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Slovo úvodem
Když v červnu 2007 Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 
rozhodla o zápisu sbírky periodik vydávaných v letech 1918–1945 po celém světě přísluš-
níky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace, kterou spravuje pražská Slovanská knihovna, 
do svého seznamu světového kulturního písemného dědictví „Paměť světa“, nešlo o pou-
hé konstatování významu této unikátní kolekce. Důležitá nebyla ani otázka prestiže, byť 
sbírka byla jednou ze dvou prvních kolekcí z území České republiky zapsaných do tohoto 
prestižního soupisu. Zápis lze chápat především jako ocenění osob a institucí, které byly 
a jsou se vznikem a existencí sbírky spojeny.

Připomeňme obětavé pracovní úsilí českého historika Jana Slavíka, jeho ruských spo-
lupracovníků Lva F. Magerovského, Sergeje P. Postnikova a dalších jejich kolegů z Ruského 
zahraničního historického archivu, světově ojedinělé archivní a dokumentační instituce, 
v jejímž rámci oceněná sbírka vznikla. Vděčnost zasluhují nadšenci z řad ruské emigra-
ce, kteří, ať již zdarma či za úplatu, posílali z nejrůznějších zemí světa do Prahy periodi-
ka spojená s činností emigrantských komunit. Stranou nelze ponechat, a na to může být 
český národ právem hrdý, československý stát, reprezentovaný především prezidentem 
Tomášem G. Masarykem a ministerstvem zahraničních věcí, který od počátku dvacátých 
let 20. století zajišťoval bezprecedentní 'nanční podporu odborným záměrům emigrace 
a vlastně vznik celé sbírky umožnil a 'nancoval. Naše úcta patří také pracovníkům Slovan-
ské knihovny a Národní knihovny České republiky od sklonku čtyřicátých let do součas-
nosti, kteří se zasloužili o uchování, ochranu, uložení, kvalitnější zpřístupnění a propagaci 
sbírky. Výčet by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o příznivcích z řad odborné i laické 
veřejnosti (především o českých i světových slavistech a potomcích původních emigrantů), 
kteří fond využívají a odborně s ním pracují. Bezděčně tak přispívají k posilování vědomí 
o unikátnosti a světovém významu tohoto dědictví našich předků, které bylo přes čtyřicet 
let, a vezmeme-li v úvahu i období druhé světové války, padesát let opomíjeno a znepří-
stupňováno. Jim všem výše zmíněné ocenění přísluší, podobně jako jim je určena tato 
kniha, oživující jeden z pomníků, který zbudovala meziválečná emigrace.

Předkládaná publikace si nečiní nárok na úplnost ve vztahu k danému tématu. Au-
torům šlo především o to, přiblížit oceněnou sbírku uchovávanou v depozitářích Slovan-
ské knihovny, ukázat její rozsah i tematickou a obsahovou různorodost. Chtěli poukázat 
na skutečnost, že v centru Evropy lze najít noviny a časopisy věnované z hlediska dějin 
20. století sice důležitému, nicméně svým pro'lem poměrně speci'ckému fenoménu, kte-
ré byly vydávány doslova po celém světě, a přitom jsou v zemích svého vzniku nejednou 
zcela nedostupnými raritami. S tím souvisí i záměr poukázat na komplexnost sbírky, která 



postihuje tematickou šíři meziválečných emigrantských periodik prakticky v úplnosti. Ně-
které tituly jsou sice zastoupeny pouze torzovitě, jiné pochopitelně chybějí zcela. Na druhé 
straně stovky titulů vyšly v pouhých několika číslech či zanedbatelným nákladem, přitom 
se nezřídka uchovaly v kompletním stavu.

Dalším cílem bylo poukázat na pestrost emigrace, která se ze zaniklé carské říše a poz-
dějšího sovětského Ruska rozptýlila po celém světě a ve všech místech svého působení 
usilovala o nastolení běžného, každodenního života. S tím je spojena rovněž nebývalá 
mnohotvárnost vydavatelských aktivit příslušníků emigrantských komunit, neboť potřeba 
tištěného slova byla nedílnou složkou života emigrantů. Vždyť noviny či časopisy byly vy-
dávány dokonce v takových prostředích, jaká představovaly zajatecké a internační tábory.

Vydavatelská aktivita meziválečné emigrace je v publikaci nejprve charakterizová-
na z hlediska typového a tematického rozrůznění periodik, hlavními politickými deníky 
distribuovanými do celého světa počínaje a příležitostnými regionálními tituly efemerid 
konče. Následně se pozornost zaměřuje na geogra� cké rozšíření publikační činnosti, která 
se realizovala v nebývalém množství zemí na všech kontinentech, od Francie či Českoslo-
venska až po Austrálii či Argentinu.

V této souvislosti patrně leckoho překvapí absence některých zemí, které přitom se-
hrály svou úlohu v historii emigrace, například Itálie. Ta zažila na počátku dvacátých let 
mohutný příliv ruských běženců, ti zde však vesměs nenalezli základní podmínky ke své 
existenci a následoval jejich masový odjezd zejména do Německa, Francie a na Balkán. 
Ačkoliv se Itálie během doby stala útočištěm celé řady příslušníků ruské společenské elity 
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a významných uměleckých osobností, chyběla zde střední společenská vrstva a neujala se 
ani vydavatelská činnost. 

Uživatelům předkládané publikace snad přijde vhod stručná informace o struktuře 
jednotlivých kapitol. Úvodní nástin dané problematiky pokračuje souhrnnou charakte-
ristikou hlavních periodik příslušného typového či geogra�ckého okruhu včetně uvedení 
roků vydávání, obsahového zaměření, výběrově pak jmen redaktorů či vydavatelů a dalších 
informací zasluhujících pozornost. Každou kapitolu uzavírá výčet (nutno zdůraznit, že 
zdaleka ne úplný) vybraných abecedně řazených titulů novin a časopisů, který má nastínit 
rozsah a pestrost celé sbírky. V daných souhrnech byli autoři nuceni vzdát se původního 
záměru uvádět dataci, neboť některé tituly vycházely pouze krátce či přerušovaně, pře-
devším však u mnoha z nich nebylo možno spolehlivě či dokonce vůbec zjistit či ověřit 
zejména datum ukončení jejich existence. O rozsahu sbírky emigrantských periodik svědčí 
skutečnost, že prakticky žádný titul není uveden duplicitně v tematické i geogra�cké čás-
ti knihy, nebylo totiž problémem vyčlenit autentické tituly, aniž by neuvedení některého 
z nich v druhé části bylo této části na újmu. Není třeba připomínat, že všechny tituly v kni-
ze zmíněné se v popisované sbírce fyzicky nacházejí.

Rusínská periodika vydávaná především v severní Americe, byť jsou ve sbírce Slovan-
ské knihovny hojně zastoupena, nereprezentují tištěnou produkci meziválečné emigrace ze 
sovětského Ruska. Z toho důvodu nejsou do knihy zahrnuta.

Fenomén meziválečné emigrace, onoho světa „Ruska mimo Rusko“, je tématem ne-
vyčerpatelné inspirace a předmětem bezpočtu teoretických či faktogra�ckých námětů 
a problémových okruhů. Nikdy se jej zřejmě nebude možno zmocnit v úplnosti. Týká se 
to rovněž problematiky vydavatelských aktivit emigrace. Ani sbírka periodik uchovávaná 
ve Slovanské knihovně není úplná a v úplnosti nemůže pochopitelně dané téma postihnout 
ani tato publikace. Přesto se snaží skromně rozšířit počet dosavadních, tematicky podobně 
zaměřených titulů a na základě vzájemné obsahové konfrontace přispět k dokonalejšímu 
poznání života jedné z největších, pro světovou vědu a kulturu mimořádně přínosných, 
utečeneckých vln minulého století.

Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy uspořádané v roce 2009 Národní 
knihovnou České republiky v Galerii Klementinum. Jejím cílem bylo představit obě sbírky 
Národní knihovny zařazené v roce 2007 do výše zmíněného seznamu „Paměť světa“. Vý-
stava je součástí programu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v první 
polovině roku 2009.
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