
 

 

 

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. 

 

































































vhodné, aby věci poslal do Mauricova bytu po po-
domkovi, a tak si naplnil kapsy a uchopil láhve za
hrdla jako mlékaÍ.

- Nebylo víc než deset hodin, když zazvon , u dveŤí
svfch píátel.

Y Marcele hrklo. ,,Maurici,.. pravila dopínajíc si
naryclrlo živritek, o,Maurici, to není nikdo jin1í než
správce hotelu. Pňináší ríčty...

Mladf básník se pokňižoval, než stiskl kliku.

"Guy de Maupassant!" Marcela se zmocnila mi-
strova pláště a s prostotou, jež tak slušívá dívkám
kolem dvaceti, měla Maupassanta k tomu, aby se
posadil.

Světnice Mauricova, či lépe světnice Marcelina,
byla pramalá. Jejich stolek se podobal sloupku, na
němž v notáŤskfch domácnostech stává socha Na-
poleonova. Mimo tento nábytek lze jmenovatí ještě

knihovnu, kterou pŤešlo boží dopuštění, a dvě po-
hovky s polštáňi pátf pŤes devátf.

Když slečna a oba básníci usedli' byli tak těsně
u sebe, že se dotfkali koleny. Podobná blízkost po-
vzbuzuje dobrf rozmar. Maupassant mluvil o Flau-
bertovi a uprostied Ťeči políbil Marcele ruku. ,,Mi-
lenci, milenci,.. děl, zapomínaje na větu, kterou ne-

dokončil, ,,mám na mysli lásku vše jednotící, onen

prrlsečík toho, co jest a co si z plna srdce piejeme.

Mám na mysli lásku, avšak to, co jsem kdy našel,

nejsou než slovíčka. Má práce je špatná. Svět se stal
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koÍistí pozorování hlupákri. Žel, viděl jsem lidi v rise-
cích piíhod, za milkování a v okamžicích vášně' ale
too co z prací tvoňí dílo, co propŮjčuje všemu smysl
a skládá skutky v boží sled' mi zristalo utajeno. Pro.
padl jsem náruživému poŤádku umění, jenž všechno
znásilůuje.a všechno vrlrá do své ňady. Jádro a pod-
siata věcí je však vyhrazena špatnfm básníkrim,
jako je Maurice."

"Mistie, vám byl skytnut znamenity duch srozumi-
telnosti, ale teď je obtížno vás sledovat,.. pravil Gi-
lardin. Stál s Marcelou právě pŤed Maupassantem,
kterf se z plna hrdla smál.

,,Ach,.. Ťekl pŤivíjeje dvojici k sobě, ,,vy mi po-
rozumíte, vy porozumíte, moji básníci!.. A jsa ne.
zkrotně a velikolepě vzrušen jal se je stŤídavě líbati,
aniž vzbudil žárlivost či odpor Mauricriv. t

ll
il
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USMÍvAJ  ÍcÍ s r  pĚvČn

N. poratku povídky je dlužno Ťíci, kde se věc,
o které se bude mluvit, zběhla. A nejen to, sluší se
uvésti letopočet a svědky poÍádnfch jmen. Nikoliv
katy nebo kurvičky, ale lidi požívající obecné ricty
(af si již o nich myslíte, že jsou tŤeba větší šejdíÍi
než ti, o nichž byla zmínka).

Počítajíce s tímto pravidlem' vyjmenujeme Ťadu
hodnostáňri a paní, kteňí všichni žijí v městě Námětí,
pár hodin od Prahy.

Prvf je kožišník Drbohlav, druhf je Koza, správce
zá|ožny, tietí pan Baloun z ulice vedoucí k mostu.
odtud pokračuje poÍadí domri, jejichž obyvatelé
jsou stejně hodni víry.

Béží-Ii o místo v užším smyslu, je nám věnovati
pozornost pňedevším mostu. Klene se mohutnfnr
obloukem s bÍehu na bŤeh, hrdf jako lafeta dělo-
stielcova a ohyzdnf jako kostelnické stňevíce. Říěka,
která jej pňiměla k tak velikému skoku, nestojí věru
za to. Jmenuje se Ráno a protéká v utěšen1ích bie.
zích' celou šíňí města mezi domy, neoddělena ani
cestou ani pažitem, Zaéasté se stává, že se znenadání
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otevŤe nad jejím proudemoknoadorákosin dopadne
hrnec nebo krajáč. Věc je zakázána, ale uhlídejte se
hospodyněk.

Do dom , jejichž prričelí je obráceno k ňece,
vchází se ovšem se strany druhé, kudy se ktrikatí
ulice sledující běh Ťeky Rána. Z městskfch stavcb
jsou v tomto pŤíběhu dvě nad ostatní vfznamnější.
Je to d m advokátriv' tvoňící krásné nároží těsně
u mostu, a drim železníkriv. Poslední je doslova
chajda a v spravedlivém ,poňadí by mu mělo bft
vyhrazi:'no místo někde u rasovny. Nicméně počítáno
od mostu je tňetí a tak jej neodděluje od znameni-
tého obydlí ieěeného doktora nic než nevfznamnf
domek prodavaěek okurek a zelí.

Dávno se vžilo, že nemáme soudit lidí podle ze-
vnějšku a domri podle omítky. YkrďíteJi však do-
Yniti, najdete potvrzení soudu dŤíve proneseného. Již
klíče těchto staveb skftají vám dobrou pŤedstavu
o jejich pánech. Železník je star1í lišák. Nosí čepici
posunutou k uchu, žije sám, nikdo mu nevaňí, nikdo
mu neuváže mašličku' a tak se stalo, že je zauredbán.
Tím není ovšem ňečeno, že by se stranil světskfch
radostí, naopak, velmi často chodívá po hospodách,
ale dlouho neposedí. Má, jak se iíká, v těle rtué.

Je dvacet dvě léta vdovcem a jeho jedinf syn Se
jmenuje Jindňich. Mladf pán zdědil po otci po-
žehnanf nos a tesáky. Říká se, že je k světu. Jeho
prlvab spočívá ve veselé povaze' na všechno se dívá
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