
V nouzi poznáš přítele 

Kdo má rád přírodu? A proč se vlastně tak divně ptám? Tu má rád přece každý - v zimě se to zřetelně 
projevuje lyžováním v Alpách a vztyčováním okázalých vánočních stromů, na jaře výlety za svěží 
zelení, v létě k moři a na podzim na Moravu… Vypadá to asi všechno dobře. Ona i sama ta příroda se 
zdá být „ v pohodě“, když na ni člověk není soustředěný, myslí si na své a těší se z hezké kulisy. Ale 
znáte to, jen dobrý přítel pozná, jak vám je doopravdy. A je s vámi v dobrém i zlém, máte-li štěstí, že 
někoho takového máte. 

Neříkám, že ostatních lidí si nevážím nebo že bych proti nim něco měla, ale „na štíty skal“ bych si 
s nimi netroufla, použiju-li slov z „Písně o příteli“ od Vladimira Semjonoviče Vysockého (1938-1980), 
kde se o pravém přátelství mluví velice přísně a důrazně. Na můj vkus vlastně až moc, ale i tak ji mám 
ráda jak v originále, tak v různých českých překladech (které jsou jeden lepší než druhý – viz zde, k 
poslechu např. zde nebo zde). Věta „... když se bil, když se rval a hnal, zmámen na štítech skal pak 
stál...“ mi navíc připomíná jeden konkrétní silný žážitek. Nešlo o dramatický výstup na štíty skal, 
nechtěli jsme prověřovat své ani cizí síly... měli jsme tehdy „obyčejnou“ dobrovolnickou práci na 
přírodní památce Přešťovická pastvina... bylo ale tak velké horko a tolik kosení i hrabání a odvážení 
třtiny, že jsme byli na konci utahaní asi podobně jako po nějakém extrémním sportu. Už se šeřilo, 
když jsme konečně měli hotovo a vraceli se naším autem společně domů. Byli jsme tam v „kroužku 
nejvěrnějších“, tak jako horolezci (protože v tom vedru nikdo jiný nepřišel) a byli jsme vděční za 
pomoc druhých, kteří přišli udělat to, co bylo potřeba. Byl tam tehdy s námi Honza Juráš, Zdeňka 
Jankovcová a ještě buď Dana Bošková, Alča Šimáčková, Jitka Svobodová, Zdeňka Skalická nebo Petra 
Novotná – to už si nepamatuju, ale jmenuju podle toho, kdo v té době s námi pracovali nejčastěji. 
Můj muž Vilda řídil, měl před sebou ještě úklid káry, ale i tak ho napadlo milé gesto – najednou 
zastavil pod třešní a povídá: „Vlezte si na káru a natrhejte si z těch horních větví.“ Jak jsme se 
natahovali po šťavnatých plodech, smáli se radostí a nabízeli jeden druhému, vzpomněla jsem si 
přesně na tu písničku: 

Vladimir Semjonovič Vysockij 
PÍSEŇ O PŘÍTELI 

Myslel sis přítel můj a teď 

ryba rak nebo tak či tak 

odpověď bys rád chtěl znát 

můžeš-li na něj dát 

s sebou do hor ho vem a jdem 

vzhůru po boku bok co krok 

lanem svým s ním se svaž ať znáš 

s kým čest máš s kým čest máš 

Jestli zlomí jej vzdor těch hor 

skrčí nos ohne hřbet chce zpět 

z ledovců na skalách když má strach 

a přemýšlí jak by plách 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120057137
https://www.youtube.com/watch?v=64pfLi_lcPo
https://www.youtube.com/watch?v=vy8dJwTXRYM


pak ho znáš pak ho znáš až až 

jen ho nech ať si jde kam chce 

nežli s ním radši sám jdu sám 

takovým nezpívám 

Ale když nekňučel a šel 

neskuhral na dně sil když byl 

a když z výšky jsi slít on tě chyt 

neboť byl kde měl být 

když se bil když se rval a hnal 

zmámen na štítech skal pak stál 

je to on přítel tvůj při něm stůj, 
jemu jen důvěřuj. 

(překlad: Jaromír Nohavica) 
 
PÍSEŇO KAMARÁDOVI  

Když se tvůj kamarád chce vzdát  

toho, zač ze všech sil ses bil,  

a když zlý pocit náhle máš,  

že se v něm nevyznáš,  

do hor na jeden den ho vem,  

tam se pak lanem svým svaž s ním,  

v horách stačí ti jen ten den  

a už víš, co je v něm.  

Když si na strmý svah jen sáh,  

cítil pod nohou led a zbled,  

když se stěn polekal a skal  

a už nechtěl jít dál,  

tak ho už nemusíš hnát výš,  

k zářivým výšinám jdi sám,  

nemá cenu se přít a klít,  

jenom se rozloučit.  



Ale když neskučel a šel,  

neměl snad v očích vděk, spíš vztek,  

možná měl ve skalách i strach,  

ale mlčel a táh,  

když se k vrcholu hnal a dral,  

dobyl z posledních sil svůj cíl,  

tak už nepochybuj, je tvůj,  

ve všem mu důvěřuj.  

(překlad Milan Dvořák) 

 
 
PÍSEŇO KAMARÁDOVI  

Když stane se, že kamarád  

zaváhal nebo zklamal snad,  

a ty bys prostě věděl rád,  

zda ještě na něj můžeš dát –  

vezmi ho do hor, uvidíš!  

Nechystej mu žádnou lest,  

jenom si zkuste skály slézt,  

ať víš, s kým máš tu čest.  

Možná, že v horách ztratí vtip,  

ohrne nos a zdrhne zpět,  

sotva ho spálí první led,  

začne ti vyvádět –  

pak je to jasné, nech ho být!  

Jen ať se vrátí – vždyť to víš:  

s takovými se nejde výš,  

o těch se mlčí spíš.  

Když ale zuby zatíná,  

vzteká se, přitom šlape dál,  

nezřítíš se s ním z žádných skal –  



on by tě nenechal.  

Až k vrcholům se bude drát,  

až tam tě bude podpírat.  

Pak vedle něho pevně stůj  

a vždy mu důvěřuj!  

(překlad Jana Moravcová) 

 
Nedovedu dost dobře odhadnout, jestli vám takový text nepřipadá příliš naléhavý, nehodící se do 
dnešní doby. Kdysi byly tyhle písničky natolik přitažlivé, že je znali a brali za své jak nevzdělaní lidé, 
tak intelektuálové s akademickými tituly, doma i v zahraničí. Jejich charakter je dán mimo jiné i tím, 
že byly napsány v ruštině, což je jazyk hodně výrazný. Mně osobně to nevadí, po ruské okupaci jsem 
si jazyk neošklivila a brala jsem to tak, že obyčejní lidé z bývalého SSSR s tím nemají nic společného. 

Mám ráda jak patetické písně, tak střídmé. A zrovna tak je to s příběhy, které zažíváme - více i méně 
vypjaté situace se střídají a člověk pak rád vzpomíná jak na práci, tak na  „zasloužený pivo“ (jak 
říkával pan Václav Chán) nebo posezení u výborného Honzova bezmasého guláše, popovídání a 
všelijaké legrácky. Podle toho, co vím o jiných dobrovolnických skupinách, je to stejné i u nich. Platí 
něco takového, jako se zpívá v další z horolezeckých písní V. Vysockého (s názvem „Vrcholek“, v 
překladu Jany Moravcové):  

Když sbíráš prach hvězd 
někde tam dole -  
ať děláš co chceš, 

za celý život nenalezneš 
setinu krásy všech horských cest. 

 
Podobně jako písně V. Vysockého na mě silně zapůsobily např. filmy Vasilije Šukšina, a i když jsem je 
viděla i v českém dabingu, originál je mi milejší. Vidět propuštěného vězně rozmlouvat česky s 
břízami jako s bílými nevěstami, to působí dost násilně, ale v ruštině je to úplně přirozené. Tenhle 
jazyk se na patetická vyznání tak nějak hodí. Tím spíš, že po II. světové válce měli ti, kdo přežili, 
podvědomou touhu dělat všechno co nejvíc opravdově a naplno, jakoby i za ty, kdo se z bojů 
nevrátili. Vladimír Vysockij prý při každém představení Hamleta, kde hrál hlavní roli,  ztratil několik 
kilogramů. A také svoje písně zpíval jako o život, bez ohledu na vědomí, že ten svůj si tím určitě zkrátí 
– což se i stalo. Je to smutné a jistě to šlo i jinak, ale nelze to soudit. Vysockého přítel Bulat Okudžava 
to vystihl verši, které o něm napsal: „... Jak uměl, tak i žil, a copak příroda má snad svý svatý?...“  (viz 
zde). Možná ten text znáte také - je to ten, v jehož závěru jsou (v překladu Milana Dvořáka) slova: „... 
Bílej čáp moskevskej do nebe bílýho vyletěl, černej čáp moskevskej na černou zem se snes volným 
pádem“ . 
 
Alena Hrdličková 

https://www.youtube.com/watch?v=UhG8vIZ3u_Q

