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Osobnosti básníka, překladatele a malíře – krajináře Františka Kavána se Mgr. Eliška 
Charvátová věnuje badatelsky již několik let. První výsledky studia prezentovala 
v bakalářské práci – František Kaván v pramenech Památníku národního písemnictví a 
Archivu Národní galerie – obhájené v roce 2011 na katedře PVHAS FF UK v Praze. 
Studiu umělcova osobního, ale především uměleckého života se věnovala i v následujících 
letech. Výsledkem intenzivního badatelského úsilí autorky je diplomová práce František 
Kaván – přátelství v korespondenci 1894–1941. Korespondence Františka Kavána 
s Františkem Topičem, Oldřichem Blažíčkem a Ladislavem Janem Živným, obhájená na 
již výše uvedené katedře na jaře letošního roku.

Předkládaná rigorózní práce vychází z obou citovaných kvalifikačních prací, které byly 
doplněny, upraveny a propojeny v kompaktní celek detailně mapující podstatnou část 
Kavánova života. Hlavními prameny, z nichž autorka vycházela, byly prameny osobní 
povahy, konkrétně korespondence Františka Kavána s jeho druhou manželkou Pavlou 
Šírovou a se třemi osobnostmi uměleckého života konce 19. a první poloviny 20. století –
vydavatelem a galeristou Františkem Topičem, malířem a profesorem na pražském ČVUT 
Oldřichem Blažíčkem a knihovníkem a bibliografem Janem Živným. Korespondence je 
součástí jednak rozsáhlého osobního fondu Františka Kavána uloženého v LA PNP a 
menšího, leč dosud nezpracovaného fondu v ANG. Korespondence, která byla předmětem 
zájmu E. Charvátové, zahrnuje období od roku 1894, tzn. od doby Kavánových studií na 
Akademii výtvarných umění v Praze až do mistrovy smrti v roce 1941. Celkem se jedná o 
259 dopisů, z nichž více než polovinu (155) představuje korespondence adresovaná Pavle 
Kavánové Šírové. 

Výběr dopisů a jejich propojení – osobní, partnerská korespondence na straně jedné a 
korespondence s přáteli na straně druhé, by na první pohled mohl vzbuzovat dojem, že 
v práci bylo spojováno nespojitelné. Opak je však pravdou. Dopisy s manželkou pocházejí 
z let 1928–1941, z období, které sice nesehrálo nikterak převratnou roli v umělcově tvorbě, 
avšak tvořilo jednu ze zásadních kapitol jeho osobního života. Dopisy jsou tak obrazem 
této životní etapy, odráží se v nich, co se odehrávalo v umělcově mysli, jaké životní radosti 
i strasti jej v těchto letech provázely, jaká byla jeho umělecká tvorba v dané době, čím byla 
inspirována, ale i jak hluboký byl vztah k jeho nové partnerce. Korespondence představuje 
Kavána takového, jak se sám prezentoval ve světle předmětné korespondence, takového, 
jakým patrně byl i ve skutečnosti. Druhá skupina 104 dopisů je odrazem profesního i 
soukromého života jednotlivých aktérů, plnohodnotně dotváří obraz získaný z dopisů 
manželce, rozšiřují a doplňují mezery v dosavadních znalostech mistra se týkajících.  

Ke zpracování korespondence přistoupila autorka se znalostí dobových reálií, příslovečnou 
archivářskou pečlivostí, ale i nezbytným nadhledem. Text je logicky uspořádán do šesti 
hlavních celků – úvodem je zařazena kapitola věnovaná přehledu a zhodnocení literatury a 
pramenů týkajících se jednotlivých aktérů, následuje přehledně zpracovaná ediční 
poznámka, neboť autorka doprovází text přímými citacemi z jednotlivých dopisů. Součástí 
ediční poznámky je i drobná pasáž věnovaná Svatopluku Klírovi, jenž připravoval 
soubornou čtyřsvazkovou monografii z umělcova života, z níž byly dokončeny pouze první 
dva svazky, ale k jejichž vydání nedošlo, a jsou spolu s podkladovými materiály pro 
zbývající dva svazky uloženy v Klírově pozůstalosti v LA PNP. V další části práce jsou 
pojednány jednotlivé soubory korespondence. Jako první jsou zařazeny dopisy manželce, 
následuje korespondence s Topičem, Blažíčkem a Živným.



Hojné užití přímých citací, jež se prolínají celým textem, se ukázalo být správnou volbou –
čtivou formou a kultivovaným jazykem psaný text nikterak nezatěžují, naopak velmi 
vhodně dokreslují pojednávané reálie.Text doplňuje nezbytný bohatý soupis pramenů a 
literatury včetně odkazů na řadu praktických internetových zdrojů, orientaci usnadňují 
připojené rejstříky – osobní a místní, nechybí nanejvýš vhodně zvolené přílohy.

Závěr: práci doporučuji k obhajobě.

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

V Praze dne 12. listopadu 2014


