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Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny, Praha 2006, s. 13-23 

Úvodem 
 
Od počátku 90. let minulého století se Slovanská knihovna 

v Praze systematicky věnuje bádání v tematice činnosti ruské, 
ukrajinské a běloruské emigrace jak na území meziválečné 
Československé republiky, tak i v celé Evropě. Snaží se zlepšit 
dostupnost a informovanost o svých rozsáhlých sbírkách knih a 
periodik s emigrantskou tematikou. Zpracovává dokumenty 
z fondu speciálních sbírek, které se vztahují k problematice 
emigrace, a zpřístupňuje informace o těchto sbírkách. Kromě toho 
Slovanská knihovna (často ve spolupráci s dalšími českými i 
zahraničními institucemi) vydala několik odborných tematických 
studií či bibliografických prací. 

Za uplynulých 16 let se v prostorách Klementina, kde Slo-
vanská knihovna sídlí, uskutečnil bezpočet odborných akcí 
týkajících se nejrozmanitějších témat spojených s emigrací – od 
rozsáhlých, několikadenních mezinárodních konferencí až po 
drobná několikahodinová kolokvia a prezentace knih. První 
velkou akcí tohoto typu, na níž se organizačně podílela Slovanská 
knihovna, byla rozsahem dosud nepřekonaná konference Ruská, 
ukrajinská a běloruská emigrace mezi světovými válkami 
v Československu konaná v roce 1995. Její průběh dokumentuje 
dvousvazkový sborník příspěvků. Na ni navázaly již konkrétněji 
zaměřené akce, které se zabývaly například problematikou 
Ukrajinské svobodné univerzity (v roce 1996), odkazem činnosti 
a životními osudy Dmytra Čyževského (2002), Mariny 
Cvetajevové (2002) nebo aktivitami Ukrajinského studia 
výtvarných umění (2003). Všechny tyto akce byly doprovozeny 
vydáním sborníku přednesených příspěvků.  

Sborník, který právě otevíráte, představuje logické pokračo-
vání všech výše naznačených snah a aktivit Slovanské knihovny. 
Kniha je souborem příspěvků přednesených v rámci mezinárodní 
konference Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze. 
Ztráty a nálezy konané v říjnu 2005 v Praze. Za účasti takřka 
třiceti badatelů z Čech, Slovenska, Ukrajiny, Německa a 
Spojených států amerických byla podrobně analyzována činnost, 
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personální složení, sbírkotvorné aktivity a osudy sbírek této 
největší ukrajinské emigrantské organizace v meziválečném 
Československu. Konferenci doprovázely dvě tematické výstavy. 
První z nich byla rozsáhlá výstava Muzeum osvobozeneckého boje 
Ukrajiny v Praze. Ztráty a nálezy, kterou připravila externí 
spolupracovnice Slovanské knihovny Oksana Pelenska za 
spolupráce Národního archivu České republiky a Státního 
okresního archivu Nymburk – Lysá nad Labem. Druhou 
doprovodnou výstavu Ukrajinská literární emigrace 
v meziválečném Československu připravila Alena Morávková. 

V rámci akce byly představeny tři tematické publikace. 
První z nich byla kniha americké badatelky Patricie Kennedy 
Grimsted „Praz'ki archivy“ u Kyjevi ta Moskvi: povojenni 
rozšuky i vyvezennja emihracijnoji archivnoji Ukrajiniky, která 
zmapovala přesun archivních materiálů muzea po jeho zrušení a 
jejich osudy v ruských a ukrajinských archivech. Druhou knihou 
byla studie slovenského historika a etnologa Mikuláše Mušinky 
Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze a osudy jeho 
fondů = Muzej vyzvol'noji borot'by Ukrajiny v Prazi ta dolja joho 
fondiv, kterou vydala v české i ukrajinské mutaci Ukrajinská ini-
ciativa v České republice. Svou knihu nazvanou Ukrajins'kyj 
portret na tli Prahy: ukrajins'ke mystec'ke seredovyšče 
v mižvojennij Čecho-Slovaččyni představila rovněž Oksana 
Pelenska. Ta ve své práci vydané Slovanskou knihovnou a 
společností Naukove tovarystvo im. Ševčenka v New Yorku 
mapuje umělecké aktivity ukrajinské emigrantské diaspory 
v meziválečném Československu. Především však formou 
podrobného katalogu představuje nedávno nalezenou a 
katalogizovanou rozsáhlou kolekci uměleckých prací 
ukrajinských emigrantů. Tato sbírka pochází původně právě 
z Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny, po druhé světové válce 
však byla převedena do vlastnictví Slovanské knihovny. Na své 
znovuobjevení čekala v jejích depozitářích více než padesát let. 

Konference by se nikdy neuskutečnila bez finanční podpory 
firem Seneca, s.r.o. a Ostap. Na přípravě se dále podílela Česká 
asociace ukrajinistů, Sdružení Ukrajinek v České republice, 
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Ukrajinská iniciativa v České republice a Velvyslanectví Ukrajiny 
v České republice. Jejich pomoc umožnila úspěšný průběh akce. 
Výsledky konference tak mohly zasadit další střípek do složité 
mozaiky emigrantského tématu a přispět k dalšímu šíření poznání 
o mimořádně rozsáhlém a významném fenoménu, jakým aktivity 
meziválečné ruské, ukrajinské a běloruské emigrace 
v meziválečném Československu byly. 

 
      PhDr. Lukáš Babka 
      ředitel Slovanské knihovny


