею був переданий до архіву 
компакт-диск зі світлинами із сімейного архіву її батька – інженера 
ярослава зайшлого. 

Постать я. зайшлого, активного ініціатора і пропагандиста коо-
перативного руху на території західної України, довгий час була не-
відомою пересічним українцям. Лише у 1990-х роках його внесок у 
розвиток сільськогосподарського виробництва, підняття рівня самосві-
домості українського населення західноукраїнських земель у 1930-х рр. 
були належним чином оцінені.

Уродженець с. Химчин Косівського району івано-франківської об-
ласті я. зайшлий закінчив Коломийську гімназію та здобув фах агро-
нома у ягеллонському університеті (м. Краків, Польща). Усі сили і час 
він присвячував роботі в об’єднанні “Сільський господар”, організації 
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ярослав зайшлий.
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навчальних курсів та читанню лекцій для сільського населення. осно-
вним осередком навчального процесу стала школа у с. Коршів (Коло-
мийський район івано-франківської області), де відбувались заняття 
“Хліборобського Вишколу молоді”. фундатором школи був митро-
полит андрій Шептицький, який, викупивши землю і маєток, подару-
вав його приміщення товариству “Сільський господар”. згодом я. за-
йшлий став виконавчим директором товариства по західній Україні з 
центральною конторою у Львові. 

У 1939 р., після ліквідації товариства, його діяльність була пере-
ведена на територію засяння, Лемківщині, Підляшшя і Холмщини. 
я. зайшлий виконував обов’язки директора “Сільського господаря” у 
Кракові, до 1944 р. – директора централі Крайового товариства у Льво-
ві. історію та досвід діяльності товариства я. зайшлий виклав у низці 
публікацій, перебуваючи в еміграції у Канаді. 

Про різнобічність інтересів я. зайшлого свідчать його захоплення 
малярством, керамікою, фотографією. Він залишив по собі колекцію 
фотодокументів, що висвітлюють діяльність товариства “Сільський гос-
подар”, життя і побут жителів Коломийщини і Гуцульщини 1930- х рр. 

Серед переданих до архіву є світлини із сімейних архівів родин 
зайшлих та нагірних, фото самого ярослава зайшлого та його дружи-
ни ольги нагірної, їхньої дочки ірени. Серед документів – фотографії 

ярослав і ольга зайшлі.
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Коломия [1937 р.].

Сплавляння лісу. Карпати [1938–1939 рр.].
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Товариство “Сільський господар” у с. Коршів [1937 р.].

“Хліборобський Вишкіл молоді” при товаристві “Сільський господар”
у с. Балинці, 20 березня 1938 р.



інформація і рецензії240

періоду навчання у я. зайшлого у Кракові, на яких зображені українські 
студенти. 

низка фотографій містить інформацію про діяльність товариства 
“Сільський господар”, його гуртків у м. Чорткові (Тернопільська об-
ласть), с. Балинці, Коршів (Снятинський та Коломийській райони 
івано-франківської області) у 1930–1940-х рр. Тут подано також гру-
пові фото керівників та членів організації. на світлинах зафіксовано 
жанрові сцени з життя сільського населення, урочисті заходи та свята, 
церковні відправи, сплавляння лісу карпатськими річками, випас худо-
би тощо. 

окремо можна виділити цикл фотоетюдів, на яких зображено укра-
їнські села, карпатські краєвиди, види м. Коломия, відзняті під час по-
дорожей та роботи у сільських філіях товариства. автором більшої 
частини світлин, датованих 1930-ми рр. на території Коломиї є сам 
я. зайшлий. 

архів висловлює подяку пані ірені Белл за передані світлини, 
що мають історичну та етнографічну цінність. невдовзі до цДКффа 
України будуть надіслані оригінали документів у вигляді негативів, які 
стануть вагомим внеском до національного архівного фонду. 


