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Вступне слово 
 
Від початку 90-х років минулого століття Слов’янська 

бібліотека в Празі на території міжвоєнної Чехословаччини, а 
також і на території всієї Європи систематично досліджує 
тематику, пов’язану з діяльністю російської, української та 
білоруської еміграції. Метою її старань є, крім іншого, 
вдосконалити можливість доступу та інформованості про 
власні багатотисячні зібрання книг та періодичних видань на 
емігрантську тематику. Бібліотека опрацьовує документи 
спеціалізованих фондів, що в якийсь спосіб стосуються 
емігрантської тематики, і докладає зусиль, аби інформація 
про ці зібрання стала широкодоступною. Слов’янська 
бібліотека (часто у співпраці з іншими чеськими та 
закордонними інституціями) видала друком також декілька 
фахових праць та бібліографій. 

Протягом останніх 16 років у просторах старовинного 
Клементинуму, в приміщеннях якого знаходиться 
Слов’янська бібліотека, відбулося чимало фахових заходів, 
тематика яких по-різному зачіпала феномен еміграції: від 
масштабних за обсягом і кількістю учасників кількаденних 
міжнародних конференцій по більш камерні кількагодинні 
колоквіуми чи презентації книжок. Першим визначним 
заходом такого типу, співорганізатором якого була також 
Слов’янська бібліотека, стала досі неперевершена за 
масштабом конференція “Російська, українська та білоруська 
еміграції у міжвоєнній Чехословаччині”, що відбулася 1995 
року. Результати цієї конференції задокументовано 
у двотомному збірнику статей та виступів. Опісля 
відбувалися більш конкретно спрямовані заходи, під час яких 
обговорювано, наприклад, проблематику Українського 
вільного університету (1996), діяльність і життя Дмитра 
Чижевського (2002), Марини Цвєтаєвої (2002) чи діяльність 
Української студії пластичних мистецтв (2003). Всі названі 
заходи супроводжувало видання збірників виголошених 
промов. 
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Збірник, який тримаєте в руках, є доказом логічного 
продовження згаданих зусиль і наснаг Слов’янської бібліо-
теки. Це видання містить зібрання промов і статей, які про-
звучали в рамках міжнародної конференції Музей визвольної 
боротьби України в Празі: Втрати і знахідки, що відбулася в 
жовтні 2005 року в Празі за участі майже тридцяти фахівців 
із Чехії, Словаччини, України, Німеччини та Сполучених 
Штатів і в якій було всебічно аналізовано діяльність, пе-
рсональний склад, зібрання колекцій та долю експонатів цієї 
надзвичайно важливої української емігрантської інституції, 
що мала своє місце в міжвоєнній Чехословаччині. Конферен-
цію доповнювали дві тематичні виставки: виставка Музей 
визвольних змагань України в Празі. Втрати та знахідки, яку 
у співпраці з Національним архівом Чеської Республіки та 
Державним районним архівом м. Нимбурк - Лиса над Лабем 
підготувала співпрацівник Слов’янської бібліотеки екстерн 
пані Оксана Пеленська, та виставка Українська літературна 
еміґрація у міжвоєнній Чехословаччині, що її влаштувала пані 
Алена Моравкова. 

У рамках вже згаданого заходу відбулися й презентації 
трьох тематично споріднених публікацій. Між ними праця 
американської дослідниці Патриції Кеннеди Ґрімстед 
“ Празькі архіви” у Києві та Москві: повоєнні розшуки і 
вивезення еміграційної архівної Україніки, яка мапує 
перевезення архівних матеріалів згаданого Музею після його 
закриття, а також і їх подальшу долю в російських та 
українських архівах. Далі праця словацького історика та 
етнолога Миколи Мушинки Музей визвольних змагань 
України в Празі та доля його фондів, яку в дзеркальній 
чесько-українській мутаціях видало товариство Українська 
ініціатива в Чеській Республіці. І останньою з-поміж 
заанонсованих публікацій стала книжка Оксани Пеленської 
Український портрет на тлі Праги: українське мистецьке 
середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині, яку спільними 
силами видали Слов’янська бібліотека та Наукове товариство 
ім. Шевченка в Нью-Йорку. У цій праці авторка описує 
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мистецьке життя української еміграції в міжвоєнній 
Чехословаччині, але найперше у формі детального каталогу 
представляє нещодавно виявлену та каталогізовану колекцію 
художніх робіт представників української еміграції 
в Чехословаччині. Слід нагадати, що експонати, про які мова, 
первісно належали Музеєві визвольних змагань України, але 
після Другої світової війни були передані у власність 
Слов’янської бібліотеки, де в депозитарних і підвальних 
приміщеннях понад п’ятдесят років чекали свого повторного 
відкриття. 

Наприкінці слід наголосити, що згадана конференція ні-
коли не могла би відбутися без фінансової допомоги фірм 
“Seneca, s.r.o.” тa “Ostap”, а також без участі співорганізато-
рів, якими стали Чеська асоціація україністів, Об’єднання 
українських жінок у Чеській Республіці, Українська ініціа-
тива в ЧР та Посольство України в ЧР. Саме їхня допомога 
посприяла успішному проведенню конференції, результати 
якої безсумнівно представляють один із наступних відламків 
мозаїки емігрантської тематики і сприятимуть подальшому 
поширенню інформації про надзвичайно широкий та визнач-
ний феномен діяльності російської, української та білорусь-
кої еміграції у міжвоєнній Чехословаччині. 

 
        

др. Лукаш Бабка 
директор Слов’янської бібліотеки 

 
 


