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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je představit život a dílo Josefa Václava Sládka a poukázat 

na jeho vztah ke knize z pohledu čtenáře i autora. První část práce je zaměřena na 

život Josefa Václava Sládka a jeho osobnost. Následuje rozbor jeho tvorby s důrazem 

na motiv knihy objevující se v jeho díle. Charakterizována je také Sládkova pozice 

jako čtenáře. Podstatným bodem práce je popis a analýza Sládkovy osobní knihovny 

ve Zbirohu. [Autorský abstrakt]. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to present the life and work of Josef Vaclav Sladek and show 

its relationship to the book from the perspective of the reader and author. The first 

part focuses on the life of Josef Vaclav Sladek and his personality. The following 

analysis of his work, emphasizing the theme of the book appearing in his work. Also 

is characterized Sládek position as a reader. The essential point of this work is to 

describe and analyze Sladek personal library in Zbiroh. [Author‘s abstract]. 
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Předmluva 

Téma mé diplomové práce Osobní knihovna Josefa Václava Sládka jsem si 

vybrala bez váhání. Sládkův rodný kraj je mi velmi blízký, přesto jsem o jeho osobě 

do této doby znala jen málo informací, z dětství mi také utkvěla v paměti báseň 

Matičce. Impulz dozvědět se více o jeho životě, zejména z knihovědného pohledu, 

byl výzvou. Jen málo pramenů věnujících se Sládkovu životu o něm prozrazuje něco 

jako o čtenáři a zmínky o jeho osobní knihovně jsou zcela výjimečné. Výjimečnou se 

mi tedy také stala příležitost probádat tuto oblast básníkova života, sepsat a 

prozkoumat obsah jeho knihovny, což do současné doby zatím učiněno nebylo. 

Cílem této práce je představení Sládkova života a tvorby, zejména pak vytvoření 

soupisu jeho osobní knihovny ve Zbirohu a její následná analýza. 

Zdroje k tématu jsem volila nejprve na základě bibliografické rešerše, kterou 

jsem zaměřila jak na literaturu pojednávající o Josefu Václavu Sládkovi, tak na 

Sládkovu tvorbu. Výchozím bodem zpracovávání bylo Muzeum Josefa Václava 

Sládka ve Zbirohu a Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze. Při 

tvorbě textových příloh jsem čerpala z katalogů a databází Národní knihovny ČR, 

které mi byly nápomocné také k dohledávání bibliografických údajů při tvorbě 

soupisu osobní knihovny Josefa Václava Sládka, zejména pro potřebu následné 

analýzy fondu. 

Text práce je uspořádán do šesti kapitol, které se dále člení na podkapitoly. 

Úvod práce nastiňuje básníkovu osobnost, význam a spojitost s rodným Zbirožskem. 

Ve druhé kapitole shrnuji sled životních událostí básníka v jednotlivých etapách, 

který uzavírám poohlédnutím za odkazem, který Sládek zanechal v literárním světě. 

Třetí kapitola již obrací pozornost k Sládkově tvůrčí činnosti ve všech jejích 

oblastech, tedy nejen v oblasti spisovatelské, ale také novinářské, učitelské a 

překladatelské, ukazuje Sládkovo spojení se světem hudby, letmý ohlas v tvorbě 

dramatické a především jeho velkou zálibu – fotografování. Do čtvrté kapitoly 

zahrnuji popis a rozložení Sládkovy osobní knihovny a charakteristiku fondu. Pátá 

kapitola představuje Sládka jako čtenáře, nahlíží na jeho vztah ke knize či 

korespondenci s přáteli. V závěru shrnuji výsledky práce a přínos studia osobních 

knihoven významných osobností. 
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Práce obsahuje 105 stran textu včetně seznamu použitých zdrojů a 195 stran 

příloh. Textové přílohy tvoří soupis vydání Sládkových děl včetně výborů a 

souborných vydání, soupis překladů a hudebních zpracování Sládkovy tvorby, vše 

formou bibliografických záznamů řazených abecedně, primárně dle autora díla. Jako 

poslední je připojen soupis osobní knihovny Josefa Václava Sládka řazený podle 

reálného umístění v knihovně a k němu připojená fotodokumentace. Seznam použité 

literatury a citace v textu jsou uváděny v souladu s normami ISO 690 a ISO 690-2. 

V práci jsem využívala metodu citování pomocí průběžných poznámek. Připojen je 

seznamy příloh a grafů. Předkládané grafy nebyly zařazeny do příloh, ale pro větší 

přehlednost jsou uváděny přímo v textu práce. Obrazové přílohy jsou průběžně 

odkazovány v textu, využívala jsem pouze vlastní fotografie pořízené v Muzeu 

Josefa Václava Sládka ve Zbirohu či v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala především vedoucímu práce PhDr. 

Richardu Khelovi, CSc. za podporu a podnětné připomínky k diplomové práci. Mé 

poděkování patří také vedoucí Muzea J. V. Sládka Mgr. Dagmar Viletové a 

asistentce Bc. Evě Svobodové za zpřístupnění Sládkovy osobní knihovny, za jejich 

vstřícnost a ochotu a v neposlední řadě všem, kteří mne v práci podporovali a 

inspirovali. 
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1. Úvod 

V krajině rozprostírající se na rozhraní Křivoklátské vrchoviny a brdských 

lesů leží na úpatí vrchu Švabína město Zbiroh, zasazené do malebného prostředí 

hustých lesů, úrodných polí, luk a rybníků. Jako dominanta shlíží z kopce na celé 

město Zbirožský zámek, který již z dálky majestátně vítá návštěvníky zdejšího kraje. 

Zbiroh, dříve zván také Zbirov, je spojen s několika význačnými osobnostmi. 

Narodil se zde básník Josef Palivec, dlouhou dobu zde pobýval básník Fráňa Šrámek 

i malíř Alfons Mucha. Město Zbiroh se však také stalo rodištěm básníka, který 

zdejšímu kraji věnoval své srdce. Vojtěch Černý, František Vlna, J. S. Zbirovský
1
 – 

pod všemi těmito jmény nalezneme stejného muže a jednu z nejvýznamnějších 

osobností české literatury a kultury, Josefa Václava Sládka (viz obr. 1). 

Objevíme jej také pod dalšími pseudonymy jako Josef Bavor či Bavorský, J. 

S. Počátecký, Oskar Milkovič, Alexej Drinov, Josef Tuvora, Karel Sita, B. Kříž, 

Barnabáš Satan, Anonymus, Milo nebo A. Derval.
2
 Připomínají nám jej pamětní 

desky a pomníky, jeho jméno nalezneme v názvech ulic mnoha českých měst. Po 

náměstí J. V. Sládka se můžeme rozhlédnout v Prostějově, ulici J. V. Sládka mají 

Rokytnice v Orlických horách, Teplice, Polička, Vlašim, Prostějov, Mladá Boleslav, 

Most, Kladno, Lipník nad Bečvou, Veselí nad Lužnicí a Třešť. Sládkovou ulicí se 

pak můžeme projít v Jindřichově Hradci, Jihlavě, v Rudné, Hořovicích, Starém 

Plzenci, Rokycanech a také v místech Sládkově osobě nejbližších – v Praze, 

Počátkách a zejména v jeho rodném Zbirohu. 

Narodil se zde člověk, který život ani smrt nebral na lehkou váhu, vrhal se do 

boje za spravedlnost a dokázal aktivovat veškerou svou energii a vynaložené úsilí, 

aby dotáhl do konce vše, co začal. Nejen proto se o slavném českém básníkovi 

dočítáme v učebnicích českého jazyka a literatury, v encyklopediích a slovnících, ve 

více či méně rozsáhlých studiích jeho života nebo v rozborech jeho tvorby. 

Josefa Václava Sládka nám nyní připomíná 100. výročí jeho úmrtí, tedy čas 

vhodný na ohlédnutí se za jeho životem i tvorbou, ale také dobu, která přináší 

možnost poodhalit jeho méně známou tvář a vytvořit si tak ucelenější obraz tohoto 

velkého člověka. 

                                                
1 AUT : Databáze národních autorit NK ČR, heslo „Sládek, Josef Václav, 1845-1912“ 
2 Databáze České literární osobnosti, heslo „SLÁDEK, Josef Václav“ 
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2. Osobnost a život Josefa Václava Sládka 

Básníkova cesta životem začala ve Zbirohu 27. října roku 1845, když se malý 

Josef narodil rodičům Antonii a Petrovi Sládkovým. Josefův rodný dům stával na 

zbirožském náměstí a byla to chalupa „s dvojitou šindelovou střechou, se třemi 

schůdky ke dveřím síně a se třemi okny po každé straně těch dveří“.
3
 Později byl jeho 

otcem přestavěn. 

Josefův otec Petr Sládek se narodil 23. prosince 1816 v obci Třenice poblíž 

Zbirohu. Pracovitý a zásadový Petr si vzal za ženu Antonii Mizerovou, tehdy teprve 

patnáctiletou dceru zbirožského pekaře a drobného hospodáře Mizery. Jelikož byl 

Mizera nemocen a neměl již dost síly postarat se o své dcery, rozhodl se je provdat. 

Starší dceru Františku provdal za Václava Sýkoru do nedalekého mlýna „U 

Zikmundů“ a mladší Antonii za Petra Sládka, který se věnoval zedničině stejně jako 

jeho otec a děd a zastával povolání zednického mistra a stavitele. 

Sládek prožil své dětství v městečku Zbiroh, „ještě starosvětském, kde se 

svítilo loučemi, chodilo na dračky a přástky, vyprávěly se staré pohádky a zpívaly 

lidové písně, a odkud se cestovalo jen pěšky nebo povozy, protože dráha z Prahy do 

Plzně byla dobudována až v letech šedesátých.“
4
 Tento kraj miloval a neustále se 

k němu vracel ve své tvorbě. Vyrůstal v rodině prosté, kde bylo pět dětí, tedy bylo 

často nutné se uskromnit. Josef byl nejstarším ze sourozenců, měl o dva roky mladší 

sestru Františku Benignu, o šest let mladší sestru Vilemínu Veroniku, řečenou Mína. 

Sestra Benigna Antonie, které neřekli jinak než Dobrunka, byla mladší o devět let a 

oproti nejmladšímu bratru Václavovi měl Josef třináct let navrch. Matku tak 

zaměstnávala hromada dětí a především starost o hospodářství. 

Malý Josef rád navštěvoval mlýn „U Zikmundů“ v Třebnušce nedaleko 

Zbirohu, kde hospodařila jeho teta Františka. Josef si zamiloval to veselé a rušné 

prostředí, společnost dětí a humorného strýčka Václava, kterému doma říkali „strýc 

Zikmunda“
5
. Vzpomínky na mlýn se objevují v jeho básni Ve mlýně ze sbírky Na 

prahu ráje. Rod Sýkorů patřil k nejstarším mlynářským rodům v kraji a mlýn se 

podle rodu nyní nazývá „U Sýkorů“. 

                                                
3 BULÁNEK, František D., Mladé lásky, s. 6 
4 KOVÁŘÍK, Vladimír, Literární toulky po Čechách, s. 448 
5 SLÁDEK, Josef Václav, První léta mých studií, s. 59 
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Sládkova láska k rodičům je přirovnávána k básníku Janu Nerudovi – Sládek 

více miloval svoji matku, nicméně otce si vážil pro jeho houževnatost (viz obr. 2). O 

svých rodičích napsal krátkou stať v almanachu Ruch roku 1912, v článku Moji 

rodiče.
6
 

2.1. Žákovská a studentská léta 

Do jedenácti let navštěvoval obecnou školu ve Zbirohu, a protože byl nadaný, 

začal se připravovat na další studium za pomoci učitele Antonína Krause a faráře 

Pavla Šimandla. Rodiče chtěli dát Josefa do studií, zejména otec byl dalšímu 

vzdělávání přikloněn, ale prostá rodina nemohla vynaložit náklady spojené se 

studiem, proto se zdála otázka dalšího studia uzavřená. Nicméně i přesto se v září 

roku 1856 vydal Josef Sládek s bratrancem Václavem Sýkorou, společně za 

doprovodu faráře Šimandla, do školy piaristů v Berouně, jak vypráví sám Sládek:„Až 

dosud nebyl jsem nikdy z domova dále než na hodinu neb dvě – a teď náhle do 

vzdáleného tři hodiny dobré jízdy města Berouna.“
7
 Zde chlapce čekala zkouška 

z německého jazyka, po jejímž úspěšném složení se měli účastnit přijímací zkoušky 

na staroměstské Akademické gymnasium v Praze. Josef Sládek německý jazyk příliš 

nemiloval, šlo tehdy hlavně o jazyk panstva a to se mu již v mládí znelíbilo. Josef i 

Václav s farářovou pomocí zkoušku složili, Josef s hodnocením „velmi dobře“. 

Zanedlouho se vydali Josef Sládek s bratrancem v doprovodu Josefovy 

maminky na přijímací zkoušku do Prahy: „Koncem září se usídlili na těch několik 

dnů v Týnské uličce v domě U černého jelena. Bydlila tam paní Zajíčková, stará 

známá.“
8
 U přijímací zkoušky Josef pohořel, stejně jako spousta dalších, a to na 

větném rozboru, kterému se na venkovských školách doposud vyučovalo jen 

výjimečně. Josefův bratranec u zkoušky uspěl. Oporu po svém nezdaru nalezl nejen 

u učitele a faráře, ale především ve své mamince, se kterou se v té době velmi sblížil 

a se vším se jí svěřoval. Často naslouchal jejímu poutavému vyprávění a společně 

zpívali různé písně. Zároveň se chystal napřesrok k dalším zkouškám, zatímco 

bratranec Sýkora se nakonec rozhodl věnovat mlynářství a jít ve šlépějích svého otce. 

                                                
6 SLÁDEK, Josef Václav. Americké obrázky a jiná prósa, díl II., s. 261-262 
7 SLÁDEK, Josef Václav, První léta mých studií, s. 58 
8 BULÁNEK, František D., Mladé lásky, s. 18 



8 

V následujícím roce 1857 složil Josef úspěšně přijímací zkoušky na pražské 

piaristické gymnasium novoměstské. Ubytoval se opět v domu U černého jelena u 

paní Anny Zajíčkové, která nabízela studentům laciné bydlení. V zajištění stravy pro 

mladého studenta nalezli Josefovi rodiče podporu u otcova bratrance Karla 

Schwarze, který přislíbil vzít Josefa po prvním roce studií do studentského konviktu 

při pražském bohosloveckém semináři. Na piaristickém gymnasiu se mu od počátku 

nelíbilo, někteří se k němu chovali povýšeně a od profesorů se dočkal pouze 

zaujatosti a nevlídnosti. V prvním roce studia byl vyučujícím Eusebiem Durdíkem 

přistižen, když chtěl pomoci spolužákovi při písemné práci z latiny a díky tomu 

dostal Josef, jinak pilný, nadaný a tichý žák, sníženou známku z chování na 

vysvědčení. Domů vezl vysvědčení s obavami. Ovzduší bylo v té době pro Josefa 

opravdu těžké, strýc se dokonce zřekl přispívat dále na jeho stravu, na návštěvě u 

Sýkorů však Josef zase pookřál. Setkání s panským správcem Worziskem ho zase 

utvrdilo v lásce k nuznému pracujícímu lidu a zároveň prohloubilo jeho názor na 

povýšené panstvo a vyšší vrstvy.
9
 Josef se zatvrdil, poctivě se učil, ale nikdy si 

neodepřel styky s prostými lidmi, kteří mu tak připomínali rodinu a domov. Pomoc 

druhým mu nebyla nikdy cizí. 

Bez podpory strýce se v Praze protloukal jen stěží a hladověl. Brzy se mu 

však naskytla možnost doučovat některé ze svých spolužáků, „za odměnu měl dva tři 

obědy týdně a k tomu něco peněz do kapsy“.
10

 V Praze se spřátelil s prostým 

učedníkem Františkem Paškem a také se spolužákem Svatoplukem Čechem, rázným 

hochem, se kterým si Josef padl do noty, vedli spolu časté rozhovory. Čech mu také 

poradil, aby opustil nevlídné prostředí piaristické školy a přešel na staroměstské 

akademické gymnasium v Klementinu. Sládek však vydržel ještě do páté třídy, po 

které se již do Zbirohu vracel jako student staroměstského akademického gymnasia, 

poprvé jel tehdy vlakem, který začal jezdit na trase Praha – Plzeň teprve roku 1862. 

Ač pohrdal šlechtou a odsuzoval ji také ve své tvorbě, na gymnasiu se 

seznámil s hrabětem Václavem Kounicem, s nímž jej spojilo celoživotní přátelství. 

Mladý Kounic ve Sládkovi podněcoval jak vlastenecké cítění, tak zájem o světovou 

literaturu a učení se cizím jazykům, Sládek obdivoval jeho bezprostřednost. 

                                                
9 BULÁNEK, František D., Mladé lásky, s. 38-40 
10 Tamtéž, s. 47 
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V dopisech budoucí choti Emilii sám píše o výjimečném vztahu ke Kounicovi, jak 

dokládá Strejček: „[...] přátelství bylo nám první láskou.“
11

 

Ve studentských letech v sobě Sládek objevil zálibu v poezii a začal psát 

básně. Nejprve v soukromí, do svého tajného sešitu, který se odvážil ukázat jen svým 

nejbližším přátelům Čechovi a Kounicovi, ale zanedlouho se stal také členem 

básnických spolků. Nejprve vstoupil do kroužku Vltavan a posléze na popud 

Jaromíra Čelakovského přivítali Sládka také členové Orebu, od kterých dostal jméno 

„bratr Bavor“.
12

 V posledním roce studia na gymnasiu dokonce s dalšími studenty 

založil literární skupinu Ruch sloučením studentských spolků Oreb a Vltavan. Ruch 

začal brzy vydávat stejnojmenný časopis. Sládek zde spolupracoval s Jaromírem 

Čelakovským, Svatoplukem Čechem, Václavem Kounicem a dalšími. Zejména 

Jaromír Čelakovský, syn Františka Ladislava Čelakovského, se stal Sládkovi věrným 

přítelem. Mladí autoři spolku Ruch se tajně scházeli a skládali verše mířené proti 

tehdejší vládě, šlechtě i církvi, anarchistické a revolucionářské. 

Na akademickém gymnasiu 25. července 1865 maturoval. Přáním 

Sládkových rodičů bylo, aby se Josef stal knězem. Od toho jej však zrazoval jeho 

přítel a tak se Sládek nakonec i přes otcovu nevoli rozhodl pokračovat ve studiu na 

univerzitě. Začal studovat matematiku a fyziku na Karlově univerzitě v Praze. 

Studentský spolek Ruch se stal řádným spolkem umělců a literátů, pokračoval i po 

ukončení gymnaziálního studia jeho členů. Roku 1866 přebírá Ruch do svého 

vlastnictví upadající časopis Lumír, jehož vydávání je ještě téhož roku ukončeno, a 

to zejména z finančních důvodů. Roku 1866 debutuje Sládek jako literát, vychází 

jeho první příspěvky. V Lumíru poprvé zveřejnil báseň U zpovědi. 

Ve studiu se Sládkovi příliš nedařilo a brzy přestoupil z matematiky a fyziky 

na přírodopis, ale i tento obor se špatně slučoval se Sládkovými literárními zájmy, 

pro něž se na studium nedokázal soustředit. Stres, nedostatek spánku i nedostatečná 

strava – nic z toho nepřidalo Sládkovi na zdraví. Začal postonávat, byl často 

unavený. Společně s Čechem přijal Kounicovo pozvání k jeho rodičům na Vysokou 

u Příbrami, kde jejich rodinný lékař vyjádřil podezření, že je Sládek nemocen 

tuberkulózou.
13

 

                                                
11 STREJČEK, Ferdinand, O starostech Josefa V. Sládka po návratu z Ameriky, s. 302 
12 BULÁNEK, František D., Mladé lásky, s. 60 
13 Tamtéž, s. 79 
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Na Vysoké strávil s přáteli několik měsíců, během kterých znovu nabyl síly a 

postupně se stal opět horlivějším, obzvláště v diskuzích o blížící se válce mezi 

Pruskem a Habsburky. Po návratu do Prahy však bylo pro chudého studenta těžké se 

uživit, navíc bez podpory otce. Obavy z války, které se promítaly do života všech 

Pražanů, se brzy také vyplnily. Po příchodu Prusů do Prahy se Sládek odebral na 

venkov za svými rodiči. Zde si užíval klidu, dopisoval si s přáteli a věnoval se četbě. 

V důsledku těchto událostí se také zlehka uvolňoval napjatý vztah mezi Josefem a 

jeho otcem. Dopisoval si s přáteli, včetně tovaryše Paška, který byl již nějaký čas 

v cizině. Sládek vždy odsuzoval touhu po zisku, soucítil s chudými a utlačovanými 

lidmi a jejich bída jej velmi rmoutila. Obzvláště v období prusko-rakouské války se 

Sládkovi krajané ocitali ve velké nouzi, což ústilo ve vzpoury proti útlaku. Tyto 

vzpoury popsal Jan Neruda ve fejetonu Z kraje bídy. V Sládkově sbírce Na prahu 

ráje se objevuje báseň Kyklop, která byla inspirována vzpourou cvočkařských 

dělníků v roce 1866. 

V Praze se brzy rozběhl běžný život, lidé začali pomalu vstřebávat zaváděné 

změny a uvolňování poměrů a Sládek se vrátil ke studiu. Přivydělával si 

překladatelskou prací, drobnými články do Časopisu Musea království českého a 

redakce Světozoru přijala k otištění tři Sládkovy básně – Ptáče, Dumka, Zpověď. 

V časopise Květy vyšla část jeho překladu Byronova Korsára. Prostřednictvím 

bývalého profesora Gustava Adolfa Vostrého se 4. února 1867 Sládek zúčastnil 

masopustního plesu ve večerní Národní besedě v pražském Žofíně. Zcela jej zde 

okouzlila dívka maskovaná jako červené domino. Tak se Sládek seznámil 

s patnáctiletou Emilií Nedvídkovou z Počátek, tehdy studentkou pražské vyšší dívčí 

školy. Brzy si začali tajně dopisovat a Sládek poprvé v životě pomyslil na ženění.  

Josef Václav Sládek vydává 16. května 1868 almanach Ruch na oslavu 

položení základního kamene Národního divadla, s výnosem věnovaným divadlu. 

V tomto období tvořil básně vlastenecké, revoluční, ale také založené na svých 

prožitcích. Pro budoucí hmotné zajištění začal také uvažovat o pedagogické kariéře, 

v čemž ho podpořila rodina Čelakovských. Ladislav Čelakovský, bratr jeho přítele 

Jaromíra, byl tehdy kustodem Muzea království českého a ten Sládkovi umožnil 

nastoupit v březnu roku 1868 na pozici asistenta muzea. Sládek se dále důsledně 

věnoval studiu angličtiny, francouzštiny a slovanských jazyků, v čemž jej 

podporoval zejména přítel hrabě Kounic. 
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Kromě pomocných prací v muzeu si stále přivydělával také překladatelstvím 

a doučováním. V soukromé dívčí škole doučoval slečny Peškovy, členky 

Amerického klubu, díky čemuž se seznámil s Vojtěchem Náprstkem, jenž založení 

tohoto klubu podnítil. Spolu často hovořili o Americe, kterou Náprstek před lety 

navštívil, což v Sládkovi povzbuzovalo touhu po cestování. Díky Náprstkovi se 

Sládek seznámil s Karlem Alexandrem Cadishem, českým obchodníkem žijícím 

v americkém Chicagu, který v té době pobýval v Praze. Na doporučení Julia Grégra, 

majitele Národních listů, začal doučovat Cadishova syna český jazyk. Cadish před 

odjezdem domů Sládka pozval na návštěvu do Spojených států a nabídl mu možnost 

ubytování, kterou Sládek později využil.
14

 

2.2. Cesta do Ameriky a návrat do vlasti 

Téhož roku, ve svých třiadvaceti letech, přerušuje Sládek studium a uniká 

před nesvobodou a slepostí a také před vlastními chmurami do ciziny (viz obr. 3). 

Odjíždí do Spojených států amerických s pocity únavy a rozervanosti ze stavu 

sociální situace českého lidu. Své rozpoložení sám básník označuje v dopisech příteli 

Čelakovskému jako lenauovského „démona nespokojenosti a rozervanosti“.
15

 

Důvodem k odjezdu mohl tenkrát být také únik před možným uvězněním, které mu 

hrozilo díky buřičským projevům a psaní odbojných textů. Po vydání almanachu 

Ruch byl Sládek sledován jako jeden z vůdců českého revolučního hnutí a pro jeho 

horlivý vlastenecký projev na shromáždění v pražské Šárce uspořádaném k výročí 

staroměstské popravy mu hrozilo zatčení.
16

 Jeho rozhodnutí vydat se na cesty se 

v rodině ani u přátel nesetkalo s příliš dobrým přijetím, snad pouze u milé Emilie. 

Na cestu si musel vypůjčit peníze – 100 zlatých mu poskytl přítel Kounic a 50 

zlatých Julius Grégr za příslib zasílání příspěvků o americkém životě do Národních 

listů. O příspěvek na cestu požádal i spolek Svatobor a v žádosti stanovil za cíl cesty 

studii americké přírody a společnosti a také sběr přírodnin pro Muzeum království 

českého. Spolek Sládkovi poskytl stipendium 150 zlatých. 

                                                
14 MAXEROVÁ, Iva, Sládkův americký pobyt, s. 16 
15 STREJČEK, Ferdinand, Josef Václav Sládek, jak žil, pracoval a trpěl, s. 58 
16 Sládek – Zeyer, vzájemná korespondence, s. 6 
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Od majitele cestovní kanceláře A. Kareše dostal příslib bezplatné přepravy do 

Ameriky a částku 50 dolarů navíc.
17

 V červnu 1868 se Sládek rozloučil s rodinou a 

vydal se na cestu. S krátkými zastávkami dojel do Švýcarska, kam doprovázel 

Kareše na Husovy slavnosti. V Kostnici se zdržel na sjezdu polských revolucionářů, 

kde se setkal s Josefem Václavem Fričem a na shromáždění pak pronesl zanícený 

projev. Z Kostnice se vydal Sládek do Brém, odkud vyplul vstříc americkým 

břehům. Do přístavu v New Yorku dorazil koncem července. Jak uvádí Vyskočil, 

psal v té době rodičům: „Já utekl, abych opravdově, vskutku něčeho věděl. Z knih se 

nenaučíme bořit svět.“
18

 Již na cestě se setkal Sládek s mnoha vystěhovalci. 

Vystěhovalectví bylo v této době častým jevem, vzhledem k špatným sociálním 

podmínkám a nedostatku práce. Sládek popisuje vystěhovalce plující na lodi vstříc 

americkým břehům: „V pozadí stálo, leželo a sedělo několik tlup. Na každé viděti, že 

sestává z živlů spřízněných, lidé to buď z jedné osady, jedné země, aneb lidé, kteří 

přišli osaměle, ač neznajíce jeden druhého, přece k sobě usedají jako holubi před 

bouří“.
19

 Na americké půdě se pak zúčastnil schůzí českých vystěhovalců. 

Po příjezdu do Ameriky Sládek těžce pracoval a hodně cestoval po 

americkém Středním východě. Jako svou trasu volil především místa, kde se 

soustřeďovali čeští vystěhovalci. Z New Yorku doprovázel Lindu Reischlovou na 

cestě za jejím snoubencem Františkem Boleslavem Zdrůbkem, Sládkovým bývalým 

spolužákem. Zúčastnil se jejich svatby a hned poté vyrazil na cestu do Chicaga, Zde 

bydlel necelé tři měsíce v chicagském domě Cadishe, přičemž několik týdnů pobyl 

v české osadě Kewaunee. Zde se ubytoval u obchodníka Vojtěcha Maška, se kterým 

se seznámil ve zdejším přístavu. Do Chicaga se odtud vrátil, aby stihl volbu 

prezidenta USA. Uvolněný a demokratický ráz voleb se mu zamlouval. Po několika 

týdnech odjel do Kaledonie za přítelem Zdrůbkem, místním farářem. Zde působil od 

prosince 1868 jako učitel v moravské osadě. Se Zdrůbkem zde vytvořili operu 

nazvanou Hus, připravenou z národních písní, která měla zdejším lidem připomenout 

lidové písně a vlastenectví. Od Zdrůbka se přestěhoval k farmáři Františku 

Nechutovi-Trávníčkovi a strávil zde přelom roku.
20

 

                                                
17 MAXEROVÁ, Iva, Sládkův americký pobyt, s. 17 
18 VYSKOČIL, Albert, Český žák Ameriky, s. 64 
19 Ze života amerických Čechův – Vystěhovalci. Národní Listy, 27. ledna 1871 
20 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 4 
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V Kaledonii se věnoval hlavně literární činnosti, vytvořil zde mnoho básní a 

překladů, které ukládal v redakci časopisu Slavie nebo posílal v dopisech domů. O 

jednom z básníkových zážitků z příjezdu nových českých osadníků píše Branald: 

„Lidé z Moravy poslali do Racine svého učitele a starého Daniela. Daniel kulhal a 

špatně slyšel. Učitel byl mladý a jistě by udržel sekeru. Ti noví budou však pořádně 

překvapeni, až vystoupí v Racine z vlaku a spatří Michigan, lesy, a mezi nimi jen 

kamenitou cestu. Učitel umí promluvit, proto ho tam posílají.“
21

 V cizině se stal ze 

Sládka člověk pevnější, dospěl zde ve skutečného muže. Tesknil však po domově a 

toužil vrátit se zpět a napomáhat svobodě a lepší budoucnosti svou tvorbou, kterou 

sám označil za „písničkaření“, jak dokládá dopis Jaromíru Čelakovskému: „Dobrým 

je člověk ten, který zapřením a obětováním všeho efemerního podržel jediný cíl před 

očima : své sny a touhy [...] A co se mé činnosti týče pro náš lid? Písničkařit budu, 

budu bořit ten chrám otroctví a temnoty.“
22

 

Koncem února odjel z farmy směrem do Texasu. Cestu státem Illinois, plavbu 

po řece Mississipi a další cestu do St. Louis popisuje v cestopisném obrázku Jaru 

vstříc.
23

 Pěší cestování bylo náročné, jídla i peněz nedostatek. Sládek při něm zažil 

mnohá dobrodružství, při jedné příhodě byl dokonce oloupen o svá zavazadla. 

Zřejmě tehdy si Sládek krátce přivydělával také na stavbě železnice. Pokračoval dále 

po moři a pěšky po souši až do San Antonia, kde si po dlouhém shánění obstaral 

nocleh. Ten mu v místním kostele poskytl polský kněz Wincent Barczynski, se 

kterým se Sládek velmi spřátelil. Místo plánovaných několika dní strávil Sládek na 

faře půl roku. Živil se zde jako pomocník faráře, kostelník, varhaník, kuchař a učitel 

polských dětí. Sám se zde naučil polsky a španělsky. S knězem jezdil po polských 

osadách a poznával přírodní poměry země, sbíral přírodniny pro muzeum.
24

 Na 

Sládka postupně padala únava z cestování a také pochopil, že svůj boj za český lid 

může bojovat jen doma. Nadešel čas vrátit se zpět do rodné vlasti. 

Pěšky se vydal do Houstonu a poté na lodi do New Orleansu. Jelikož byl již 

bez finančních prostředků, plavbu na nákladní lodi si odpracoval jako pomocný 

dělník. 

                                                
21 BRANALD, Adolf. Michigan 1868, s. 1241 
22 Dopis Jaromíru Čelakovskému, Racine Wisc., 16. ledna 1869 
23 SLÁDEK, Josef Václav, Jaru vstříc, s. 102-103 
24 MAXEROVÁ, Iva, Sládkův americký pobyt, s. 23-25 
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V dopise příteli Václavu Šnajdrovi, jenž byl právě také v Americe, prosil o 

nějaké peníze na cestu. Setkali se v Racine, odkud pak Sládek koncem listopadu 

1869 odjel do St. Louis. Zde se setkal s J. B. Bělohradským a začal pracovat 

v redakci tamních Národních novin. Publikoval pod pseudonymem Josef S. 

Počátecký, což bylo připomínkou jeho lásky k Emilii, pocházející z Počátek ležících 

nedaleko Pelhřimova. Po přestěhování Národních novin do Chicaga Sládek v redakci 

ještě krátce působil, opouští ji počátkem roku 1870. V dalším období se věnoval 

hlavně studiu amerických zákonů, politiky, školství a přírodních poměrů. Věnoval se 

také sběru přírodnin, o čemž průběžně posílal informace pražskému Museu. 

Domluvil spolupráci a výměnu přírodnin s americkými muzei a kromě rostlin 

shromáždil i některé ptáky, savce, plazy či hmyz.
25

 Osud těchto sbírek byl však 

zpečetěn na moři, když na cestě od amerických břehů ztroskotal nákladní parník, 

jenž je převážel. Kam v této době směřovaly Sládkovy kroky, to není příliš jasné, ve 

svém posledním dopisu do Čech, jenž je datován 20. dubna 1870, předpokládá návrat 

v měsíci září. Navzdory tomu přijíždí do Čech již o několik měsíců dříve. 

Na den 6. června 1870 byla naplánována svatba dvou Sládkových sester. 

Františka se měla provdat za Karla Topinku, sestra Mína za Josefa Müllera. Nejspíše 

z tohoto důvodu se rozhodl Sládek vrátit do Čech dříve, svatbu však nestihl. Domů 

do Zbirohu dorazil pravděpodobně v pondělí 13. června 1870, v den jmenin své 

maminky, jak předpokládá Strejček z básníkových dopisů.
26

 

2.3. Manželství a rodinný život 

Do prvního manželství vstoupil Sládek s Emilií Nedvídkovou, s níž se poznal 

již během jeho studentských let, před odjezdem do Ameriky. Vztahu mladých lidí 

nejdříve nebylo ze strany Emiliina otce přáno. Majitel továrny na sukno a počátecký 

purkmistr nepokládal Sládka, básníka a tuláka, za vhodného ženicha pro jeho dceru. 

Také Emilie chtěla vztah ukončit, ale po Sládkově návratu z Ameriky bylo vše jinak 

a oheň jejich lásky se znovu rozhořel. Krátce po příjezdu do Prahy 17. června 1870 

Sládek získal zprávy o Emilii od počátecké rodačky paní Beranové, která 

zprostředkovávala korespondenci mezi mladým párem. 

                                                
25 POLÁK, Josef, Asistent Josef Václav Sládek píše z Ameriky Museu království českého, s. 3 
26 STREJČEK, Ferdinand, O starostech Josefa V. Sládka po návratu z Ameriky, s. 284 
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Zprávy nejprve nebyly příliš radostné. Emilii se zdál v dopisech Josef příliš 

lehkomyslný, pochybovala o vážnosti jejich vztahu a chystala se jej ukončit. Sládek 

propadl beznaději, ale díky přičinění Čelakovského se věci urovnaly. Sládek 

v dopisech pro Emilii slibuje zajištění v jejich společném životě: „Především 

vyhovím přání rodičů a udělám doktorát. Budu pilně studovat a není nemožno, že 

v Praze buď na universitě neb jinde něčeho se domohu, co by otci Tvému 

dostačovalo.“
27

 Brzy přijal Sládek nabídku stát se válečným zpravodajem pro 

Národní listy na bojištích prusko-francouzské války, byl však během dvou týdnů 

zajat Prusy a byl poslán domů. V září 1870 přijal místo v redakci Národních listů za 

60 zlatých měsíčně a v říjnu již získal místo docenta na pražské polytechnice, kde 

v listopadu začal vyučovat anglický jazyk. V Národních listech se seznámil s Janem 

Nerudou a Jakubem Arbesem a zejména k Nerudovi přilnul a jak uvádí Novák, 

Neruda Sládka přijal jako svého žáka a „bděl s láskyplnou přísností nad jeho 

básnickým vývojem“.
28

 Práce v redakci a přípravy na zamýšlený doktorát jej velmi 

vyčerpávaly a nezbýval mu čas na četbu ani vlastní literární tvorbu. Vykonal první 

rigorosní zkoušku, ale ke druhé již nejspíše nedošlo. Upustil již zcela od původního 

cíle dostudovat přírodní vědy. Místo toho hodlal plně využívat získané jazykové 

znalosti a své poslání viděl v literární činnosti. Psal v té době fejetony a pořádal 

přednášky o Americe.
29

 V roce 1871 Sládek poprvé setkává s osmnáctiletým Josefem 

Thomayerem, čerstvým studentem lékařské fakulty a obdivovatelem jeho básní. 

Thomayer si krátil volný čas návštěvami knihovny akademického čtenářského spolku 

a toužil naučit se cizím jazykům. Brzy se dozvěděl o učiteli angličtiny na české 

polytechnice a začal navštěvovat Sládkovy přednášky. Po dalším shledání v redakci 

národních Listů, kam Thomayer také přispíval, se z nich stali dobří přátelé.
30

 

Sládek se stal zanedlouho profesorem jazyka anglického a krátce také jazyka 

francouzského na Českoslovanské obchodní akademii v Praze, vyučoval podle 

vlastní Průpravné mluvnice anglického jazyka s příklady a výslovností. V té době 

zamýšlel skončit s redakční prací, jak píše v dopise Emilii: „Vidím jen přec, že 

žurnalistou stvořen nejsem [...].“
31

 

                                                
27 STREJČEK, Ferdinand, O starostech Josefa V. Sládka po návratu z Ameriky, s. 310 
28 NOVÁK, Arne, Josef V. Sládek, s. 7 
29 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 4 
30 THOMAYER, Josef, Několik vzpomínek na J. V. Sládka, s. 61-63 
31 STREJČEK, Ferdinand, O starostech Josefa V. Sládka po návratu z Ameriky, s. 331 
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Ještě v srpnu téhož roku Emiliini rodiče konečně svolili ke sňatku své dcery, 

vidíc Sládkovu snahu o vybudování postavení a slušných příjmů. Josef a Emilie 

uzavřeli manželství 15. září 1873 v počáteckém kostele (viz obr. 4). Díky lásce k 

Emilii si vytvořil k Počátecku a jihu Čech blízký vztah, který se promítá také do jeho 

tvorby. Sládkovo manželské štěstí však nemělo dlouhého trvání, Emilie umírá 19. 

srpna 1874 po těžkém porodu, dítě též. Pochováni byli na počáteckém hřbitově. 

Sládek po smrti své milované ženy propadl depresím, uzavřel se světu a propadl 

zcela svému žalu. Po Emiliině smrti se do Počátek často vracel a stále udržoval styky 

s rodinou Nedvídkových. V ulici vedoucí ke hřbitovu na jednom z měšťanských 

domů, dříve patřících rodině Nedvídkových, je umístěna pamětní deska připomínající 

Sládkův zdejší pobyt. 

V reakci na smrt Emilie píše Sládkovi Arbes: „Milá duše má! Chtěl jsem Ti 

napsat několik slov útěchy, ale nemohu.... Ani jsem vlastním očím nechtěl věřit, když 

jsem četl jmeno – až zalily se mi slzami ... Vyplač se, milý hochu můj! [...]“.
32

 

S přítelem Thomayerem vzpomínal Sládek na milovanou ženu při procházkách 

Prahou. Smutnou událostí byla další smrt, tentokráte teprve šestadvacetileté 

Sládkovy sestry Míny. S podporou svých přátel, zejména Vrchlického a Zeyera, se 

po několika letech zoufání Sládek přece jen znovu navrací k práci a od roku 1877 se 

na více než 20 let stává redaktorem časopisu Lumír, přičemž celý časopis odkoupil 

roku 1876. Kolem časopisu se vytvořila skupina Lumírovců, jejímž mluvčím byl 

právě Sládek. Obzvláště pevné přátelství jej pojilo s Juliem Zeyerem. S nímž 

podnikal cesty po Čechách, ale také do severských zemí. Roku 1878 podnikl Sládek 

se Zeyerem cestu do Dánska, Norska a Švédska. Zastávku v Kodani a setkání s 

literátem Jacobsenem zmiňuje ve Vzpomínce na Jense Petra Jacobsena.
33

 

Sládek se stal předsedou sekce českého jazyka a slovesnosti v České 

akademii věd, ale funkce se po určitých neshodách vzdal. Jaroslav Vrchlický jej 

seznamuje se sestrou své švagrové Boženy (manželka jeho bratra Bedřicha Frídy) 

Marií Veselou (viz obr. 5). Marie Veselá se narodila roku 1856 do rodiny Jana a 

Antonie Veselých. Její matka pocházela ze známé sklářské rodiny Františka a 

Antonie Kavalírových. 

                                                
32 Arbesův dopis Sládkovi k úmrtí první chodi Emilie? 
33 SLÁDEK, Josef Václav. Americké obrázky a jiná prósa, díl II., s. 275-279 
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Marie měla sestry Zdenku (provdanou Prokešovou), Boženu (provdanou za 

Bedřicha Frídu), Annu a Olgu. Mariina teta Anna se provdala za spisovatele Josefa 

Václava Friče.
34

 Sládek si s Marií brzy začal dopisovat, slovy stále vřelejšími. Již 4. 

února 1879 píše svému příteli Zeyerovi oznámení o zasnoubení. Dne 14. července 

1879 spolu Josef Václav Sládek a Marie Veselá ve Zbirohu uzavírají manželský 

svazek. Z jejich svazku se 27. dubna 1880 narodila dcera Helena, což v básníkovi 

podnítilo tvorbu poezie pro děti. V té době u V. B. Čecha anonymně vydává 

Pohřební píseň na uvítání českým poslancům z Vídně, která je posléze zabavena 

policií. Na to však Sládek reagoval dalším letákem s názvem Jubilejní píseň na 

uvítání českým poslancům z Vídně roku 1880. Tehdy se také stupňují spory mezi 

jednotlivými literáty a literárními časopisy. Za kosmopolitní Lumírovce bojoval 

Sládek a Vrchlický, v čele Osvěty Eliška Krásnohorská, zasazující se o národnost a 

domácí literární tvorbu. Znám je také osobní spor Sládka s Rudolfem Pokorným a 

incident z 6. ledna 1881, kdy se Sládek střetl s Pokorným a ten na něj napřáhl hůl, tu 

však Sládek zachytil a rozlomil. 

Roku 1882 se Sládek přihlásil na místo lektora angličtiny na Filozofické 

fakultě v Praze a v lednu 1883 byl komisí přijat. Stíhaly jej však stále zdravotní 

potíže, které ho zcela vysilovaly. Klidnější období střídaly ataky nemoci, při kterých 

býval básník zcela paralyzován, jako například píše v dopisu příteli Zeyerovi z 11. 

února 1882 psaném v Praze: „...přišlo to prudce a trvalo to přes osm dní. Jsem tím 

utýrán, nemohu nic dělat a jsem velmi sláb.“
35

 Otázku smrti rozebíral se svým 

přítelem v dopisech často, nebyla mu nepříjemná. Často si psali o její 

nevyhnutelnosti a potřebnosti. V dopisu z 16. listopadu 1887, téměř pětadvacet let 

před svou smrtí, Sládek píše: „Byl jsem Ti to, hochu, zčiněn, když jsem se na sebe 

podíval, jen do rakve mne položit – ale já se toho nelekal! – Naopak, zdálo se mi 

chvílemi, jak hezké by to bylo, kdyby z jara slunko hřálo na ten zelený trávník.“
36

 

Již v roce 1888 pomýšlel na stěhování na venkov a zanechání práce 

s Lumírem, jak uvádí v dopisu Zeyerovi ze dne 3. srpna 1888: „Přemýšleli jsme o 

tom mnoho, jak to udělat, a je to možno, budu-li živ, že to od příštího dubna 

provedem. [...] Co s Lumírem, ještě nevím. Nejraději bych to někomu postoupil.” 

                                                
34 MATOUŠOVÁ, Lucie, Paměti babičky Kavalírové jako pramen k „ženským dějinám“ 1. poloviny 

19. století, s. 56 (Rodokmen Adlerů a Kavalírů)  
35 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 56 
36 Tamtéž, s. 120 
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Přesunu na venkov se však dočkal až za řadu let. V srpnu 1891 dojala básníka 

smrt literárního druha Jana Nerudy, což jej přimělo ke vzpomínkám na zesnulou 

Emilii. V srpnu 1892 se Sládkovi stěhují z bytu v Salmově ulici č. 9 v Praze 2 do 

bytu v Ječné ulici č. 18. Dne 1. prosince téhož roku je Sládek zvolen mimořádným 

členem České Akademie věd a umění a o rok později jejím členem řádným. Sládek 

v této době pociťuje nedostatek práce a začíná se více věnovat překladatelské 

činnosti.  

2.4. Nemoc a poslední léta 

Již po smrti první choti Emilie propukla u Sládka nervová choroba, 

doprovázená silnými bolestmi. Horší byl stav básníkův, když byl rozrušen nebo se 

přepínal prací. Naplno propukla nemoc krátce po sňatku s druhou ženou Marií. Ta o 

svého manžela po dlouhá léta pečovala a byla mu oporou v jeho těžké nemoci. 

Někdy byl nemocí zcela ochromen a i několik dní býval upoután na lůžko. Roku 

1893 se Sládek částečně oprostil od redaktorských a vydavatelských povinností 

k časopisu Lumír, který v té době přechází pod vydavatelství J. Otty. Téhož roku 

umírá dne 15. listopadu básníkova maminka Antonie. Básníkovu zdraví tato smutná 

událost přitížila a pro nemoc se tak nemohl zúčastnit pohřbu.
37

 

Sládkův přítel Thomayer se stal lékařem internistou, ačkoli psal také beletrii, 

často pod pseudonymem R. E. Jamot.
38

 Zabýval se zejména chorobami ledvin, srdce 

a nervového systému. Jezdil Sládka léčit do Zbirohu a předepisoval mu také léky, jak 

vypovídá lékařský předpis dochovaný v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví.
39

 Sládkova nemoc se však stále zhoršovala, prožíval velké bolesti a noci 

bez spánku. Přesto se neustále věnoval výuce anglického jazyka na obou školách, 

spravoval redakci Lumíra a pracoval na dalších literárních počinech. 

Sládkovým přítelem byl také architekt Josefa Hlávka, zakladatel a první 

prezident České akademie věd. Byl majitelem zámku v Lužanech nedaleko Přeštic a 

zde ho také Sládek často navštěvoval. Stejně tak Zeyer, Vrchlický a známí hudebníci 

jako Dvořák, Suk, Foerster a další. 

                                                
37 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 294 
38 Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích, heslo „Thomayer“ 
39 Literární archiv, fond „Sládek J. V.“, Lékařský předpis ordinovaný dr. Thomayerem (1 list) 
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Ti všichni našli na lužanském zámku také inspiraci pro svoji tvorbu. Hlávka, 

stejně jako o 14 let mladší Sládek, trpěl zdlouhavou nemocí a bolestmi a spolu často 

sedávali a tiše hovořili.
40

 Na podzim roku 1894 se Sládkovi opět stěhují, tentokrát do 

Václavské ulice č. 33 v Praze 2. V této době přijal básník velkou příležitost a vzal na 

svá bedra úkol vytvořit nový překlad 37 Shakespearových dramat. Tato práce byla již 

od počátku náročná a vyčerpávající, vyžadovala Sládkovu maximální koncentraci a 

energii, ale i přes své chatrné zdraví začal Sládek překládat horlivě a se zaujetím.  

V dalších letech trávil Sládek hodně času ve Vysoké u Příbrami, kde byl 

hostem Václava Kounice. Věnoval se zde literární činnosti a překladům 

Shakespearových dramat. Na básníkův pobyt upozorňuje pamětní deska umístěná na 

myslivně před zámkem.
41

 Letní pobyty trávil také v lázních Chudoba u Náchoda
42

, 

ve Šternberku, Potštejně nebo v Počátkách. Roku 1898 odešel ve svých 53 letech na 

odpočinek, vzdal se učitelského úřadu i vedení Lumíra. Téhož roku umírá básníkova 

sestra Františka. Další smrt zasáhla Sládka v lednu roku 1901, kdy zemřel jeho 

nejbližší přítel Zeyer. Roku 1906 nechal Sládek vystavět u Čápského rybníka poblíž 

zbirožského vlakového nádraží vilu. Náklady za stavbu a úpravy si Sládek zapisoval 

v sešitech, které jsou nyní uloženy v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví, stejně jako plánky domu.
43

 Do vily umístěné ve velké zahradě jezdil 

v teplých obdobích a s podzimem se navracel do bytu v Praze, ale roku 1908 se do 

Zbirohu nastěhoval nastálo. V tomto roce umírá ve věku 91 let Sládkův otec.
44

 

Sládek byl na sklonku svého života velmi nemocen, trpěl zejména potížemi se 

srdcem a pohybovým aparátem, v posledních letech se mohl pohybovat jen na 

pojízdném vozíku. Dům byl opatřen silnými okenicemi, aby křik nemocného nerušil 

okolí a do podlahy byly zabudovány kolejnice pro vozík. 

Ve Zbirohu napsal svoji poslední sbírku Dvě knihy veršů, v níž je znatelný 

pocit básníkovy únavy z nemoci, ale také jeho láska k rodišti. Poté se Sládek věnoval 

výhradně překladům Shakespearových děl, včetně již nedokončeného překladu 

druhého dílu Jindřicha VI. Dne 11. října roku 1911 sepisuje ve Zbiroze poslední vůli, 

ve které odkazuje své jmění ženě Marii a dceři Heleně. 

                                                
40 KOVÁŘÍK, Vladimír, Literární toulky po Čechách, s. 421-423 
41 Tamtéž, s. 444 
42 MARTINEC, Karel. Z pobytu J. V. Sládka v lázních Chudoba a v Malé Čermné v letech 1890-1900 
43 Literární archiv, fond „Sládek J. V.“ 
44 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 3 
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Smrt překvapila Josefa Václava Sládka v pátek 28. června 1912 v jeho 

zbirožské vile, v nedožitých 67 letech. Právě v tento den byla zveřejněna ve Zvonu 

jeho poslední napsaná báseň Pozdrav sokolstvu. O okamžiku Sládkovy smrti píše 

Polák: „Básníkova smrt o šesté hodině večerní dne 28. června byla tichá a krásná, 

jak líčí jeho dcera. Krátce před skonem byl poděšen zapískáním vlaku, ale pak se 

uklidnil. Za chvíli chtěl vstávat, vztyčoval se, upřeně se díval vzhůru a pak zvolna 

klesal a tiše umíral. Téměř poslední slova, která pronesl, platila jeho ženě: 

„Márinko, Já tě mám nevýslovně rád!“. Rakev s básníkovými ostatky byla vystavena 

na katafalku v zahradě pod okny vily a tam se krajané a přátelé rozloučili s velikým 

mrtvým.“
45

 Sládkovy ostatky byly převezeny do Prahy a dne 2. července v půl desáté 

dopoledne proběhlo rozloučení v chrámu sv. Petra a Pavla. Básníkovy ostatky byly 

uloženy na hřbitov Slavín, poblíž jeho velkého přítele Julia Zeyera. Ve Zbirohu 

slavného básníka připomíná pamětní deska na domu čp. 28, která byla odhalena roku 

1919.
46

 

Stejně jako Sládka, také další dva známé umělce zastihla smrt v měsíci 

červnu roku 1912. 12. června zemřel spisovatel a historik Zikmund Winter a krátce 

na to 17. června malíř Hanuš Schwaiger. Vzpomínku na tři zesnulé umělce vyjadřuje 

František Xaver Šalda ve stati Tři smrti -Winter, Schwaiger a Sládek. Shrnuje přínos 

jejich tvorby a vytyčuje to nejpodstatnější, co by si měl národ uchovat v paměti a 

vzpomínkách na tyto významné muže. Hned v prvních slovech věnovaných Sládkovi 

vyjadřuje básníkovi uznání: „[...] přirovnal se kdysi k prosté české olši u potočného 

břehu, ale byl to nádherný mohutný strom a teprve nyní, po pádu jeho, dá se změřit 

plně jeho výška i síla.“
47

 Arne Novák napsal 1. července 1912, tedy jen několik dní 

po jeho smrti, básníkův nekrolog pro Národní listy, který byl otištěn následujícího 

dne. Zmiňuje zde Sládkova stěžejní díla a zejména vystihuje neustálou 

všudypřítomnost smrti, která básníka po celý život niterně ovlivňovala: „Smrt, která 

vykoupila churavého a přece neúnavného starce z dlouholetého strádání, seděla po 

celý mužný věk tiše a neodbytně u prahu jeho domu . . . a básník nezapomínal nikdy 

její teskné přítomnosti, čekaje od let, že bledá a mírná návštěvnice se zvedne a 

přistoupíc k loži, dechne studeně a pokojně jemu do tváře.“
48

 

                                                
45 POLÁK, Josef, Josef Václav Sládek : básník domova, s. 89-90 
46 HOLUBOVÁ, Helena, Narodil se ve Zbiroze, Deník Nová Pravda, č. 250. 
47 ŠALDA, František Xaver, Tři smrti : Winter, Schwaiger a Sládek, s. 64 
48 NOVÁK, Arne, Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé, s. 334 
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K poctě básníka byl po něm pojmenován zbirožský spolek divadelních 

ochotníků, bylo vytvořeno mnoho literárních počinů. V reakci na výročí Sládkova 

úmrtí byla roku 1913 v časopisu Zvon vydána báseň Za Josefem V. Sládkem od Jana 

Rokyty. Sládkova dcera Helena se stala úřednicí pražského magistrátu, kde měla na 

starosti sociální otázky a například zřizování mateřských školek. Nikdy se 

neprovdala ani neměla žádné potomky. Věnovala se také psaní básní, z nichž některé 

byly publikovány. Příkladem jsou například básně Za Jaroslavem Vrchlickým a 

Neznámému, obě publikované časopisem Zvon. Marie Sládková zemřela roku 1936 

ve věku 80 let, dcera Helena pak roku 1946. S její smrtí byla ukončena Sládkova 

přímá rodová větev. Sládkův rod pokračoval tedy s dětmi jeho sourozenců. Básníkův 

bratr Václav se stal uznávaným profesorem a filologem, s ženou Marií Sofií měl šest 

dětí. Zemřel roku 1936. Právě jeho druhá nejstarší dcera Emilie, provdaná 

Vyskočilová, bydlela v básníkově rodném domku do roku 1945. Značná část 

pozůstalosti uložená v Muzeu J. V. Sládka a v Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví pochází nejspíše od Emilie. 

2.5. Básníkův odkaz 

Sládkova díla žijí dál, můžeme je nalézt ve fondech mnoha menších i větších 

knihoven. Zejména jejich existence v osobních knihovnách nám podává důkaz o 

Sládkově společenském působení. V osobní knihovně hudebního skladatele Jaroslava 

Ježka tak nalezneme Spisy básnické ve dvou dílech a Shakespearova Julia Caesara 

ve Sládkově překladu, v knihovně Mikoláše Alše se ukrývají sbírky Světlou stopou, 

Zvony a zvonky nebo časopis Lumír. A tak bychom mohli jmenovat množství 

dalších známých i neznámých knihoven nejen Sládkových současníků, které ukrývají 

výsledky jeho spisovatelského či překladatelského umění. Ba i toho novinářského či 

fotografického. 

Roku 1937 byla odhalena ve Václavské ulici v Praze pamětní deska k uctění 

básníka. Dílo sochaře J. Škody bylo zhotoveno nákladem Československé obchodní 

akademie. Odhalení se účastnilo velké množství osobností kulturního života.
49

 Téhož 

roku na přelomu října a listopadu byla Knihovní radou hlavního města Prahy ve 

                                                
49 Slavnostní odhalení pamětní desky J. V. Sládkovi v Praze II, s. 4 
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spolupráci s Československou akademií pořádána výstava věnovaná Sládkovi
50

, na 

které bylo k vidění několik set dokumentů mapujících jeho dílo, všechny jeho 

básnické sbírky v dosavadních vydáních. Jak uvedl Halík, připomenuti byli 

básníkovi přátelé, „jak je značí dedikace knih“.
51

 Je proto možné, že se na výstavě 

mohly objevit také knihy ze Sládkovy osobní knihovny. 

K příležitosti výročí Sládkova narození či úmrtí bývají pořádány oslavy a 

bylo již vydáno množství publikací k těmto výročím. Jedním z jejich autorů je Albert 

Pražák, který zpracoval publikace k 25. výročí skonu básníka a k 100. výročí jeho 

narození. Jak napsal v upomínce na 100. výročí básníkova narození list Mladý hlas, 

byla Sládkova tvorba v dobách války velkou oporou: „Za druhé světové války 

pomáhaly nám Sládkovy verše překonat starosti a smutky nejhorších dní. Čerpali 

jsme z nich víru v dobrý osud svého národa.“
52

 Obdobně vzpomněl na Sládka J. B. 

Čapek v časopisu Naše doba
53

 nebo časopis Český domov: „I Sládek byl velkým 

bojovníkem za naše osvobození. Osvobozený národ se proto s láskou a vděčností 

sklání před památkou tohoto svého velkého básníka, který vyšel z lidu a svým dílem 

vždy lidu sloužil.“
54

 

Oslava 150. výročí Sládkova narození proběhla ve Zbiroze formou programu 

konaného ve dnech 22. června a 21. října 1995. Červnový program byl zaměřen 

především na dětskou literaturu a v jeho rámci byla otevřena nová knihovna ve 

Zbirohu a pořádány různé akce či soutěže tematicky zaměřené na Sládkův život či 

tvorbu. Říjnový program se nesl v duchu odborných seminářů, na kterých vystoupili 

například L. Klimeš, (neologismy v Sládkově poezii), E. Pasáčková a J. Vaňková 

(jazyk Sl. korespondence), K. Mráz (básnické zobrazení prostoru v Sl. díle), V. 

Viktor (osobité rysy Sl. verše), A. Haman (profilace ideálního lidového typu v Sl. 

díle), L. Lederbuchová (recepce Sl. poezie plzeňskými prepubescenty). Celý seminář 

pak zhodnotil autor libreta zbirožské muzejní expozice J. Polák. Součástí byly 

literární pořady PNP, autorův medailon a neformální sešlost zástupců rodiny, 

pražského spolku Svatobor a členů Spolku rodáků a přátel Rokycanska. 

                                                
50 THON, Jan, Výstava životního díla básníka Josefa Václava Sládka v Ústřední knihovně hl. m. 

Prahy : od 9. října do 6. listopadu 1937 - Katalog 
51 HALÍK, Miroslav, Jak žil, pracoval a trpěl Josef Václav Sládek 
52 Na koho národ vděčně vzpomíná? (list Mladý hlas) 
53 ČAPEK, J. B., Básník srdce, myšlenky a vůle, s. 58-62 
54 Josef Václav Sládek (časopis Český domov) 
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Projekt byl podpořen rokycanským Okresním úřadem, majitelem zbirožského 

zámku J. Colloredo Mannsfeldem a Ministerstvem kultury ČR. Celé zbirožské 

slavnosti zhodnotila autorka Věra Brožová ve svém článku pro Tvar jako důstojné 

připomenutí odkazu klasika.
55

 

Životu a dílu Josefa Václava Sládka se významněji věnuje několik autorů. 

Prvním Sládkovým životopiscem se stal Ferdinand Strejček. Ten se zasadil o vydání 

některých básníkových děl, napsal o něm mnoho článků a několik let po jeho smrti 

vydal publikaci mapující celý Sládkův život s názvem Josef Václav Sládek – jak žil, 

pracoval a trpěl. Informace autor získával také od samotného Sládka nebo jeho 

přítele Jaromíra Čelakovského 

Osobností Josefa Václava Sládka se zabýval i Josef Polák, který stál u zrodu 

básníkova muzea ve Zbirohu. Kromě mnoha dalších příspěvků lze za jeho 

nejvýznamnější dílo považovat publikaci Josef Václav Sládek – život a tvorba.
56

 

Polák věnoval svoji pozornost jak básníkovu rodinnému původu, tak jeho americké 

cestě či překladatelské činnosti. Bibliografie Polákových prací byla přehledně 

shrnuta ve sborníku vydaném k 150. výročí Sládkova narození roku 1997.
57

 

Arne Novák napsal o Sládkovi několik pojednání: „Sládkovo češství bylo 

stejně prudké jako konkretní. Vyrůstalo z plodné a krásnou tradicí posvěcené půdy 

rodného Podbrdí, v němž horník a sedlák jsou krevními bratry v zápasu o zemi, o 

chléb, o osvobození. [...] Sládek byl ze své generace nejen jediný, kdož pochopil 

dosah problému zemědělského a sociální krise mezi dělníky, nýbrž napsal i básnický 

komentář k politickému přerodu českého života na rozhraní 80. a 90. let.
58

 

Milan Jankovič uspořádal Sládkovu pozůstalost a soustředil se zejména na 

studii jeho děl. Ze stěžejních prací lze zmínit studii s ukázkami díla nazvanou Josef 

Václav Sládek z roku 1963, článek stejného názvu v Literárních novinách z roku 

1964,
59

 studie Jistoty tvaru a Sládkovy písně o posledních věcech člověka. Uspořádal 

tři svazky Básní v edici Česká knižnice a soubor Sládkovy poezie Polní cestou. 

                                                
55 BROŽOVÁ, Věra, Podél klasika, tentokrát s mírou 
56 POLÁK, Josef, Josef Václav Sládek : život a tvorba 
57 POLÁK, Josef, Bibliografie prací Josefa Poláka o J. V. Sládkovi, str. 37-40 
58 NOVÁK, Arne, Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé, s. 338-339 
59 Slovník české literatury po roce 1945, heslo „Milan Jankovič“ 
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Studii Sládkova rodokmenu se podrobně věnuje Pavel Hnízdil. V článku 

Josef Václav Sládek a jeho rod ze vsi Třenice na panství J. M. C. točnickém se 

dobírá jeho předků až k období přelomu 16. a 17. století, od Ambrože Sládka 

řečeného Kulhavého
60

 až po samotného básníka.
61

 

Význam Josefa Václava Sládka pro národní historii a české čtenářství se 

mimo jiné promítá také v rozmanité citovanosti v slovnících, atlasech a 

encyklopediích. 

Literární atlas československý Bohumila Vavrouška, který byl vydaný ve 40. 

letech 20. století v nakladatelstvích J. Otto a Prometheus, shrnuje básníkův život a 

vydání jeho děl v jednom stručném odstavci, který je doplněn množstvím obrázků.
62

 

Na tvorbě literárního atlasu se podílel také Arne Novák. Stručný popis Sládkova 

života a tvorby nalezneme také v Masarykově slovníku naučném vydaném roku 1932 

v nakladatelství Československý kompas. Ten také uvádí: „S. se celkově jeví jako 

individualita silné rovnováhy, která slučuje ukázněnou mužnost s chvějným 

pramenem citovým, světové inspirace s pronikáním ke kořenům, prostý smysl pro 

skutečnost s láskou k ideji, strunu aktuálně polit. s výsostným hlasem náb.“
63

 

Úryvkem básně Velké, širé, rodné lány ze Sládkovy básnické sbírky Selské písně 

začíná další stručný úryvek v Ottově slovníku naučeném, vydaném nejprve 

nakladatelstvím J. Otto a roku 2000 v nakladatelství Paseka.
64

 Oproti tomu 

podrobnější popis básníkova života nabízí Lexikon české literatury nakladatelství 

Academia z roku 2008. Doplněný je poměrně podrobným soupisem všech 

Sládkových děl včetně překladů, příspěvků v časopisech, výborů a souborných 

vydání, vydání souborů korespondence, bibliografie a další množství literatury 

týkající se Josefa Václava Sládka. 

V online databázi CoTo.Je jsou obsaženy zmínky o Sládkovi hned v několika 

encyklopediích, jsou jimi Encyklopedie Universum, Malá Československá 

encyklopedie a Ottova encyklopedie. 

                                                
60 HNÍZDIL, Pavel, Josef Václav Sládek a jeho rod ze vsi Třenice na panství J. M. C. Točnickém, 1. 

část 
61 HNÍZDIL, Pavel, Josef Václav Sládek a jeho rod ze vsi Třenice na panství J. M. C. Točnickém, 2. 

část 
62 VAVROUŠEK, Bohumil, Literární atlas československý, s. 12-13 (heslo „Josef Václav Sládek“) 
63 Masarykův slovník naučný, s. 677 (heslo „Sládek, Josef Václav“) 
64 Ottův slovník naučný, heslo „Sládek, Josef Václav“ 
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V rámci těchto encyklopedií objevíme Sládkovo jméno zařazené ve 

skupinách Lumírovců a Ruchovců, u časopisů Lumír, Květy a almanachu Ruch. Je 

uváděn jako překladatel Adama Mickiewicze, F. B. Harteho a Roberta Burnse. Patří 

mezi uživatele verše typu „blankvers“ a  tvůrce sonetů, je zahrnut v práci Arne 

Nováka, Ferdinanda Strejčka, Josefa Poláka a Adolfa Zábranského. Najdeme jej i 

pod širším heslem „česká literatura“ nebo jako příklad užívání více osobních jmen 

pod heslem „polyonymie“. 

Encyklopedie Universum obsahuje heslo „Sládek Josef Václav“: „č. básník a 

překladatel, * 27. 10. 1845 Zbiroh, † 28. 6. 1912 tamtéž; redaktor čas. Lumír. 

Zpočátku psal elegické meditativní verše vlastenecké, sociální a intimní a básně 

protestující proti tragickému osudu indiánských kmenů, tak jak jej poznal za svého 

pobytu v Americe (Básně, 1875, Jiskry na moři, 1880, Světlou stopou, 1881). Od 80. 

let sílila v S. poezii tendence idealizující (Na prahu ráje, 1883), která se naplno 

projevila v obrazech č. venkova (Selské písně a české znělky, 1890). Pozdní sbírky 

přinášejí vážné zamyšlení nad údělem člověka (V zimním slunci, 1897, Léthé a jiné 

básně, 1909). Zakladatel moderní č. poezie pro děti (Zlatý máj, 1887, Skřivánčí 

písně, 1888, Zvony a zvonky, 1894), překladatel anglo-americké poezie a 

Shakespearových dramat.“ 
65

 

Obdobně uvádí stejné heslo Malá Československá encyklopedie: „27. 10. 

1845 až 28. 6. 1912, č. básník, překl., žurnalista; red. čas. Lumír. Pro jeho poezii je 

příznačný meditativní tón, projevující se v básních vlasteneckého a sociálního 

zaměření, v nichž se odráží soudobá polit. situace domova a poznání tragického 

osudu indiánských kmenů z cesty do USA 1868–70, i v intimní lyrice (Básně, Jiskry 

na moři, Světlou stopou). Sevřenost a výrazová prostota charakterizují i Sládkovy 

pozdější verše o životním postoji venkovského člověka (Selské písně, České znělky) i 

verše pro děti (Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky). Překladatel anglo-amer. 

poezie (R. Burns, H. W. Longfellow: Píseň o Hiawathovi) ; zvl. vyniká přetlumočení 

Shakespearových dramat.“
66
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66 Tamtéž, heslo „Sládek Josef Václav“ 
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Ottova všeobecná encyklopedie obsahuje heslo „Sládek“: „Sládek Josef 

Václav (1845 – 1912), čes. básník a překl.; zakl. novodobé poezie pro děti (Zlatý 

máj, 1887; Skřivánčí písně, 1888). 1877-99 redigoval čas. Lumír; Elegický a 

meditativní tón je příznačný pro intimní lyriku (Jiskry na moři, 1880; Sluncem a 

stínem, 1887), vlastenecky a soc. zaměřenou epiku (Světlou stopou, 1881; Na prahu 

ráje, 1883). Později se S. přiklonil k lid. kořenům čes. člověka (Selské písně a české 

znělky, 1890). Překl. ze slovanských jaz. a angl. (33 her a sonety W. Shakespeara).
67

 

Zmínku o Sládkovi však můžeme nalézt také v encyklopedii Kolumbijské 

univerzity (The Columbia Encyclopedia), pod heslem „Joseph Václav Sládek“. 

Sládek je zde zmíněn jako básník a překladatel, který žil ve Spojených státech 

v letech 1868 – 1870. Vyzdvižena je především překladatelská činnost a jeho poezie 

je zde popisována jako pestrá, velmi osobní, vlastenecká. Z jeho děl jsou jako hlavní 

uvedeny pouze sbírky Básně a Sluncem a stínem.
68

 

                                                
67 Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích, heslo „Sládek“ 
68 The Columbia Encyclopedia, heslo „Joseph Václav Sládek“ 
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3. Tvorba Josefa Václava Sládka 

Josef Václav Sládek se narodil v období doznívajícího národního obrození, 

tedy v době vzrůstající národní sounáležitosti a pozdvihování českého jazyka a 

kultury. V jeho dětství došlo ke zrušení roboty a za císaře Františka Josefa I. vzniká 

Rakousko-Uhersko, jehož součástí se staly také Čechy. Dochází v té době k mnoha 

zásadním událostem českých dějin, které ovlivňují kulturu a její vnímání v rámci 

národa, například uzákonění povinné osmileté školní docházky, otevření Národního 

divadla, literární kruhy se otřásají vlivem sporu o rukopisy Královédvorský a 

Zelenohorský. Doba se nese ve znamení vzrůstu vzdělanosti a rychlé industrializace. 

Literatura prochází obdobím rozporů, kdy jedna část literátů prosazuje národní 

kvality a uvědomění a druhá se snaží o kvalitativní přiblížení zahraniční tvorbě a 

určitou světovost. Sládek se však ocitá na hranicích obou skupin a svým myšlením i 

tvorbou podporuje ve výsledku oba směry, Ruchovce i Lumírovce. Od svého dětství 

se Sládek setkával s lidovými písněmi, díky kterým a na kterých stavěl svoji poezii, 

zpěvnou a ráznou. Dle Josefa Poláka v sobě krajina Zbirožska prolínala svět 

zemědělců a rolníků na jedné straně a hutnictví a hornické práce na straně druhé. 

Díky těmto protipólům bylo možné jen s obtížemi popsat charakteristiku zdejšího 

lidu. Tímto rozporem byl poznamenán také Sládek a přesto, že mu byl bližší lid 

selský, staví se ve svých dílech na strany obou pracujících skupin.
69

 Negativně vždy 

vnímá panstvo a šlechtu, v nichž vidí jádro národní nesvobody a útlaku a jeho názory 

se mu během života jen utvrzují. Názorným případem byl ve druhé polovině 19. 

století majitel zbirožského panství Bethel Henry Strousberg, jenž se snažil učinit ze 

Zbirohu průmyslové město, o jeho krachu však Sládek brzy psal do Národních listů. 

Sládek byl srovnáván s mnoha soudobými autory. Jeho vliv je připisován některým 

sbírkám Vrchlického, kde mají básně typický sládkovský ráz, například sbírka Na 

domácí půdě. Ferdinand Strejček hodnotí souhrnnou Sládkovu tvorbu jako ryze 

subjektivní, udržující se stále ve stejné výši a dokonalosti, bez výraznějších období 

úpadků a vrcholů. Tvorba plně založená na emocionálních prožitcích podle něj 

zřetelně odráží události všech životních etap básníka.
70

 

                                                
69 POLÁK, Josef – Dost v zemi železa na dobré meče, kresby Stanislavy Červenkové 
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3.1. Sládek novinářem a redaktorem 

Sládkovo jméno je významně spojeno s časopisem Lumír. Časopis 

s podtitulem „belletristický týdenník“ začal poprvé vydávat roku 1851 Ferdinand 

Břetislav Mikovec, tiskem a skladem K. Jeřábkové v Praze, přičemž vydávání 

časopisu bylo ukončeno roku 1866, kdy upadající časopis krátce převzal spolek 

Ruch. Již tehdy se Sládek v Lumíru výrazně angažoval, hýřil nápady a přispíval 

k chodu časopisu, jak mohl. Kritika objevující se v Lumíru byla vždy beletristického 

rázu. Sládkova kritika zde byla typická „obranou spisovatelských zájmů, cti a 

vážnosti jejich práce, propagací Vrchlického a Zeyera a naopak zaujetím vůči 

stoupencům Osvěty nebo vůči symbolistům a dekadentům. Na rozdíl od mnoha jiných 

redaktorů nedal Sládek do Lumíra ani jednu kritiku o svém díle.“
71

 

K opětovnému vydání časopisu došlo až roku 1873 z podnětu Jana Nerudy, 

kdy jej jako „týdenník zábavný a poučný“ začal vydávat Servác B. Heller v redakci 

Svatopluka Čecha, tiskem Edvarda Grégra v Praze. Následně byl Lumír vydáván 

v letech 1873 – 1940, postupně tedy vyšlo celkem 66 svazků časopisu. V době, kdy 

Sládek ovdověl, stal se Heller jediným vlastníkem a nakladatelem Lumíra, nicméně 

roku 1976 Sládek odkoupil časopis zpět s finanční pomocí Fričových. Došlo přitom 

k neshodám s paní Fričovou, která původně měla být nejmenovanou majitelkou 

časopisu, jak vyplývá z jejích pamětí.
72

 Až do druhého sňatku vykonával Sládek 

práci redaktora zdarma. 

Od pátého ročníku 1877 se až do roku 1898 sám stává redaktorem časopisu. 

Začal s vydáváním časopisu pod vlastním nákladem, tiskem u J. Otty v Praze. 

V letech 1878-1881, od pátého čísla šestého ročníku, převzala tisk časopisu 

knihtiskárna Militkého a Nováka, od září 1880 dále pod jménem knihtiskárna V. B. 

Čecha. Papír poskytoval tovární sklad Aloise Wiesnera v Praze. Od dubna 1881, kdy 

se Sládek stává výhradním majitelem Lumíra, připadl tisk časopisu opět knihtiskárně 

J. Otty a to až do roku 1932. Roku 1882 byla změněna týdenní periodicita na 

vydávání třikrát měsíčně, současně došlo ke změně podnázvu časopisu na „časopis 

zábavný a poučný“. Od roku 1933 vydával Lumír Literární odbor Umělecké besedy 

až do ukončení vydávání časopisu roku 1940. 

                                                
71 POLÁK, Josef, Charakter literární kritiky J. V. Sládka v jeho Lumíru (1877-1898), str. 37 
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Sládek vybíral do časopisu jen kvalitní příspěvky českých spisovatelů a 

pozornost věnoval překladům zahraniční literatury, což Lumíru zajišťovalo vysokou 

uměleckou úroveň. Do Lumíru přispívali také Sládkovi přátelé Jaroslav Vrchlický, 

Julius Zeyer, Alois Jirásek a další. Sládek byl autorem také řady článků a drobných 

textů v Lumíru otištěných. V administraci Lumíra mu pomáhala jeho žena Marie. 

V Sládkově pozůstalosti umístěné v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví je k vidění například vyúčtování Lumíra z roku 1890 nebo seznam 

odběratelů časopisu, bez datace.
73

 Od podzimu roku 1893 se přestěhovala redakce 

Lumíra do Ottova nakladatelství, které již od nadcházejícího roku zabezpečovalo 

finanční chod časopisu. Sládek je uváděn jako redaktor a vydavatel Lumíra až do 

roku 1898, kdy se dne 15. září rozloučil svým příspěvkem v časopisu: „Vzdávaje se 

tímto číslem dalšího řízení „Lumíra“, vřele děkuji spisovatelstvu i čtenářstu, které mi 

za dvaadvacetiletého redigování tohoto listu bylo pomocno. Loučení to není mi 

nikterak snadné, ale mám vědomí, že co jsem pro list a pro literaturu učiniti mohl, 

konal jsem vždy rád a ze všech svých sil, pokud nevyčerpávala je dlouholetá choroba 

[...]“
74

 Po Sládkovi přejímá redakci Lumíra Václav Hladík. Sládek psal během svého 

života také do mnoha dalších časopisů, například Květy, Světozor, Osvěta a další. 

3.2. Sládek učitelem 

Po návratu z Ameriky se stal Sládek lektorem anglického jazyka a byl 

tvůrcem první učebnice anglického jazyka v Čechách. Vyučoval podle vlastní 

Průpravné mluvnice anglického jazyka s příklady a výslovností, kterou vydal poprvé 

roku 1872 u Ed. Grégra a Ferd. Dattela (184 stran). Zde vyšla v úplně 

přepracovaném vydání také roku 1875, tiskem Ed. Grégra (179 stran). Toto vydání 

obsahuje části Tvarosloví, Mluvnické tvary, Cvičení a Čtení. Na podzim roku 1890 

již Sládek připravoval nové vydání rozšířené o příklady, výslovnost a slovník, které 

vyšlo roku 1891 v nákladu Českoslovanské obchodní akademie. Zde byla mluvnice 

vydána také roku 1899. V roce 1875 vydali Grégr a Ferd. Dattel také Sládkovu 

Anglickou čítanku s úplným anglicko-českým slovníčkem a výslovností dle systému 

Walkerova, tiskem Ed. Grégra (275 stran). Za tuto čítanku obdržel cenu 

Českoslovanské obchodní akademie. 

                                                
73 Literární archiv, fond „Sládek J. V.“ 
74 Lumír, 1898, roč. 26, č. 36, s. 436 
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3.3. Sládek spisovatelem 

Sládek byl houževnatým a zásadovým tvůrcem, o čemž vypovídá velké 

množství dochovaných rukopisů jeho děl a překladů, z nichž většina je uložena 

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. O podobě svých sbírek měl 

jasnou představu a vyžadoval důsledné plnění jeho pokynů k tisku a podobě 

konkrétních vydání. To dosvědčují například dopisy s J. Ottou, Sládkovým přítelem 

a nakladatelem většiny jeho vydaných knih. Například jsou dochovány pokyny 

k vydání Sebraných spisů v jednom z dopisů (viz obr. 6).
75

 Dopisy jsou uložené 

v Literárním archivu, kde nalezneme také doklady k vyúčtování nákladů za vydání 

některých sbírek, například za sbírku Na prahu ráje z knihtiskárny F. Šimáčka.
76

 

3.3.1. Poezie 

Báseň Zvíkov v pěti zpěvích, vydanou ve vlastním nákladu u I. L. Kobera 

roku 1864 (88 stran), napsal Sládek ještě pod pseudonymem František Vlna. Hra 

obsahuje rozsáhlejší věnování panu Karlu knížeti ze Schwarzenbergů. Pod 

básníkovým skutečným jménem byla prvně vydána báseň U zpovědi, která vyšla 

v časopisu Lumír roku 1866. O rok později jsou ve Světozoru otištěny básně Ptáče, 

Dumka a Zpověď. Roku 1868 rediguje Sládek almanach Ruch s podtitulem „básně 

české omladiny, vydané roku 1868 k upomínce založení národního divadla“. Vydán 

byl nákladem vlastním a tiskem B. Stýbla v Praze. Čistý výnos byl věnován 

Národnímu divadlu. Celý almanach Sládek sám sestavil a zajistil finance i jeho 

vytištění. Almanach obsahoval desítky básní s ústřední Sládkovou básní Tobě. 

Básník zde publikoval šest básní pod jménem vlastním a navíc také pět básní pod 

pseudonymem Vojtěch Černý.
77

 Na 194 stranách se objevují také díla dalších 

literátů, například Svatopluka Čecha, Jaroslava Golla, Ladislava Quise a dalších.  

V roce 1872 přispěl do literárního almanachu Umělecké besedy Máj básní U obrazu 

dítěte. Teprve roku 1875 vychází knižně Sládkova poezie ve sbírce Básně. 

                                                
75 Literární archiv, fond „Otto Jan, nakladatel“, 43 dopisů, 1 pohlednice z let 1877-1912 (74 listů) 
76 Literární archiv, fond „Sládek J. V., 22 účetních dokladů z let 1877-1911 (22 ks) 
77 BULÁNEK, František D., Mladé lásky, s. 112 



31 

3.3.1.1. Básně 

První básnickou knihu, antologii o čtyřech oddílech, vydal Sládek teprve ve 

svých třiceti letech. Básně psané v rozmezí několika let jsou ovlivněny hlubokým 

pohnutím, způsobeným smrtí milované ženy a dítěte. Některé z básní jsou věnovány 

Sládkovým zážitkům a dojmům z pobytu v Americe a odráží se v nich stýskání po 

domovině. Novák v nekrologu věnovaném básníkovi napsal: „[...] hluboce meditační 

vloha Sládkova mění již zde bolestný osobní cit v obecně lidské přemýšlení o 

posledních věcech života“.
78

 Zmiňuje také rozbor Sládkových Básní Janem Nerudou: 

„Sládek je elegik. Povaha samotářská, Vodní hladina, reflektující vše po způsobu 

zcela svém. V jeho elegiích není nic strojeného [...] nezapěje, čeho sám plně 

nezakusil a neprocítil.“
79

 Strejček v tomto díle sleduje jakousi „časovou zálibu 

v obrazech a líčeních“
80

 u tvorby psané v Americe a odkazuje na velký vliv prostého 

výrazu Nerudy a úsečnosti projevu básníka Burnse 

Poprvé byly Básně vydány nákladem knihkupectví dra. Grégra a Ferd. Dattla 

v Praze roku 1875 (134 stran). Název knihy se vyjímá červeným písmem na zlatém 

podkladě v horní části celkově tmavě modré zdobené vazby, stejně jako jméno autora 

menším písmem ve spodní části (viz obr. 7). Knižní blok je zdoben zlatou ořízkou. 

Na patitulu je uveden název sbírky, který je na titulní straně výrazně dekorovaný. 

Iniciály básní jsou výrazné. Knihu básní Sládek věnoval zesnulé ženě Emilii 

„Památce mé drahé věrné ženy Emilie“. Kromě úvodního motta obsahuje 49 básní, 

například Na oceanu, Má matička, U Michiganu, V pralese, Na hrobech indianských, 

Tobě, Písař a další. 

V letech 1907 a 1926 vyšly některé básně jako součást prvního dílu 

souborného vydání Spisů básnických v Ottově nakladatelství, zde již nezahrnul básně 

Před trónem a Bratři, naopak připojil básně Papú, Vystěhovalci, Mississippi. Název 

básně Hrob v pralese je zde změněn na U hrobu ženy mladého farmáře. Roku 2004 

vyšly Básně také v souborném vydání Básně I. v Nakladatelství Lidové noviny. 

 

 

                                                
78 NOVÁK, Arne, Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé, s. 335 
79 tamtéž 
80 STREJČEK, Ferdinand, Několik poznámek k dílu Josefa V. Sládka, s. 2 
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Přehled vydání sbírky Básně: 

1875 první vydání (Grégr a Ferd. Dattl) 

1907 souborné vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vydání (J. Otto) 

2004 souborné vydání Básně I. (Nakladatelství Lidové noviny) 

 

V básni Písař se autor věnuje těžkému údělu práce písaře, který dnem i nocí 

do úmoru přepisuje: 

Zas již půlnoc zahučela s věží 

a on ještě píše, škrtá, číslí, 

ruka mdlá a oko zírá s těží, 

píše, myslí — písař nic nemyslí. 

 

Psaní, psaní do skonání — 

o večeři dnem se hmoží, 

v noci píše o snídaní 

a když chorá hlava přec se složí, 

píše ve snu dlouhé účty boží. 

 

Pak to pero ryje jako dýka — 

Teď jen cítí, den proč, noc tak krátká 

a ten život přece tak se smýká; — 

skrápla slza — škoda posejpátka. 

 

Konečně to pero stranou klade, 

v srdci výkřik, ale rty se vzpouzí; 

z ticha, z ticha k posteli se krade: 

„ať se žena s děckem neprobouzí!“ 
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3.3.1.2. Jiskry na moři 

V Jiskrách na moři se odráží jak tematika vlastenecká, tak osobní lyrika. 

Šalda o tomto díle píše: „[...] není to lyrika velikého rozpětí, ale zato celá, jadrná, 

ryze citová; intimní a přece básnicky důsažná ve své meditativné opravdovosti 

[...]“.
81

 Pochmurným laděním zde Sládek navazuje na tematiku předchozích Básní. 

Uvádí báseň věnovanou památce zesnulého Bohumila Havlase a řadu balad a 

romancí. Klášterský zmiňuje, že na rozdíl od Erbenových tajemných a duchovných 

balad, jsou Sládkovy balady spíše „drsné příběhy ze života, vyprávěné často 

s dramatickou živostí“
82

. 

Tyto básně sepsal Sládek v letech 1875-1879 a v roce 1880 byly v Jiskrách na 

moři s podtitulem „básně Josefa V. Sládka“ vydány nákladem knihtiskárny 

Militkého a Nováka v Praze (133 stran). Obsahují věnování „Svým drahým rodičům 

posvěcuji tyto básně. J. V. S.“ Vazba je tmavě hnědá doplněná zlatým rámcem, 

uprostřed se zlatým nápisem „Jiskry na moři.“ Knižní blok zdobí zlatá ořízka. Na 

patitulu je uveden název sbírky. Titulní list obsahuje název sbírky, jméno autora a 

tiráž, doplněné malou dekorativní kresbou. Obsah knihy je členěn do pěti bloků 

básní. Bloky jsou číslovány římskými číslicemi a souhrnně obsahují 67 básní, 

jmenovat lze například Přišlo ke mně žití, Vystěhovalci, Českým hradům, Je proti 

nám, kdo není s námi, Jaroslavu Vrchlickému, Ku předu!, Matka, Jaro přišlo nebo 

Juliu Zeyerovi. 

Jiskry na moři byly poté vydány v rámci souborných vydání a to v obou 

vydáních prvního dílu Spisů básnických v nakladatelství J. Otto roku 1907 a 1926. 

Ve Spisech básnických jsou navíc připojeny básně Bělokřídlé lodi, Pevně dřímáš a 

Píseň, připojeny již nejsou básně Potok, Vystěhovalci, Zima, List z kroniky XIX. 

věku, Nesmrtelnost a jedna nepojmenovaná báseň. Dále byla sbírka vydána také ve 

výboru z díla Píseň života roku 1941 a 1945 v nakladatelství Melantrich a 

v souborném vydání Básně I. roku 2004 v Nakladatelství Lidové noviny. 

 

 

 

                                                
81 ŠALDA, František Xaver, Tři smrti : Winter, Schwaiger a Sládek, s. 64 
82 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 11 
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Přehled vydání sbírky Jiskry na moři: 

1880 první vydání (Knihtiskárna Militkého a Nováka) 

1907 souborné vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vydání (J. Otto) 

1941 výbor z díla Píseň života I. (Melantrich) 

1945 výbor z díla Píseň života (Melantrich) 

2004 souborné vydání Básně I. (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.1.3. Světlou stopou 

Soubor poezie Světlou stopou odráží pozitivnější změny v Sládkově osobním 

životě, zejména seznámení s jeho druhou ženou. V této sbírce je již Sládkova lyrika a 

jazyk „správnější a čistší“
83

, jak uvádí Klášterský. V básni Točič můžeme nalézt 

odkaz na tehdejší tvrdou práci tiskařského dělníka, který se zasnívá nad kouskem 

poezie. Sám Sládek o sbírce píše v dopisu příteli Zeyerovi psaném v Praze dne 17. 

listopadu 1880: „Byl bych Ti psal v těchto dnech, ale co jsi odešel, stala se ve mně 

úplná revoluce. Zapad jsem úplně do sebe a začal jsem psát tak bouřlivě jako nikdy 

dřív. Více než půl té sbírky, která vyjde, jsem napsal za posledních čtrnáct dní. <Jsou 

to věci divoké, vesměs epické neb poloepické.> Sbírka nebude velká, poněvadž jsem 

vyloučil vše, co mi do toho rámce nepatří, <ale jsem s ní spokojen; pokud ovšem 

může dít člověk tak, když porovnává to, co cítil, s tím, jak to napsáno.> Knížka by 

mohla vyjít již tak, jak je...”
84

 

První vydání vyšlo roku 1881 s podtitulem „básně Josefa V. Sládka“ 

nákladem časopisu Lumír v Praze, tiskem V. B. Čecha (136 stran). Vazba je 

provedena v sytě modré barvě a nápisy ve zlaté barvě doplňuje motiv rozkvetlého 

stromu (viz obr. 8). Knižní blok doplňuje zlatá ořízka. Na patitulu je uveden název 

sbírky, titulní stranu doplňuje malý dekor. Sbírku Světlou stopou věnoval Sládek své 

druhé manželce Marii: „Své Marii“. Po úvodní básni Poesii následují kapitoly Zlatá 

šlépěj, Miniatury, Idylly, Romance a jiné básně, které tvoří celkem 44 básní. 

                                                
83 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 12 
84 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 35 
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Z dalších básní lze výběrem jmenovat Jarní píseň, Na samotě, Socha u lesa, 

Točič, Anna Potocká, Papů či Své ženě. Nové vydání u nakladatele J. Otty roku 1882 

se odlišuje od prvního vydání pouze měkkou, fádnější vazbou, obsah je nezměněn. 

Dále byla sbírka vydána v prvním díle souborného vydání Spisů básnických v letech 

1907 a 1926 u J. Otty. V edici Dra Bačkovského Národní knihovna česká byla 

opětovně vydána kolem roku 1910 v rozsahu 179 stran. Ve Státním nakladatelství 

dětské knihy pod názvem Světlou stopou vyšel výbor z díla v Knižnici pro střední 

školy. V letech 1941 a 1945 se objevuje ve výboru ze Sládkových děl Píseň života 

nakladatelství Mlenatrich. Soubor básní je zahrnut také ve vydání Básně I. z roku 

2004 v Nakladatelství Lidové noviny. 

Přehled vydání sbírky Světlou stopou: 

1881 první vydání (časopis Lumír) 

1882 nové nezměněné vydání (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

[1910] v edici dra Bačkovského Národní knihovna česká (Frant. Bačkovský) 

1926 v souborném vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1941 výbor z díla Píseň života I. (Melantrich) 

1945 výbor z díla Píseň života (Melantrich) 

1950 výbor díla vydaný v Knižnici pro střední školy (SNDK) 

2004 v souborném vydání Básně I. (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.1.4. Na prahu ráje 

Ve sbírce sonetů Na prahu ráje autor využívá více prvky sociální tematiky a 

téma rodného kraje. Sládek zde po sbírce Světlou stopou pokračuje v pozitivnějším 

duchu. Smrt již nevnímá zcela pochmurně, nýbrž s jakousi určitostí a potřebností, 

jako rovnocenný protipól k životu. Ukázky ze sbírky byly předloženy v prosinci roku 

1882 v Lumíru spolu s ohlášením následného vydání sbírky. Poprvé byla sbírka 

vydána nákladem Lumíra roku 1883, v komisi J. Otty s podtitulem „znělky Jos. V. 

Sládka“ (70 stran). Tvoří ji měkká, příliš nezdobená vazba. 
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Na obalu je stejně jako na titulní straně uveden název sbírky a jméno autora, 

které od tiráže dělí malý motiv květiny. Na patitulu je uveden název sbírky a citát 

Ralpha Waldo Emersona „Člověk si své místo vybojuje.“ Sbírku věnoval Sládek 

svým přátelům: „Svým věrným soudruhům Jarosl. Vrchlickému a Juliu Zeyerovi 

připisuji tyto básně. J. V. S.“ Každá z básní je uvedena dekorativním motivem, je 

opatřena zdobnou iniciálou a zakončena dalším dekorem s květinovým motivem. 

Kniha je členěna do tří částí O dětech a s dětmi, Doma a Z lidu a pro lid, celkem 50 

básní. Obsaženy jsou například básně Děti na jahodách, Pampeliška, U kolébky, Ve 

mlýně, Doma, Studánka, Bílá hora, Kyklop. Jak je znát ze Sládkova rukopisného 

náčrtku ke knize, jenž je součástí jeho osobní knihovny, původním plánem bylo 

rozdělení básní ne do tří, ale do pěti až šesti částí (viz obr. 9-10). 

V roce 1887 vydal znělky František Šimáček v Praze (70 stran). Vyjímají se 

tmavě modrou pevnou vazbou se zlatým ornamentálním lemováním a zlatým 

písmem s výraznou iniciálou červené barvy v názvu. Předsádka je opatřena 

zlatomodrým květinovým dekorem. Obsahově jde o nezměněné vydání. Kolem roku 

1910 byly vydány také Františkem Bačkovským v jeho edici Národní knihovna česká 

(70 stran). V souborném vydání prvního dílu Spisů básnických se znělky objevily 

roku 1907 a 1926. Sbírka byla vydána roku 1945 v edici Básnické dílo J. V. Sládka 

nakladatelství Melantrich (257 stran) a roku 1996 v Olomouci prostřednictvím 

Matice cyrilometodějské (224 stran). 

Přehled vydání sbírky Na prahu ráje: 

1883 první vydání (časopis Lumír) 

1887 [s.n.] 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

[1910] vydání v edici Národní knihovna česká (Frant. Bačkovský) 

1926 v souborném vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1945 vydáno v edici Básnické dílo J. V. Sládka (Melantrich) 

1996 (Matice cyrilometodějská) 

2004 v souborném vydání Básně I. (Nakladatelství Lidové noviny) 
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3.3.1.5. Ze života 

Do sbírky Ze života zařadil Sládek kromě legend, balad a sonetů také poezii 

pro děti, tedy jakýsi předvoj později vydaných sbírek dětských veršů. V časopisu Čas 

uveřejnil kritiku Sládkovy sbírky T. G. Masaryk, jinak obdivovatel Sládkovy 

poezie, který vytýkal, že „mluví nevážně o lidu, jež právě inteligence by měla 

převychovávat“.
85

 

Sbírka byla poprvé vydána roku 1884 v edici Nerudových Poetických besed, 

s podtitulem „básně J. V. Sládka“, nákladem knihkupectví dr. Ed. Grégra a Ed. 

Valečky a tiskem Ed. Grégra v Praze (114 stran). Pevná vazba má jednoduchou 

strukturu uvedenou popisem edice Poetických besed, která je linkou oddělena od 

dalších údajů, kterými jsou název sbírky a jméno autora, tiráž je dále oddělena 

zdobnou linkou. Titulní strana má stejnou strukturu, bez uvedení edice. Sbírku 

Sládek věnoval svému příteli Hálkovi: „Drahé památce Vítězslava Hálka připisuji 

tyto básně. J. V. S.“ Úvodní báseň nese název Vítězslavu Hálkovi, dalších 49 básní je 

rozčleněno do tří oddílů. Jsou opatřeny ozdobnými počátečními iniciálami a 

zakončeny malým dekorem. Z básní lze jmenovat například Má rodná mluvo, Píseň 

lidu, Orel, Ptáče, Vzpomínka, Karlu Sladkovskému aj. Na závěr je obsaženo 

nepodepsané krátké pojednání o básníkově životě a díle, jehož autorem je Neruda
86

. 

Sbírka byla vydána v prvním díle souborného vydání Spisů básnických roku 

1907 a 1926, ve výboru z díla Píseň života nakladatelství Melantrich z let 1941 a 

1945 a v souborném vydání Básně II. roku 2004 v Nakladatelství Lidové noviny. 

Přehled vydání sbírky Ze života: 

1884 první vydání (Ed. Grégr a Ed. Valečka) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

1926 v souborném vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1941 výbor z díla Píseň života I. (Melantrich) 

1945 výbor z díla Píseň života (Melantrich) 

2004 v souborném vydání Básně II. (Nakladatelství Lidové noviny) 

                                                
85 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 419-420 
86 Česká elektronická knihovna, Sládek, Josef Václav : Ze života 
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3.3.1.6. Sluncem a stínem 

Sbírka básní zachycující smutek i štěstí, život i smrt. Převládají písně a 

sonety. Poprvé byla vydána roku 1887 s podtitulem „básně Jos. V. Sládka“ v edici 

Salonní bibliotéka nakladatelství a knihtiskárny J. Otty (107 stran). Pevná vazba se 

typově podobá prvnímu vydání Básní. Proti titulnímu listu jsou otištěni údaje o edici, 

na titulní straně pak název sbírky, jméno autora a tiráž, doplněné nakladatelskou 

značkou J. Otty. Za titulní stranou je tištěn autorskoprávní text „Veškerá práva 

vyhrazena“. Sbírka je rozčleněna do třech částí. První část Písně věnoval autor „Své 

sestře Anně Veselé“, druhou část Znělky „Jaroslavu Vrchlickému“ a třetí část 

obsahuje věnování „Svému bratru Vácslavovi“. Názvy jednotlivých částí jsou 

uvedeny na samostatné straně mezi dvěma linkami, s bohatě zdobenými iniciálami. 

Básně jsou pak uvedeny výraznými iniciálami. Celkem je obsaženo 71 básní, 

například Nechoď k nám, Komáři, Sněženka, Kde je máma?, Píseň oráčova, Život, 

Osud, V nočním tichu. 

Sbírka byla dále vydána v souborném vydání prvního dílu Spisů básnických 

Ottova nakladatelství v letech 1907 a 1926 a ve výboru z básníkova díla Píseň života 

v nakladatelství Melantrich roku 1941 a 1945. Byla také součástí výboru z díla 

Sluncem a stínem a jiné básně vydaného nakladatelstvím Odeon roku 1972 v edici 

Národní knihovny a součástí souborného vydání Básně II. v Nakladatelství Lidové 

noviny roku 2004. 

Přehled vydání sbírky Sluncem a stínem: 

1887 první vydání v edici Salonní bibliotéka (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

1926 v souborném vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1941 výbor z díla Píseň života I. (Melantrich) 

1945 výbor z díla Píseň života (Melantrich) 

1972 první vydání v edici Národní knihovna (Odeon) 

2004 v souborném vydání Básně II. (Nakladatelství Lidové noviny) 
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3.3.1.7. Selské písně a české znělky 

V Selských písních Sládek vyjadřuje především lásku ke své domovině, úctu 

k poctivé práci lidí a k pevným kořenům. Také znovu otevírá otázku životní 

pomíjivosti, která jeho básnickou tvorbu od té doby již neopouští. Českými znělkami 

odsuzuje nesvobodu a skomírající vlastenectví. Při psaní tohoto souboru byl silně 

ovlivněn především Jiráskovými Psohlavci, které četl v říjnu 1889. Selské písně 

sepsal během několika dní.  

Selské písně a České znělky vydal básník nejprve v nakladatelství J. Otty 

roku 1889 (62 stran). Hned v dalším roce 1890 vyšly v druhém, rozmnoženém 

vydání, tiskem a nákladem J. Otty (70 stran). Toto vydání je v nepotištěné vazbě 

s hnědým vzorem, rohy a hřbet pokrývá červené plátno, přičemž knižní blok je 

vlepen pomocí pruhu plátna. Obálka uvádí jméno autora, název sbírky mezi dvěma 

zdobenými linkami, údaje o vydání a tiráž, to vše orámováno linkou zdobenou 

přírodními motivy. Stejné údaje, již bez zdobných aspektů, jsou uvedeny na titulní 

straně. Za titulní stranou je vytištěno „Veškerá práva vyhrazena.“ Sládek sbírku 

věnoval otci své zesnulé ženy: „Svému druhému otci panu Aloisu Nedvídkovi 

dlouholetému starostovi okresu Počáteckého. J. S.“ První báseň je uvedena bordurou 

s květinovým motivem. Básně jsou zdobeny ztučnělou iniciálou a zakončeny vždy 

stejným dekorativním motivem. Sbírka obsahuje 42 básní, z nichž lze jmenovat 

například Ukolébavka, Velké, širé, rodné lány, Polní cestou, Z osudu rukou a jiné. 

Selské písně a České znělky byly dále vydány v třetím, rozmnoženém vydání, 

u J. Otty v edici Salonní bibliotéka roku 1901 (100 stran) a v prvním dílu souborného 

vydání Spisů básnických v letech 1907 a 1926. Ve Spisech básnických zařadil Sládek 

navíc básně Jak štěp u cesty polem, Chléb svůj tuze dobývám a další, celkem dvanáct 

básní nezahrnutých v prvním vydání. Naopak vynechal básně Byl kdys Honza 

králem, Náš anděl nemoh z ráje hnát a Náš táta. V roce 1936 byly Selské písně 

vydány spolu s Novými selskými písněmi v Žikešově edici (92 stran). Kniha je 

zdobena tříbarevným dřevorytem Karla Mináře a tištěna v úpravě Karla Dyrynka 

v Praze. Tištěna je písmem Garamond na francouzském ručním papíru Vidalon. 

Vyhotovena byla pouze v 200 prodejných výtiscích. Toto vydání obsahuje básně 

z vydání prvního, které nejsou v druhém ani třetím vydání obsaženy, a to Byl kdys 

Honza král, Náš anděl nemoh z ráje hnát a Náš táta. Z Nových selských písní 

obsahuje Žikešovo vydání 16 vybraných básní. 
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Selské písně vydaly roku 1937 tiskařské a vydavatelské podniky Novina k 25. 

výročí básníkova skonu. Toto vydání obsahuje 43 básní a sedmistránkový doslov 

Arne Nováka. V edici Básnické dílo J. V. Sládka v nakladatelství Melantrich vyšly 

básně v souborném vydání Domov roku 1946 a v dalším souborném vydání Básně II 

roku 2004 v Nakladatelství Lidové noviny. 

Přehled vydání sbírky Selské písně a české znělky: 

1889 první vydání (J. Otto) 

1890 druhé rozšířené vydání (J. Otto) 

1901 třetí rozšířené vydání v edici Salonní bibliotéka (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

1926 v souborném vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1936 vydáno v Žikešově edici spolu s Novými selskými písněmi (V. Žikeš) 

1937 vydání k 25. výročí básníkova skonu (Novina) 

1946 v edici Básnické dílo J. V. Sládka pod názvem Domov (Melantrich) 

2004 v souborném vydání Básně II. (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.1.8. Starosvětské písničky a jiné písně 

Sbírka básní inspirovaných lidovými písněmi, které v dětství Sládek 

slýchával. Poprvé byla vydána roku 1891 v nakladatelství J. Otty (86 stran). Vydání 

je v pevné vazbě s popisem na hřbetu knihy. Na titulní straně je uveden název, jméno 

autora a tiráž. Sbírka dále obsahuje věnování „Příteli Josefu Thomayerovi“ a úvodní 

slovo autorovo, ve kterém zmiňuje snahu o přiblížení se tvorbě F. L. Čelakovského: 

„[...] věnuji několik prostých písniček, v kterých snažil jsem se přiblížiti opět české 

národní písni a tonu Frant. Lad. Čelakovského.“
 87

 První báseň je uvedena zdobenou 

bordurou, všechny básně mají zvýrazněnou iniciálu a jsou zakončeny vždy stejným 

dekorem. Sbírku tvoří 71 básní rozdělených do dvou částí Starosvětské písničky a 

Jiné písně. Mimo jiné lze jmenovat například básně Petrklíč, Soumrak, U splavu, 

Máje, Oči, Kovář, Co bývalo, není, Já v snách tě viděl nebo Kvetou růže. 

                                                
87 SLÁDEK, Josef Václav, Starosvětské písničky a jiné písně 
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Ve druhém vydání vyšla sbírka roku 1894 opět tiskem a nákladem J. Otty (94 

stran) a dále ve druhém díle souborného vydání Spisů básnických roku 1907 a 1926. 

Přehled vydání sbírky Starosvětské písničky a jiné písně: 

1891 první vydání (J. Otto) 

1894 druhé vydání (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl II. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisů básnických, díl II., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

3.3.1.9. Směska 

Jak zmiňuje Strejček, Sládek se ve Směsce věnuje lidovým námětům, 

ovlivněn četbou Goetha, k němuž jej zavedl Vrchlického překlad Fausta. Básníka zde 

nadchla Goethova inklinace k lidové tematice a jeho záliba v německé národní 

poesii.
88

 Básně byly zveřejněny poprvé roku 1891 s podtitulem „nové starosvětské 

písničky“, tiskem a nákladem J. Otty (94 stran). Kniha je v pevné vazbě. Na titulním 

listu je uvedeno jméno autora, název sbírky a tiráž, doplněné drobným dekorem. Na 

další straně je obsažen text „Veškerá práva vyhrazena.“ Dílo je věnováno „Drahé 

památce své sestry Míny J. V. S., V Malé Čermné u Hronova v srpnu 1891“. První 

báseň je uvedena bordurou s květinovým motivem, každá báseň má zvýrazněnou 

iniciálu a je ukončena dekorem s motivem květiny. Sbírka v pevné vazbě obsahuje 

77 básní, například Můj dědoušek, Ve mlýně, Vlaštovička, Pivečko či Jablíčko. 

Podruhé vyšla sbírka roku 1901 u nakladatele J. Otty s názvem Směska a 

České písně, v edici Salonní bibliotéka, tiskem České grafické společnosti Unie v 

Praze (134 stran). Toto vydání tvoří pevné desky červené barvy, zdobené zlatými 

ornamenty, uvedena je zde edice a jméno autora, modrou barvou se uprostřed vyjímá 

název sbírky. Knižní blok zdobí zlatá ořízka. Hřbet je také zdoben zlatými 

ornamenty, uvádí jméno autora a název sbírky. Před titulní stranou je uvedena edice 

a údaje o vydání, na titulní straně pak název sbírky, autor a tiráž. Za titulní stranou je 

formule „Veškerá práva vyhrazena“ a údaje o tisku. Věnování je stejné jako 

v prvním vydání, pouze bez datace. Počáteční iniciály básní jsou ztučnělé, básně jsou 

zakončeny drobným dekorem. 

                                                
88 STREJČEK, Ferdinand, Několik poznámek k dílu Josefa V. Sládka, s. 5 
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Sbírka obsahuje navíc básně Žežulka, Co bývalo, není, Šotek, Hedvábný 

šáteček, Hle, slunce vyšlo a zahrnuty již nejsou básně Přání, Dvě hospody, Diblík, 

Kateřina, Žnečka a Dudy. 

Směska dále vyšla ve druhém díle souborného vydání Spisů básnických roku 

1907 a 1926. Ve Spisech básnických jsou oproti druhému vydání přidány ještě básně 

Chrpy a Holoubek a vyřazeny jsou básně Kamizolka a Hrom a housle. V edici 

Básnické dílo J. V. Sládka byla sbírka vydána v nakladatelství Melantrich pod 

názvem Domov. 

Přehled vydání sbírky Směska: 

1891 první vydání (J. Otto) 

1901 druhé vydání v edici Salonní bibliotéka (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl II. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisů básnických, díl II., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1946 v edici Básnické dílo J. V. Sládka pod názvem Domov (Melantrich) 

3.3.1.10. České písně 

České písně vyšly poprvé roku 1892 u nakladatele a knihkupce Fr. Horálka 

na Král. Vinohradech, tiskem B. Grunda a V. Svatoně (22 stran). Tato krátká 

knížečka je v pevné vazbě s hnědým vzorem bez potisku. Obálka obsahuje název 

sbírky, jméno autora a rok vydání, to vše zasazené do orámované malby, které 

dominuje postava s holubicí, tiráž je uvedena pod kresbou. Titulní strana pak 

obsahuje stejné údaje doplněné drobným dekorem. Kniha obsahuje 15 básní, 

uvedených věnováním „Bojovník za českou věc ve Skotsku pan John Muir přijmi 

věnování těchto veršů od svého přítele J. V. S.“ První básni předchází zdobená 

bordura, každá báseň začíná zdobenou iniciálou a zakončena je dekorem. Z básní 

jmenujme například Osmý listopad, Čeští hoši, Byli jsme a budem, Kovář, Svatý 

Václave, Modlitba. České písně následně vycházeli již jen v souborných vydáních. 

Roku 1901 je vydal J. Otto v edici Salonní bibliotéka pod názvem Směska a české 

písně, sbírka je zde doplněna navíc dalšími osmi básněmi. V letech 1907 a 1926 

vyšly České písně ve druhém díle souborného vydání Spisů básnických J. Otty. 
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Toto vydání je oproti druhému vydání rozšířeno ještě o dalších pět básní, není 

však již zařazena báseň Čeští hoši. V nakladatelství Melantrich vyšla sbírka básní 

roku 1946 pod názvem Domov v edici Básnické dílo J. V. Sládka a roku 2004 

v souborném vydání Básně II v Nakladatelství Lidové noviny. 

Přehled vydání sbírky České písně: 

1892 první vydání (Fr. Horálek) 

1901 druhé vydání pod názvem Směska a české písně (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl II. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisů básnických, díl II., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1946 v edici Básnické dílo J. V. Sládka pod názvem Domov (Melantrich) 

2004 v souborném vydání Básně II. (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.1.11. V zimním slunci 

Sbírka písní a balad oslavujících dělnickou třídu. Poprvé byla vydána tiskem 

a nákladem J. Otty v jeho edici Salonní bibliotéka, a to roku 1897 (147 stran). 

Knížka je v pevné vazbě s hnědožlutým potiskem, na hřbetu je zlatým písmem 

uveden autor a název sbírky. Proti titulní straně jsou uvedeny údaje o edici a vydání, 

na samotné titulní straně pak název sbírky, jméno autora a tiráž, doplněné 

nakladatelskou značkou J. Otty. Za titulní stranou je vytištěná formulace „Veškerá 

práva vyhrazena“. Sbírku Sládek věnoval své matce: „Památce mé matky.“ Obsah je 

členěn do čtyř částí, které obsahují celkem 74 básní, výběrem například První 

políbení, Mrtví, Al. Jiráskovi, Své matce, Sen lásky, Dopovídáno, Své ženě, Své 

dceři, Mezi knihami, Janu Nerudovi či Mělnická ballada. Každá báseň je uvedena 

zvýrazněnou iniciálou a zakončena dekorem s motivem květiny. 

Ve druhém díle souborného vydání Spisů básnických dále vychází básně roku 

1907 a 1926 v nakladatelství J. Otty. Roku 1962 vydává sbírku Státní nakladatelství 

krásné literatury a umění v Praze, a to v edici Skvosty (172 stran). Připravil a ediční 

poznámkou jej opatřil Josef Polák. Sbírka se objevuje v souborném vydání Píseň 

života nakladatelství Melantrich z roku 1941 a 1945 a poté až roku 2005 

v souborném vydání Básně III v Nakladatelství Lidové noviny. 
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Přehled vydání sbírky V zimním slunci: 

1897 první vydání v edici Salonní bibliotéka (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl II. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisů básnických, díl II., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1941 vydáno v souborném díle Píseň života, II. díl (Melantrich) 

1945 výbor z díla Píseň života (Melantrich) 

1962 v edici Skvosty (Státní nakladatelství krásné literatury a umění) 

2005 v souborném vydání Básně III. (Nakladatelství Lidové noviny) 

 

Ve sbírce V zimním slunci se Sládek vzácně věnuje tématu knih, a to v již 

zmiňované básni Mezi knihami. Význam knih zde pojímá jako pramen myšlenek: 

Byl podzimkový, šerý den 

a těžký stesk mi v duši leh', 

tu náhle padl do oken 

svit slunečný a v řady kněh. 

 

Tak stály tady nehnutě, 

kmen podle kmenu, — duchů les, 

jímž jako orlí perutě 

se myšlenkový šelest nes'. 

 

A paprsk slunce na ně pad' 

jak v starých dubů kořeny; 

ten tam byl stesk a nesoulad, 

já videl prales vznešený. 

 

Ten lidstva velkých duchů bor, 

jak hledí ve svých myšlenkách 

tak nepoddajně v žití spor. 

A nesmrtelna dech jim táh'. 
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3.3.1.12. Za soumraku 

Soubor poesie Za soumraku byl poprvé vydán ve druhém díle souborného 

vydání Spisů básnických roku 1907 a ve druhém nezměněném vydání roku 1926 

v nakladatelství J. Otto. Sbírka je uvedena věnováním: „Panu Josefu Hlávkovi 

v upřímné úctě a lásce J. V. S.“ Dále byla sbírka vydána ve druhém díle souborného 

vydání Píseň života v nakladatelství Melantrich, v edici Básnické dílo J. V. Sládka, 

v dalším vydání pak roku 1945. V edici Skvosty vydalo sbírku roku 1962 Státní 

nakladatelství krásné literatury a umění a roku 2005 v souborném vydání Básně III 

také Nakladatelství Lidové noviny. 

Přehled vydání sbírky Za soumraku: 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl II. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisů básnických, díl II., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1941 vydáno v souborném díle Píseň života, II. díl (Melantrich) 

1945 výbor z díla Píseň života (Melantrich) 

1962 v edici Skvosty (Státní nakladatelství krásné literatury a umění) 

2005 v souborném vydání Básně III. (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.1.13. Písně smuteční 

Z žalu nad ztrátou blízkého přítele Julia Zeyera pramení další Sládkovo dílo 

Písně smuteční, dle Klášterského „prodchnuté velkou zbožností a vírou v posmrtný 

život“.
89

 Jde o básně psané již roku 1901, ale knižně vydané teprve ve druhém dílu 

Spisů básnických roku 1907, s věnováním „Památce Julia Zeyera“. V nezměněném 

vydání Spisů básnických vyšla sbírka také u J. Otty roku 1926. Roku 1946 byla 

vydána nakladatelstvím Melantrich v edici Básnické dílo J. V. Sládka pod titulem 

Domov a v souborném vydání Básně III ji vydalo roku 2005 Nakladatelství Lidové 

noviny. 

 

 

                                                
89 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 16 
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Přehled vydání sbírky Písně smuteční: 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl II. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisů básnických, díl II., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1946 v edici Básnické dílo J. V. Sládka pod názvem Domov (Melantrich) 

2005 v souborném vydání Básně III. (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.1.14. Nové selské písně 

Roku 1909 vydal Sládek svůj poslední titul Dvě knihy veršů obsahující sbírky 

Nové selské písně a Léthé a jiné básně, celkem 101 básní. V Nových selských 

písních se dotýká zejména národní soudržnosti a vlastenectví. Brzy po vydání sbírky 

informoval o novém Sládkově básnickém počinu časopis Světozor, který také otiskl 

básně Vracím se k vám, Ženci, Léthe a Život a smrt. Sbírku Dvě knihy veršů vydalo 

roku 1909 nakladatelství J. Otty (178 stran). Kniha je v pevné vazbě. Sbírku věnoval 

Sládek své rodině z matčiny strany: „Starému selskému rodu Kymličků v Třenici u 

Zbirova připisuje J. V. S.“ Nové selské písně byly dále vydány v Žikešově edici 

spolu se Selskými písněmi roku 1936 a v souborném vydání Básně III 

v Nakladatelství Lidové noviny roku 2005. 

Přehled vydání sbírky Nové selské písně: 

1909 vydáno spolu s Léthé a jiné básně ve sbírce Dvě knihy veršů (J. Otto) 

1936 vydáno v Žikešově edici spolu se Selskými písněmi (Vladimír Žikeš) 

2005 v souborném vydání Básně III. (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.1.15. Léthé a jiné básně 

Soubor básní vydaný spolu s Novými selskými písněmi v Sládkově 

posledním vydaném titulu Dvě knihy veršů roku 1909 v nakladatelství J. Otty. 

Básník se zde zlehka dotýká náboženské tematiky. Tuto sbírku věnoval Sládek 

vzpomínce na svého zesnulého otce: „Drahé památce svého otce 1816-1908.“ 

Věnování je doplněno anglickým citátem Alfreda Tennysona „I hope to see my Pilot 

face to face, when I have crost the bar.“ 
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Sbírka byla dále vydána ve druhém díle souborného vydání Píseň života 

v edici Básnické dílo J. V. Sládka nakladatelství Melantrich roku 1941, zde následně 

také roku 1945 a roku 2005 vyšla v souborném vydání Básně III v Nakladatelství 

Lidové noviny. 

Přehled vydání sbírky Léthé a jiné básně: 

1909 vydání ve sbírce Dvě knihy veršů (J. Otto) 

1941 vydáno v souborném díle Píseň života, II. díl (Melantrich) 

1945 výbor z díla Píseň života (Melantrich) 

2005 v souborném vydání Básně III. (Nakladatelství Lidové noviny) 

 

 

Výběr ze své poezie Sládek chronologicky uspořádal do Spisů básnických 

vydaných ve dvou dílech roku 1907 (533 a 552 stran). Tento souhrn vlastních básní 

vydal nejspíše již v očekávání blížícího se konce svého života, se kterým se již po 

dlouhá léta v nemoci smiřoval a jej očekával. Spisy básnické vyšly v Ottově 

nakladatelství, stejně jako jejich druhé nezměněné vydání roku 1926. První díl 

obsahuje sbírky Básně, Jiskry na moři, Světlou stopou, Na prahu ráje, Ze života, 

Sluncem a stínem, Zlatý máj, Selské písně a České znělky a Skřivánčí písně. Celkově 

obsahuje 467 básní, přičemž v rámci jednotlivých sbírek autor některé básně připojil 

navíc a jiné naopak vyřadil nebo změnil jejich název. Ve druhém dílu najdeme 

Starosvětské písničky a jiné písně, Směsku, Zvony a zvonky, V zimním slunci, Za 

soumraku, Písně smuteční a překlady Z cizích luhů a hájů. Celkem zahrnuje 422 

básní a stejně jako v prvním díle jsou některé básně zařazeny nově a jiné odstraněny. 

Poprvé zde vychází sbírky Za soumraku, Smuteční písně a Zvony a zvony. 

Ve vydavatelství Melantrich byl roku 1941 vydán v edici Básnické dílo J. V. 

Sládka soubor poezie Píseň života ve dvou svazcích v úpravě F. Muziky, ve druhém 

vydání tamtéž roku 1945. Kromě obyčejného vydání vyšlo také pět číslovaných 

výtisků na ručním papíře. 



48 

První díl obsahuje části Ve stínu smrti, Jiskry na moři, Světlou stopou, Ze 

života, Sluncem a stínem, Znělky Jaroslavu Vrchlickému a Jiné písně. Ve druhém 

díle jsou obsaženy části V zimním slunci, Za soumraku a Léthe. 

Roku 1954 vydalo nakladatelství Československý spisovatel antologii Básně 

v uspořádání a s doslovem Fr. Hrubína, v rozsahu 362 stran. Předmluvu k tomuto 

vydání napsal Josef Polák. Jedná se o knihu ve čtyřech částech, která obsahuje výběr 

Sládkovy vrcholné tvorby. Kniha vyšla jako šestý svazek v edici Odkaz. 

V Nakladatelství Lidové noviny v edici České knižnice vyšlo souborné 

vydání Sládkových děl pod názvem Básně I (2004; 383 stran), obsahující Básně, 

Jiskry na Moři, Světlou stopou a Na prahu ráje, Básně II (2004; 429 stran) s cykly Ze 

života, Sluncem a stínem, Selské písně a České znělky, Jiné písně a České písně a 

Básně III (2005; 481 stran), obsahující V zimním slunci, Písně smuteční, Za 

soumraku, Nové selské písně a Léthé a jiné básně. Tato souborná vydání vychází ze 

Spisů básnických, které v letech 1906-1907 uspořádal Sládek. Přínos a nedostatky 

těchto vydání shrnuje ve své recenzi Smolka, který jim vytýká absenci dětské a 

ohlasové poezie a další nedostatky, jak z hlediska koncepce, tak z pohledu chyb 

obsahových a typografických.
90

 

Z dalších souborů Sládkovy poezie můžeme jmenovat například Písně radosti 

a smutku vydané Kruhem bibliofilů, České melodie vydané Ferdinandem Strejčkem 

v nakladatelství J. Otto. V Melantrichu vyšel také soubor poezie Obrazy v edici 

Básnické dílo J. V. Sládka a sbírka Domov, obsahující části Má vlast, České znělky, 

Bratřím, České písně, Selské písně, Píseň domova, Směska, Smíření a Písně 

smuteční. Ve Státním nakladatelství dětské knihy vyšel výbor z díla Orel i 

Skřivánek. Výbor z milostné poezie Hořkosti vydalo nakladatelství Český spisovatel. 

Jednotlivé básně byly vydávány také samostatně. Nejčastějším nakladatelem 

Sládkových děl a také jeho přítelem byl o čtyři roky starší Jan Otto. Součástí práce je 

souhrnný soupis vydání děl Josefa Václava Sládka v českém jazyce (viz textová 

příloha A). 

 

 

                                                
90 SMOLKA, Zdeněk, Čin záslužný, leč nedokonalý, s. 119-124 
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Sládkovu poezii srovnává Novák s jinými básníky, zejména s Nerudou: 

„Neruda, od něhož z domácích vzorů se Sládek nejvíce naučil po umělecké stránce, 

ťal do živého, když zmiňuje se o výrazu knihy »Na prahu ráje« mluvil o básnickém 

naznačování a napovídání, o poesii aforistické; nevím, zda vedle »Knih veršů« a 

»Prostých motivů« dospěla kterákoliv starší lyrická sbírka česká k takovému 

mistrovství napověděti několika verši celou tragedii duše a shrnouti do aforismu tří 

slok podobenství osudu, jako Sládkovy »Jiskry na moři« a »Sluncem a stínem«.“
91

 

Zmiňuje, že Sládek neusiluje o souměrnost či zdobenost verše ale využívá spíše 

„charakterní drsnost“ a „úsečnou hranatost“
92

 Osobitost Sládkova díla a vyzrálost 

jeho pozdější tvorby přičítá zejména prožitým útrapám. Sládkovy verše jsou 

pokládány za zhuštěné a prostě. Vytýkán je mu však nejasný jazyk, který si dle 

potřeby přizpůsobuje a dokonce tvoří i nová básnická slova.
93

 

3.3.2. Tvorba pro děti 

Josef VáclavSládek je znám jako zakladatel české poezie pro děti, lehké, 

humorné a především nadčasové. Věnovat se jí začal zejména po narození dcery 

Heleny. 

3.3.2.1. Zlatý máj 

Sbírka čtyřiadvaceti písní pro děti byla vydána poprvé v roce 1887, tiskem a 

nákladem J. Otty v Praze (66 stran). Kniha je v pevné vazbě, na které je uveden 

název červeným písmem, podnázev, autor a nakladatelské údaje, vše ve tmavém 

rámu. Titulní strana obsahuje obdobné údaje, název vytištěný červeným písmem a 

vše v červenočerném zdobeném rámu. V knize se objevují obrázky květinových a 

jiných přírodních motivů a všechny strany jsou opatřeny rámem, více či méně 

zdobeným. Sládek věnoval sbírku své dceři Heleně: „Své malé dcerušce Heleně a 

s ní všem dobrým dětem připisuji tyto básně.“ Kromě úvodní básně Věnování 

obsahuje kniha 24 básní, z nichž každá začíná zdobenou výraznou iniciálou. 

Výběrem například básně Sluníčko, Matičce, Vlaštovky táhnou nebo Vánoce. 

                                                
91 NOVÁK, Arne, Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé, s. 337 
92 Tamtéž, s. 338 
93 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 9 



50 

Zlatý máj vyšel ještě několikrát v nakladatelství J. Otty, v letech 1896 a 1922, 

přičemž datace je nejasná. Vydání z roku 1922 je doprovázeno barevnými kresbami 

P. Vicenové. Sbírka také vyšla v prvním dílu souborného vydání spisů básnických 

roku 1907 a 1926 a v souborném vydání Básně I v Nakladatelství Lidové noviny 

roku 2004. 

Přehled vydání sbírky Zlatý máj: 

1887 první knižní vydání (J. Otto) 

[1896] (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

[1922] (J. Otto) 

1926 v souborném vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

2004 v souborném vydání Básně I. (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.2.2. Skřivánčí písně 

Poprvé byla sbírka dětské poezie Skřivánčí písně vydána roku 1888 tiskem a 

nákladem J. Otty v Praze s podtitulem „pro naše české dítky“. Pevné vazbě dominuje 

barevná kresba s dětským motivem na bleděmodrém podkladu, vytištěn je zde název 

červeným písmem, černě dále podnázev, autor a nakladatelské údaje, přičemž slova 

nakladatelských údajů začínají vždy červeným písmenem. Titulní strana je obdobná, 

pouze obrázek je černobílý. Uvedeno je věnování „Dceruškám Heritesovým Marii a 

Boženě“. Kromě úvodní básně je zde 49 básní, každá začíná červenou zdobenou 

iniciálou a ukončena je zdobným dekorem. Knihu doprovází menší obrázky výjevů 

z přírody a dětí a také celostránkové obrazové přílohy k básním Modrá očka, 

Hvězdičky, Na zahradě a Zima. Ilustrace vytvořil Jos. Douba.
94

 Skřivánčí písně byly 

vydány dále v nakladatelství Otto, v prvním díle souborného vydání Spisů 

básnických roku 1907 a 1926, s několika dalšími přidanými básněmi. Výbor z básní 

z roku 1925 vydaný v nakladatelství J. Otto ilustrovala M. Fischerová-Kvěchová, 

další vydalo roku 1963 Státní nakladatelství dětské knihy pod názvem Zakukala 

Žežulička. Skřivánčí písně byly v mnoha vydáních zhudebněny. 

                                                
94 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 411 
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Přehled vydání sbírky Skřivánčí písně: 

1888 (J. Otto) 

[19--] (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl I. (J. Otto) 

1925 výbor z básní (J. Otto) 

1926 v souborném vydání Spisy básnické, díl I., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1963 výbor z básní Zakukala žežulička (SNDK) 

3.3.2.3. Zvony a zvonky 

Zvony a zvonky s podtitulem „písně a bajky pro dítky“ vydalo poprvé roku 

1894 nakladatelství J. Otto. Sbírka byla dále vydána ve druhém díle souborného 

vydání Spisy básnické roku 1907 a 1926. 

Roku 1936 vyšly Zvony a zvonky v nakladatelství Melantrich s ilustracemi 

M. Aleše. Toto vydání je v pevné vazbě s hřbetem uvádějícím název sbírky a jméno 

autora. Obálka je v sytě růžové barvě, bíle rámovaná, s černobílým názvem. Černě je 

uveden podnázev, ilustrátor a nakladatelské údaje, bílým písmem pak autor. Před 

titulní stranou je černobílá kresba Svatého Václawa. Titulní strana odpovídá obálce, 

pouze písmo je černé, část názvu a autor v barvě červené. Následuje úvodní báseň a 

veršované Věnování. První báseň je částečně obklopena bohatou bordurou a začíná 

výraznou iniciálou v červené barvě. U dalších básní nejsou iniciály nijak zvýrazněny. 

Kniha je doplněna velkým množstvím černobílých kreseb. K tomuto obyčejnému 

vydání vyšlo také pět číslovaných výtisků na ručním papíře. V souborném vydání 

Básně I vydalo tuto sbírku roku 2004 Nakladatelství Lidové noviny. 

Přehled vydání sbírky Zvony a zvonky: 

1894 první vydání (J. Otto) 

1907 v souborném vydání Spisy básnické, díl II. (J. Otto) 

1926 souborné vydání Spisů básnických, díl II., 2. nezměněné vyd. (J. Otto) 

1939 druhé vydání (Melantrich) 

2004 v souborném vydání Básně I. (Nakladatelství Lidové noviny) 
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K tvorbě Josefa Václava Sládka pro děti patří také výbory z básní Těm 

nejmenším, O dětech a s dětmi nebo výbor básní ze sbírek Zvony a zvonky, 

Skřivánčí písně a Směska vydaný pod názvem Až se jaro vrátí. V nakladatelství 

Melantrich a v Státním nakladatelství dětské knihy vycházely básně Sládek dětem. 

Zlaté slunce, bílý den je výbor z díla pro malé čtenáře a žáky základních škol, mezi 

dalšími výbory ze Sládkova díla pro děti můžeme jmenovat Planá růže, vonný květ, 

Zima, jaro, ptáčata, Básničky z chaloupky, lesa a louky a jiné. Mnoho básní pro děti 

bylo vydáno také samostatně, jako leporela, omalovánky a jiné. 

3.3.3. Próza 

Jednotlivé texty, poznámky a feuilletony (tedy fejetony či novinové stati)
95

 

začal Sládek psát a publikovat ještě za pobytu v Americe, největší část sepsal 

v letech po návratu z ciziny až do smrti své první ženy Emilie. Po delší přestávce 

vydal několik svých vzpomínek na Texas (v letech 1880, 1884, 1892). 

3.3.3.1. Americké obrázky a jiná prósa 

Teprve dva roky po Sládkově smrti vydal Americké obrázky a jiné prósy 

Ferdinand Strejček, první Sládkův životopisec. Dvousvazkový soubor byl vydán 

poprvé roku 1914 v nakladatelství J. Otto. První díl je spíše beletristický. Část 

Americké obrázky zahrnuje povídání o pobytu českých přistěhovalců v Americe a o 

životních poměrech tamních obyvatel, zejména Indiánů. Druhý oddíl Drobné 

vzpomínky zahrnuje memoárové části Moji rodiče, První léta mých studií, Jde velký 

člověk (vzpomínka na Svatopluka Čecha), Vzpomínka na Jense Petra Jacobsena a 

divadelní hru Práce. 

Druhý svazek Amerických obrázků je souborem Sládkových studií o Americe 

– Bájesloví a pověsti severoamerických Indiánův, Ústava spojených obcí 

severoamerických a První století severoamerické republiky – doplněných o stať 

věnovanou básníku Alfredu Tennysonovi. V závěru jsou připojeny Sládkovy dopisy 

J. Čelakovskému, psané z Ameriky i z doby před odjezdem, v letech 1864-1970. 

 

                                                
95 KLIMEŠ, Lumír, Slovník cizích slov, heslo feuilleton 
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Na Strejčka navázali Miroslav Novotný a Bohumil Novák vydáním 

jednosvazkových Amerických obrázků v roce 1941 v edici Národní klenotnice, 

vydaném podruhé ještě kolem roku 1920. Zatím poslední vydání Sládkových próz 

pod názvem Má Amerika vydalo Nakladatelství lidové noviny v edici Česká 

knižnice. Obsahuje Sládkovy prózy napsané v letech 1871 – 1892 a pár dosud 

nepublikovaných kusů, to vše rozdělené na fejetony a příhody. 

Přehled vydání próz Americké obrázky a jiná prósa: 

1914 dvousvazkové vydání (J. Otto) 

[1920] dvousvazkové vydání (J. Otto) 

1941 vyšlo jako Americké obrázky (Evropský literární klub) 

1998 vyšlo jako Má Amerika (Nakladatelství Lidové noviny) 

3.3.3.2. Na hrobech indiánských 

Část básní a povídek z Amerických obrázků vyšla pod titulem Na hrobech 

indiánských. Sládek se v těchto prózách zabývá americkou společností, Indiány a 

životem českých vystěhovalců. Pronáší kritiku této společnosti a vyjadřuje se 

k emigraci. Byl ohromen svobodou a tradicemi amerického lidu, ale vzápětí velmi 

rozčarován a znechucen honbou Američanů za penězi a majetkem a zejména útlakem 

a vražděním Indiánů. V této situaci nalézal analogii s českým národem, také 

nesvobodným a omezovaným:
 
 

 „Zem svobodná a přec tu bezpráví, 

jak děsnějšího neviděly světy: 

zmar každý krok a zločin krvavý, 

a každý hles vítězné oslavy 

skřek divoký, jejž neznal barbar ani 

na zříceninách Říma před sta lety [...]“.
96

 

 

Povídky indiánské vyšly v Anglii roku 1944 v edici Mrtví živým a poté také 

v nakladatelství Československý spisovatel (1951) a Český spisovatel (1954). 

                                                
96 báseň Na hrobech indiánských 
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Ilustrace vytvořil Mikoláš Aleš, který jezdil do Líšné nedaleko Zbirohu za svým 

strýcem. 

Přehled vydání próz Na hrobech indiánských: 

1944 vydání v Anglii (Voj. kat. duchovní služba) 

1951 první české vydání (Československý spisovatel) 

1954 druhé české vydání (Český spisovatel) 

3.4. Sládkovo překladatelství 

Již od dob studií se Sládek věnoval překladu literatury. Díky tomu má 

nemalou zásluhu na přiblížení světového umění Čechům. Překládal literaturu 

angloamerickou, ruskou, polskou, španělskou a švédskou. Překládal „nejen věrně a 

přesně, ale spolu i básnicky a výborně zachytil vždy dojem originálu“.
97

 Poprvé se 

překladatelství začal věnovat roku 1866, překládal Byrona a Lermontova pro 

Vítězslava Hálka na doporučení Čecha a Kounice. Přítel Václav Kounic jej velmi 

podporoval ve výuce jazyků a Sládek brzy nalezl zalíbení v překladu slavných děl 

zahraničních autorů, do jejichž četby se s chutí pouštěl. Z cizích autorů jej zaujali 

nejprve Heine a Lenau, později jej ovlivnila četba Burnse a Byrona. Novák o 

Sládkově překladatelství napsal: „Vkus, vychovaný obsáhlou průpravou jazykovou i 

literární, dovršován byl u něho neklamným instinktem, jenž bezpečně uhodl, co může 

působiti plodně na vlastní růst i na rozvoj českého básnictví [...] Rozhled Sládkův po 

evropských literaturách byl imposantní.“
98

 Jeho překladatelství pokládá za 

nedoceněné, avšak básnickou Sládkovu tvorbu přičítá z velké části také vlivu 

zahraničních autorů, o jejichž díla se zajímal. Součástí příloh je soupis vydání 

Sládkových překladů do českého jazyka (viz textová příloha B). 

3.4.1. Henry Wadsworth Longfellow 

Vlivem Sládkova pobytu v Americe se v jeho překladatelské činnosti odrazily 

sympatie a soucítění s Indiány, a to zejména překladem eposu Song of Hiawatha, 

který vydal roku 1855 americký básník Henry Wadsworth Longfellow. 

                                                
97 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 17 
98 NOVÁK, Arne, Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé, s. 340 
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Ukázky Sládkova překladu Písně o Hiawatě byly vydány poprvé v Americe 

v letech 1868 – 1869 v českoamerických Národních novinách, ale tyto se 

nedochovaly. Další ukázky překladu byly publikovány roku 1870 také v Květech, jde 

pravděpodobně o texty zaslané Sládkem v dopisech Čelakovskému. Tyto verze 

prozrazují básníkovu nezkušenost s překladatelstvím a odloučenost od rodného 

jazyka, který je zde poznamenán „americkou češtinou“ používá různé jazykové 

zvláštnosti, archaismy, novotvary.
99

 První knižní překlad byl vydán v Čechách 

poprvé roku 1872 tiskem a nákladem Ed. Grégra v edicích Poesie světová a Sbírka 

básnických spisův, v rozsahu 251 stran. V tomto vydání překladu odstranil Sládek 

jazykové nedokonalosti obsažené v úryvcích překladu v Květech a přizpůsobil tak 

překlad kontextu české literatury. V poznámce Sládek uvádí, že překlad provedl „dle 

bostonského vydání Ticknora u Fieldse z roku 1864“. K úmrtí amerického básníka 

vydal Sládek nekrolog otištěný v Lumíru roku 1882.
100

 

Sládkova nespokojenost s původní verzí překladu jej vedla k mnoha zásadním 

změnám. Proces změn je zřetelný v úpravách v textu prvního vydání – objevují se 

škrty a hojné přípisky po stranách textu. Tyto úpravy tvoří jen jakýsi přechod mezi 

prvním vydáním a novým překladem, neboť se ještě liší od konečné verze druhého 

vydání. Jak uvádí Polák, jednotlivé verze překladu se liší svým určením. 

„Nevypilovaná verse první byla zprvu určena českým krajanům v Americe“,
 101

 

kdežto první knižní vydání překladu působí jako ohlasová literatura v Sládkově 

domovině. Vydání z roku 1909 je již zbaveno této podoby a více se věnuje stránce 

intelektuální. Upravený překlad díla, zcela přepracovaný, byl vydán roku 1909 ve 

vydavatelství J. Otto v edici Sborník světové poesie, v rozsahu 241 stran a rozměru 

17 cm. Toto vydání je věnované památce Františka Nechuty-Trávníčka a na rozdíl od 

prvního vydání obsahuje odlišnou předmluvu, ve které Sládek líčí dojmy a prožitky z 

období prožitého v americké Kaledonii v letech 1868-1869. Liší se také počet veršů 

v jednotlivých zpěvech. 
102

 Poslední vydání Sládkova překladu vydalo nakladatelství 

Tribun EU v Brně roku 2007, v rozsahu 267 stran v edici knihovnicka.cz. Toto 

vydání obsahuje také seznam indiánských jmen. 

                                                
99 POLÁK, Josef, Sládkův překlad Longfellowova eposu The Song of Hiawatha, s. 154 
100 Lumír, 1882, roč. 10, č. 10, s. 160 
101 POLÁK, Josef, Sládkův překlad Longfellowova eposu The Song of Hiawatha, s. 158 
102 Tamtéž, s. 152-153 
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3.4.2. Francis Bret Harte a další 

Roku 1871 vychází metodická příručka Nazírání a kreslení měřických tvarů 

v první a druhé třídě národních škol od německého autora Waltera Hergla, kterou 

Sládek vyložil do češtiny. Americký odkaz plyne z překladu dalšího autora, jímž je 

Francis Bret Harte. Sládkův překlad jeho povídek z angličtiny byl pod názvem 

Kalifornické povídky vydán v nakladatelství Ed. Grégr & Ferd. Dattel roku 1874 a 

později jej vydal J. Otto roku 1909 v edici Světová knihovna. Anglická poezie 

George Gordona Byrona byla vydána ve dvojím překladu Jaroslava Vrchlického a 

Josefa Václava Sládka pod názvem Hebrejské melodie Františkem Šimáčkem roku 

1890. V Lumíru vyšel roku 1888 překlad komedie Berta Malmová od Carla Oscara 

Wijkandera, knižně nevydaný.
103

 

Vlastním nákladem vydal Sládek roku 1891 svůj překlad švédského originálu 

Frithios saga od Esaiase Tegnéra pod názvem Píseň o Frithiofovi, tento překlad 

obdržel oceněnění Akademie.
104

 Téhož roku byl vydán v nakladatelství J. Otto 

v edici Sborník světové poezie překlad polské poemy Adama Mickiewicze Konrad 

Wallenrod, následně také v dalších vydáních na počátku 20. století a poté roku 1928. 

Skotskou poezii Roberta Burnse začal Sládek překládat z angličtiny roku 

1891, kdy také vyšla první přeložená báseň v Lumíru. Další básně vyšly jako Výbor 

z písní a ballad Roberta Burnse v nakladatelství J. Otto v edici Sborník světové 

poesie roku 1892 a Písně a balady vydané ve Státním nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění pak byly vydány roku 1959. 

Sládek přeložil z angličtiny povídky Hjalmara Hjortha Boyesena Člověk, jenž 

ztratil své jméno (cca 1894, cca 1896) a Pod ledovcem (cca 1894) a z norštiny 

přeložené povídky Zavržená a Bezejmenný (cca 1894, cca 1900), všechny vydané 

v nakladatelství J. Otto. 

Roku 1896 byl vydán v nakladatelství Františka Šimáčka Sládkův překlad 

norských povídek Na pastorském dvorci a jiné novely od Alexandera Langea 

Kiellanda, anglické povídky spisovatele Rudyarda Kiplinga a anglicky psané 

povídky amerického autora Franka Richarda Stocktona Podivuhodné ztroskotání se 

Tomáše Hykea a jiné novely, vše v edici Levné svazky novel. 

                                                
103 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 18 
104 Tamtéž, s. 17 
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V nakladatelství J. Otto v edici Světová knihovna vyšel roku 1897 (poté 

1901) Sládkův překlad andalúzského románu Pepita Ximenez španělského autora 

Juana Valery a zde také o rok později překlad povídek Thomase Baileyho Aldricha 

z angličtiny, jenž vyšel pod názvem Tragedie stillwaterská roku 1898 (dále 1905 a 

1921). 

Z angličtiny přeložené dílo Samuela Taylora Coleridge Skládání o starém 

námořníku, Christabel a Kublaj Chán bylo vydáno v nakladatelství J. Otto roku 1897 

a v první polovině 20. stol. Pod pseudonymem Václav Černý vytvořil překlad 

francouzského díla Ernesta Lavisse, Přehled politických dějin Evropy, vydaný 

v Rozhledech Josefa Pelcla roku 1899. Roku 1904 vyšel v nakladatelství J. Otto 

překlad španělského románu Marianela od Benita Pereze Galdóse. 

3.4.3. Z cizích luhů 

Z cizích luhů je výbor krátkých překladů děl z poezie anglo-americké, severní 

a ruské. Z poezie severní jsou to autoři H. Drachmann, H. Ibsen, K. Ploug, C. 

Snoilski, z poezie ruské F. H. Berg, A. A. Fet, A. G. Kutuzov, M. J. Lermontov, N. 

Minskij, N. Nekrasov, J. P. Polonskij, I. Z. Surikov, V. A. Zukovskij. K poezii anglo-

americké jsou zařazeni autoři Lord Byron, T. Hood, B. Cornwall, L. Hunt, S. T. 

Coleringe, B. Harte, T. Hood, H. W. Longfellow, E. A. Poe, P. B. Shelley, E. C. 

Stedman, A. Ch. Swinburne, A. Tennyson a další. 

Soubor překladů Z cizích luhů vydal Sládek nejprve ve druhém díle Spisů 

básnických v nakladatelství J. Otto roku 1907 (další vydání roku 1926) s věnováním 

„Své sestře Dobrunce“. Dále byl vydán ve Starosvětských písničkách a jiných 

písních u J. Otty roku 1926 a také samostatně v nakladatelství Melantrich v roce 

1946, v edici Básnické dílo J. V. Sládka. 

3.4.4. William Shakespear 

Na sklonku svého života, kdy se Sládek natrvalo přesídlil do Zbirohu, se již 

věnoval výhradně překladu dramat Williama Shakespeara. Tyto překlady ve své době 

velkou měrou ovlivnily české divadelní herectví. Vznikaly pod záštitou Akademie od 

roku 1895, nejprve ve spolupráci s Jaroslavem Vrchlickým a Eliškou Krásnohorskou, 

poté Sládek pokračoval sám. 
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Popudem k překladatelství byla pro Sládka zejména ignorace zahraniční 

literatury, což je jasné z dopisu příteli Zeyerovi psaném v Praze dne 20. března 1881: 

„Lidé, kteří by mohli hledat spojení s vynikajícími kruhy ruskými, literárními i 

politickými, nečiní ničeho; ti, kteří o slovanství mluví a pro ně zde ingoustem bojují, 

nevšímají si literatury. Je to pravá hanba, že nemáme všechny vynikající ruské 

básníky přeloženy. [...] Bylo by dobře, aby každý z nás se uvázal do kusa práce. Já 

začal nyní pilně překládat a budu dál.”
105

 Sládkův překlad děl britského autora 

Williama Shakespeara je samostatnou a jedinečnou kapitolou Sládkovi tvorby. Jeho 

překlady jsou unikátní a byly hojně vydávané. První souborný překlad 

Shakespearových děl v Čechách vydávala Matice česká v letech 1856-1872 jako 

Dramatická díla Williama Shakespeara, a to v devíti částech, v překladech J. Čejky, 

F. Douchy, J. J. Kollára, L. Čelakovského a J. Malého.
106

 Tyto překlady byly 

záslužné, nicméně postrádaly tolik potřebného básnického ducha a často byly 

nepřesné a odlišné od originálu. 

Po roce 1893 se zhostil nového překladu Shakespearových dramatických děl 

Sládek, což se ukázalo neocenitelným přínosem českému překladatelství. Sládkovy 

překlady začaly vycházet prostřednictvím nakladatele J. Otty v edici Dramatická díla 

Williama Shakespeara. V Literárním archivu Památníku národního písemnictví je 

k vidění Sládkova smlouva s Ottou o vydávání překladů Shakespeara. Jako první byl 

vydán překlad prvního svazku veselohry Zkrocení zlé ženy v dubnu 1894, posledním 

byl překlad druhého dílu hry Král Jindřich VI, který později dokončil Antonín 

Klášterský. V letech 1894 – 1904 vyšlo 19 her ve Sládkově překladu a v dalších osmi 

letech až do jeho smrti bylo vydáno dalších 13 svazků.
107

 Sládkovo překladatelství 

Shakespearových děl mělo pozitivní dopad nejen na oblast literatury, ale zejména 

také na divadlo, ve kterém je Sládkova překladatelská přesnost a věrnost originálu i 

jeho básnická tvořivost plně využita. Několik let po Sládkově smrti byly jeho 

překlady několikrát napadány či považovány za nekvalitní, ale až na ojedinělé 

překlady několika dramat se nenašel nikdo, kdo by dokázal přeložit Shakespeara 

v tak rozsáhlém a kvalitním souboru. V tomto ohledu se Sládkovo překladatelství 

stalo nepřekonatelným a doposud nepřekonaným. 

                                                
105 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 44 
106 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 19 
107 Tamtéž, s. 20 
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3.4.4.1. Zkrocení zlé ženy 

Veselohra v pěti jednáních, jejíž první svazek byl vydán v dubnu 1894, jako 

první ze Sládkových překladů Shakespearových děl. V nakladatelství J. Otto vydáno 

v edici Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 3. 

Přehled vydání Sládkova překladu Zkrocení zlé ženy: 

1894 vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1908 (J. Otto) 

1923 vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl II (SNKLHU) 

2007 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.2. Makbeth 

Tragedie v pěti jednáních. Vydáno v edici Dramatická díla Williama 

Shakespeara, sv. 1 u J. Otty, s věnováním „Příteli Juliu Zeyerovi, J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Makbeth: 

1895 první vydání (J. Otto) 

1897 školní vydání (J. Otto) 

1901 školní vydání (J. Otto) 

1907 (J. Otto) 

1917 (J. Otto) 

[1921] školní vydání v edici Unie (J. Otto) 

1926 (J. Otto) 

1944 školní nezkrácené vydání v edici Pramen (Vojtěch Hrách) 

1962 souborné vydání Tragédie, díl II (SNKLHU) 

2009 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 
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3.4.4.3. Sen noci svatojánské 

Hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická díla 

Williama Shakespeara, sv. 2. První vydání s věnováním „Zbožné památce vzácné 

umělkyně a ušlechtilé české ženy paní hraběnky Josefiny z Kounic posvěcuji tento 

překlad J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Sen noci svatojánské: 

 [1896] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

[1898] (J. Otto) 

1923 třetí vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1926 čtvrté vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl II (SNKLHU) 

2008 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.4. Julius Caesar 

Tragedie v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 4. První vydání s věnováním „Slovutnému pánu panu 

Josefu Hlávkovi, praesidentu České akademie pro vědy, slovesnost a umění, 

v přátelské úctě, J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Julius Caesar: 

 [1896] první vydání (J. Otto) 

1897 školní vydání a vydání v edici Dramatická díla (J. Otto) 

1917 (J. Otto) 

1923 (J. Otto) 

[1928] školní vydání (J. Otto) 

1936 školní vydání (Vojtěch Hrách) 

1962 souborné vydání Tragédie, díl 1 (SNKLHU) 
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3.4.4.5. Kupec benátský 

Drama v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 5. 

Přehled vydání Sládkova překladu Kupec benátský: 

 [1897] první vydání (J. Otto) 

[1899] (J. Otto) 

1923 třetí vydání (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 2 (SNKLHU) 

3.4.4.6. Jak se vám líbí 

Hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická díla 

Williama Shakespeara, sv. 6. 

Přehled vydání Sládkova překladu Jak se vám líbí: 

 [1898] první vydání (J. Otto) 

[19--] druhé vydání (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 2 (SNKLHU) 

2009 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.7. Král Lear 

Tragedie v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 7. První vydání s věnováním „Příteli Jaroslavu 

Vrchlickému, J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Král Lear: 

 [1898] první vydání (J. Otto) 

[1900] druhé vydání (J. Otto) 

1962 souborné vydání Tragédie, díl 2 (SNKLHU) 

2007 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 
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3.4.4.8. Bouře 

Drama v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 8. První vydání s věnováním „Své žene J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Bouře: 

 [1898] první vydání (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 1 (SNKLHU) 

3.4.4.9. Hamlet 

Tragedie v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 9. První vydání s věnováním „Drahé památce té, 

která slova Hamletova na rtech, tak mladá zemřela“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Hamlet: 

[1899] první vydání (J. Otto) 

[1899] druhé vydání (J. Otto) 

1916 jubilejní školní vydání (J. Otto) 

1917 (J. Otto) 

1923 (J. Otto) 

1946 (Fr. Růžička) 

1962 souborné vydání Tragédie, díl II (SNKLHU) 

2010 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.10. Cymbelin 

Tragedie v pěti jednáních. Vydáno v edici Dramatická díla Williama 

Shakespeara, sv. 10 u J. Otty. Vydáno s věnováním „Svému bratru J. V. S.“. 
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Přehled vydání Sládkova překladu Cymbelin: 

 [1899] první vydání (J. Otto) 

1962 souborné vydání Tragédie, díl II (SNKLHU) 

2008 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.11. Othello 

Tragedie v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 11. Vydání s věnováním „Příteli Frant. Ad. 

Šubertovi, řediteli Národního divadla, J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Othello: 

 [1899] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

[19--] druhé vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

 1962 souborné vydání Tragédie, díl II (SNKLHU) 

2009 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.12. Romeo a Julie 

Tragedie v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 12. Vydání s věnováním „Památce paní Marie 

Bittnerové, nezapomenutelné Julie českého Jeviště, J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Romeo a Julie: 

 [1899] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

[19--] druhé vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1962 souborné vydání Tragédie, díl I (SNKLHU) 

2008 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 
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3.4.4.13. Zimní pohádka 

Činohra v pěti jednáních. Vydáno v edici Dramatická díla Williama 

Shakespeara, sv. 12 u J. Otty s věnováním „Příteli Bedřichu Fridovi J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Zimní pohádka: 

 [1900] první vydání (J. Otto) 

1917 druhé vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 2 (SNKLHU) 

2007 první vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

2009 druhé vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.14. Dvé šlechticů veronských 

Činohra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 14. 

Přehled vydání Sládkova překladu Dvé šlechticů veronských: 

 [1901] první vydání (J. Otto) 

1953 (Československé divadelní a literární jednatelství) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 1 (SNKLHU) 

2007 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.15. Coriolanus 

Tragedie v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 15. Vydání s věnováním „Příteli Josefu Maudrovi, 

J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Coriolanus: 

1902 první vydání (J. Otto) 

1923 druhé vydání (J. Otto) 

1962 souborné vydání Tragédie, díl I (SNKLHU) 
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3.4.4.16. Král Richard III. 

Historická hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 16. 

Přehled vydání Sládkova překladu Král Richard III.: 

 [1902] první vydání (J. Otto) 

1917 druhé vydání (J. Otto) 

1964 souborné vydání Historie, díl 2 (SNKLHU) 

2008 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.17. Večer tříkrálový neb Cokoli chcete 

Veselohra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 17. Vydáno s věnováním „Věrnému 

příteli Fr. A. Borovskému, kustodu Hollarea oddaný J. V. S.“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Cokoli chcete: 

1903 první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

[19--] druhé vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1926 třetí vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 2 (SNKLHU) 

2007 první vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

2009 druhé vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 
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3.4.4.18. Antonius a Kleopatra 

Tragedie v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 18. Vydání s věnováním „Slovutnému panu JUDr. 

Karlu Mattušovi v upřímné oddanosti J. V. S., v Lužanech 1903“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Antonius a Kleopatra: 

 [1903] první vydání pod názvem Antonius a Cleopatra (J. Otto) 

1923 druhé vydání (J. Otto) 

1962 souborné vydání Tragédie, díl II (SNKLHU) 

2008 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.19. Král Jan 

Historická hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 19. 

Přehled vydání Sládkova překladu Král Jan: 

 [1917] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1964 souborné vydání Historie, díl 1 (SNKLHU) 

3.4.4.20. Mnoho povyku pro nic 

Veselohra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 20. Vydáno s věnováním „Příteli Karlu 

Lukášovi J. V. S., na Zbiroze 1904“. 

Přehled vydání Sládkova překladu Mnoho povyku pro nic: 

 [1904] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1917 druhé vydání (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 1 (SNKLHU) 
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3.4.4.21. Král Richard II. 

Historická hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 21. 

Přehled vydání Sládkova překladu Král Richard II.: 

 [1903] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1917 druhé vydání (J. Otto) 

1964 souborné vydání Historie, díl 1 (SNKLHU) 

3.4.4.22. Král Jindřich IV. 

Historická hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 22-23. 

Přehled vydání Sládkova překladu Král Jindřich IV.: 

 [19--] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

[1905] Díl I (J. Otto) 

[1906] Díl II (J. Otto) 

1964 souborné vydání Historie, díl 1 (SNKLHU) 

3.4.4.23. Veta za vetu 

Drama v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 24. 

Přehled vydání Sládkova překladu Veta za vetu: 

 [1907] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1953 (Československé literární a divadelní jednatelství) 

2009 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 
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3.4.4.24. Veselé ženy Windsorské 

Veselohra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 25. 

Přehled vydání Sládkova překladu Veselé ženy Windsorské: 

1908 první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1926 druhé vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 1 (SNKLHU) 

2007 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.25. Komedie plná omylů 

Hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická díla 

Williama Shakespeara, sv. 26. 

Přehled vydání Sládkova překladu Komedie plná omylů: 

 [19--] první vydání (J. Otto) 

1908 (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 1 (SNKLHU) 

2009 vydání v edici Knihovnicka.cz (Tribun EU) 

3.4.4.26. Marná lásky snaha 

Veselohra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 27. 

Přehled vydání Sládkova překladu Marná lásky snaha: 

1909 první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1953 (Československé divadelní a literární jednatelství) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 1 (SNKLHU) 



69 

3.4.4.27. Konec vše napraví 

Hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická díla 

Williama Shakespeara, sv. 28. 

Přehled vydání Sládkova překladu Konec vše napraví: 

 [19--] první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1959 souborné vydání Komedie, díl 2 (SNKLHU) 

3.4.4.28. Timon athénský 

Tragedie v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 29. 

Přehled vydání Sládkova překladu Timon athénský: 

1910 první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1962 souborné vydání Tragedie, díl 1 (SNKLHU) 

3.4.4.29. Troilus a Kressida 

Drama v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici Dramatická 

díla Williama Shakespeara, sv. 30. 

Přehled vydání Sládkova překladu Troilus a Kressida: 

1911 první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1962 souborné vydání Tragedie, díl 1 (SNKLHU) 

3.4.4.30. Král Jindřich V. 

Historická hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 31. 

Přehled vydání Sládkova překladu Král Jindřich V.: 

1911 první vydání v edici Dramatická díla Williama Shakespeara (J. Otto) 

1964 souborné vydání Historie, díl 1 (SNKLHU) 
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3.4.4.31. Král Jindřich VI. 

Historická hra v pěti jednáních. V nakladatelství J. Otto vydáno v edici 

Dramatická díla Williama Shakespeara, sv. 32-34. 

Přehled vydání Sládkova překladu Král Jindřich VI.: 

1912 díl I (J. Otto) 

1913 díl II a III (J. Otto) 

1964 souborné vydání Historie, díl 1 (SNKLHU) 

 

Roku 1959 vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 

souborné vydání Shakespearovy tvorby ve dvou dílech, v Sládkově překladu v edici 

Český překlad, pod názvem Komedie. V prvním dílu vyšly Bouře, Dvé šlechticů 

veronských, Veselé ženy Windsorské, Veta za vetu, Komedie plná omylů, Mnoho 

povyku pro nic a Marná lásky snaha. Druhý díl zahrnoval komedie Sen noci 

Svatojanské, Kupec benátský, Jak se vám líbí, Zkrocení zlé ženy, Konec vše napraví, 

Večer Tříkrálový a Zimní pohádka. 

Ve stejné edici vyšlo roku 1962 další souborné vydání ve dvou dílech pod 

názvem Tragédie. V prvním díle byly vydány hry Troilus a Kressida, Coriolanus, 

Titus Andronicus, Romeo a Julie, Timon athénský a Julius Caesar a druhý díl 

obsahoval hry Mackbeth, Hamlet, Král Lear, Othello, Antonius a Kleopatra a 

Cymbelin. 

V edici Český překlad bylo vydáno ještě souborné vydání ve dvou dílech 

s názvem Historie. První díl zahrnuje hry Král Jan, Král Richard II., Král Jindřich 

IV., Král Jindřich V. a Král Jindřich VI. Ve druhém díle jsou obsaženy hry Král 

Richard III., Král Jindřich VIII., Perikles, Venuše a Adónis, Zneuctění Lukrécie, 

Sonety, Nářek milenčin, Vášnivý poutník a Fénix a hrdlička. 

Karel Engelmüller ze Sládkových překladů Shakespeara sestavil a 

v nakladatelství J. Otto v edici Světová knihovna roku 1925 vydal soubor Myšlenky 

ze Shakespeara. 
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3.5. Sládek a hudba 

V časopisu Paleček vyšla roku 1873 parodie na Sofoklova Oidipa krále 

s názvem Edip Král. Jako jeden z autorů je zde uveden J. S. Zbirovský, což byl jeden 

ze Sládkových pseudonymů. O rok později, roku 1874, byl text vydán 

v nakladatelství J. Otto a následně upraven dalším z autorů, Augustem Nevšímalem, 

a vydán jako libreto zhudebněné Karlem Kovařovicem roku 1894 v nakladatelství J. 

Otto a zde také v další verzi na počátku 20. století. Sládek sám napsal slova i hudbu 

k Masopustnímu úterý, vydanému J. Švábem kolem roku 1928. 

Sládek se obzvláště věnoval hudbě po úmrtí první ženy Emilie, jak uvádí F. 

L. Karas ve svých poznámkách z 9. srpna 1876: „...v žalu hledá nyní v hudbě útěchu. 

Učí se s všestrannou pilností pianu a bohdá může to po čase přivést tam, kam si 

přeje: nalézti souhlasu se svými myšlenkami v hudbě, ulevit sobě hudbou [...] Známe 

se také spolu, už jsme také něco čtyrručně hráli – má hudebniny klasických mistrů, 

těším se, že až na přesrok přijde, dá-li Bůh zdraví, že si spolu roztomile 

zahrajem.”
108

 Díky zpěvnosti a rytmice byly Sládkovy básně dokonalým podkladem 

pro vytvoření mnoha hudebních děl. Častým jevem v té době bylo zhudebňování 

textů bez svolení autora a navíc bez uvedení jeho jména. Proti zneužívání autorských 

práv se Sládek ohradil po sepsání Písní smutečních roku 1901 v časopisu Zvon, jak 

uvádí Strejček: „U nás považuje se píseň otisknutá za obecný majetek. Autora 

básníka nikdo se neptá o svolení k patisku, ani skladatel, ani nakladatel. Ba, často 

ani jméno jeho se neudává. Při jiných písních mých bylo mi to dosud lhostejno; při 

těchto není; ne pro mne, ale pro věc samu.“
109

 Za nejvíce zhudebňovaného autora 

Sládka pokládal Boháček: „Prostá krása jeho básnického odkazu, lidový tón a 

plynulost jeho veršů předurčují jej k tomu, aby jeho poesie žila v projevech našich 

hudebníků.“
110

 

Na slova Sládkova vytvořil František Picka hudební dílo Čeští hoši vydané 

v nakladatelství Fr. Horálka, v nakladatelství Fr. A. Urbánka vydal opusy Hoj, 

vzhůru, pestrý Sokole!, Tři sbory a Tři pijácké. Sládkovy básně Rodné brázdy v šíř i 

v dál a Ne, ta moje pole nejsou má, obsažené v Selských písních, zhudebnil Ezechiel 

Ambros. 

                                                
108 POLÁK, Josef, Josef Václav Sládek : básník domova, s. 61 
109 STREJČEK, Ferdinand, Několik poznámek k dílu Josefa V. Sládka, s. 1 
110 BOHÁČEK, L. Jos. V. Sládek a česká hudba, s. 177 
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Josef Nešvera vydal v nakladatelství F. A. Urbánka Starosvětské písničky pro 

zpěv a klavír ve třech opusech. Karel Bendl vytvořil písňový cyklus Skřivánčí písně 

pro zpěv s průvodem piana, nápěvy skládal v Potštýně za pobytu Sládka. Mezi další 

hudebniny patří polky a valčíky Václava Bláhy vydané Státním nakladatelstvím 

krásné literatury, hudby a umění. Zhudebněním Sládkových děl se zabýval také 

Bedřich Smetana a to ve vydaných Písních trojhlasných a hudebninách Tři ženské 

sbory, Přiletěly vlaštovičky a Má hvězda. František Spilka vytvořil Selské písně, 

cyklus písní Sny a touhy, sbírku čtverozpěvů Dva sbory a Písničky pro dva dětské 

hlasy s průvodem klavíru. Sládkovu tvorbu dále zhudebnili Vítězslav Novák, Adolf 

Cmíral, Jaroslav Křička, Norbert Kubát, Robert Mahler, Václav Juda Novotný, 

Ladislav Vycpálek, Alois Ladislav Vymetal a další. Nejrozsáhlejší hudební dílo na 

Sládkovy motivy vytvořil Josef Bohuslav Foerster. Soupis hudebních zpracování děl 

Josefa Václava Sládka je uveden v přílohách (viz textová příloha C) 

Přehled vydání zhudebněných Sládkových děl od J. B. Foerstera: 

[18--] Česká znělka (V. Kotrba), Dvojzpěvy (F. A. Urbánek), Tři 

starosvětské písničky (Chadím) 

[1895] Tři selské písně (Bursík a Kohout) 

[1897] Vokální skladby Jos. B. Foerstera (J. Otto) 

[19--] Rodné mluvě (F. A. Urbánek), Píseň lidu (E. Starý), Svatý Václave! 

(V. Kotrba) 

1920 Odkud kam, V koutku u zdi, Tiše, Zpěvák mluví, Zvony (Starý), Co 

podzim dal (M. Urbánek) 

1921 Čtyři bohatýři (Hudební matice Umělecké besedy) 

1922 Modlitba (Starý) 

1924 Zpěvy večera (Hudební matice) 

1931 Nové sborové písně (Starý), Třetí kytka sborových písní (Pěvecká 

obec československá) 

1930 Sborové písně (Foerstrova společnost) 

1933 Nové dětské sbory (Hudební matice Umělecké besedy) 
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1939 Sluncem a stínem (Foerstrova společnost) 

1941 Smuteční písně (Melantrich), Tři sbory pohřební (Melpa) 

1943 Cikánské děcko, Laň (Hudební matice Umělecké besedy) 

1947 Pět zpěvů (Hudební matice) 

1948 Nové dětské sbory (Hudební matice Umělecké besedy) 

1956 České krajině, Čtyři bohatýři, Rodné brázdy v šíř i v dál, Se 

skřivánkem vstávám (Ústřední dům lidové tvořivosti) 

[1958] Píseň lidu, Večer, Velké, široké rodné lány, Život (Ústřední dům 

lidové tvořivosti) 

[1959] Chléb svůj tvrdě dobývám z cyklu Tři selské písně (Ústřední dům 

lidové tvořivosti) 

1959 Rodné mluvě (Ústřední dům lidové tvořivosti) 

1979 Kovář (Supraphon) 

2007 Tři vánoční melodramy (Český rozhlas) 

2009 Male chorues – zvukový záznam Foersterových děl (Vixen) 

3.6. Sládkova dramatická tvorba 

Prvním a posledním počinem Sládkovým v žánru dramatu byla Práce, dílo o 

jednom aktu. Sám Sládek o tomto počinu píše v dopisu příteli Zeyerovi ze dne 8. 

listopadu 1887: „Je to vlastně dramatický výstup, který by trval asi půl hodiny, 

nanejdéle tři čtvrtě. Ale musím to dříve čísti sám, abych věděl, stojí-li to zač; neboť 

každým způsobem jest mi milejší zůstati pouze na těch několika knížkách básní než se 

kompromitovat špatným dramatickým pokusem.“
111

 Dílo bylo přijato v Národním 

divadle, ale cenzurou bylo divadelní představení zakázáno.
112

 Práce byla následně 

vydána 10. ledna 1888 v Lumíru. Báseň Ukolébavku v ní obsaženou Sládek 

v upravené podobě zařadil do Starosvětských písniček. Hra Práce byla zahrnuta také 

v prvním svazku Amerických obrázků a věnována „Dru. Josefu Thomayerovi“. 

                                                
111 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 119 
112 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, Josef Václav Sládek, s. 15 
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3.7. Sládek fotografem 

Fotografování se Sládkovi stalo velkou zálibou již v období studentských let. 

Stejně jako v jeho literární tvorbě byl nejoblíbenější básníkovou tematikou Zbiroh a 

jeho okolí, obyčejní lidé, příroda. Fotil svoji rodinu a zaznamenával obrázky ze 

svých cest. Ze Sládkových fotografií je také, stejně jako z jeho básní, znát vřelý a 

citlivý vztah k rodnému kraji. Fotografování se věnoval i při svém americkém pobytu 

a sám je zvěčněn na autoportrétu při dřevorubeckých pracích, jenž je jeho nejstarší 

zachovalou fotografií a je k vidění v Sládkově muzeu. 

Roku 1885 publikoval v časopisu Zlatá Praha článek Šternberk na Sázavě, ve 

kterém opěvuje kvality fotografického přístroje, jeho snadné a rychlé použití při 

cestování a přirovnává fotografování k poesii: „To není pak pouhá fotografie - celé 

to lesní svěží ovzduší, jakého pocítil jsi tenkráte na své vycházce, utkví v tom obraze. 

Slovem je v tom kousek poesie, jaké by nikdo v prosaickém fotografickém aparatu 

nehledal.“ 
113

 K článku připojil pět vlastních fotografií hradu Šternberku a jeho 

okolí. O svém koníčku napsal o rok později feuilleton v časopisu Lumír, z něhož je 

patrný rozsah Sládkových znalostí v oblasti fotografie a jeho zapálený zájem o toto 

téma. Pojednává o technických podmínkách a parametrech vzniku momentní 

fotografie, zmiňuje historické aspekty, vědecké poznatky a osobnosti spojené s jejím 

vývojem. Uznává v tomto směru velký pokrok, zejména v kvalitě fotografických 

desek a čoček. Pokládá momentní fotografie za nevyčerpatelný zdroj zábavy, která je 

podle něj „nepopíratelným znamením vyšší inteligence v národě“. Důraz klade 

především na trpělivost fotografů, kteří se musí „ozbrojiti značnou dávkou lstivosti, 

zejména vůči svým lidským obětem [...]“ a odsuzuje „dilletanty“
 114

, kteří hyzdí tvář 

lidí i přírody špatnými fotografiemi vytvořenými nekvalitními fotografickými 

aparáty. Pro svůj zájem o fotografování se stal jedním ze zakládajících členů 

Fotografického klubu amatérů
115

 a dostal se i do redakční rady Fotografického 

věstníku, který byl prvním českým odborným časopisem s touto tematikou, 

vydávaným v letech 1890-1917.
116

 

                                                
113 SLÁDEK, Josef Václav, Šternberk na Sázavě, s. 690 
114 SLÁDEK, Josef Václav, Fotografie momentní, s. 432 
115 HNÍZDIL, Pavel, Josef Václav Sládek a jeho rod ze vsi Třenice na panství J. M. C. Točnickém, 2. 

část, s. 28 
116 1. Český klub fotografů amatérů Nekázanka o. s, Historie 
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Fotografování se s oblibou věnoval také po svém odchodu na odpočinek, 

z tohoto období pochází především množství snímků pořízených ve Zbirohu a jeho 

okolí. Zeyer ve svém dopise Sládkovi z 3. listopadu 1900 píše: „Slyšel jsem od 

Maudra, že jsi teď zase zuřivým fotografem, že je až nebezpečno se kolem Vás 

kmitnout, že člověk než se nadá, - je už fixován navěky!“
117

 Ještě krátce před smrtí, 

když se básník cítil osamělý, dopisoval si o svém velkém koníčku se 

zbirožským přítelem Josefem Novákem a probíral s ním novinky v oblasti 

fotografie.
118

 

Sládka jakožto amatérského fotografa zmiňuje také známý český fotograf a 

publicista Pavel Scheufler, který se zabývá dějinami fotografie do roku 1918: 

„Sládkovy fotografie zaujmou pohotovostí, citovostí, smyslem pro kompozici a 

charakterizační detail.“ 
119

 Fotografie ze Sládkovy pozůstalosti jsou součástí stálé 

expozice Sládkova muzea. Hlavní podíl na zveřejnění básníkových fotografií má Petr 

Sirotek: „Petr Sirotek objevil ve Zbiroze při natáčení středometrážního filmu o 

Sládkovi množství skleněných negativních desek. Některé si patrně básník poléval 

sám citlivou vrstvou. Protože mu zvědavost nedala, pokusil se některé z nich zvětšit 

na velký formát […] Tyto fotografie byly později vystaveny v Domě pánů z Kunštátu 

v Brně.“
120

 

 

                                                
117 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 371 
118 POLÁK, Josef, Josef Václav Sládek : básník domova, s. 90 
119 Pavel Scheufler , Fotografové 
120 FRÝDA, František, Fotografující básník 
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4. Osobní knihovna Josefa Václava Sládka ve Zbirohu 

Muzeum Josefa Václava Sládka, jehož součástí je i básníkova osobní 

knihovna, se nachází ve Zbirohu, v místě, kde dříve stával básníkův rodný dům, než 

jej jeho otec po požáru v roce 1885 přestavěl do současné podoby (viz obr. 11). Petr 

Sládek přistavil patro, které následně pronajímal jako kanceláře. Na domě je 

umístěna pamětní deska vytvořená sochařem Antonínem Odehnalem. Muzeum bylo 

slavnostně otevřeno 26. října 1952 za podpory Národního muzea, Literárního archivu 

a Ústavu pro jazyk český, s finanční podporou Ministerstva školství, věd a umění. 

Jedná se o jedno z prvních muzeí tohoto druhu. Jeho koncepci vytvořili Dr. Josef 

Polák a Dr. Karel Švehla (viz obr. 12).
121

 

V přízemí budovy se v současnosti nachází Městské muzeum. Stálá expozice 

Sládkova muzea je situována do prvního poschodí. Část expozice, která se věnuje 

životu slavného básníka, je rozčleněna do dvanácti panelů. Panely postupně popisují 

básníkovo narození a vztah k rodičům, studentská léta, bídu rodného kraje, 

básníkovo vlastenectví, jeho odjezd do ciziny a následnou touhu po vlasti. Dokládají 

obě Sládkova manželství a narození dcery, působení v časopisu Lumír, období 

sociálních bojů, Sládkova poslední léta života a jeho rozsáhlou překladatelskou 

činnost a zhudebněná díla. Součástí jsou četné ukázky dokumentů i básníkovy 

tvorby. Číslované informační panely se nacházejí v chodbě nad schodištěm a v první 

místnosti expozice. Této místnosti dominuje busta zpodobňující Josefa Václava 

Sládka, zhotovená sochařem Koukolíčkem z Rokycan. V dalších čtyřech místnostech 

expozice věnované básníkovi se nachází předměty a části nábytku ze Sládkova 

vlastnictví, kombinované s dalšími dobovými předměty. 

Ve druhé místnosti je vystaven nábytek ze Sládkova pražského bytu, houpací 

křeslo, psací stůl a kolečkové křeslo s podložkou na nohy, které využíval obzvláště 

v posledních letech života ve své vile. K vidění je zde básníkova poslední vůle z roku 

1911, dále model básníkova rodného domu v pohledu ve směru z náměstí, postel, 

stůl se židlemi a knihovna. Mezi obrazy na zdech je originální dílo Myslbeka, 

obrázek od Chitussiho, fotografie první Sládkovy ženy Emilie a druhé ženy Marie, 

fotografie sládkovy vily u Čápu a obraz od Mánesa. 

                                                
121 POLÁK, Josef, K otevření Sládkova muzea ve Zbiroze, s. 223-224 
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Portrét Sládka v houpacím křesle před jeho knihovnou je dílem prof. Šimona. 

Na tomto portrétu je Sládek vyobrazen se dvěma snubními prsteny na ruce, první 

snubní prsten prý nikdy nepřestal nosit (viz obr. 13). 

Ve třetí místnosti je sedací souprava a stolek darovaný Sládkovi jeho přítelem 

hrabětem Václavem Kounicem. Nachází se zde portrét Sládka a jeho druhé ženy 

Marie a portrét jeho dcery Heleny. Autorem obrazů je Josef Klír z Kožlan. Na klavír 

zde umístěný hrával Sládek zejména v období po smrti jeho první ženy Emilie, kdy 

se příliš nevěnoval literární tvorbě, později na něj hrála jeho dcera Helena. Nad 

klavírem je umístěn obrázek muchomůrek a vřesu od malíře Panušky z Hořovic. 

V místnosti se nachází také další část Sládkovy knihovny. Na zdi jsou umístěny 

portréty rodičů Petra a Antonie Sládkových od malíře Václava Jedličky z Přísednice 

a ve vitríně je k vidění kniha cti, ve které je Sládek zapsán jako vzorný žák. Uloženo 

je zde také jeho kuřácké náčiní a další předměty. 

Ve čtvrté místnosti jsou obrazy Předjaří od Blažíčka, Českomoravská 

vysočina od Jelínka, Havelský trh v Praze od Procházky a obraz od Josefa Klíra. 

Ostatní vybavení nepochází z básnikova vlastnictví, jedná se o dobové zařízení bytu. 

Poslední místnost vystihuje Sládkovu velkou zálibu – fotografování. 

Vystaveny jsou zde Sládkovy fotografie Zbirohu a jeho okolí, fotografie rodinné, 

přírodní i z cest. K vidění jsou zde Sládkovy fotoaparáty, fotografické desky a další 

fotografické potřeby a náčiní (viz obr. 14). 

4.1. Popis a rozložení knihovny 

Osobní knihovna Josefa Václava Sládka se nachází převážně ve druhé a třetí 

místnosti expozice, malé množství svazků je uloženo ve vitrínách či volně položeno 

v místnostech. Celkově zahrnuje 1710 svazků včetně ročníků časopisů, zahrnuta jsou 

také torza knih, v několika případech pouze obaly knih. Některé tituly jsou ve 

špatném stavu, manipulace s nimi je obtížná. 

Hlavní knihovna ve druhé místnosti čítá čtyři knihovní skříně z původní 

Sládkovy knihovny a zahrnuje 1058 svazků celkového objemu knihovny (viz obr. 

15). První z těchto skříní obsahuje 371 svazků v sedmi policích (v soupisu knihovny 

jsou police označeny A1-A7). 
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Druhá má na sedmi užších policích 379 svazků (B1-B7), třetí menší skříňka 

210 svazků v pěti policích (C1-C5) a nejmenší obsahuje police tři, na nichž je 

vystaveno 98 svazků (D1-D3). Další část knihovny se nachází ve třetí místnosti ve 

třech otevřených skříňkách se třemi policemi a velké skříni (viz obr. 16). Otevřené 

skříňky obsahují souhrnně 339 svazků, z toho první 33 svazků (E1-E3), druhá 48 

svazků (F1-F3) a třetí, obsahující převážně hudebniny, zahrnuje 258 svazků (G1-

G3). Ve velké skříni najdeme v pěti policích 237 svazků (H1-H5). 

Zbývajících 76 svazků celkového fondu nalezneme vystavené ve vitrínách, 

volně položené či jako nezařazené. V zasklených vitrínách informačních panelů 

v první místnosti najdeme celkem 33 svazků reprezentujících Sládkovu tvorbu a 

život (v soupisu knihovny značeno I1). Ve druhé místnosti jsou na Sládkově 

pracovním stole vystaveny 3 svazky z jeho tvorby pro děti (I2). V prosklené vitrýně 

ve třetí místnosti najdeme 22 vystavených svazků (I3). Ve čtvrté místnosti žádné 

svazky vystaveny nejsou, v páté místnosti pak nalezneme dva ročníky fotografických 

časopisů, tedy 2 svazky (I4). Zbývajících 16 svazků bylo do soupisu zahrnuto 

z nezařazených materiálů, které se nachází v uzavřené skříni ve druhé místnosti (v 

soupisu označení J). 

Z hlediska současného vlastnictví knih bylo označení nalezeno na 963 

titulech, na zbývajících 747 titulech nebyly nalezeny údaje o vlastníkovi. Celkem 

815 svazků knihovny neslo označení (nejčastěji razítko) Knihovny Národního 

muzea, z toho 5 svazků je označeno Muzeum Regni Bohemiae. 146 svazků nese 

označení Městského muzea Zbiroh, z toho 3 tituly jsou označeny Městské 

vlastivědné muzeum Zbiroh. Dva tituly nesou označení Památníku národního 

písemnictví. Z údajů tedy vyplývá, že do vlastnictví muzea patří 893 svazků a 

zapůjčeno či věnováno muzeu bylo 817 svazků z fondu jiných institucí. Není známo, 

že by se knihy ze Sládkovy osobní knihovny nacházely ještě na jiném místě, než 

v Muzeu J. V. Sládka. V Památníku národního písemnictví ani v Knihovně 

Národního muzea nebyly zjištěny žádné stopy po osobní knihovně básníka. 

V Literárním archivu Památníku národního písemnictví nalezneme osobní fond a 

rodinný archiv Josefa Václava Sládka ve 47 kartónech pod číslem fondu 1525. Jedná 

se o velké množství rukopisů jeho básní, básnických sbírek či překladů, bohatou 

korespondenci a množství fotografií, osobních dokumentů a poznámkových sešitů, 

články a výstřižky. 
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4.2. Charakteristika knihovního fondu 

První knihovní skříň hlavní knihovny v první místnosti zahrnuje sedm polic. 

V první polici se nachází 33 německých románů Nataly von Eschstruth vydaných 

v nakladatelství Paul List. Sládkovo vlastnictví německých románů potvrzují 

poznámky obyčejnou tužkou v textu. Přiřazen je také román Björnstjerne Björnsona 

označený manuskriptem „J. Sládek“, za nímž následuje poezie severských autorů 

Drachmanna, Plouga a Winter-Hjelma a Nuove Odi Barbare od italského básníka G. 

Carducciho, které obsahují Frídovu dedikaci Sládkovy. V několika titulech se opět 

objevují zásahy Sládkovy tužky, ve dvou knihách můžeme nalézt vylisované 

rostliny. První polici anglicky psaná poezie, čtyři svazky Tennysonových děl, autoři 

Hunt, Hood, Praed, Sharp a dvě knihy sonetů různých autorů. Druhá police obsahuje 

převážně povídky a romány českých autorů, zejména sebrané spisy Václava Beneše 

Třebízského a Aloise Jiráska. Dále pak německou příručku o šachové hře, ve které 

jsou četné poznámky tužkou. Dedikace Sládkovi můžeme objevit v Jiráskově románu 

F. L. Věk III, v knize Karla Legera a povídkách Anny Řehákové. Z českých autorů 

se na druhé polici nachází také české prózy Hrdiny, Malínského, Řezníčka a Nováka 

a česká vydání próz Jeana de La Brete, Dumase a Shakespearova Zimní pohádka. 

Třetí police obsahuje pouze spisy Julia Zeyera a tři díly České poezie XIX. věku. Na 

čtvrté polici nalezneme především poezii zahraničních autorů. V angličtině poezii 

Waltera Scotta či Alfreda Tennysona, z dalších je to Bridges, Stockton, Browning, 

Whittier, Longfellow, Bunner, Stevenson, Stedman, Swinburne, O’Shanghnessy, 

Barlow a Gosse, z ženských autorek Nesbit a Rossetti. Čtvrtou polici doplňují tři 

svazky souborného vydání Goetha v němčině, Nový tlumač americký a próza 

Pravdomila Čecha v českém jazyce a švédsko-německý slovník v dánštině. Pátá 

police je obsazena 98 dramaty Williama Shakespeara, z nichž některé mají 

nerozřezané strany a objevují se duplicitně, lze tedy soudit, že se mnohé nenacházeli 

v původním Sládkově vlastnictví. Většina dramat je vydána v češtině, zejména 

v nakladatelství J. Otty, sedm svazků dramat je ve švédštině. Šestou polici tvoří 

básnická a prozaická díla převážně vydaná v češtině, například Františka Heritese a 

Jaroslava Vrchlického, dále je zde Klášterský, Lenau, Guth, Svoboda, Kvapil, 

Mokrý, Zelený, Winter, Svobodová, Hálek a další čeští autoři. Mnoho svazků 

obsahuje dedikace Sládkovi. Ze zahraničních děl vydaných v českém jazyce jsou zde 

romány Dostojevského, Tolstého, poezie Carducciho, Tennysona a další. 
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V dánštině zde nalezneme prózu Cartensena a Kiellanda, mimo to také 

německý překlad Vrchlického poezie a výběr anglické poezie. Na poslední sedmé 

polici jsou uloženy časopisy Malý čtenář, Meditace, Čteme, Moravsko-slezská revue, 

Rozkvět, Nový obzor, České mody, Světozor, Mladý hlas, Šťastný domov, Cesta, 

Krása našeho domova, Zoologická zahrada, Náš rozhlas, Český domov, Máj a Zvon. 

Přiložené jsou dva Verneovy romány vydané ve Vilímkově edici Dobrodružné cesty 

a dva svazky německé učebnice světových dějin. 

Druhá knihovní skříň hlavní knihovny začíná několika svazky 

Shakespearových dramat, které všechny obsahují Sládkovo věnování jeho ženě 

Marii. Police pokračuje tvorbou Sládkovou. Druhá police zahrnuje 31 titulů 

Vrchlického, z nichž kromě šesti svazků obsahují všechny autorovu dedikaci 

Sládkovi. Na polici jsou dále uložena díla zahraničních autorů, mezi kterými se 

vyjímá zejména Pedro Calderón de la Barca, Byron, Hugo či Goethe, dále 

Buonarroti, Cannizzaro, Leconte de Lisle, Schiller, Lingg, Echegaray a Verdaguer, 

vše v českém vydání. Třetí polici dominuje především tvorba Zeyerova a 

Vrchlického s několika dedikacemi obou autorů. Police obsahuje také svazky 

Ariostova Zuřivého Rolanda, vzhledem k nerozřezaným stránkám se však nejspíše 

jedná o tituly, které nepatřily do Sládkovy původní knihovny. Jsou zde vystaveni 

také čeští autoři Macek, Košek, Jahn, Polom, Pauer, Škampa, Jesenská, 

Schreinerová, české vydání Habbertona, Cantona a Shakespeara, dva svazky 

Shakespearových dramat v angličtině a Carducciho poezie v italštině. Čtvrtá police 

zahrnuje pouze sebrané spisy Jiráska a Vrchlického, většinou s dedikacemi Sládkovi. 

Pátá police začíná také Jiráskovou tvorbou, přičemž pokračuje různorodou 

literaturou českých i zahraničních autorů v českém jazyce, včetně Antonína 

Klášterského a Růženy Jesenské. Jediným cizojazyčným svazkem jsou zde polské 

Obrazki czeskie z czasów odrodzenia od Edwarda Jelínka. V podobném duchu 

pokračuje i šestá a sedmá police, která obsahuje různorodou literaturu především 

v českém jazyce, jen s několika málo svazky děl cizojazyčných. Svazky šesté i 

sedmé police opět obsahují mnoho dedikací Sládkovi. 

Třetí knihovní skříň hlavní knihovny je menší než skříně předchozí a 

obsahuje pouze pět polic. V první polici se nachází česká vydání domácích i 

zahraničních autorů s několika dedikacemi a vydání prózy i poezie v němčině, 

doplněné o almanachy a příručky. 
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Ve druhé polici najdeme dedikovaná díla Vikové-Kunětické, Škampy a 

Kvapila, básně severských autorů, francouzskou a anglickou prózu i poezii a několik 

průvodců a sborníků. Třetí police obsahuje mimo jiné česká vydání děl domácích i 

zahraničních autorů, Almanachy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 

slovesnost a umění a některé prózy v angličtině a němčině. Čtvrtá police obsahuje 

pouze svazky vydané v češtině, a to českých i zahraničních tvůrců, některé 

s dedikacemi Sládkovi či jeho ženě Marii. V páté polici je opět různorodá literatura, 

především česká próza, ale také některé mapy, příručky a průvodce. 

Čtvrtá knihovní skříň hlavní knihovny je v této místnosti nejmenší. Ve třech 

policích jsou vystavena zejména díla zahraničních autorů vydaná jak v češtině, tak 

v dalších jazycích. Objevují se zde hlavně autoři ruští a severští, dále Shakespear či 

Morris a několik českých autorů. V této skříňce mají své hlavní místo velké slovníky 

v různých jazycích, anglicko-české, polsko-německé a další. 

Další část knihovny nalezneme ve třetí místnosti ve třech otevřených 

skříňkách. První skříňka obsahuje pět svazků česko-německého slovníku Josefa 

Jungmanna na polici první, ve druhé polici svazky časopisu Květy, ve třetí polici pak 

časopis Lumír. Druhá skříňka obsahuje zejména díla zahraničních autorů, dále 

časopisy Zvon, Máj, Světozor, Illustrovaný svět a jeden hudební part v německém 

vydání. Třetí skříňka je obsazena převážně českými a německými hudebninami, 

z autorů můžeme jmenovat J. B. Foerstera, Bendla, Macana, Vymetala či Mahlera. 

Velká skříň ve třetí místnosti ukrývá pět polic, z nichž první obsahuje 

básnické spisy Vrchlického a jeho překlady či biografie, vše v českém vydání. Ve 

druhé polici jsou díla a překlady J. V. Sládka, dále Jiráskovy spisy. Třetí police 

obsahuje především spisy Boženy Němcové, Jana Nerudy, J. S. Machara a dalších 

českých autorů. Ve čtvrté polici opět nalezneme vydání Sládkových děl a dalších 

českých a několika zahraničních autorů vydaných v českém jazyce či časopis Lumír. 

V páté polici nalezneme spíše díla českých tvůrců, včetně Sládkovy dětské poezie. 

Zbývající svazky knihovny nalezneme v expozici. Ve vitrínách první 

místnosti jsou vystaveny Sládkovy básnické sbírky a jeho překlady, dále studie o 

jeho životě. Na pracovním stole ve druhé místnosti jsou předloženy tři tituly ze 

Sládkovy tvorby pro děti. 
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V prosklené skříňce ve třetí místnosti jsou představeny dedikované tituly 

Zeyera, Vrchlického, Stroupežnického a Jiráska, Sládkova Průpravná mluvnice 

anglického jazyka a vydání časopisu Lumír. Svazek jednoho ročníku Lumíra je 

vystaven na klavíru umístěném též v této místnosti. V posledním, pátém pokoji, se 

nachází další prosklená skříňka, ve které jsou k vidění časopisy Photography a The 

British journal of photography. 

V soupisu knihovny (viz přílohy D a E) je uvedeno také několik titulů 

nalezených v nezařazených předmětech. Ty se nachází ve skříni v druhé místnosti, 

uložené v krabicích. Z nich byl do soupisu zařazen Časopis českých zahradníků a 

časopis Zvon, Jiráskova próza V cizích službách a několik dalších titulů. Mezi 

nezařazenými předměty se dále nachází fotografické pomůcky a rámečky, 

zarámovaný portrét Eduarda Jelínka s věnováním (viz obr. 17-18), soupis dílčího 

inventáře, účetní kniha Městského vlastivědného muzea ve Zbiroze z let 1955-1961, 

výstřižky a útržky z novin a časopisů, plakáty a jiné materiály k Sládkovým oslavám. 

Dále inventární a přírůstkové seznamy, ze kterých vyplývá, že ve fondu Sládkova 

muzea se nachází (či nacházely) Sládkovy osobní věci věnované Marií Teplou. 

V deskách jsou zde uloženy obálky knih, v některých případech jde nejspíše o tituly 

zařazené v knihovně, dále torza knih. Celá jedna krabice obsahuje množství 

hudebnin, mnohdy jde jen o části a torza, vše ve špatném stavu. 

4.2.1. Tematický profil fondu 

Z hlediska témat bylo analýzou fondu zjištěno největší zastoupení poezie (viz 

graf č. 1), což je naprosto očekávaný výsledek zkoumání básníkovy knihovny. Je 

jasné, že Sládek poezií žil a miloval ji. Poezie je zastoupena počtem 461 svazků. 

Dalším tématem je próza, kterou nalezneme v 360 svazcích. Do prózy jsou zařazeny 

především romány, které jsou zastoupeny 122 svazky, dále povídky a pohádky. 

Dalším tématem, který se v knihovně nachází ve velkém objemu jsou hudebniny, 

které zde najdeme v 249 svazcích. Ty zde zastupují Sládkovu oblibu v hudbě a hře 

na klavír, kterou přenesl také na svoji dceru Helenu. Mnoho hudebnim zahrnutých 

v Sládkově knihovně nejspíše pochází až z Helenina vlastnictví. Počtem 236 svazků 

jsou zde zastoupena dramata, z nichž většina pochází z pera Williama Shakespeara, 

jehož překladu se básník na sklonku života plně věnoval. Méně jsou zde již 

zastoupeny ostatní typy literatury. 
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V počtu 90 svazků jsou zahrnuty slovníky v počtu 21 svazků, dále naučené 

knihy, učebnice, cestopisy, mapy a atlasy, průvodce, dějiny, přednášky. Ve zbývající 

literatuře se již v menší míře vyskytují noviny a časopisy, studie, sborníky, 

almanachy, příručky, ročenky, biografie, úvahy a jiné. 
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Graf č. 1: Tematický profil fondu 

4.2.2. Jazykový profil fondu 

Dle jazykového složení fondu je nejvíce zastoupen jazyk český, a to v objemu 

1419 svazků knihovny (viz graf č. 2). Další jazyky jsou již zastoupeny méně, z nichž 

v největší míře německý jazyk počtem 144 svazků. V jazyku anglickém zde 

nalezneme 83 svazků a dalších 21 svazků ve francouzském jazyku. Z ostatních 

můžeme jmenovat dánštinu v počtu 16 svazků, švédštinu ve 13 svazcích, italština i 

polština jsou zastoupeny 5 tituly, norštinu nalezneme ve třech knihách a jeden titul je 

ve slovenštině. 
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Graf č. 2: Jazykový profil fondu 

4.2.3. Profil fondu - nakladatelé 

Nejčastěji zastoupeným nakladatelem je v rámci Sládkovy osobní knihovny J. 

Otto počtem 415 svazků (viz graf č. 3). Otto byl nejen vydavatelem většiny jeho děl, 

ale také jeho dobrým přítelem. Dále je zastoupen Fr. Šimáček v počtu 149 svazků, 

Fr. A. Urbánek (případně Fr. Urbánek a synové) počtem 85 svazků. Jos. R. Vilímek 

je nakladatelem 45 děl Sládkovy knihovny a 39 svazků nese jméno nakladatele F. 

Topiče. Z dalších více zastoupených nakladatelů můžeme jmenovat nakladatelství 

Unie, Paul List, M. Urbánek, B. Tauchnitz, Ed. Grégr či Ed. Valečka. 

 

Graf č. 3: Profil fondu - nakladatelé 
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4.2.4. Profil fondu – rok vydání 

Analýzou Sládkovy osobní knihovny bylo zjištěno také složení fondu 

z hlediska roku vydání jednotlivých titulů. Rok vydání nebylo možné zjistit u 222 

svazků knihovny. Před rokem 1845, tedy do Sládkova narození bylo vydáno pouze 6 

titulů knihovny (viz graf č. 4), ve všech případech jde o slovníky. Nejstarším 

datovaným titulem knihovny tak je Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna v pěti 

dílech vydaných v letech 1835-1839. Od roku 1845 až na přelom století bylo vydáno 

nejvíce datovaných svazků knihovny, a to v počtu 842 kusů. Od roku 1900 do roku 

Sládkova úmrtí bylo vydáno 363 svazků knihovny. Dalších 277 datovaných svazků 

bylo vydáno až po roce 1912, tyto tedy nemohly být Sládkovým vlastnictvím. 
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Graf č. 4: Profil fondu – rok vydání 

4.2.5. Profil fondu – autoři 

Analýzou Sládkovy osobní knihovny byla zjištěna míra zastoupení 

jednotlivých autorů vzhledem k počtu svazků. Nejvíce zastoupeny byl Jaroslav 

Vrchlický v počtu 139 svazků (viz graf č. 5). Podstatnou část zastoupených děl 

Vrchlický Sládkovi sám věnoval, o čemž svědčí množství autorových dedikací. 

Dalším početnějším autorem je William Shakespeare v počtu 124 svazků. Je však 

nutné dodat, že část těchto svazků byla do knihovny pouze tematicky doplněna a 

v původní osobní knihovně Sládkově se nacházelo menší množství Shakespearových 

děl. 
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V počtu 64 svazků nalezneme v knihovně autorské počiny samotného Josefa 

Václava Sládka. Velké zastoupení zde mají také díla Aloise Jiráska v počtu 54 

svazků a Sládkova blízkého přítele Julia Zeyera v počtu 51 svazků. Celkem 33 

svazků pochází od nejvíce zastoupené ženské autorky Nataly von Eschstruth, 20 

titulů pak od Václava Beneše Třebízského. 

Z dalších častěji se zde objevujících autorů můžeme jmenovat Františka 

Heritese, J. B. Foerstera, Růženu Jesenskou, Svatopluka Čecha, Alfreda Tennysona a 

jiné. 

29%

26%13%

11%

10%

7%
4%Jaroslav Vrchlický

William Shakespeare

Josef Václav Sládek

Alois Jirásek

Julius Zeyer

Nataly von Eschstruth

Václav Beneš Třebízský

 

Graf č. 5: Profil fondu - autoři 

4.2.6. Profil fondu – dedikace 

Z celkového počtu 1710 svazků osobní knihovny obsahuje 381 titulů 

dedikaci, z toho 277 titulů je věnováno Sládkovi. Dalších 25 svazků je dedikováno 

samotným Sládkem, většinou jeho ženě Marii, ale objevuje se zde také dedikace jeho 

dceři Heleně nebo přátelům Jesenské a Thomayerovi. Ze zbývajících 79 svazků je 

většina připsána Marii či Heleně Sládkovým, některé knihy obsahují věnování 

muzeu. Pokud na knihovnu nazíráme z hlediska dedikací, zjišťujeme, že 381 titulů 

z celkového počtu s jistotou patřilo Sládkovi, naopak 284 svazků určitě nepatřilo do 

jeho knihovny. Nejčastěji Sládkovi věnoval své práce Jaroslav Vrchlický (viz graf č. 

6), knihovna obsahuje 102 titulů s jeho dedikacemi. Od Jiráska pak pochází 20 

dedikací, od Heritese 15, Klášterský dedikoval Sládkovi knihu čtrnáctkrát a 

Zeyerových dedikací je 13. 
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Z dalších, kteří básníkovi knihu vlastnoručně věnovali, jmenujme například 

Jesenskou, Gutha, Vikovou-Kunětickou, Frídu, Škampu, Dvořáka a mnoho dalších. 
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 Graf č. 6: Profil fondu - dedikace 
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5. Čtenář Josef Václav Sládek 

Josef se již od útlého dětství setkával s lidovými písněmi, pohádkami a 

říkankami, které slýchával především v podání své maminky. Ve škole byl pilným 

studentem a velmi rád četl. První čtenářské zážitky mu poskytla otcova skromná 

knihovna obsahující tituly z Krameriova nakladatelství, ta však zvídavému čtenáři 

brzy přestala stačit. Další četbu si Sládek půjčoval také od faráře Šimandla, zejména 

naučnou.
122

 V mládí se Sládek dostal k četbě populárních indiánských povídek. Ty 

v něm pravděpodobně podnítili touhu poznat zaoceánský svět a spatřit vzdálené 

kraje. Tento sen se mu později vyplnil, když Sládek podnikl dobrodružnou cestu do 

Ameriky. Sebou si v uzlíčku vezl trochu jídla i několik knih, jak vypráví 

v cestopisném obrázku Jaru vstříc, vše však musel dobře opatrovat: „Jedné noci 

zmizelo mi šest sucharů, podruhé svazek básní Heineových, potom přišel jsem o 

košili a potom o Nerudovy Knihy veršů.“
123

 Při svém vyprávění o krajině a svých 

pocitech zde používá přirovnání k literárním dílům, jako je  Chateaubriandova Attala 

či Longfellowova „Quadronka“.
124

 V době studií na akademickém gymnaziu se 

Sládek začal učit cizím řečem, a to s podporou Václava Kounice. Ten mu také 

zprostředkoval četbu děl zahraničních autorů. Mezi první zahraniční autory, které 

Sládek četl, patřil například Walter Scott.
125

 Roku 1866, kdy se v důsledku Prusko-

rakouské války odebral z Prahy do Zbirohu, staly se Sládkovi nejmilejší četbou básně 

Roberta Burnse. Předčítal sourozencům a dopisoval si s přáteli.
126

 

Ze Sládkovy korespondence můžeme vypozorovat, jaké knihy četl. Dne 13. 

srpna 1877 píše „Madame Bovary jsem dočetl“ (román G. Flauberta). V dopisu z 30. 

května 1888 zase píše, že jej „chytl N. Hawthorne se svým Scarlet Letter.“ Žádný 

z těchto titulů není v Sládkově knihovně dochován. Scarlet Letter nejspíše Sládek 

zapůjčil Zeyerovi, ačkoli ten v dopisu ze září 1892 uvádí, že knihu pošle zpět. Dne 

20. srpna 1890 píše Zeyerovi, že se chystá číst The Earthly Paradise od W. Morrise, 

tato kniha ve čtyřech vydáních je stále součástí Sládkovy knihovny, stejně jako kniha 

Verses od Ch. Rossetti, kterou Sládek obdržel počátkem roku 1894. 

                                                
122 KOVÁŘÍK, Vladimír, Literární toulky po Čechách, s. 448 
123 SLÁDEK, Josef Václav, Jaru vstříc, s. 115 
124 Tamtéž, s. 116 
125 BULÁNEK, František D., Mladé lásky, s. 69 
126 Tamtéž, s. 92 
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Darem obdržel svazek novel R. Kiplinga, jak píše 17. ledna 1892. Některé 

z novel jsou dochovány v jeho osobní knihovně. V jiných dopisech uvádí také četbu 

některých Vrchlického sbírek, které se v současnosti v Sládkově knihovně nacházejí 

či Zeyerových Letopisů lásky, které v knihovně v uváděných vydáních obsaženy 

nejsou. Dalším zmíněným je Carlyle ve vydání Tauchnitze a v korespondenci cituje 

Sládek také E. Brontëovou, ani tyto tituly nejsou dochovány. 

Někdy se Sládek věnoval četbě celé dny. Jak je znát v dopisu z Počátek dne 

24. srpna 1878, učarovala mu tvorba severských autorů: „Celý den jsem ve velkém 

hořejším pokoji a čtu; dolů nejdu ani k jídlu. Prosím Tě, pošli mi jeden svazek 

Björnsona, ten, který nečteš. S Magnhild jsem skoro hotov; v pondělí to dočtu a 

neměl bych pak kromě básní ničeho. Čtení těch unavuje.“ Dne 3. září 1878 pak 

odpovídá Zeyerovi: „S dánštinou, myslím, že budu brzo hotov; přečetl jsem už za dva 

dny 250 str. knihy, kterous mi poslal“. Román Magnhild B. Björnsona z roku 1877 je 

součástí Sládkovy knihovny ve Zbirohu. Chuť do čtení se u Sládka měnila 

v závislosti na zdravotním stavu. Mnohokrát se v dopisech zmiňuje, že jej čtení 

vysiluje nebo naopak má velkou chuť číst. Četl i v době, kdy neměl sílu sám tvořit a 

pracovat. V dopisu z 8. října 1894 si Zeyerovi stěžuje, že pro bolest očí: „Skoro 

náhle začaly mne bolet oči a přestávám vidět. Snad to je ta dalekozrakost. Zkusím to 

s nějakými skly. [...] Protože nemohu číst, rovnám jen knihy a připravuji vše 

k stěhování.“
127

 

5.1. Uspořádání knihovny 

Jak je vidět z dochovaných dobových fotografií, Sládkova knihovna byla 

vždy uspořádána podobným způsobem, jak je dnes k vidění v expozici muzea. 

Stěžejní částí byly dvě větší a dvě menší knihovní skříně, které jsou nyní součástí 

Sládkova muzea ve Zbirohu, ve stejné pozici jako je vždy stavěl Sládek. Můžeme to 

vypozorovat jak z nedatované fotografie básníkova pražského bytu (viz obr. 19), tak 

z fotografie básníka sedícího před svou knihovnou z 5. listopadu 1909 (viz obr. 20). 

Před knihami míval vystavené různé sošky či obrázky, dochována je například 

fotografie básníkovy zbirožské vily umístěná v kovovém rámečku. V muzeu je 

k vidění také kovová zarážka na knihy (viz obr. 21). Takových používal básník hned 

několik, zejména u knih položených na horních plochách skříní. 

                                                
127 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 304 
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Tématu Sládkovy knihovny se dotýká Beneš ve svých Besídkách o básnících: 

„Slunce již se sklonilo za vysoké štíty pražských domů, do příbytků se vkrádal 

soumrak. Rozložil se po všech koutech prostorného pokoje, kde byly příhrady plné 

knih. Nápisy na hřbetech oznamovaly, že velká jich řada jsou díla v jazyku 

anglickém. V jiné skříni narovnány svazky časopisu »Lumír«. Rozložené knihy a 

papíry částečně popsané svědčily, že zde jest duševní dílna. Mezi stolem a knihovnou 

stála černá kožená pohovka, takže snadno bylo lze s ní dosáhnouti i knih i psát na 

stole.“
128

 

V rodině Sládků nejspíše přibývaly knihy značnou rychlostí, stejně tak byl 

rychlý oběh časopisů či rukopisů. O pořádku v knihách se zmiňuje Sládek v dopisu 

příteli Zeyerovi ze dne 24. března 1888: „Posílám Ti několik dánských knih a jednu 

španělskou. Ze španělských nic rozumného nemám, ale najdu snad něco při rovnání 

knih, které se u nás díti bude asi za týden. Potom najdu také Klášter Pečenegský, 

který je nahoře na regálu a který nemohu sundat, protože bych spad ze židle, jae té 

doby nožičky od všelikého „rjůmatismu“ překroucené. Posílám Ti také jednu knížku 

Mary Robinsonové.“
129

 Z dopisu vyplývá, že při rovnání knih byla básníkovi 

nápomocna také žena Marie, možná i dcera Helena a bylo jakousi celorodinnou 

záležitostí. Také z něj můžeme vyvodit, že chybějící knihy, které do Sládkova fondu 

dle dochovaných písemných záznamů prokazatelně patřily, mohou být možná 

zahrnuty v knihovnách některých jeho přátel, kteří si je půjčovali. V lednu 1889 pak 

Zeyer posílá Sládkovy knihy zpět, mezi nimi uvádí i Doňu Luz od J. Valery, ta se 

však v Sládkově knihovně v současnosti nevyskytuje, stejně tak jako další, Prameny 

dějin českých. 

Roku 1945 píše Polák o Sládkově pozůstalosti: „Ve zbirožské vile, obývané 

teď doktorem Josefem Teplým, pražským policejním lékařem, jehož choť je praneteří 

básníkovou, je dosud několik památek na J. V. Sládka. V pracovním pokoji, kde 

Sládek tvořil hlavně překlady Shakespearových dramat, zůstal původní starý nábytek 

i úmrtní lože básníkovo. Na prahu pokoje jsou dva hluboké zářezy, jakési kolejnice 

pro Sládkovu pojízdnou lenošku.“
 
Z toho vyplývá, že část pozůstalosti byla ještě po 

vzniku Sládkova muzea ve vlastnictví jeho rodiny. 

                                                
128 BENEŠ, Bedřich, Za mořem, s. 5 
129 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 139 
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“Na půdě vilky je uschována zvláštní nízká pohovka, ale má nepravidelný 

tvar, její opěradlo je upevněno šikmo, aby si v ní mohlo odpočinout tělo básníkovo.“ 

Dozvídáme se zde o pohovce, kterou můžeme vidět na již zmíněných dobových 

fotografiích knihovny. Pohovka byla vždy umístěna tak, že z ní básník mohl 

pohodlně dosáhnou na knihy i ke stolu.  V příspěvku se dočteme také o Sládkových 

knihách: „Ve vile je ještě část původní knihovny, cizí vydání Shakespeara, s nimiž asi 

Sládek srovnával český překlad, a svazky angloamerických autorů. Kromě toho jsou 

v knihovně Sládkově cizojazyčné příručky hodně odborného rázu o fotografii a tisku. 

Z české literatury jsou tu dosud knihy Zeyerovy s věnováním, knihy Sládkova lékaře a 

přítele Thomayera-Jamota nebo Růženy Jesenské a jiných. Zvláště nás zaujmou 

Vrchlického knížky Selské balady a Na domácí půdě s věnováním a Vrchlického 

překlad Vignyho Osudů s přípisem „Drahému příteli J. V. Sládkovi Jar. Vrchlický, 8. 

IV. 1903“.“
130

  Uvedená díla jsou nyní součástní muzea a shromážděné knihovny. 

Pouze v případě Vrchlického překladu Vignyho Osudů nebyl tento svazek 

s odpovídající dedikací v knihovně nalezen. 

5.2. Získávání knih 

Nejčastějším způsobem získávání knih bylo jejich zakoupení či věnování od 

přátel. Svědčí o tom značné množství rukopisných dedikací v knihách umístěných ve 

zbirožském muzeu. Dalším způsobem bylo objednání knihy v knihkupectví. 

V Literárním archivu Památníku národního písemnictví je uložena dopisnice z roku 

1912, na níž Sládek objednává knihu Die Ozotypie od A. Hübla v knihkupectví 

Frant. Topiče (viz obr. 22) a dále objednávka knihy Mnoho povyku pro nic W. 

Shakespeara (viz obr. 23). První jmenovaná se v Sládkově osobní knihovně nenalézá, 

nicméně druhá ano, obsahující Sládkem psanou dedikaci "Své drahé ženě 17/11 

1904". Se Zeyerem si knihy často posílali, ačkoli tvorba zahraničních autorů nebyla 

k sehnání vždy zcela levně. Příkladem může být dopis z 10. dubna 1879 psaný ve 

Zbirově: „Děkuji Ti mnohokrát za tu krásnou knihu. Budeš-li hodný, dám Ti ji také 

jednou přečíst a k tomu druhý svazek, který se mi řízením nevyzpytného osudu také 

dostal do rukou. Marinka byla na Swinburna až žárliva; tak mne zaujal. Ale prosím 

Tě, pro podruhé, abys koupil pro mne aspoň půl slušné bibliotéky z výtečných 

českých spisů: o mnoho dráž to nepřijde.“ 

                                                
130 POLÁK, Josef, Josef Václav Sládek : básník domova, s. 93-94 
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V dopisu jsou pravděpodobně zmiňovány Swinburnovy Poems and Ballads, 

jejichž první svazek vyšel roku 1866 a druhý roku 1878.
131

 V Sládkově knihovně ve 

Zbirohu se nachází pouze jeden výtisk Swinburnových Poems and Ballads, a to 

z roku 1892. V dopisu psaném ve Šternberku dne 9. srpna 1879 cituje Sládek ze 

španělského románu Pepita Ximenez od J. Valery. V knihovně ve Zbirohu 

nalezneme vydání v překladu Sládka z roku 1897, které obsahuje Sládkovu dedikaci 

příteli Thomayerovi. 

O nákupu knih svědčí některé dokumenty ze souboru Sládkových účetních 

dokladů uložené v Literárním archivu.
132

 Jedná se například o vyúčtování dodávek 

knih za rok 1876 z knihkupectví Dr. Grégr & Ferd. Dattel za rok 1876 vystavené dne 

31. 1. 1877 (viz obr. 24). Některé z titulů tohoto vyúčtování se v současnosti nejspíše 

nachází v Sládkově knihovně, jako například Kalifornické povídky, Píseň o Hiawatě 

nebo vydání Sládkovy sbírky Básně, ale u některých nelze s určitostí říci, zda se 

jedná o svazky uvedené ve vyúčtování. Další je účet za rok 1889 z knihkupectví 

Bursík & Kohout (viz obr. 25). Z tohoto účtu se s určitostí ve Sládkově knihovně 

vyskytují knihy Noveller od J. P. Jakobsena, The Bee-man of orn od F. R. Stocktona 

a výbor poezie Hunt and Hood. Přímo v Sládkově osobní knihovně ve Zbirohu je 

v příručce Malý zahradník od J. Křemena založen Sládkův účet ze dne 12. 8. 1910 od 

nakladatele A. Reinwarta za jmenovanou knihu Malý zahradník a dále tituly 

Zavařování od Vorlíčka a Flora. Poslední dva jmenované v knihovně nalezeny 

nebyly. V osobní knihovně jsou důkazem nákupu také vpisky ve čtyřech svazcích 

Jungmannova česko-německého slovníku, kde je zápis o zakoupení knih 

z pozůstalosti Burianovi (viz fotodokumentace k soupisu knihovny). 

Sládek si zakládal sešity, do kterých si zapisoval veškeré své účetní záznamy, 

a také další poznámkové sešity. Pečlivě si zapisoval všechny příjmy a pohyby financí 

uložených ve spořitelně, bance, záložně či ve fondech, příjmy z vydání básnických 

sbírek a překladů. Se stejnou důsledností si zapisoval veškeré výdaje. Právě zde 

můžeme nalézt nejčastější výdaje za nákup obálek, známek, pohlednic a dopisních 

papírů či novin, zejména Národních listů nebo poštovné za knihy (viz obr. 26). 

 

                                                
131 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 376 
132 Literární archiv, fond „Sládek J. V., 22 účetních dokladů z let 1877-1911 (22 ks) 
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V jeho zápisnících tak můžeme nalézt mezi zaznamenanými položkami např. 

„za knihy Ottovi“ zaznamenáno 18. 10. 1905, „knížky“ z 25. 4. 1906 či „slovníky“ 

z 28. 6. 1907.
133

 V poznámkových sešitech si zapisoval například návštěvy u lékaře, 

záznamy o fotografování včetně, seznamu pořízených negativů či „fotografických 

receptů“
134

 V sešitu se zápisy z let 1901-1904 je strana s nadpisem „Knihy 

(půjčeno/vráceno)“.
135

 

5.3. Práce s knihou 

Sládek byl člověk tvrdě pracující a tvorbě básnických sbírek i překladů 

věnoval ohromné množství času i papíru. To dokládá velké množství rukopisů a 

náčrtků, z nichž jeden je vystaven přímo ve Sládkově muzeu ve Zbirohu. Další 

množství rukopisů se nalézá v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. 

V jednotlivých vydáních vlastních děl nebo překladů sám prováděl úpravy většinou 

obyčejnou tužkou někdy také inkoustovým perem. Byl neobvykle pečlivý a důsledný 

jak plyne z příspěvku Klášterského, který jej navštívil při překladu Macbetha v jeho 

bytě v Ječné ulici a žasl nad jeho prací: „Na stole měl rozloženy vedle vydání, 

z něhož překládal, a Shakespearova slovníku, Deliovo vydání poznámkové, starý 

český překlad, německý překlad (Schleglův) a nemýlím-li se i překlad polský. Svůj 

překlad 4-6 veršů napsal Sládek na lístek a ten založil v krabici. Ale nespokojil se 

s převodem jedním. Tytéž 4 nebo 6 veršů přeložil znovu v jiné variaci, napsal na 

lístek a zase založil. Teprve po dokončení celého díla chtěl se Sládek rozhodnouti pro 

určité znění. Překládal tak Macbetha dvakrát nebo třikrát najednou. [...] další 

překlady psal a to hned na čisto na celé archy po obou stranách. Ač byl jinak velice 

šetrný, pro Shakespeara nelitoval vydání a psal jen na ručním papíře. [...] je 

poměrně dosti málo v nich opravováno, měněno a škrtáno, důkaz, jak Sládek ovládal 

originál a k jaké dospěl obratnosti.”
136

 V Sládkově osobní knihovně ve Zbirohu je 

například obsaženo vydání Sládkova překladu Píseň o Hiavatě od H. W. Longfellowa 

z roku 1872. Na něm lze dobře vypozorovat Sládkovy zvyklosti a postupy při 

úpravách vlastního překladu (viz příloha E). 

                                                
133 Literární archiv, fond „Sládek Josef Václav, Doklady: zápisníky s účetními záznamy z let 1904-

1907 (2 ks) 
134 Literární archiv, fond “Sládek J. V.“, 2 poznámkové sešity /fotografické recepty aj./ (2 ks) 
135 Literární archiv, fond „Sládek J. V.“, 5 účetních sešitů z let 1901-1910 (5 ks) 
136 KLÁŠTERSKÝ, Antonín, J. V. Sládek a nové překlady Shakespeara 
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Sládek v knihách prováděl pro něj charakteristické úpravy a poznámky. 

Typické je pro něj označování odstavců svislou čárou, zatrhávání v textu, 

podtrhávání částí textu a používání špičatých závorek. Korektury si značil také nejen 

v dílech svých, ale také v pracích jiných autorů. 

V některých knihách Sládkovy knihovny bylo možné nalézt vylisované 

rostliny, zejména ve velkých slovnících. Tuto básníkovu zálibu potvrzuje dopis ze 

dne 18. března 1884, ve kterém píše: „Většího daru než svá slova a ty fialky a 

lupínky s hrobu Shelleyova jsi mi poslati nemohl. Slzy mi zalily oči, když jsem si 

vzpomněl, že mám před sebou květiny vyrostlé poblíže prachu jeho. Ty fialky byly 

ještě vlhké a svěží. Dám si je i s Tvým listem do jeho básní a bude mi to jednou 

z nejdražších knih, které mám.“ Kniha básní pravděpodobně není v knihovně 

zahrnuta. Knihy dával Sládek číst také své ženě Marii a ta je četla se zaujetím, 

zejména knihy Zeyerovy, jako například Libušin hněv, jak se dozvídáme z dopisu ze 

Šternberku 23. srpna 1886: „Libušin hněv přečetla včera moje žena a dnes já. 

Frídovům jej dám na odpoledne.“
137

 Marie byla vzdělaná a o literaturu se velmi 

zajímala, uměla číst dokonce francouzsky. Knihy také mezi svými přáteli společně 

předčítali. 

5.4. Korespondence 

V Literárním archivu Památníku národního písemnictví je shromážděno velké 

množství dochované Sládkovy korespondence. Nejčastěji jde o dopisy s první ženou 

Emilií, druhou ženou Marií a mnoha přáteli, zejména Juliem Zeyerem, Josefem 

Hlávkou, Adolfem Heydukem, Františkem Heritesem či Růženou Jesenskou a 

dalšími. Sládkova korespondence s některými přáteli byla rozebrána i v mnoha 

článcích a některých knižních vydáních. 

Z let mladších jde zejména o korespondenci s přítelem Jaromírem 

Čelakovským. Kromě běžných zpráv z každodenního života zde můžeme sledovat 

úvahy začínajícího básníka o životním poslání a budoucnosti, v dopisech z Ameriky 

pak pozorujeme touhu po rodné vlasti. Analýze jazyka Sládkovy korespondence se 

věnovali Pasáčková a Vaňková, které jazyk hodnotí jako spisovný, s pronikáním 

prostředků lidového jazyka a někdy naopak zase jako knižní s archaizujícími prvky. 

                                                
137 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 102 
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Sládek v korespondenci často využívá přechodníkové vazby či infinitivní 

konstrukce, z hlediska slovotvorné skladby používá zejména podstatná jména 

slovesná (čtení), abstraktní názvy. Jazyková analýza shrnuje: „Sládkův jazyk nebyl 

výrazně diferencován vzhledem ke kritériu oficiálnost/neoficiálnost projevu.“
138

 

Obdobným příkladem stylu Sládkova psaní jsou dopisy Sládka a Zeyera z let 

1877-1900. Většina dopisů je psána na dvojlistech velikosti 8°, dále na 

korespondenčních lístcích, redakčním papíru Lumíra nebo na zálepkách. K dispozici 

měl také vlastní vizitky či kartičky s natištěným jménem.
139

 Několik dopisů je 

psaných v anglickém jazyce, který Sládek využíval, zejména pokud chtěl před svou 

ženou utajit skutečný zdravotní stav, jako například v dopisu 6. listopadu 1887, kde 

píše Zeyerovi anglicky o zjištěné ochabující srdeční činnosti. Sládek nejčastěji 

využívá oslovení „Milý Julie“, dále „Milý příteli“ i veselá oslovená jako „Milý 

Julčo“, „Milý, dobrý Julku“, „Drahý bratře“ nebo anglické „My dear friend“. Dopisy 

pak ukončuje většinou „Tvůj J. S.“, „Vždy tvůj“ a podobně. Většina těchto dopisů 

pochází zejména z období let 1887-1892, kdy si oba přátelé dopisovali častěji. 

Kromě jiného si Sládek a Zeyer psali občas také o svých literárních počinech, 

jako je tomu v dopisu psaném v Chudobě dne 27. července 1890, kde Sládek zmiňuje 

dokončení překladu Tegnérovy Písně o Frithjofovi, jenž byl téhož roku otisknut 

v Lumíru a následujícího roku vydán knižně u J. Otty. Svá díla vzájemně hodnotili a 

posuzovali, Zeyer posílal Sládkovi svou tvorbu ke korekturám pro vydání v Lumíru. 

Určitá část vzájemné korespondence se nedochovala, přičemž sám básník některé 

přijaté dopisy ničil, pokud jej nějakým způsobem ranily nebo se mu jinak protivily. 

Také při vlastním psaní dopisů některé již sepsané neodeslal a vyhodil, když nebyly 

podle jeho představ, příkladem může být úryvek z dopisu psaného v Praze 2. března 

1883: „Byl jsem velmi nepokojný a napsal jsem Ti již dva listy fňukavé, - a neposlal 

jsem je, nemohu si přece myslet, že bys se na mne byl rozhněval. –„
140

 Zejména se 

bál jakéhokoli náznaku ochabnutí přátelství, vždy takové náznaky v dalších dopisech 

rozebíral a smutnil nad nimi. 

                                                
138 PASÁČKOVÁ, Eva, Jazyk Sládkovy korespondence, s. 29 
139 Literární archiv, fond „Klášterský Antonín“, 2 navštívenky, 58 dopisů... (120 listů) 
140 Sládek – Zeyer : vzájemná korespondence, s. 71 
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Korespondenci s Vilémem Mrštíkem z let 1905-1909 publikoval časopis 

Lumír,
141

 mnoho příkladů ze Sládkových dopisů bylo publikováno časopisem Zvon. 

Nedopisoval si jen se známými umělci své doby, ale také se zbirožskými občany, 

například s úředníkem Josefem Novákem, se kterým sdílel koníček fotografování.
142

 

Výňatek z korespondence s první ženou Emilií přináší publikace O veliké lásce a 

velikém bolu, která zahrnuje dopisy z let 1870-1874.
143

 

Sládkovo písmo bylo obyčejně „letící a těžko čitelné“ jak zmiňuje F. X. 

Svoboda v pojednání o svých literárních začátcích a přátelství se Sládkem.
144

 

Většinou používal k psaní dopisů inkoustové pero. V dopisech text nijak 

nezvýrazňoval ani nezdobil, pouze jej členil do odstavců. 

 

                                                
141 Z listů J. V. Sládka Vilému Mrštíkovi, s. 516-518 
142 Jos. V. Sládek : básník a jeho kraj, s. 147 
143 ZAPLETAL, Tomáš, O veliké lásce a velikém bolu 
144 SVOBODA, F. X., Dobré srdce básníkovo 
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6. Závěr 

Nahlížení do osobních knihoven slavných velikánů minulých dob je událostí 

výjimečnou a objevnou. Nekončí jen u zkoumání jednotlivých svazků, ale nabízí také 

pohled na proměny literatury, na samotnou dobu, kdy knihovna vznikala, rozrůstala 

se a žila vlastním životem. Nazíráme do duše jejího tvůrce a poznáváme jej nejen ze 

strany formální a běžně známé, ale nakonec i z té osobní. Tak tomu bylo v případě 

osobní knihovny Josefa Václava Sládka, která mi tuto výjimečnou osobnost ukázala 

nejen jako pracovitého básníka, překladatele a novináře, ale především jako člověka. 

Člověka trpícího a zároveň milujícího, schopného a nezastavujícího se před žádnou 

překážkou, ač právě tato neústupnost jej vždy oslabovala. Člověka plného zájmů 

nejen literárních, nýbrž také zájmů o budoucnost českého lidu. Člověka zbožňujícího 

svůj rodný kraj a přírodu. A v neposlední řadě člověka, pro kterého četba znamenala 

mohutný vývoj v jeho vlastní tvorbě a zároveň mu poskytovala útěchu, když 

v nemoci neměl sílu tvořit. 

Soupis osobní knihovny Josefa Václava Sládka bylo nesnadné vytvořit, 

vzhledem k chatrnému stavu většiny svazků knih, někdy se jednalo jen o pouhá torza 

či jednotlivé stránky bez možnosti určení konkrétního titulu. Přesto byl však opatřen 

obstojný doklad o Sládkově čtenářském životě, z nějž lze vycházet a čerpat pro další 

studium jeho života či tvorby. Z důvodu obtížné manipulace s knihami je možné do 

budoucna uvažovat o digitalizaci jednotlivých svazků či o provedení opatření 

k ochraně rozpadajících se svazků. 

Vytvořený soupis bude poskytnut Muzeu J. V. Sládka ve Zbiroze spolu se 

všemi doprovodnými materiály. 
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