Vážení čtenáři a přátelé,
na tomto místě obvykle nacházíte programy, plány či jejich náznaky,
zhodnocení práce a soudy nad ní, a to nejčastěji z pera pracovníků muzea,
které revui Valašsko vydává. Tento hlas je trochu jiný. Přichází odněkud
stranou, z míst, která jsou blíže čtenáři, snad odněkud blíže země, z míst,
kde se věci a události, které v muzeu, instituci, kterou zajímá především
paměť, vznikají, a kde žijí pozoruhodní lidé, kteří paměť svérázného
regionu nejrůznějšími obsahy oživují a obohacují. Vychází ze zkušenosti
poctivého čtenáře nápaditě strukturovaného časopisu a v poslední době
zároveň i řadového člena jeho redakční rady.
Moje očekávání už ve chvíli přípravy nového čísla bývají většinou doprovázena zvláštním a přitažlivým objevováním nových témat a pohledů na
věci nejčastěji staré, dávné a takřka zapomenuté. Pozornost je jaksi samozřejmě zaměřena, což je dáno osobnostním založením pisatele, k věcem
zdánlivě prostým a všedním, detailům, které utvářejí jisté naladění, charakter času, v němž žily generace předchozí a žije i ta dnešní. Mám rád
dřevo, ten osudový materiál Valachů, jejich zručně vyrobené nástroje a výbavu domů a hospodářství, všechny ty úhyby a nedokonalosti v jejich tvaru,
to, co jim dává mezi jiným i osobitý a potřebný estetický rozměr a v čem je
silně zastoupena ona lidskost dokládající trvalé a nezměnitelné sepětí
zdejšího člověka s přírodou. Mám rád jejich vítěznou konkurenci s hladkými a dokonalými výrobky dnešního světa, které většinou neumějí stárnout, netrvají, a jejichž naději pro budoucnost tvoří pouze výměna.
Myslím, že i 38. číslo vlastivědné revue znovu nabízí dostatečně široké
možnosti naplnění tužeb čtenáře po nových objevech, a to nejen ve věcech,
ale i v událostech a pohledech na lidi, kteří je utvářeli. A s nimi na čas,
který dokáže být také nekonečně smutný. Od minulého čísla revue, které
vyšlo na podzim loňského roku, nás opustily významné osobnosti naší
kultury, jejichž vidění světa a života v sobě spojovalo lásku ke kraji, v němž
se narodily a žily, jehož melodii a rytmus dokázaly sugestivně svým uměním
a znalostmi zprostředkovávat: umělecký fotograf a autor skvělých panoramatických snímků valašské krajiny Zdeněk Hartinger, pedagog a znalec
valašského folkloru, spoluzakladatel souboru Vsacan a „činovník“ Sokola,
jak sám sebe rád tradičně označoval, Jiří Parduba, a nezaměnitelná, nejoriginálnější a nejvýznamnější zpěvačka lidových písní Jarmila Šuláková.
Cesty pro naše návraty k nim nelze zapomenout.
Dalibor Malina, člen redakce revue Valašsko
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