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ťáě pŤehlod pnlrtdho ěortího dlveilolního rcprrtoánr

rrchycuJ. v relet1vnÍ plnoott Yl.chnr dopoeud nán aaárá ěrs.

Eá ťllvadclní pŤodrtrvrní profceloarllaího ncbo poloprofrrlo-

aá]lílto charalrtcru, ulLutcěněná v Pra'. od !x.Joterěích dob

{L762?) do otrvŤcoí Prozatínrrího d1vad1r (1862). l{ezachJ'cuJ..

n. ''d. vÚak pŤrdctevoní JodnotuvÍch - zoJnéna ochatnlcrych .

tc{n, I nlchl !c nevSnlnulo strlld allvadlo. pouz. pllpoJuJ.B.

atruěn$ pŤch16d mír$ch pňcdotavcní dvou nrJvtrlzaeorěJtÍch

praža$ch oehotnlc$ch d1vtdcl našrho oMobí - lr!'rlagroYr dt-

vadle (1821-182,l) e KeJrtánl&ébo i l lvactla (}834-}83?).

Poprrd poilávánc zd. ucol.nÍ obral pražrlého ěegkého .it.

vadr]'ního repcrtoáni uv.d.nÍch lrt a pň1náilíno mohdy .taJc o

1n.c.nacÍch dopocud aál nornáqfch .tÍYedolních h.r. ZvrĎoJnlnín

našaho soupleu rnežínc ce tél ponáhet šotilt vob1 rz{cné do-

bová tlětěntl cl1vedolnÍ plaLáty r oznáoanÍ 1 dobovf per1oil1c$Í

ttcl. LltuJ.Bc J.n' žo vzhledrn E vcllkénu rozaehu práo. JEB.

J1ž aenoh11 u Jednotllvjch pŤrdctavrní uvádět také pŤehlort

osob a JoJ1ch pŤodstavltr lr l '  pŤíp. Jlntí dl 'vadrlně hlatorlcky

ii'}l.Ž1té rldeJo.

PŤohl..l Jo chlonolog1oLy uapoŤáddn e Jc vypracováu na
po.lklá.l. dottupnj'ch d1vadelníclr plakÉtÚ e oznánení a na rálrla-
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dš rrf.rát a rpráÝ dostupašho dobováho pgťiod1ckdho t1sku e

dobováho rukopiEndho netoríá}u" Jgn zee1a vJtJ1B6čně pŤ1hlí-

&Ítse tabá k polclěJší llteratlrŤo, áŤ}áětě kde ae nepodaňllo

}..aisst origÍnélať dobové praeony. ZachyeuJere poua6 u6kuteč-

:iě.BÁ nelre aloapoč oh]'éšgná dÍ.redo]'ní pŤ.rdtě'avání " lÍg gahr.iiru.

j*ne ooa proto drnrogttcké ngbg hudabrrě dr*net1eké dí}a, známá

i;: 'c* 5 ťukopÍaĚ a&bo otlaku" o JojíchĚ JgvÍštrit real1aĚ*J.

7ěek n8" les '

:.!ťŮ ap$rir siate akl.*ctijémi! Vssciuly d|?ja iek' Ěa ;.rvá.

*:.aá pouge dletrrre" dsan{ i3*brr, arirev ocdny e pnt-|o pĚod)lby

:ráeav proveets$ého díJ"a' ozn*čcrnť žáaru a ilrrto..tjkd' eť.ip" pŤo-

,Eledato}ská o podobné '1dajs" Edana:n Js zakončetr zkrácenyn

ozBaěanílB pr&neiré' z něho& sa o p*odBtavaaí najvíce dovídáne"

Pokud použÍvéne němee$ch pre.atsn ' pfekIái!áno aéBvy e irned zg

aě k}adsno v kulatych závorj*áeh aněaí rrégvu pocl3.* pĚedlohy.

Saaí pŤekl'ádáne pouzo títuly' ktoré nsby}J' lr cosavadnÍ }ltgra.

tuŤe znány; J1neb Foužívá:ae ataršíc|r aněrrí názvov$ch pŤakladr}.

UváÉlÍue Ja věak vědy v hranatych gál"orkécb. Sgml dále bez

zvláĚtnÍho vyznděení pŤekládáno žénrová oznaěení. V poznénee

ze !ázaaBeE uÝádíE. podle potŤeby pŤedotavaní p vodně ohláše-

aá' eJ'c potou 'Běněná, rozpoty v ilaJÍoh r'xmÝah pramenrl, od.

chyl.né náuÝJt' o.lkazy aa rúzaí JcvlĚtní 'pracování téhož prt.

Ýodaího díJ.a apo . l{ázvy děl Provo'ovanJioh popťvé píěene vel-

kfn písnon; hvěztt1čkou pň.d nálvon oznaěuJeno prvé nán znáné

provozování dítra' nevÍno-ll l pranentl bezpcěně zda š1o u pl"

n1éru. u ropr1s nísto žánrovjcb a eutorgkÍoh daJů klaťlenc

pcuz6 ěÍselné odkazy rta JoJ1ch první zJtštěná provedení.

t{áě eoup1o ěockého il1vaclolního reportoáru Jsnc prlrod.

ně pňíprav1l1 pro druh$ dí1 DěJ1n ěoakého dlÝadla (Praha,

Acad6n1a 1969), kde ně]- bjt uvefcJněa v pfí}oao EvaaErr" Pro
pňí1J.ěn5Í Jabo roz8ah nugelo vĚak bft potoÚ od toho zatín

upuštěno" Vychází tedJ' toPrvs alreí -. nt J6d:td stťa&ě onaí.ln
pouae ne prAŽs&á pĎedstaveaÍ, aa druhé a}e doplaěn a ,íovn.

der: d'o 'l'tg,yť'*trá Prozatínrrího dlvad]"a * Jako Ja$f*!' vclJ-n$

dop};iěk uv*tieqfch DěJta ěsekého illvsd]-a. J *,&k pri., piÉíij-s

rÍ49l.!'ď pĎě6t Jsiinot].1Y}.ch pŤedstavaní byj. xárli a{tupís ťopor.*
"LoěÍÚ u ttehnle$ch d.ěsedlt rocdělon de dvou pflb}t**ě gteJ*

ně velk;'*b díl " Prvf ž nich EactrJ'eujs Ebdobí od pr"vrrího
gnárBého českého dívadoIztího pšcdetaveaí v Prage (1?62Ť} do
konc6 roku 184f,! druhď pak ob<lobí i844-1B62' pňílohy s re-
portoéFeE TtsiEin8.o9a a KaJatánského dívad}a a aa závěr

reJetŤík aáavr! her e Jnonnf Ť6J8tŤík.
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dě roforáttl e rprÁv dootupného dobového poriodlckého tlsku a

dobov ho rukoptandho aater1á}u' Jgn zcola vjJ1nečně pŤlhlí.

!íno teLá k por.těJěí }lteraturc, gv1áětě kdo 6e nepodaŤÍLo

aa16st ortg1ná].ní doboré prauoný. zachycuJono pouso u8kuteě-

:léná uebe alocpoř ohlášgn{ dívailglní pŤeťtatavení" !Íozghreu.

jets. sen ploto dranatlcká ncbo hudobně drenstlcká díla' tnduÁ

sÍce E y]rkoplar: nobo otJ.skrr '  o JoJicttĚ Jovíětní *eal1aacl

váek ncvína

Fro rioponu 6íata zkreěriJoeo Věe*hny il*j6 tak' že uvá-

*íae pouze éetunr {onnÍ dobu' adaov océny s po*la pŤedlohy

aťáacv provetiEgéhg díla' ozrreěoní žánru a autoraké' pňťB' pše-

k1gdatelské a poélobné ddaJe. Žéaaan Je zakoněen zkráeea;Ín

oznečonía pramoIro' ! aětlož !o o pŤodatavoní n6Jl'íce dovídápe.

sotua používáne něnect$ch pranenrl, pŤokléiláns aéBvy á hned za

ně kladonc v }n:latfeh závorkách znšaí názvu poťll"e pŤedlohy.

San1 pŤckládáne pouze tituly' &eré nebyly v dosavadní lltsra-

tuŤe znáEy; Jlnak použÍváve atarších anění názvovfch pŤaklad .

Ilvá{tÍne Je věak vždy v hlanatÍoh zárlorlcách' Sant dé'le bez,,
zv].áštního vyzaačení pŤekládánc žánrová oznaěení" V poznénce

za zázn'amen uvádíng po ).e potŤeby pŤedetavení prlvodně oh1áše-

ná, alc poton zněněná, rozpor7 v rÍdaJíoh rrlsafch prarnen , od-

.hyl.né náavy' odkazy aa rúzní Jcvlštní rpracování télroĚ ptl.

vodního díla apo . l{ázvy ilěl. provozovan5|ch PopťÝé gíěene vcJ".

$n pírnen; hvězd1ěkou pĚrd názvcn označuJene prvé Eá! znáné

provozování ditra, -nevíuo-11 l praacurl bezpeěně zda šIo o p1e.

ra1é:ru. U r6pr16 níato !ánrovÍcb a autorak$oh tÍclaJú kJ.atlenc

pcuz. číaolné odkaly na JeJ1ch první zJ1štěnd ploYodcní.

l{áš ooup1a ěoltébo divadolního leP.rtoálu Jsu. p Yod-

ně pĎ1pravll1 plo druhj ilíl DěJln ěerkého .l1Ýed1a (Praha,

Acadenla L96,, kdo něl b$t uvcŤcJněa' v pŤíloro rvezLu' Pro

pŤÍ11šnÍ Joho rolaah nuaolo věak bft poton od toho gatín

upuátěno. Vychází trdy tePlvŮ ayaí . na Jedné .treÍš oDauln

pouge na pra*a&á pÍedstaveaÍo ne druh{ a}e itoplaěa a dove*

den do oievŤ'*uí Prozatínního dlvad}a - Jako JakÝgt voJ-nÝ

doplaěk uvedon$clr DěJ1n ěeakého ťtlvsdl.a. I *ak prtr pšÍJ.íč

velk3 poěot' JednotJ-1v$ch pŤedstavení by1 aáá aouplo repaf,*

toáru a technÍck$oh d'rlvoilrl roldělon do dvou pštbltšně strJ-

ně velkfch éí1 . Prvf g nioh sactryeuJc období od prvního

znáaého čeekého divadelního p$cdatavení v Prazo (1762?) do

konco roku 1843' drrrh pak období 1844-1862' pŤítohy c ro-

portoáran Íeiclngrova a l(aJetánakÚbo ťltvadla e aa závěr

rcJ8tŤÍk názvrl her a Jnonn$ reJstŤíE.




