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B ulharskou i českou literární obec 
zasáhla smutná zpráva: 14. květ-

na v Sofi i zemřel básník a překladatel 
Vaťo Rakovski. 

Narodil se 9. listopadu 1925 v ka-
menité podhorské vesnici Goljama 
Brestnica na severovýchodě Bulhar-
ska v učitelské rodině. Rodný kraj se 
mu stal celoživotní inspirací; jemu 
také věnoval své nejkrásnější verše. 
Po gymnaziálních studiích absolvo-
val slavistiku na Sofi jské univerzitě sv. 
Klimenta Ochridského. Pracoval jako 
redaktor; v letech 1991–1994 půso-
bil jako kulturní rada Velvyslanectví 

BR v ČR. Prahu však poprvé navštívil 
už ve svých osmadvaceti letech a ony 
dva podzimní měsíce ho celoživotně 
poznamenaly. V krátké době stačil ab-
solvovat speciální jazykový kurz, pře-
devším si však zamiloval českou poezii 
a kulturu vůbec – a byla to láska na 
celý život.

 Jako básník Rakovski časopi-
secky debutoval v r. 1942. Jeho umělec-
ký svět se utvářel zvolna a vyzrál v po-
ezii citlivě zahleděnou do krás života 
s vzácným darem harmonie a smíru 
s neúprosným během času. Těžiště jeho 
tvorby spočívalo od samého začátku 
v lyrických verších. Jde o poezii jemné 
vnitřní čistoty, psanou s velkou kultu-
rou slova. Vedle přírodních motivů si 
získal čtenáře i svými milostnými verši; 
psal také básně pro děti. Formálně pře-
šel od klasického tvaru až k úplnému 
uvolnění, blížícímu se téměř podobě 
grafi ckého ornamentu. 

Jeho verše byly přeloženy do více než 
deseti jazyků. Českému publiku se nej-
prve představil ukázkami v literárních 
periodicích a v antologiích Bulharské 
jaro (1957), Jižní vítr (1974) a Bulhar-
ská poezie 20. století (1983); celistvě 
jeho básnické dílo pojaly výbory Jak 
plachá voda (1984) a Chci ti něco říci, 
světe (2005).

Rakovskému se podařilo obdivuhod-
ně skloubit svou vlastní tvorbu s činnos-
tí překladatelskou – na obou stranách 
přinesla jeho umělecká aktivita po čty-
řiceti knižních titulech. Jako překladatel 
se zaměřil na stěžejní autory české mezi-

válečné a poválečné poezie a do bulhar-
štiny převedl verše Konstantina Biebla, 
Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala, Jaro-
slava Seiferta, Františka Halase a Viléma 
Závady. Dlouho sbíral odvahu k  pře-
kládání Vladimíra Holana, jehož poezie 
ho fascinovala. Zatímco verše ostatních 
básníků se mu překládaly lehce a jako-
by samy, na Holanovi pracoval řadu let 
a velmi si cenil pomoci editora a vel-
kého znalce Holanova díla Vladimíra 
Justla, a to jak při výběru básní, tak i při 
vlastním překládání. Za výbor nazvaný 
Noc s Hamletem obdržel cenu Svazu 
bulharských překladatelů za nejlepší 
knihu roku 1989. Sestavil několik anto-
logií české poezie, především antologii 
českého poetismu, která bulharskému 
čtenáři objevila tento ojedinělý jev naší 
literatury. Do bulharštiny převedl rov-
něž klasiky Jana Kollára, Jana Nerudu, 
Jaroslava Vrchlického a Antonína Sovu; 
z české dramatické tvorby přeložil Čap-

kovo R.U.R. K mnoha našim básníkům 
ho poutalo osobní přátelství. Rád třeba 
vzpomínal na Jaroslava Seiferta, s nímž 
oslavoval v r. 1961 jeho šedesátiny, či na 
Viléma Závadu, z jehož podnětu zde 
vyšel již zmíněný první výbor veršů Jak 
plachá voda. 

Po zásluze se dočkal Vaťo Rakovski 
v Česku ocenění: jako nejrenomova-
nějšímu popularizátorovi české poezie 
v Bulharsku mu byla v roce 1997 udě-
lena cena Premia Bohemica, založená 
Českým literárním fondem. U příle-
žitosti životního jubilea získal v roce 
2005 Rezortní medaili MK ČR Artis 

Bohemiae Amicis za šíření dobrého 
jména české kultury v zahraničí a Cenu 
Českých center MZ ČR.

Rakovski měl i organizační talent. 
Ve své vlasti působil jako předseda Spo-
lečnosti bulharsko–českého přátelství, 
dlouhá léta pracoval také jako tajemník 
bulharského PEN klubu. V době své 
diplomatické mise u nás také výtečně 
spolupracoval s Českým PEN klubem, 
zejména při přípravě slavného pražské-
ho kongresu Mezinárodního PEN. 

Vaťo Rakovski tvořil a publikoval do 
poslední chvíle. V psaní poezie spat-
řoval i způsob, jak si v dnešním kolek-
tivním světě zachovat své nezávislé já, 
svou identitu a svobodu, jak řekl v roz-
hovoru pro Lidové noviny 15. 6. 2000: 
„V každém z nás hoří svíce, plamínek 
naší duše, který musíme chránit, aby 
nezhasl. Já abych neztratil sám sebe, 
jsem po celý svůj dlouhý a zatracený ži-
vot psal a psal a zase jenom psal...“ 

Odešel Vaťo Rakovski...
Vaťo Rakovski přebírá z rukou náměstka ministra kultury Mgr. Petra Koutného Rezortní medaili 
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