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Eva Malenová
Vladimir Vysockij nepije sám
Malá knížečka Vysockého písňových textů Nepiju sám vychází v nakladatelství Dokořán v překladu Milana Dvořáka, který sám Vysockého texty zpívá. Kniha je průřezem tvorbou tohoto legendárního ruského písničkáře.
Téměř po deseti letech se nyní v knihkupectvích objevil nový sborník textů Vladimira Vysockého od překladatele Milana Dvořáka. Název malé knížky zní Vladimir Vysockij: Nepiju sám. To je jednak výstižné pro život Vysockého, jednak název připomíná, že český recipient už dávno Vysockého zná. „Nepiju sám“ jsou totiž poslední slova písně Dialog u televize, již v překladu Milana Dvořáka už mnoho let zpívá Jaromír Nohavica. Vedle této velmi známé písně se ve sborníku objevují ještě další, jedny ze zásadních ve Vysockého tvorbě: Lázeň až doběla, Koně k nezkrocení, Pravda a lež (o této písni Jaromíra Nohavici málokdo ví, že ji do češtiny přeložil Milan Dvořák a že originál pochází z roku 1977 od Vladimira Vysockého). Dvořákovy překlady přitom vycházely ještě za minulého režimu: v roce 1983 to byl sborník Koně k nezkrocení (Sekce mladé hudby, Praha 1983); v roce 1988 sborník sovětských písničkářů nazvaný Atlanti drží nebe (Lidové nakladatelství, Praha 1988); a až v devadesátých letech vyšel díky Milanu Dvořákovi vynikající sborník věnovaný pouze Vysockému – Pravda a lež (Votobia, Praha 1997).
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Od roku 1964 pracoval Vysockij naplno jako herec v divadle Na Tagance, kde zářil hlavně ve své životní roli Hamleta. 
Kromě několika výše zmíněných překladů, které Milan Dvořák publikoval již dříve, však nyní vyšly především překlady nové. Některé z nich lze nalézt u Dany Moravcové (Vladimír Vysockij: Zaklínač hadů. Lidové noviny, Praha 1984) a je zajímavé podívat se na Vysockého očima dvou překladatelů. Překlady obou jsou textově věrné originálu, liší se v některých obrazech, u nichž nelze říci, že by byl jeden z překladatelů výrazně horší. Zásadní rozdíl je však v práci s jazykem. Dana Moravcová přeložila Vysockého do spisovné, téměř ryzí češtiny. Milan Dvořák naproti tomu užívá hovorových výrazů a obecné češtiny, což daleko lépe odpovídá tomu, jak s jazykem zacházel Vysockij. Pokud je předmětem jeho písně například obyčejný domácký rozhovor u televize (Dialog u televize), nechává Vysockij mluvit Zinu a Váňu jazykem naprosto hovorovým. Od Milana Dvořáka pak známe druhou strofu takto: „Ty, Zino, na šváru mi nešahej.// Ať si je jakej chce, je náš.// A to s tím ksichtem, to sem netahej,// koukni, jak sama vypadáš.// A vůbec, místo řečí spíš// mi snad pro flašku doskočíš – // no dobrá, já jdu sám, to víš.// Jo, to je kříž.“; v překladu Dany Moravcové čteme: „Jen, Zino, švagra laskavě nech být!// Jak vlastní krev ho musíš brát.// Hulíš, jako když nás chceš vykouřit,// mám toho už tak akorát.// Plácáš – a to mi pije krev.// Skoč o přestávce pro láhev!// Že ne? Tak teda půjdu sám,// posaď se o kousek dál!“ Ačkoli lze říci, že oba překlady jsou velmi kvalitní, Milanu Dvořákovi se navíc podařilo trefit se do atmosféry textů a více oživit jejich postavy. Milan Dvořák totiž nejen překládá, ale sám písně Vysockého zpívá a zdá se, že právě tato zkušenost mu pomáhá přenést kouzlo a plynutí originálních textů Vysockého do češtiny. 
Celkem sedmadvacet překladů Vysockého, které nový sborník obsahuje, je poměrně reprezentativním vzorkem celé tvorby a připomíná jednak Vysockého, jak ho mnozí z nás již dávno znají, ale zároveň pootvírá dveře pro jeho další poznávání. Ve sborníku Nepiju sám jsou zastoupeny texty různorodé, jako je celá Vysockého tvorba, a lze na nich ukázat většinu tematických cyklů, do nichž lze jeho dílo rozčlenit. Z cyklu o zvířatech najdeme ve sborníku dvě: Žirafák a Mimochodník. Mimochodník je „dostihový kůň“, který si umiňuje, že za trápení a bití bičem se pomstí žokeji tím, že doběhne v dostihu jako poslední. Kůň, který „neběhá tak, jak je zrovna módní“ a touží po svobodě a volnosti je metaforou, kterou Vysockij obměňoval v nejrůznějších variantách. Například v Písni výškaře, kterou bychom mohli zahrnout do cyklu o sportu a sportovcích, je hrdinou výškař, který se nechce odrážet levou nohou, jako všichni ostatní, ale pravou. I když mu po dvou neúspěšných pokusech hrozí propadák a veřejná hanba, nepokoří se a nakonec laťku překoná. V této básni lze snadno porozumět politické metafoře o stádní stranické příslušnosti a netoleranci odlišnosti – všichni lidé se odrážejí z levé nohy, a jedině tak je to správné. Vysockij stál na straně lidí, kteří nezapomněli na lidské hodnoty a neohnuli za sovětského režimu svá záda, byť jim bylo sebehůř. 

Zločiny obyčejných
Cyklus vězeňských písní není o zločincích v dnešním slova smyslu, nýbrž o tisících, kteří padli do sítí udavačů, tajné policie apod. Vysockij však neviděl vinu pouze u vysokých funkcionářů, ale ukazoval zločiny obyčejných lidí – práskačů, těch, co ohnuli hřbet a zlhostejněli: „Já si myslel, že brzy už z lágru ven cestu// uvidím, uvidím.// Jenže dospěl jsem k prašnýmu, mlžnýmu městu// bez lidí, bez lidí.// Lidi jsou tu, jen lidi se říkat jim nedá.// Ani zášť, ani smích.// Marně v lhostejných tvářích jsem náznaky hledal, // že bych byl jeden z nich.“ („Světem svět si dál...“). Další cyklus bychom mohli nazvat historicko-pohádkový. Vysockij uváděl historické paralely, ukazoval, jak jsou lidé v podstatě pořád neměnní – například Píseň o čase („ Zlo však zůstává zlem, řekněte, je to tak,// v dalekým budoucím zemským ráji“, s. 64). Kasandra je legenda o kněžce, která věštila dobytí Tróji, Vysockij dokáže své metafory dotáhnout zobecněním, které pak nabízí dostatek interpretací: „Ta pomatená varovala lidi,// že jasně vidí Tróju padlou v plen. Jenže kdo ví, i kdo jen prostě vidí,// ten odjakživa bejvá upálen.“ V antipohádce Lukomoří je zase ukázán kontrast mezi současností Vysockého a světem Puškinovy poémy Ruslan a Ludmila. 
Důležitou součástí Vysockého tvorby je cyklus válečný, v němž se znovu objevují nesčetné variace životních témat svobody, přátelství, odvahy, lásky, zrady... Některé metafory čtenáře zasahují tím víc, že ví, jak se s oficiální mocí potýkal Vysockij. Ve sborníku Milana Dvořáka lze nalézt dvě, které se dají chápat beze zbytku jako uvědomění si zběsilosti svého života, jako osobní zpověď. Jsou to jednak Koně k nezkrocení, jednak báseň Můj černej člověk v šedým převlečníku. 
Vysockij zahaloval svá velká témata do vtipných i sarkastických metafor, do konkrétních, zdánlivě jednoduchých příběhů sportovců, horolezců, námořníků, pohádkových i historických postav. Ačkoli je mnoho jeho textů spjato s dobovými reáliemi, při troše dobré vůle lze metafory chápat i v dnešní době. Jeho texty jsou velmi lidské, pravdivé a nikdy bezvýchodné. Obsahují velkou energii a víru v lepší časy a v lepšího člověka. A i když sborníček Milana Dvořáka zdaleka nemůže obsáhnout veškeré bohatství a různost Vysockého textů, přeci jen připomíná, v čem tkví genialita této ruské legendy. 
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