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(Ne)šťastná Ukrajina. 
Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945 

(ke stému výročí založení univerzity) 
 
 

V úterý 7. září 2021 byla v Klementinu slavnostně zahájena výstava „(Ne)šťastná Ukrajina. 
Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945“. Výstava, kterou připravilo 
Collegium Europaeum, výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV 
ČR, se koná u příležitosti dvojího stoletého jubilea: založení Ukrajinské svobodné univerzity 
a zahájení tzv. ruské pomocné akce – programu československé státní finanční a organizační 
pomoci uprchlíkům z rozpadlého Ruského impéria. Univerzita vznikla na počátku roku 1921 
ve Vídni, záhy přesídlila do Prahy, kde byla její činnost zajištěna díky prostředkům 
zmíněného podpůrného programu. Zde se stala důležitým intelektuálním a kulturním 
střediskem prvorepublikového Československa. Od roku 1945 sídlí v německém Mnichově. 

Vernisáž proběhla za účasti mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v České 
republice Jehvena Perebyjnise, hlavního autora expozice Petra Hlaváčka, Národní knihovnu 
České republiky zastupoval ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka. Vzácným hostem akce 
byla rektorka Ukrajinské svobodné univerzity Maria Pryshlak. Ta ve své řeči připomněla 
význam, jaký měla univerzita v prostředí ukrajinské meziválečné diaspory a současně 
vyzdvihla i její roli v šíření vzdělanosti po svém přesunu do Německa. Upozornila rovněž na 
to, že i nyní, v době samostatného ukrajinského státu, zastává univerzita pozici „vyslance 
Ukrajiny v Evropě“ a napomáhá mezinárodnímu šíření povědomí o ukrajinské problematice. 

Ačkoliv výstava nepomíjí popis historie a charakteristiku významu Ukrajinské svobodné 
univerzity (především v meziválečné etapě jejích dějin), stěžejní část expozice se zaměřuje na 
osudy čelných ukrajinských vědců a intelektuálů spojených s činností univerzity. 
Prostřednictvím řady medailonů tak v zobecňující rovině přibližuje osudy ukrajinského exilu 
v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. 
Součástí výstavy je výběr publikací se vztahem k Ukrajinské svobodné univerzitě 
pocházejících z bohatých sbírek Slovanské knihovny. 

Poprvé byla výstava představena v roce 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kdy 
vyšla i stejnojmenná doprovodná kniha. Aktuální instalaci připravily Collegium Europaeum, 
Slovanská knihovna a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. 

Výstava je přístupná v Klementinu do 30. října 2021, PO–SO: 9–19. 
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