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XIX. setkání historiků a příznivců orální historie 
na hradě Sovinci, 10. – 11. června 2021
Petra Schindler‑Wisten

Již po devatenácté se uprostřed června na hradě Sovinci sešla necelá třicítka 
badatelek a badatelů při příležitosti konání orálně ‑historického workshopu. Přes‑
tože výkonný výbor COHA před dvěma lety rozhodl o organizování sovinec‑
kého workshopu jednou za dva roky, letos své rozhodnutí přehodnotil a akci 
spolu s dalšími pořadateli zorganizoval. Důvodem byl fakt, že kvůli pandemii se 
nekonala celá řada konferencí, a organizátoři chtěli zainteresovaným kolegům 
umožnit prezentovat výzkumy a projekty tradičním způsobem, a ne jen přes ob‑
razovku počítače, jak se stalo poslední rok nutným zvykem.

Čtvrteční program se odehrál ve venkovních prostorách pátého nádvoří. 
Přednášející z Centra orální historie se zamysleli na možnostmi longitudinálního 
orálně ‑historického výzkumu a představili nový projekt zaměřený na generaci 
„Husákových dětí“. Další příspěvek byl věnován aktuálnímu projektu reflektu‑
jící rok s Covidem‑19. Závěrečné slovo prvního dne měla Jana Poláková, která 
k překvapení a úžasu přítomných na závěr svého příspěvku o rodinné paměti 
zazpívala kramářskou píseň na prezentované téma. Páteční dopolední program 
byl zahájen na bastionu, kde účastníci vyslechli příspěvky o vojenské službě 
v Československu a Severní Koreji. Letní bouřka se však přihnala rychleji, než 
se čekalo, a proto bylo nutné se uprostřed bloku přemístit do nově opravených 
prostor severního paláce, kde se odehrál i celý následující program. Před obě‑
dem byli přítomní seznámeni s projekty v různé fázi rozpracovanosti a tematické 
rozmanitosti: od života řádových sester v období komunistického režimu, vnitřní 
odsun německého obyvatelstva, přes biografii J. Nohavici a životní příběhy zá‑
padních expatriantů po představení sbírek a projektů Gender studies či Muzea 
Auschwitz ‑Birkenau. Poobědový panel začal příspěvkem o proměnách maturit 
na středních odborných školách v období socialismu, následovaný dvěma pří‑
spěvky zaměřenými na výzkum v romském ghettu Luník IX a ve vybraných 
lokalitách Brna. Poslední příspěvek představil disertační výzkum o českých 
vědkyních. Závěrečný blok workshopu byl klasicky věnován studentským pre‑
zentacím diplomových prací studentek a studentů magisterského oboru Orální 
historie ‑Soudobé dějiny na FHS UK.

Organizátory opět velmi těšil fakt, že polovina účastníků byla na Sovinci poprvé, 
a že se neformální a zároveň tvůrčí hradní atmosféra příjemně promítla do celého 
workshopu. Všechny zájemkyně a zájemci jsou srdečně zváni na příští jubilejní 
dvacátý ročník, na nějž organizátoři chystají řadu překvapení.
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