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XVIII. setkání historiků a příznivců orální historie
na hradě Sovinci, 4. – 5. června 2020
Petra Schindler‑Wisten
V červnu se uskutečnil osmnáctý ročník tradičního workshopu orální historie na
hradě Sovinci, který byl v několika ohledech výjimečný. Po loňském rozhodnutí výkonného výboru COHA pořádat sovinecký workshop sudé roky a liché
roky pak konferenci COHA to bylo poprvé, co jsme se sešli po dvouleté odmlce.
„Díky“ netypickému karanténnímu jaru to navíc byla pro všechny zúčastněné
první větší společensko‑vědní akce po několika měsících, které se mohli zúčastnit. Situace kolem pandemie se postupně uklidňovala, což nám již začátkem
června umožnilo oslavit pomyslnou dospělost sovineckého workshopu.
I přes poměrně hektické přípravy na poslední chvíli dané nejasnou situací
ohledně uvolňování, se podařilo sestavit kvalitní program a na Sovinec dorazila necelá třicítka začínajících či etablovaných vědkyň a vědců, kteří zde prezentovali projekty v různých fázích rozpracovanosti. Potěšující bylo, že se na
workshop podařilo přilákat „nové tváře“, téměř polovina participantů byla na Sovinci poprvé. I přes omezenou možnost cestování do zahraničí mělo setkání mezinárodní charakter díky kolegyni z Ukrajiny – aktuálně studující v Olomouci.
Čtvrteční program jsme věnovali reflexi koronavirové krize v kontextu
orálně‑historické perspektivy. Přednášející v tomto panelu představili již probíhající i právě chystané projekty na téma Covid-19 u nás i v zahraničí. Naprosto
nečekaným o to však příjemnějším zpestřením byla přítomnost Jindřicha Štreita,
sovineckého patriota a fotografa mezinárodního renomé, který nám ve zkratce
představil svoji tvorbu a pozval na aktuální i připravované výstavy.
Páteční program byl rozdělen do čtyř bloků. V prvním panelu představili
přednášející publiku projekty využívající orálněhistorické rozhovory ve výzkumu poválečné československé psychologie a transformace základního školství pohledem učitelů; v posledním příspěvku jsme ve zkratce nahlédli praxi
zpřístupňování archiválií bezpečnostních složek bývalé NDR. Druhý blok byl
věnován probíhajícímu projektu o služebních cestách do zahraničí, představil dvě disertační práce, týkající se dějin českého tvůrčího psaní a výzkumu podnikatelských dějin a nastínil teprve plánovaný výzkum o horolezení.

123

MEMO 2020/1

Třetí blok byl tematicky zaměřen na militární problematiku, dva příspěvky reflektovaly probíhající výzkum základní vojenské služby a jeden příspěvek byl
zaměřen na zkušenosti výzkumníka z válečného konfliktu a s tím spojená etická
a morální dilemata. Závěrečný panel zaplnili studenti magisterského oboru Orální historie‑Soudobé dějiny na FHS UK a prezentace jejich diplomových prací.
Od publika dostali řadu podnětných rad a doporučení, jak při zpracování svých
témat dále pokračovat.
I přes páteční nepřízeň počasí, kdy jsme se museli z tradičního hradního parkánu přesunout a ukrýt před deštěm do „Prachárny“, se sovinecký workshop
vydařil a nesl se v typickém neformálním a tvůrčím duchu.
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