
Radosław Sławomirski
Kraków 

Twórczość Włodzimierza Wysockiego 
jako sprzeciw 

wobec totalitaryzmu komunistycznego

Czasy totalitaryzmu komunistycznego, w połączeniu z wszechobecnym w sztuce 
socrealizmem, stanowiły trudny okres dla kultury rosyjskiej. Motywowana ideo-
logicznie dyspozycyjność twórców wobec władz nie ustąpiła ani po drugiej wojnie 
światowej, ani nawet po śmierci Stalina. Chruszczowowska odwilż przyniosła jedynie 
chwilowe zmiany, a towarzyszący jej powiew wolności był na tyle słaby, że nie po-
zostawił po sobie śladu w dwudziestoletnim okresie tzw. zastoju1. Tak zwana wolna 
kultura, a nade wszystko wolna literatura uzyskiwała swój realny wymiar jedynie 
dzięki postawie sprzeciwu twórców, którzy nie akceptowali systemu i starali się dać 
świadectwo prawdzie. Świadectwo to miało wymiar nie tylko historyczny i kulturo-
wy, ale również antropologiczny – ukazywało negatywne przemiany świadomości 
nie tylko pojedynczej osoby, ale również większości społeczeństwa totalitarnego2. 
Była to świadomość zniewolona przez ideologię komunizmu, nazwana przez ba-
daczy świadomością ideokratyczną uniemożliwiającą ukształtowanie tożsamości 
osobowej3. Artyści sprzeciwiający się panującym normom ideowym i estetycznym 
byli zmuszeni do wydawania swoich niepoprawnych politycznie dzieł za granicami 
bloku komunistycznego, w tzw. tamizdacie, bądź upowszechniać je w nieofi cjalnym 
obiegu zakazanej literatury na terenie ZSRR, w tzw. samizdacie. Inna droga dla 
wyrażenia ich sprzeciwu była w tak dużym stopniu niemożliwa, że mogła sprawiać 
wrażenie karkołomnej i szalonej. Owa „trzecia droga” dla twórców epoki radzieckiej 

1 Por. m.in. Ю. Мальцев, Вольная русская литература 1955–1975, Frankfurt 1976; A. Drawicz, 
Wolna literatura rosyjska, Warszawa 1986; Emigracja i samizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. 
L. Suchanek, Kraków 1993; A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji. O prozaikach Trzeciej emigracji, Warszawa 
1995; Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, red. L. Suchanek, Kraków 
1996; A. Drawicz, Historia literatury rosyjskiej XX wieku, Warszawa 1997; K. Pietrzycka-Bohosiewicz, 
Historia zapisana w człowieku. Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2009. 

2 Por. m.in. A. Raźny, Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świade-
ctwo prawdy, Kraków 1999.

3 O świadomości ideokratycznej pisze m.in. A. Walicki w książce Marksizm i skok do królestwa 
wolności, Warszawa 1993.
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wciąż jednak prowokuje do postawienia pytania, czy w ofi cjalnym obiegu, w czasach 
radzieckiej cenzury, zaistniała twórczość w jakimś wymiarze wolna? 

 Uważne studia rosyjskiej literatury ofi cjalnej oraz wolnej literatury dają 
podstawę, aby na pytanie to odpowiedzieć pozytywnie. Wolnościowy charakter 
uzyskała bowiem twórczość bardów rosyjskich tego okresu – nade wszystko Bułata 
Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. Wolnościowy charakter miał także ich 
sposób bycia, manifestowany w życiu zarówno prywatnym, jak i w teatrze czy na 
estradzie; w formie ofi cjalnej czy półprywatnej. W przypadku Wysockiego miał on 
charakter wręcz skandalizujący, a jednak władze zdecydowały się go zalegalizować 
jako nieodłączny kontekst twórczości artysty. Wzięły bowiem pod uwagę jego 
ogromną popularność we wszystkich kręgach społecznych i wszystkich grupach 
wiekowych, spośród których zależało im najbardziej na młodzieży i inteligencji. 
W tych właśnie środowiskach artysta miał bowiem najwierniejszych odbiorców. 
Nie bez znaczenia dla władz był również ten fakt, że Wysocki – podobnie jak 
Okudżawa – miał wielu naśladowców, którzy cieszyli się w społeczeństwie wielką 
popularnością. Ponad walkę z nimi przedłożono więc półofi cjalną akceptację. Inne 
były relacje Aleksandra Galicza z władzami. Twórca ten, przed wejściem w świat 
piosenki poetyckiej, znany był jako dramaturg i scenarzysta. Podejmując działal-
ność poetycką i koncertową, wydawał on jednocześnie swoje utwory na Zachodzie, 
który ostatecznie wybrał, opuszczając Rosję w 1974 roku.

Biografi a Włodzimierza Wysockiego (1938–1980) miała duże znaczenie dla 
ukształtowania jego osobowości twórczej i w konsekwencji twórczości poetyckiej, 
która obejmuje ponad 100 wierszy i około 600 pieśni. Poeta przyszedł na świat 
w ciężkich czasach. Już w okresie dzieciństwa odczuł skutki wojny. Jego ojciec, 
żołnierz armii radzieckiej, został wezwany na front. W czasie rozłąki z rodziną 
poznał kobietę, dla której porzucił żonę oraz małego Wołodię. Ze wspomnień 
matki Wołodii, Niny Maksimowny, wynika, że okres wojny, w którym przyszło 
wychowywać się jej synowi, nie zabił w nim powstałego w dzieciństwie zalążka 
miłości do poezji, a wręcz przeciwnie: jeszcze bardziej otworzył na nią jego serce. 
Nie tylko fascynacja poezją w tak młodym wieku wywierała wrażenie na otocze-
niu. Wysocki przejawiał także ogromne zainteresowanie innymi ludźmi. Poruszała 
go krzywda i niesprawiedliwość, jaka spotykała niewinnych. Wydawałoby się, że 
w tak trudnych czasach jedyne, o co można się troszczyć, to własne przetrwanie 
i własny interes. Jednakże nie w przypadku kilkuletniego Wołodii, co podkreśla 
matka poety, wspominając czasy jego dzieciństwa:

Wkrótce wyjechaliśmy z synem do Buzułuku w obwodzie orenburskim; razem przeszli-
śmy wszystkie trudy ewakuacji. Mieszkaliśmy na wsi, czasami przynosiłam mu z pracy 
kubek mleka, a on dzielił się nim z innymi dziećmi, mówiąc przy tym: „One nie mają tu 
mamy i nikt im nie przyniesie”4. 

4 Zob. В. Новиков, Высоцкий, [na stronie internetowej: http://vysotskiy.lit-info.ru/vysotskiy/
bio/novikov/vysockij-1.htm, data odwiedzin: 7.04.2009] (tłum. – R.S.).
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Bezpośredni kontakt z rzeczywistością radziecką, a także perypetie życiowe, 
przez jakie przeszedł w dzieciństwie i wczesnej młodości, wpłynęły nie tylko na 
jego osobowość i charakter, ale również na tematykę jego poezji, którą wykony-
wał w formie piosenek i pieśni. Występujący w nich motyw dzieciństwa i rodziny 
często wiąże się z nastrojem smutku i tęsknoty. Wyrażał bowiem jego własne do-
świadczenia i refl eksje. Warto więc przypomnieć, że Wysocki wraz z matką przy-
jechał do Moskwy i rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Po kilku miesiącach 
pobytu w stolicy jego ojciec został wezwany do służby w Radzieckich Wojskach 
w Niemczech (1946). Sytuacja fi nansowa Niny Maksimowny była w tym czasie 
bardzo trudna i ze względu na lepsze warunki materialne ojca chłopiec zamiesz-
kał z nim i z jego drugą żoną w Niemczech. Był to pierwszy kontakt Wysockiego 
z inną rzeczywistością. Mieszkając razem z ojcem, miał zapewnione dobre warunki 
materialne, jednak bardzo tęsknił za matką. W Niemczech zaczął pobierać lekcje 
gry na pianinie i akordeonie. Tam, jako młody chłopiec, mógł zauważyć, iż inne 
dzieci słuchają z uwagą wymyślanych przez niego anegdot. Bez wątpienie cieszyło 
go zainteresowanie jego osobą5. W 1949 roku, gdy jego ojciec został przeniesiony 
do Północnokaukaskiego Okręgu Wojskowego, Wysocki wrócił do Moskwy i za-
mieszkał z matką. W tym czasie Nina Maksimowna ponownie wyszła za mąż, co nie 
spodobało się młodemu Włodzimierzowi, jak również to, że musiał mieszkać pod 
jednym dachem z obcym człowiekiem. Stosunek do ojczyma sprawił, że Wysocki 
do końca nie odnalazł przy matce własnego miejsca. Większość czasu spędzał na 
podwórku. Dzielnica, w której przyszło mu dorastać, nie cieszyła się jednak dobrą 
opinią wśród mieszkańców Moskwy. Było to środowisko przestępców, alkoholików 
i bezrobotnych, których podpatrywał, a później w swej twórczości często opisy-
wał. Uwielbiał również przesiadywać na ulicy i słuchać historyjek opowiadanych 
przez inwalidów wojennych. Włóczył się po okolicy i rozmawiał z napotkanymi 
przypadkowo ludźmi. Obserwował ich zachowanie, niekiedy je naśladował, co 
zaowocowało w późniejszej jego twórczości realistycznymi ujęciami różnych 
szczegółów ówczesnego życia codziennego. Jak piszą obrazowo autorzy polskiego 
opracowania zarysu jego życia i twórczości,

5 Tę otwartość na innych, komunikatywność podkreślają wszyscy biografowie W. Wysockiego, 
a także badacze jego twórczości. Por. m.in. P. Słowiński, I. Wygoda, Nie uśmiecha się życie do wil-
ków..., Katowice 2008, s. 55. Zob. również: Четыре вечерa с Владимиром Высоцким. По мотивам 
теливизионной передачи. Автор и ведущий Эльдар Рязанов, Москва 1989; A. Żebrowska, Outsider 
w kalekim świecie. Pieśni Władimira Wysockiego, Katowice 1994; Н. Крымова, О поэзии Владимира 
Высоцкого, [w:] В. Высоцкий, Избранное, Москва 1988; Г. Мушта, А. Бондарюк, О чем поет 
Высоцкий, „Советская Россия” 9 VI 1968; И. Рубанова, Владимир Высоцкий, Москва 1983; 
J. Sawicka, Słuchanie Wysockiego, „Literatura” 1988, nr 7; M. Vlady, Wysocki, czyli przerwany lot, 
Warszawa 1990; C. Wilson, Outsider, Kraków 1959; A. Żebrowska, Biały anioł, czarny anioł. Legenda 
Włodzimierza Wysockiego, „Polityka” 1985, nr 30; A. Bednarczyk, Wysocki po polsku, Łódź 1995; 
Ю. Андреев, Т. Баранова, Е. Сергеев, Обсуждаем наследие Высоцкого, „Вопросы литературы” 
1987, № 4; В. Терестов, В прошлом, будущем, настоящем..., „Вопросы литературы” 1987, № 
4; В. Новиков, „В союзе писателей не стоял...”. Писатель Владимир Высоцкий, Москва 1991.
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Otoczony przez spocone twarze, brudne koszule, zepsute zęby, zionące wódką oddechy 
i spojrzenia, najmłodszy w tym towarzystwie – żeby nie odczuwać różnicy wieku, starał 
się na równi z dorosłymi pić, palić i uganiać się za dziewczynami6.

W tym czasie pojawia się kolejna fascynacja Wysockiego – kino. Wowa – jak go 
nazywano w najbliższym otoczeniu – nie mogąc już dłużej wytrzymać z ojczymem, 
przeprowadził się ponownie do ojca. Ulica, przy której zamieszkiwał rodzic – Bolszoj 
Karietnyj Pierieułok – była jeszcze bardziej niebezpieczna, niż ta, przy której przyszły 
poeta mieszkał poprzednio. Tam też zaczęły się jego problemy z alkoholem, które rzu-
towały nie tylko na dalsze jego życie, ale również na podejście do własnej twórczości. 

Naturalnie, Wołodia zobowiązany był do uczęszczania na zajęcia szkolne 
i uczestniczenia w czysto politycznych wydarzeniach szkoły, między innymi 
zmuszony był do złożenia przysięgi wierności swojemu krajowi i jego przywódcy. 
Później, w wieku 14 lat Wysocki wraz z kolegami został zapisany do Komsomołu, 
gdzie miał opiekować się Mauzoleum Lenina. Był tam świadkiem fi zycznych represji 
dokonywanych na niewinnych ludziach przez organy komunistycznej władzy. Miało 
to zdecydowany wpływ na ukształtowanie się w jego świadomości negatywnego 
wizerunku władzy. W swojej twórczości wiele razy przedstawiał później zaniepo-
kojenie niesprawiedliwością społeczną, zastraszenie ludzi, niepewność ich jutra. 
Jako przykład może posłużyć fragment wiersza Bokser (Боксер), w którym autor 
wyraża sprzeciw wobec bicia człowieka po twarzy, przypisywanego w domyśle 
stróżom systemu totalitarnego:

бить человека по лицу
Я с детства не могу7.

Zdobyte doświadczenie w latach szkolnych zrodziło w nim moralny niepokój, 
który znalazł swe odbicie w twórczości poetyckiej, łącząc się z jego uwrażliwieniem 
na muzykę. To ostatnie pojawiło się nieco później, w wieku 17 lat, gdy na rocznicę 
urodzin Wołodia zażyczył sobie od mamy gitarę. Nie potrzebował podręcznika ani 
nauczyciela – sam szybko nauczył się grać. Równolegle uczęszczał na zajęcia do 
kółka teatralnego, w którym zrodziła się jego miłość do teatru. Gdy po ukończeniu 
szkoły średniej wybrał pod wpływem rodziców studia inżynierskie w Instytucie 
im. Kujbyszewa, porzucił je po pierwszym semestrze i rozpoczął intensywny etap 
przygotowań do egzaminu na wymarzone studia aktorskie. Podjął je w Szkole 
MCHAT-u im. W.I. Niemirowicza-Danczenki. Młody Wysocki nie miał najmniej-
szych wątpliwości co do słuszności swojej decyzji. Pewny siebie powiedział do matki: 

Mamo, nie denerwuj się, ja wiem, że przyjdzie czas, kiedy będę stał na scenie, a ty, siedząc 
na widowni, zapragniesz nagle szepnąć do kogoś siedzącego obok: to mój syn. Zostanę 
aktorem, dobrym aktorem i nie będziesz się mnie wstydziła8. 

6 P. Słowiński, I. Wygoda, Nie uśmiecha się życie do wilków..., s. 57.
7 W. Wysocki, Piosenki i wiersze, Lublin 1986, s. 22. 
8 Z. Podgórzec, Wysocki. Życie i twórczość, Warszawa 1989, s. 11–12.
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Włodzimierz zaczął pisać piosenki już podczas studiów, na początku lat 60. 
Były to tzw. pieśni błatne, o charakterze kryminalnym. Do wszystkich swoich 
utworów układał sam melodię na gitarę. Pierwszą własną piosenkę z tego cyklu 
Tatuaż (Татуировка) Wysocki zaśpiewał dla pisarza – Andrieja Siniawskiego, 
który w szkole teatralnej wykładał literaturę. Wołodia bał się reakcji, a zwłaszcza 
krytyki i dlatego na początku nie przyznał się, że jest autorem tej pieśni. Powiedział, 
że gdzieś usłyszał ją i po prostu zapamiętał. Dopiero, kiedy otrzymała pozytywny 
komentarz, wyjawił z dumą, że to jego autorski utwór. Pochwała Siniawskiego 
była niewątpliwie dużą inspiracją dla komponowania poezji śpiewanej, z której 
później zasłynął. 

Burzliwe życie osobiste stanowiło stałe niewyczerpane źródło jego twórczo-
ści. Jednym z ważniejszych jej tematów była miłość, którą poeta-pieśniarz zawsze 
bardzo przeżywał. Szkołą tego uczucia była dla niego pierwsza miłość – do aktorki 
Izoldy Żukowej, z którą ożenił się w 1958 roku. Izolda skończyła studia wcześniej 
niż Wołodia, dlatego ich związek przez jakiś czas opierał się tylko na rozmowach 
telefonicznych i korespondencji. Mimo wielkiego zapału, charyzmy i ambicji, po 
ukończeniu szkoły w 1960 roku artyście nie było łatwo znaleźć odpowiedniego 
miejsca w środowisku moskiewskich aktorów. Pierwszą pracą absolwenta studiów 
aktorskich był angaż w Teatrze im. Puszkina. Grywał tam epizodyczne role. W 1961 
roku w Leningradzie Wysocki wziął udział w zdjęciach do fi lmu 713 prosi o zgo-
dę na lądowanie (713-й просит посадки). Na planie poznał aktorkę – Ludmiłę 
Abramową, która niebawem została jego drugą żoną. W 1962 roku Ludmiła uro-
dziła Wysockiemu syna – Arkadija. Artysta jako głowa rodziny zobowiązany był 
zapewnić bliskim godne warunki życia. Jednakże wówczas rozpoczęły się jego 
poważne problemy w pracy. Przychodził na próby do teatru pijany do tego stopnia, 
że spadał ze sceny. Został zmuszony, aby poddać się leczeniu. Po kuracji w 1964 
roku Wysocki udał się na Łotwę, aby dołączyć do ekipy kręcącej fi lm Na jutrzejszej 
ulicy (На завтрашней улице) w reżyserii Fiodora Filipowa. Film otworzył przed 
nim nowe perspektywy, jednak życie osobiste skomplikowało się, gdyż w tym czasie 
Ludmiła spodziewała się drugiego dziecka. 

Wszystkie sprawy zaczęły zmierzać w coraz lepszym dla Włodzimierza kie-
runku, gdy w 1965 roku Wysocki i Abramowa ofi cjalnie zawarli związek małżeń-
ski. Przyjaciele zorganizowali Wołodii spotkanie ze znanym reżyserem Teatru na 
Tagance – Jurijem Lubimowem, który później wspominał, że ktoś taki, jak Wysocki 
nie potrzebował najmniejszych rekomendacji. Pierwszą – i od razu główną – rolą, 
jaką zagrał, była postać Galileusza w sztuce Życie Galileusza (Жизнь Галилея). 
Aktor okazał się wielkim odkryciem tego teatru, budził bowiem duże emocje. Sam 
powiedział kiedyś: „Po spektaklach ludzie mogą wyjść zdziwieni, rozczarowani, 
zachwyceni, ale nigdy obojętni wobec sztuki, nigdy bez emocji”9. 

9 Wywiad z Wysockim, [na stronie internetowej: http://pl.youtube.com/watch?v=8wCnp8N_eMU, 
data odwiedzin: 3.02.2009].
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Równolegle dawał także swoje pierwsze solowe koncerty, różniąc się od in-
nych wykonawców piosenek poetyckich; sam je komponował i wykonywał jako 
profesjonalny aktor. Do tematyki wojennej, która pociągała go pierwotnie na 
równi z „błatną”, dołączyła sportowa. Poprzez te tematy pragnął oddać marzenie 
o wolności i o walce, która przywraca człowiekowi godność. Dzięki nim zdobył 
ogromną popularność. Nie tylko jego kariera uległa zmianie. Podczas festiwalu 
fi lmowego w Moskwie Wysocki poznał francuską aktorkę – Marinę Vlady. Ta 
znajomość doprowadziła do rozpadu drugie małżeństwo barda. Oprócz wielkiej 
miłości, ten nowy okres w życiu Wysockiego wypełniała walka z alkoholizmem 
oraz cenzurą. Władza miała problem z Wysockim, którego życie i twórczość od 
początku miały wolnościowy charakter. Cenzura temperowała go, lecz nie nisz-
czyła. Wysockiego po prostu się obawiano. Wszyscy zdawali sobie sprawę, jak 
bardzo popularny stał się w społeczeństwie i w jaki sposób wielu ludzi odbierało 
jego twórczość – utożsamiając ją ze swoimi problemami życiowymi. Artysta nie 
posiadał fanów, ale rzesze wyznawców. Niemal nikt nie przechodził obojętnie obok 
fenomenu jego poezji śpiewanej. Ludzie uwielbiali go, a władza, nienawidząc, tole-
rowała. Elementy sprzeciwu wobec systemu komunistycznego zawierała nie tylko 
jego twórczość poety-barda, ale również sposób bycia – nietypowy, wyróżniający 
go, skandalizujący, niepokorny. Niemałą rolę w ukształtowaniu jego niebanalnej 
postawy życiowej odegrał alkoholizm. Wysocki niejednokrotnie podejmował le-
czenie tego nałogu, trafi ał nawet do szpitali psychiatrycznych, gdzie miał styczność 
z dysydentami, którzy narazili się władzy. Tam też uzależnił się od narkotyków. To, 
co w oczach jego wielbicieli wnosiło szlachetny pierwiastek do jego burzliwego 
życia, wiązało się z jego uczuciami, o których wielokrotnie pisał i śpiewał. Wszyscy 
wiedzieli, że przeżywał kolejną swoją miłość – do Mariny Vlady. Godzinami roz-
mawiali przez telefon, grał dla niej prywatne, telefoniczne koncerty. Aktorka, gdy 
tylko mogła, przyjeżdżała do swojego ukochanego. To dla niej artysta poddawał się 
znienawidzonemu leczeniu. Ich związek miał posmak dramatu Abelarda i Heloizy, 
skazanych na oddzielne życie. Dodawały mu pikanterii ekscesy alkoholowe artysty, 
które władza tolerowała. Za pijaństwo Wysocki był regularnie wyrzucany z teatru, 
ale przyjmowano go z powrotem ze względu na jego talent. 

Gdy w 1970 roku Teatr na Tagance miał wystawić Hamleta, Wysocki starał się 
z całych sił o główną rolę. W tym czasie nie spojrzał nawet na kieliszek wódki, aby 
nie stracić możliwości jej zagrania. Artysta utożsamiał się ze swoim bohaterem: 
„Ludzie usiłowali zmusić go do powiedzenia czegoś – tak jak usiłowano zmusić 
Hamleta, żeby zagrał na instrumencie, którego nie znał. Więc nie zgadzał się z tym 
wszystkim. Głośno chciał wykrzyczeć swoją prawdę”10. Analogiczne słowa powie-
dział nieco wcześniej: „Nie przyszedłem tu po to, żeby się podobać. Przyszedłem 
tu po to, żeby powiedzieć prawdę”11.

10 Z. Podgórzec, Wysocki..., s. 300.
11 Ibidem.
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Gdy wyjechał ze swoją żoną do Francji, gdzie poznał smak wolności, mógł 
mówić co chciał w licznie udzielanych wywiadach. Mógł śpiewać, o czym tylko 
chciał. Mimo to nie kwapił się, by zostać na „wygodnym” Zachodzie. Podczas 
jednego z wywiadów odpowiedział dziennikarzowi CBS, że nie opuści Rosji, bo 
jest artystą, a nie dysydentem. Stwierdził, że nie byłby tym kim jest bez swojego 
narodu, dla którego tworzy, oraz że dla niego liczy się nade wszystko publiczność. 
Podróże przeplatał z pracą i alkoholowymi libacjami. Pod koniec 1977 roku Wysocki 
bardzo źle się poczuł; zaczęły się jego problemy z sercem. Nie chciał już dłużej żyć. 
25 lipca 1980 roku powiedział: „Мама, я сегодня умру...”.

Tak też się stało. Wysocki nie wpisał się w grono sprzymierzeńców systemu 
ani też ludzi obojętnych na jego niszczącą siłę. Ideologii komunizmu przeciwstawił 
powszednie życie przeciętnego człowieka. Śpiewał o banalnych prawdach, poruszał 
aktualne oraz uniwersalne tematy, które w jego wykonaniu nabierały głębokiego 
znaczenia dzięki niewątpliwemu temperamentowi i głosie artysty. Bard śpiewał do 
ludzi i dla ludzi, nie stawiając siebie ponad nich. W swoich utworach solidaryzował 
się ze swoimi odbiorcami. Zabierał głos nie tylko we własnym imieniu, ale także 
w imieniu radzieckiego społeczeństwa, mówiąc o jego niepokojach, troskach i ma-
rzeniach. W czasach Związku Radzieckiego nie było artysty, który mógłby zmierzyć 
swoją popularność z Wysockim. Ten bard i aktor był w dodatku najbardziej ze 
wszystkich autentyczny. Kiedy wychodził na scenę, niczego nie udawał, nie starał 
się nikomu przypodobać. Był mistrzem pastiszu, a zawarte w piosenkach ogromne 
poczucie humoru było uwielbiane przez odbiorców. Mówiono nawet po cichu, że 
miał swoich wielbicieli także wśród pracowników KGB. Co więcej, autentyczność 
jego historii opisanych w wierszach była tak ogromna, że ludzie sądzili, iż on sam to 
wszystko przeżył i teraz opowiada. Znakomicie potrafi ł utożsamić się z bohaterem. 
Zresztą dał temu wyraz niejednokrotnie, nie tylko w swoich piosenkach, ale także 
podczas występów teatralnych.

W swej poezji Wysocki nie unikał trudnych tematów. Szukał jedynie takiego 
sposobu ich wyrażenia, który neutralizowałby cenzurę. Najczęściej była to meta-
fora i Ezopowy język. Charakterystycznym przykładem metaforyki Wysockiego 
jest tekst piosenki poetyckiej Mgła (Туман). Jest ona metaforą innego życia, do 
którego tęsknili mieszkańcy Związku Radzieckiego. Poeta mówi, że należy jedynie 
podjąć wysiłek, aby się w tej mgle odnaleźć. Tłumaczenie polskie Michała B. Jagiełły 
unaocznia dobitnie dramat walki o dotarcie do Mgły:

Popatrz na mgłę, ileż cudów ukrywa mgła!
Chcesz do nich dojść, lecz niewiele masz szans,
mgła cię pochłonie, ale wiedz – kiedy przegrasz z nią,
zęby zaciśnij i idź jeszcze raz!12

W utworze tym tytułową mgłę możemy interpretować jako duchową ojczyznę 
Wysockiego – inną Rosję. Aluzja taka zawarta jest już w pierwszym wersie wiersza: 

12 http://www.rosjapl.info/muzyka/wysockitekstyupl.php [data odwiedzin: 5.02.2009].
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„popatrz na mgłę, ileż cudów ukrywa mgła!”. Podobnie olbrzymia Rosja, z wielką 
przestrzenią niezbadaną przez człowieka, skrywa swoje cuda. Tezę tę potwierdza 
również opisana w wierszu kraina geografi czna, która automatycznie wywołuje 
skojarzenie z Rosją: „milcząca mgła strzeże tajgi jak stróż”. Ponadto stwierdzenie: 
„Przez tysiąclecia mgła pomagała nam, w jej mleczną toń nie śmiał wejść żaden 
wróg”, można interpretować jako odwołanie do kontekstu historycznego Rosji. 
Zgodnie z tą interpretacją jawi się nam ona jako wielka, niezwyciężona przez wieki 
otchłań. Natomiast niepokój mogą budzić dalsze słowa: „czas dziś już nie ten sam”, 
które bezpośrednio odnoszą się do czasów radzieckich. W tych czasach „kłęby 
oparów mącą myśli i wzrok, oślizgły knebel wpychają do ust”. Trudno o lepszą 
metaforę totalitaryzmu. Pomimo trudnej sytuacji człowiek, chcąc być wolnym, 
nie może się poddać i musi zawsze wierzyć w możliwość zwycięstwa. Przesłanie 
to zawarte jest w refrenie: 

Zawsze i wszędzie,
nawet we śnie,
pamiętaj, że
wygrać potrafi sz,
byle we mgle
wiary nie stracić,
byle we mgle
odnaleźć się!

Na wywołujące zwątpienie pytania: „Więc wszystko na nic, wszystko zostać 
ma tak jak jest? Mgła będzie górą i radę nam da?” otrzymujemy zaskakującą odpo-
wiedź, będącą pointą dla całego utworu: nigdy, „bo wiem, że od ciepła człowieczych 
serc topnieje mgła, i coś więcej niż mgła”. Czym jest to „coś więcej”? Domyślać 
się należy, że to władza komunistyczna, która z wiadomych względów nie mogła 
zostać nazwana po imieniu. 

Częstym motywem lirycznych tekstów Wysockiego jest motyw wędrówki. 
Droga ma w sobie element nadziei na coś nowego, a zarazem stanowi silną pokusę 
i wyzwanie. W swoich „drogach” podmiot liryczny Wysockiego często „ucieka” 
od rzeczywistości totalitaryzmu komunistycznego do miejsc nieskażonych przez 
wrogi system, takich jak Syberia: „Сибирь, боль, надежда – страна без границ”13 
czy gloryfi kowane w piosence Pożegnanie z górami (Прощание с горами)14 górskie 
szczyty: „лучше гор могут быть только горы”. Jadwiga Sawicka w tekście pt. 
Drogi Włodzimierza Wysockiego pisze: 

Wszystkie teksty mówią o drodze niebezpiecznej, trudnej, nieprzetartej, ale takiej, która 
wyzwala, są optymistyczne, tym trudnym optymizmem wynikającym z potrzeby piętrzenia 
i pokonywania trudności, podejmowania następnego ryzyka na „linie napiętej jak nerw”, 
prowadzenia gry ze śmiercią15. 

13 http://lib.ru/WYSOCKIJ/v72.txt [data odwiedzin: 8.04.2009].
14 W. Wysocki, Piosenki i wiersze, Lublin 1986, s. 19.
15 J. Sawicka, Drogi Włodzimierza Wysockiego, „Literatura” 1988, nr 7, s. 12.
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Autor piosenki Liryczna (Лирическая) głosi tezę, iż możliwy jest raj gdzie 
indziej, nawet w szałasie, poza światem totalitaryzmu komunistycznego, z którego 
podmiot liryczny oferuje „porwanie”:

Украду, если кража тебе по душе, 
Зря ли я столько сил разбазарил?
Coглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял16.

W tych, jak i w wielu innych utworach, poeta zamanifestował negację tota-
litaryzmu, podobną do tej, jaką wyrażali Bułat Okudżawa czy Aleksander Galicz. 
Władimir Wysocki nie był dysydentem, nie został emigrantem, a jednak udało 
mu się w ofi cjalnym i półofi cjalnym obiegu wyrazić swój mocny sprzeciw wobec 
zła, którym nasycona była rzeczywistość radziecka. Stworzył marzenie o innym 
życiu i innym świecie.

Творчество В. Высоцкого как голос протеста 
против коммунистического тоталитаризма 

Резюме

Владимир Высоцкий – автор свыше 100 стихотворений и 600 песен – принадлежит 
к советским бардам, которые полуофициально и официально выступали против 
тоталитарной системы. Его произведения зто блатные и военные песни, баллады 
и любовная лирика, произведения о повседневной жизни. Они имеют разную 
поэтику. Высоцкий представлял мечты об иной действительности и счастливой 
жизни. Большинство из его текстов содержит выраженную эзоповым языком 
или даже прямую критику существующего коммунистического строя. 

16 http://www.kulichki.com/vv/pesni/zdes-lapy-u-elej.html [data odwiedzin: 8.04.2009].


