
Posudek vedoucího bakal ářské práce 
Marta Poštulková: ČESKÉ A NĚMECKÉ KABARETNÍ SCÉNY NA 
ČESKÉM ÚZEMÍ V PRVNÍCH DVOU DESETILETÍCH 20.STOLETÍ 

Práci Marty Poštulkové považuji za jakousi první, průpravnou sondu do 
bohatého, mnohdy nepřehledného a z teatrologického hlediska souhrnně dosud 
nezpracovaného materiálu, který představují malé kabaretní (potažmo 
šantánové) scény prvních dvou desetiletí 20. století na našem územÍ. Šlo o dobu 
největšího rozkvětu malých jevištních forem kabaretního typu (tzv. 
"uměleckého kabaretu"), pozoruhodného a mnohovrstevného žánru, jenž 
v osmdesátých letech 19.století zažil raketový nástup ve Francii, a poté, co 
okouzlil uměleckou Paříž, nalezl zhruba od zlomu století překvapivě živnou a 
úrodnou půdu v převážně německy mluvící oblasti zvané "Mitteleuropa" (s 
významnými ohnisky v Berlíně, Mnichově a Vídni, později i v Budapešti, 
Krakově, Varšavě, Curychu a samozřejmě i Praze). Dvacátá i třicátá léta 
znamenala potom značný ústup ze slávy ve prospěch jiných žánrů, od velkých 
zábavných revuí až po divadlo avantgardy, ale ani potom kabaret nevyklidil 
pole úplně a nadále významně zasahoval do obou zmíněných sfér (tedy té 
chcete-li "komerční" i "nekomerční"), resp. do divadelní tvorby mimo hlavní 
proud tzv. kamenného divadla. 
Českým specifikem jsou od 20. let výše spíš než kabarety autorská divadla 
kabaretního typu, jimž - jak doufám - se autorka bude věnovat v příštích letech. 
Přítomná práce představuje zatím spíše jen základní a velmi solidně 
vypracovaný pi"ehled nejvýznamnějších scén, jmen, dat a zčásti i poetik, což 
samo o sobě je nejen užitečné, ale i nezbytné pro další výzkum. Jako školitel 
jsem toto "minimalistické" zaměření práce respektoval (za podmínky, že 
v dalších fázích výzkumu bude její pohled prohlouben). Chtěl bych vyzvednout 
zejména fakt, že autorka vzorně dodržovala všechny termíny, svou práci 
neodbývala na poslední chvíli, a takže jí zbyl čas pružně reagovat na případné 
připomínky (pozitivně se to projevilo napr·. v prohloubeném pohledu na 
Haškovu českou i zahraniční teatrologií zpravidla zcela ignorovanou kabaretní 
činnost, za další klad považuji to, že autorka se postupně blížila kritičtějšímu 
čtení stávajících pramenů a literatury, a stačila se vymanit z prvotního podléhání 
zkreslujícím subjektivním výkladům některých autorů, od Jindřicha Mesznera 
až po Jiřího Červeného). Přesto v práci zbyla, kromě některých stylistických 
zádrhelů, řada restů, mezer a nedodělků - především je dosud jednostranně 
akcentován více méně český pohled (němečtí umělci a scény jsou zmíněné, 
pokud vůbec, tak čistě okrajově, a bez jakékoli bližší charakteristiky, autorka též 
nevyužila všech dostupných pramenů, od archivních a memoárových až třeba po 
publikované vzpomínky J.Krohy Pražský Montmartre, Listy o divadle, KKS 
Brno, 1975). S výjimkou jedné okrajové zmínky zůstává práce tematicky po 
celou dobu v Praze - v tomto směru Poštulková plně nedostála zadání, 
inzerovanému v názvu, jenž by měl být zpětně poněkud pozměněn, aby byl 



v souladu s dalším textem. Také by se měla v budoucnu ještě více vymanit 
z nekritického a dále nczkoumaného přejímání některých neověřených 
informací, jež mají spíše charakter tradovaných legend (např. Longenovo údajné 
šéfování slavného berlínského kabaretu Wilde Bilhne Tr.Hesterbergové, jež 
poměrně bohatá literatura o této scéně - Budzinki / Hippen: Metzler Kabarett 
Lexikon, Otto/R6ss1er: Kabarettgeschichte - byť jedinou zmínkou nepotvrzuje). 
To všechno nechť autorka spíše než jako výhrady ke stávající sondě chápe jako 
výzkumné úkoly do budoucna, pro něž je stávající "velmi dobrá" bakalářská 
práce nutným předstupněm a první etapou. Proto ji doporučuji k obhajobě. 
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