
 

 

 

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. 

 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































