
„Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil..." - podrobnější verze článku 

„Z vína pecičku pokorně uložím do teplé hlíny,  
révu políbím, očesám, když hrozen ji obtížil.  
Srdce na lásku naladím, pohostím přátele víny.  
Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil...“ 

Ke slovům Bulata Šalvoviče Okudžavy (ve velmi věrném překladu Milana Dvořáka) o vinné révě by se asi lépe 
hodilo jarní nebo podzimní období, ale já mám jeho písničky spojené hlavně s představou pravé moskevské 
třeskuté zimy. A to doslova, i když jsem byla v Rusku jen jednou, a ještě to bylo v létě a jen na pár dní. Zato 
jsem se v únoru 2012 zúčastnila ve strakonické kapitulní síni koncertu pořádaného Muzeem Středního 
Pootaví, venku bylo tehdy nějak kolem patnácti stupňů mrazu, uvnitř snad jen o málo méně, kouřilo se nám 
od pusy, seděli jsme v bundách a v rukavicích a jedna moje čtenářka měla na sobě plášť dlouhý až skoro na 
paty. Bylo nás tam asi tak sedm statečných, samí fandové a spřízněné duše, spiklenecky jsme po sobě 
pokukovali, blaženě posluchali hudbu i průvodní řeč (vedl ji pan Jiří Vondrák) a veškeré nepohodlí šlo mimo 
nás. Aby taky ne, když se jednalo o písničkáře a spisovatele žijícího v letech 1924-1997, jehož osudy byly 
velmi pohnuté a s těmi našimi nesrovnatelné. Nehledě na jeho přátelství s Vladimírem Vysockým (1938-
1980), o kterém by se dalo říci to samé (a o kterém Bulat Okudžava napsal píseň, jejíž záznam si můžete 
poslechnout zde) . Z fondu Šmidingerovy knihovny je možno si vypůjčit knihy jako Okudžavovo „Zrušené 
divadlo“ a „Ahoj študente“ nebo vzpomínky Mariny Vladyové „Vladimír, aneb, Zastavený let“, které 
rozhodně stojí za přečtení, stejně jako výbor "Koně k nezkrocení" vydaný v roce 1983 v edici Kruhu přátel 
mladé hudby (tuto knihu ale bohužel v ŠK nemáme).  

Píseň, kterou jsem pro vás vybrala a uvedla její první slokou tento článek, zazněla tehdy v kapitulní síni také.  

„.... Jen se scházejte přátelé, já pro vás mám pohoštění,  
zpříma dejte mi znát, jakou pověst jsem si vysloužil.  
Snad mi za hříchy Pán sešle své laskavé odpuštění.  
Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil. 

V šatech svých tmavočervených bude mi zpívat má Dali,  
abych v černobílých hlavu si do dlaní položil.  
Budu poslouchat, umřu na všechny své lásky a žaly.  
Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil.  

A až soumrak se uloží v koutech a stíny se ztratí,  
ať mi před zrakem plují a vlévají krev do mých žil  
modří buvoli, orlové bílí a pstruhové zlatí.  
Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil...“ 

Mluvilo se mimo jiné i o dvou legendárních koncertech Bulata Okudžavy, která pan Vondrák ještě stačil v 
Brně a v Praze v roce 1995 zorganizovat. Oba se velmi dobře vydařily a sešli se na nich zasvěcení, vděční 
posluchači. To je poznat i podle toho, když první z plánovaných koncertů musel být kvůli nemoci dvakrát 
odložen, nikdo ale nevrátil lístek a úplně všichni si počkali na příště.  

Na internetu je zaznamenán mimo jiné i rozhovor, který s Bulatem Okudžavou vedl Jiří Vondrák (viz zde) a 
pořad „Věčná píseň“ z roku 2004 (viz zde), v kterém zaznívají písně v původním i českém podání a 
několikero komentářů.  Bulat Okudžava se s tvůrci dokumentu tehdy rozloučil slovy:  „Ochraňujte lidské 
hodnoty v jakýchkoli situacích.“ Co ještě dodat? 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lTeU4b8FDIw
http://www.ibestof.cz/media-a-literatura/bulat-salvovic-okudzava-rusko---basnik-prozaik-pisnickach.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1144145027-bulat-okudzava-vecna-pisen/

