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Odnepaměti ligotala za jasných nocí nad
údolím Zákopčí šťastná hvězda. V chalupě
všelijaké tam na okraji lesa, pasínku 
a malého sadu plného pokřivených 
švestek a nachýlených jabloní psal do listů
osmerkového papíru řádky příběhů 
o slavné historii Moravy a Valašska 
spisovatel Jan František Karas. 
V jizbečce zatím ve svých snech spokojeně
oddechovala malá Vilma. Možná se někdy
příběh jejího snu přece přerušil a ona 
špehýrkou v závěsu na okně tu velikou, 
jiskřivou hvězdu na noční obloze uhlédla. 
Ta šťastná hvězda tam zůstala na nebi 
po dnešní dny. Teď už se na ni dívají jiné oči.
Zůstalo údolí, bystřina jiskřivé vody, temný
les, stříbrným světlem měsíce ozářený 
pasínek. Sem na sametovou trávu chodívá
srna s velkýma tmavýma očima. Naslouchá
šepotu stromů. Vyhlíží šťastnou hvězdu. 
A noc zatím uplývá tiše a tiše jako sen,
jako zdání... Jako čas, který nezadrží 
slavičí trylek ani zachvění srdce. 
Tak tiše ten čas plyne...
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V. Volková, portréty



SETKÁVÁNÍ

Setkali jsme se prvně až počátkem června 1993. Tehdy jsem
paní Vilmu Volkovou navštívil v jejím domku na Hutisku-Solanci
kvůli reportáži k jejím nadcházejícím devadesátinám. Poslal
jsem jí krátký dopis, zda mohu přijít a kdy. Odpověď na kores-
pondenčním lístku přišla obratem: „Přijeďte kdykoliv...“ Seděli
jsme pak v kuchyni, což bylo její univerzální pracoviště materi-
álního i duchovního charakteru, Vilma Volková vyprávěla, vzpo-
mínala. 

Později jsem ji navštívil ještě nejednou, abych se dozvěděl co
nejvíc o ní samotné, o její rodině i práci. Kromě toho to byly
dopisy. Nashromáždila se jich za těch šest let vzájemných kon-
taktů přehršle, mám je v samostatné složce, aby se nepoztrácely. 

Tetinu Volkovou jsem znal poměrně dobře z různých vystou-
pení ve Valašském muzeu, z jejich článků, otiskovaných v novi-
nách, a z fotografií. Až do našeho setkání jsem však neznal její
košatý svět, její rozšafnost, její moudrost, rozvahu, odhodlanost,
vytrvalost, ani její nikdy neutuchající elán pro veškeré dění na
tomto světě. Nejen v kultuře, ale i mezi lidmi, na vesnici, ve
státě. I ve světě, který ji o letním čase toho roku 1993 už deva-
desát let nosil na svém hřbetě.

Přišla při tom vzpomínání řeč na všelicos. V dětství jí říkali
víla z hor, když jako děvčátko běhala s tatínkovou korespon-
dencí na poštu zkratkou kolem kříže Na Završí. Dělo se to vždy
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tak pravidelně, že si podle ní mohli lidé v chalupách seřizovat
hodiny. Také o mrtvých bylo to vzpomínání. Kolik místa lidé za
svého života k existenci potřebují a kolik se jich pak nakonec
vejde do docela malého prostoru jediného hrobu. 

Ve vyprávění tetiny Volkové, pak i v dopisech, byl pokaždé
obsažen celý život i celý svět, její, můj, nás všech. 

Navštívil jsem ji naposledy v závěru léta 1999, pouhých něko-
lik dnů před její smrtí. Měla za sebou těžkou operaci. Netruchlila,
nenaříkala. Seděla v kuchyni, vyťukávala do černých klapek psa-
cího stroje přes už slabou pásku vybledlá písmena na bílý list
papíru, slova a věty a myšlenky článků do novin. I dopisy psala.
Do poslední chvíle udržovala rozsáhlou korespondenci. 

Šílený čas ji svým chvatem po duševní stránce vůbec nezmě-
nil. Jen po tom medicínském trápení přišla o několik kilogramů
tělesné váhy, což s humorem sobě vlastním kvitovala, že je zase
po letech štíhlá jako proutek. 

I během té poslední návštěvy jsme seděli v kuchyni. Paní
Vilma, pořád plná elánu a všelijakých plánů, vyprávěla, co ještě
třeba udělat, zařídit, co by se mělo a co by se nemělo, aby se
lidem žilo lépe... 

To bylo naposledy, kdy jsem ji viděl.
Každému říkala, že by se chtěla dožít té stovky, ať by to bylo

jaké. Scházely necelé čtyři roky ke splnění jejího přání.
Příště jsme se potkali až počátkem prosince 2000, více než

rok od její smrti. Urnu s jejími ostatky nesl krojovaný pár, dobře
urostlý Valach a pěkná Valaška (Jak by se pohledem na ně potě-
šilo její oko i srdce!), uložit je po boku jejího otce do hrobu na
Valašském Slavíně. 

V hlavách skromného rovu je na dřevěném pomníku, který
podle návrhu Karla Langera zhotovil Václav Žitník, zavěšena
lucerna. S takovou chodívali Zakopčané v předvánočním čase
ještě za soumraku z těch svých kotárů, chodníčky vyšlapanými
ve sněhu, na jitřní mši. 
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