
 

 

 

Při příležitosti sedmdesátého výročí úmrtí Vladislava Vančury (23. 6. 1891 Háj u Opavy – 
1. 6. 1942 Praha) jsme se rozhodli dílo tohoto významného autora zprostředkovat v nové moderní 
podobě. Nabízíme volně ke stažení nejen jeho známý román Markéta Lazarová, ale současně 
v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v jeho elektronické Edici E vydáváme jako 
elektronické knihy digitální podobu obou projektů Vančurových Spisů, jež v minulosti vznikaly na 
půdě tohoto akademického pracoviště. Tyto soubory doplňujeme výborem z Vančurovy 
publicistiky Řád nové tvorby. 

Čtenářům je tak k dispozici v elektronické podobě celek dosud knižně kriticky vydaného 
Vančurova díla a tím se toto jeho dílo otevírá i pro případné nové čtenáře. 

Za svolení k publikaci patří poděkování J. Papcunové, J. Víškové, M. Blahynkovi, 
O. Hausenblasovi, J. Opelíkovi, M. Pohorskému, dědicům E. Lukeše, Z. Pešata a Š. Vlašína. 



Spisy Vladislava Vančury 

 

Spisy Vladislava Vančury 
(Praha, Československý spisovatel 1951–1961) 
Řídil Jan Mukařovský 

1. Obrazy z dějin národa českého [Díl] 1., ed. Rudolf Havel (1951)  
2. Obrazy z dějin národa českého [Díl] 2.–3., ed. Rudolf Havel (1951) 
3. Pekař Jan Marhoul, ed. Rudolf Havel (1952) 
4. Pole orná a válečná, ed. Rudolf Havel (1953) 
5. Marketa Lazarová, ed. Rudolf Havel (1953) 
6. Luk královny Dorotky, ed. Rudolf Havel (1954) 
7. Rodina Horvatova, ed. Rudolf Havel (1954) 
8. Rozmarné léto, ed. Rudolf Havel (1955) 
9. Útěk do Budína, ed. Rudolf Havel (1957) 
10. Konec starých časů, ed. Rudolf Havel (1958) 
11. Hrdelní pře aneb Přísloví, ed. Rudolf Havel (1958) 
12. Poslední soud, ed. Rudolf Havel (1958) 
13. Tři řeky, ed. Rudolf Havel (1959) 
14. Hry, ed. Rudolf Havel (1959) 
15. Amazonský proud; Dlouhý, Široký a Bystrozraký, ed. Rudolf Havel (1959) 
16. Občan Don Quijote a jiné prózy, edd. Alena Santarová a Rudolf Havel (1961) 

Spisy Vladislava Vančury 
(Praha, Československý spisovatel 1984–1988) 
Řídila ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý 
spisovatel ve složení Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Milan Pávek, Miloš Pohorský, 
Bohumil Svozil, Jarmila Víšková, Milan Zeman. 

1. První prózy a první pokusy, ed. M. Pohorský (1985) 
2. Pekař Jan Marhoul, Pole orná a válečná, ed. J. Víšková, doslov E. Lukeš (1984) 
4. Povídky a menší prózy, ed. M. Pohorský (1988) 
5. Markéta Lazarová, ed. J. Víšková, doslov J. Holý (1986) 
7. Konec starých časů, ed. O. Hausenblas, doslov Z. Pešat (1987) 
8. Tři řeky, edd. J. Papcunová, J. Víšková, doslov E. Lukeš (1985) 
9. Rodina Horvatova, ed. M. Pohorský (1989) 
 
Spisy nebyly dokončeny, chybějící svazky: 3. Poslední soud, Hrdelní pře, 6. Útěk do Budína, 10. 
Obrazy z dějin národa českého I, 11. Obrazy z dějin národa českého II–III, 12. Dramata 
(v původním návrhu jako dva svazky: Divadelní hry I a II), 13. Filmová tvorba a 14. Publicistika. 

Soubory Spisů doplňuje svazek publicistiky 
 
Řád nové tvorby 
(Praha, Svoboda 1972) 
Uspořádali, edičně připravili, předmluvu napsali a komentáře sestavili Milan Blahynka a Štěpán 
Vlašín 



 

 

Napsali o Vladislavu Vančurovi 

„O tajemstvích slovesného tvaru ví Vladislav Vančura více než my všichni dohromady, pánové. 

Proto: čepice dolů před ním. A hezky nízko!“  
(F. X. Šalda) 

„Výsledným a úhrnným znakem Vančurovy osobnosti se nabízí výraz harmonie, harmonie 

slova, jednání, práce, gesta, pohledu, výrazu – všechno na pozadí těžké životní zkušenosti, 

přísně a nesmlouvavě disciplinované, navenek rovnovážně a nesmlouvavě uměřené osobnosti, 

oslovující bližního družnou pozorností. Ano, kalokagathia, jak jsme se o ní učili a snili.“ 
(Bedřich Fučík) 

„Vančurovo nazírání skutečnosti nebylo nikdy přímým odrazem její povrchové reality. Bylo 

vždy výrazem umělecké stylizace, odehrávající se ve Vančurově díle na dvojím souběžném 

plánu: patos a ironie, tragika a grotesknost jsou primátem jeho básnického zraku. Hledá vždy 

dvojí současný výraz jedné a téže věci: způsob, jakým se toho dotvářil, učinil z Vladislava 

Vančury výsostného českého slovesného umělce.“ 
(Jiří Pistorius) 

„Stojíme před dílem Vladislava Vančury a máme náhle pocit, jako bychom stáli na křižovatce 

literárních dějin, jako by tímto dílem, podobně jako kdysi nížinou moravskou, táhly všechny 

hlavní cesty spojující západ s východem, sever s jihem, minulost s budoucností.“  
(Milan Kundera) 

 

 



 

Internetové zdroje 

Ústav pro českou literaturu 

Webové stránky ÚČL  
Webové stránky Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR 
http://www.ucl.cas.cz 

Slovník české literatury po roce 1945 
Přes 1200 autorů, časopisů, nakladatelství a literárních organizací 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz 

Česká elektronická knihovna 
Zpřístupňuje více než 1700 básnických knih česky psané poezie 19. a počátku 20. století, 
vyhledávání motivů, frekvenční slovníky 
http://www.ceska-poezie.cz 

Digitální archiv časopisů 
55 literárních a kulturních časopisů nebo novin ve formě fotoarchivu: 
Česká literatura, Divadlo, Humoristické listy, Literární noviny, Lumír, Rudé právo a další tituly 
http://archiv.ucl.cas.cz 

Bibliografie české literární vědy 
přes 300tisíc záznamů recenzí, článků, studií a doslovů od roku 1960 do současnosti, 10 000 
záznamů k české literatuře v exilu 1948-1989, 100 000 záznamů předmětové části retrospektivní 
bibliografie 1775-1945 
http://isis.ucl.cas.cz 

Digitalizovaná retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 
Kolem 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných 
disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) zveřejňovaných v periodickém tisku vycházejícím v 
daném období v českých zemích v češtině i němčině 
http://retrobi.ucl.cas.cz 

 

 



Edice E 
Spisy F. X. Šaldy, tzv. akademické Dějiny české literatury, příručka Editor a text, antologie 
Avantgarda známá a neznámá, Výbor z české literatury po dobu Husovu a z doby husitské, 
strojopisné i tištěné sborníky 
http://www.ucl.cas.cz/edicee 

České literární osobnosti 
Biogramy více než 30 000 autorů, publicistů a vědců z dějin i současnosti české kultury, v 
internetové databázi zveřejněna zatím polovina, další záznamy uvolňovány postupně 
http://clo.ucl.cas.cz 

Bohemistika. Literárněvědný informační servis 
Internetová nástěnka s informacemi o přednáškách, stipendiích, nabídkách práce, nových 
knihách; zprávy vytvářejí a publikují sami uživatelé 
http://www.bohemistika.cz 

Databáze literárních cen, Thesaurus českých meter, stránky Studentské 
literárněvědné Konference a další informační zdroje 
www.ucl.cas.cz 

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR , v. v. i. 
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1 
studovna v centru Prahy, vedle Masarykova nádraží, 
otevřeno PO – PÁ 10.00–18.00 
tel. 222 828 147; knihovna-sli@ucl.cas.cz 

» největší specializovaná knihovna české literatury a literární vědy s šedesátiletou tradicí 
» otevřena všem studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům i zájemcům o literaturu 
» 140 000 svazků, více než 1 000 časopiseckých titulů 
» díla české beletrie v prvních vydáních či kritických edicích 
» 40 000 svazků cizích literatur v překladech i originálech 
» 12 000 svazků divadelních her a odborné teatrologické literatury 
» staré tisky, bibliofilie, příležitostné tisky a letáky 
» přístup k licencovaným databázím Literature Online, EBSCO, SCOPUS, Web of Knowledge 
» k dispozici fulltextová databáze MediaSearch s obsahem denního tisku, rozhlasového a 
televizního vysílání a zpravodajských portálů; 
» k dispozici Wi-Fi připojení 

Katalog: http://tinweb.ucl.cas.cz 
Středisko literárněvědných informací ÚČL AV ČR nabízí dále odborným zájemcům: 
» článkovou bibliografii české literární vědy 1960 – současnost 
» retrospektivní bibliografii české literatury 1775–1945 
» nejucelenější sbírku reprodukcí staročeských bohemik 
» biografický archiv osobností české literatury 
Pravidla a podmínky poskytování služeb na www.ucl.cas.cz. 

 





































































































































































































































































































































































































































































































mu rrstoupit, crhci, aby mu nesiál v cestě jedinÝ lučišt.
ník. Chci, aby v beapďí se píehnal brodem, chci, a,by-
ste svfmi urážkami pňiměli u-herské vojsko k tomu
skutku. Slyším vzteklf hvizd píšťal, poznávám, že
prahnou po seči, vi.dím jezdce letct u *í'tu rra místo,
vidírn kopiníky, jak v bezmoci bijí dňevcem, vidím,
jok stííká voda pod jejiah rana,mi' nuže, ruzplameřte
je ještě více! Až jim bude v hndle skákat hlas a .až se
jejich ba,rva zméní, Ťekněte jim _ že PÍemysl volá
krále Belu...

I rczjíždějí se rytíŤové a k'dekdo uráží u-herské voj-
sko. Když bnrěv plane nejmooněji, píib|íží se Ťada tru-
bačri a buborríkú. Y jejich st,Íedu je král. Trubačové a
sliční bu.beníci volají Belu' pána nesmírného vofska'
Král neváhá, žene klisnu až k prou,du. Je blecl' vous se
mu ježí vztekem.

',Naslouchám!..
,,Králi,oo praví Pňemysl, oonemluví'rn k tvfm rabrim,

pŤecházím sluhu chá,rra Berekaje, kterf je poha.n a l'háň
a Pffi, oslovuji jen tebe, rytíňskf králi.

Brih proprijčí jednomu z m.6s vílězství a druhého zaželte
do vďiké dálky, farn, kde je zmar a nicota a smrt. Máš
pŤeveliké vojsko, máš také odvahu? Dej rn,ám v míru pÍe*
jíti Ťekrr. Ustup se svfm ,li'dem na dvacetkrát dvacet clo-
stňelri a ne tŤetí don o hodině šesté svedeme bi'tvu.

A kdyby ses snad b6l., že starr.u na tvé pridě, pojď
sem a moje vojsko ustoupí na dvacetkrát dvacet 'do.
stňe|ri...

,'Nikdo mě nenazve králern rízkostlivÝm. Ať se ne.
vrátím 'do své zerně, at' zemru v potupě, ať si nikdy ne-
posadímr rra hlavu korunu, jestliže teď v tu chví]i t8 ne-
vyhledám v teplém hnízdeěku! Chceš bitvrr? Ach, ne-
šťastnf ktáli! Vidím jen hlouček jakéhosi lidu a se
mnou stojí nezměnné vojsko! Jdi, ustu'p .na těch svfch
dvacet'krrít dvacet dostŤel a po,zitÍí o ho,dině šesté
buď pÍipraven na vlasůní záhubu!..

Potom se mzkfvají praporce, potom se rozhlaholí
trubky a ěeské voisko ustrrrpuje' Král roakáza.l, a.by
zbrojenci v klidu a míru trávili ěas. 'Dovolil jilrr se roz.
pt}'liti, sám však s rytíÍi se stáhl až k místu, které si
vyvolil a které se nazfvá Krec.senbrun.

Zatím jízda k'rrmánská a jízda tartarská a jízda u,lrer-
ská p'Ťocházejí pňes Ťeku Moravu. Ko.ně zvedají krk'
jezdci vzÍyěají paže. Do vody! }Ilouib a .h.lorlběji! Dál
a dál! Tváí se šku,be dychtivostí, hněv hla,lrolí, pěst se
svírá a rredoěkavci bodaií hŤebce a bijí mďem do roz.
pěněné ňeky.

Když jezdci pŤešli a když jedinf 'šíp nad tím voj-
ske,m.nezasvištěl' když pÍošli a k'dyž se seíadili, rozhíhí
5e 'pluk prvf k rítok.u a za nírn se 'žene vojsko kumán.
ské a TataÍi a voje bojovného krále.

Ach, jaká prorada! Yojsko PÍemyslovo se oddává
prázdni (neboť jest ještě daleko stanoverrá ohvíle k to-
ku). České vojsko polehává někde po kraji a již se
ozjvaji trouby, již je slyšet bouÍi bubnú a kíik srážky.

Byl chmunnÝ ds.', p.ňi rísvitu se válela mlha nizounko
p,ňi zemi, ale toď nad .běsnícími vojsky záŤí slunce a
zaněcuje barvy korouhví' Pod jasnfm nebem tedy hÍí-
má rítok. le zÍíli, jak v nesmírném oblouku se valí Ku.
máni a Tataíi a UhÍi, je viděti jejich škleb a žlutá
ozubí, je vidět vrásky u píivŤenfch očí a rfhy vzteku,
které vroubí horké vfdechy.

Král Bela znevážil své slovo! Mladší král Štěpán jako
nějakf kartas a pohan a ra,b a lháí znevážil své slovo!
Natalruje rukrr a káže novínm a novfm s,borrim rítočit.
Ještě všichrri jeho pěšáci nedostihli bÍehu, ještě jich
něco zbfvá na druhé straně, král však vi.dí ji,sté vítěz.
ství a káže udeňit m,a rozptfloné vojsko.

Ach, králi PŤomysle!
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