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Бесмртни живот Владимира Висоцког (1938–1980) 

Уобичајена, вишевековна пракса је да, када говоримо о генијалним умовима 
Русије, представницима било које области стваралаштва, науке или 
уметности, ми говоримо о припадницима целокупне цивилизацијске 
баштине, прошлости, садашњости и будућности. Они су припадници, не 
једне земље, већ целог света. И, по правилу, често, без обзира на контекст у 
коме их помињемо, незаобилазна констатација, која дефинише, психолошко 
креативну унутарњу страну њихове духовне структуре (неки је сматрају 
посебном врстом “позитивног или негативног лудила”), скоро кармички, 

карактерише се мистичном страном “те чудне руске душе”. А нико, до данас, није разложио 
шта то у психолошком, филозофском, креативном, изумитељском, научном, уметничком, 
естетском, мистичном смислу, стварно значи. Заиста, могле би се озбиљне студије стварати о 
томе. А можда, нема их из страха, да се не оде, предалеко. “Руска душа” обузима, не само ум, 
већ целу структуру личности истраживача. Бројни су научници, књижевници, писци, 
песници, сликари, композитори, концерт мајстори, диригенти, филмски ствараоци, 
позоришни уметници (глумци, редитељи, сценографи, балетски играчи, кореографи...), 
изразити представници “чудне руске душе”. Они су обележили 19. и 20. век. Трагови су 
неизбррисиви и неизбежни. Повремено као и сви генији у својим областима, чини се да су на 
махове заборављени, а онда се, као феникси, из пепела појављују са неким новим 
генерацијама. То као да нас васељена опомиње, и њихово дело васкрсне, изненада, одједном. 
Управо, то је случај са делом и личношћу Владимира Висоцког, свестраног, уметника с 
неизбежном гитаром, ренесансног дара, који је још за живота дубоко веровао у васкруснуће, 
а не у случајност (творчество не случај). 
Говорио је Волођа: “Човек мора бити надарен фантазијом да би стварао уметничка дела. 
Коначно, он је у том случају творац. Поклоник сам Гогоља, Булгакова. Је ли то 
експериментални живот или експеримент живота? А можете ли замислити какав је то био 
громадни, гигантски животни експеримент двадесет шестогодишњег Љермонтова? Основа 
свега – лично поимање и виђење света. Права уметност, без личне жртве и страдања не 
постоји. А жртвовати се могу веома млади људи. Веома јако и силно”. Ове речи ВВ убедљиве 
су и чини се аутобиографске, јер Висоцки, просто је сагорео у уметности, за уметност, и своје 
обожаваоце, широм планете, не штедећи себе, емоције, љубав, чувства. Стихове је 
посвећивао онима које воли, али многе је радио и за филмове, сериије, и из личне потребе. 
Себи и својој души остављао је тишину. Давао се филму, позоришту, највише поезији, уз 
неизбежну гитару, без задршке и остатка, својој Марини Влади, глумици руског порекла, 
пријатељима, највише публици, живећи деценијама на релацији Москва-Париз. Тако је и 
сагорео са четрдесет и две године живота. 
Као глумац московског “Театра на Тагањки”, носио је огроман драмски репертоар. Нисте га 
могли видети у комичним ролама. Његов репертоар у трагипоетском смислу био је обојен 
драматичношћу самог Висоцког: то су улоге Мајаковског, Хамлета, Галилеја, Лопахина, 
Доброг човека из Сечуана итд... Њему као да је била суђена глумачка награда – медаља са 
ликом трагичара. 
Просто, друштвена критика, сатира са примесом ироније и комике била је присутна у 
хиљадама његових стихова, у једном незапамћеном музичко-поетском опусу, који се сакупља 
и данас. Много тога било је и на бројним, дугим његовим ауторским концертима, широм 
европског континента. 
Иза њега остали су филмови и телевизијске серије: Каријера Диме Горина, Кутузов, Родом 
сам из детињства, Вертикала, Кратки сусрети, Домаћин тајге, Сто дана који су потресли свет 
и други. 



Важно је схватити: Висоцки–поета и Висоцки-глумац, Висоцки-композитор – један је те исти 
човек, и све то је неодвојиви део његове личности. Не може се једна од друге сфере одвојено 
посматрати ни анализирати, јер ВОЛОЂА ВИСОЦКИ је – СВЕ. О њему је много написано 
много ненаписано. А могло би се писати данима, ноћима, месцима, годинама и деценијама. 
Не бисмо рекли све! За њега дефиниција среће је: “Срећа – то је необавезно, случајно 
путовање из света у свет. Ово путовање може бити и пут у душу другог човека, путовање у 
свет писца или песника. И то не сам, већ са оним кога ти волиш.” 
За сада о ВВ толико, нека поезија говори за њега. Другом приликом – више. Можда. Једном. 

ДВЕ МОЛБЕ 
М. Шемјакину – другу и брату 
Сањао сам сотоне, ровце и пацове. ЈаТерам 
их, стењем и проклињем.Уместо њих угледах 
пехар вина.Он шапће: “Излаз постоји – до 
дна –Вина! И престаће борба,Приказе се 
повлаче, срце и преткомореОпустиће се и 
оклоп отопиће се”!Ја – опет – ја, верујте ми 
сад, јаУместо бесмртности молим малчице –
Широки друм, сукнени огртач, коња
као друга Покорно молим главе погнуте: 
“Чувајте се Бога, ако не мене – У име 
Милосрђа не плачите!” Поштујем Фауста и 
Доријана Греја, Но – душу – Ђаволу – 
нипошто не! Зашто циганке гатати почеше? 
Дан смрти оне ми одредише... Ти Боже дан 
тај чувај – У календар свој не бележи или У 
последњем трену узми па измени Да чекао не 
би, вране да лебделе не би Да не би тужно 
јагањци блејали Да се људи у сенци не би 
подсмевали Од њих, од свих, о Боже ме 
саклони Брзо, јер они су ми душу Сумњама и 
страхом отровали. 
Париз, 1. ВИ1980.  

ПЕСМА О ЗЕМЉИ
(Из филма Синови одлазе у бој) 

Ко каже: “Све сагоре до темеља,
Више у Земљу не бацајте семена...”?

Ко каже, Земља је умрла? 
Не, привремено, она је занемела.
Материнство није одузето Земљи, Није 
исушена, ко што нису мора,Ко поверова, да 
Земљу спалише? 

Не, поцрне само она од бола.
У Земљи још, ровови лежеИ јаме ко ране 
зјапе Огољени нерви Земље 
Неземаљске патње знате.

Поднеће она све, дочекати.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ГРОБНИЦЕ 
На заједничким
гробницама крстова нема, 
И удовице не ридају над њима.
На њих доносе букете цвећа
И Вечни огањ тиња.

Овде се подигла, пропела земља,А данас – 
надгробне плоче.Овде није појединачна 
судбина ниједна-Свака је судбина у једну 
сливена.
А у Вечном пламену видиш буктињу
тенка, Ужарене руске избе, Ужарени 
Смоленск и ужарени Рајхстаг, 
Ужарено срце војника. 

Код заједничких гробница уплаканих 
удовица нема, Овуда јачи људи ходе. На 
заједничким гробницама крстова 
нема, Има ли шта од тога боље?

ПИСМО ВАЊИ БОРТНИКУ ИЗ ПАРИЗА

Ах, мили Вања, шетам по Паризу, И то што 
чујем, и то што видим, У блокче, за успомену 
бележим, Издаћу књижицу – кад остарим, 

Вања, ми смо у Паризу Неопходни ко 
француски кључ, руском купатилу. 
Емигранти ту су друге генерације. Имам са 
њима многе неспоразуме.И ти би Вања за 
њих био “Ваниа”. 

Заиста, Вања у ПаризуВажни смо ко водена 
пара у руском купатилу. 
Трачарим са францускињамаИмам другове 
Пјера и Жана. И, пљујем са Ајфелове куле На 
главе безбрижних Парижана. 

И, тако Вања ПаризуВажни смо ко 
животињски мех.То нам је пех, 
јерПрисутност наша циља у мету:У јавном 
париском тоалетуПишу пароле и на руском 



У богаље Земљу не уписуј!
Ко каже да Земља не пева,
Да је заувек занемела?
Не, одзвања она, јеца мукло,

Из свих својих рана, из одушка,Чизмама не 
гази душу.Ипак Земља? – то је наша душа.
Ко каже, Земљаје умрла?Не, привремено, она 
је занемела.

*** 
В. В. је ову посму посветио и прочитао 
Марини Влади пред свој последњи повратак 
у Москву, 11. ВИ1980. 
И доле и горе лед – између болујем: На врх 
пробити ил провртети у дубину? Наравно, 
испливати, и не губити наду. А тамо – 
заслужену, очекивану визу. Надамном лед – 
слама се и пуца!Сав сам у зноју, ко од орања 
ратари.Вратићу се теби, ко лађа у песми,Све 
сећа, чак стихови стари. Мени је мање од 
пола века, четрдесет и више. Жив сам, тобом 
и Господом, одржан. Мени је да нешто 
спевам, представим се пред Свевишњим. 
Мени је да се оправдам нечим пред Њим.

језику.

И зато Вања ми смо у Паризу Важни ко 
француски кључ у руском клозету. 

(Са руског превела Драгана Чолић 
Биљановски) 


