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Přiložený anotovaný soupis článků zahrnuje veškeré články z České Thalie, jež se zabývaly 
kapitolami z historie českého či světového divadla, jednotlivými osobnostmi a umělci, kteří 
byli s divadlem spjati, ale i teorií; statě pojednávající umělecké směry, divadelní techniku či 
postupy. Právě poznání náplně všech článků je důležité pro vytvoření komplexního obrazu o 
časopisu. Máme možnost sledovat fenomén, k němuž směřovala celá bakalářská práce.  
Česká Thalia velmi přínosně otiskovala texty, reflektující moderní divadlo a nové směry, 
nicméně, jak můžeme v následujícím soupisu článků vidět, statě o realistickém či 
naturalistickém umění jsou skutečně součástí velkého celku, jenž dával prostor rozmanitým 
názorům na (nejen) divadelní umění. Nikoliv pilířem, na němž by celé periodikum stálo. 
Soupis článků je tedy zároveň významným podpořením závěru práce o směřování perodika. 
 
 
 
1.ročník 1887 
 
Arbes, Jakub. Ottilie Sklenářová-Malá. Česká Thalia 1, 1887, č.1-10 
Životopisný nástin a pojednání důležitých rolí herečky Prozatímního divadla se soustředěním 
na kritiky a popisy hereckého výkonu v různých periodikách. První část je věnována počátkům 
Prozatímního divadla a reflexi jeho téměř dvacetiletého působení (autorem této části je J. L. 
Turnovský). 
 
Arbes, Jakub. Ze života českého komika. Česká Thalia 1, 1887, č.11, 13. 
Beletristicky pojatá biografická skica o dětství a mládí Jana Kašky a jeho prvních setkáních 
s divadlem. 
 
Divadelní feuilleton. Česká Thalia 1, 1887, č.1, 2, 4, 5, 6. 
Krátké úvahy glosující některé aspekty dobového divadla: např. nepřispívání lidí na divadlo, 
přestože prohlašují opak, ambice každého pisálka uvést hru na Národním divadle či zoufalou 
situaci Jednoty dramatických spisovatelů. 
 
Heyduk, J. Poznámky k provedení „Paní majorky“. Česká Thalia 1, 1887, č.22, s.323-326. 
Popis hry Ippolita V. Špažinskiho, uvedené na Národním divadle. Autor se vyjadřuje postupně 
jak o ději hry, tak o provedení postav i scénografii. 
 
Chenneviéres, Henry de. Henry Becque. Přel. J.V.Hladík. Česká Thalia 1, 1887, č.5, s.87-88.  
Článek stručně zmiňující um spisovatele a klady jeho tvorby. 
 
Krušina, Josef. V české Ammergavě. Česká Thalia 1, 1887, č.4, s.61-63. 
Popis divadelní aktivity v horské vesnici Lastiboři se zaměřením na provedení vánoční hry. 



Ladecký, Jan. Jan Výrava. Česká Thalia 1, 1887, č.1-2. 
Pojednání o hře Ferdinanda A.Šuberta a jejím uvedení na Národním divadle. V první části 
Ladecký pojmenovává Šubertovu hru jako realistické dílo, v druhé pak kritizuje ztvárnění 
postav nynějším souborem divadla. 
 
Ladecký, Jan. Josef Jiří Kolár. Česká Thalia 1, 1887, č.4, s. 58-59. 
Krátká oslavná vzpomínka na velikost a hereckou jedinečnost umělce. 
 
Ladecký, Jan. Náš přítel Neklužev. Česká Thalia 1, 1887, č.8, s. 125-126. 
Kritika hry Alexandra I. Palma, uvedené na Národním divadle. 
 
Ladecký, Jan. Naši furianti. Česká Thalia 1, 1887, č.10, s.158-159. 
Kritika hry a  její obhajoba. Ladecký zde prezentuje určité aspekty realismu ve spojení se 
hrou. 
 
Ladecký, Jan. Různé myšlénky vzniklé po provozování „Paní majorky“, Česká Thalia 1, 
1887, č.22, s.322-323. 
Článek, který skrze uvedení hry Ippolita V. Špažinskiho vyzvihuje ruské dramatiky a nový 
směr, jenž přichází s nimi. Velmi pozitivní náhled na výkony herců v inscenaci hry 
na Národním divadle. 
 
Ladecký, Jan. Čtvrtý rok Národního divadla, Česká Thalia 1, 1887, č.23-24.  
Bilance uplynulého roku v Národním divadle, reflexe repertoáru, dramaturgických postupů i 
obsazování herců. 
 
Mollinary Karl. Ze zapomenutých pamětí divadelních. Česká Thalia 1, 1887, č.13, s.207-208. 
Krátké zmínky o několika slavných francouzských herečkách a tanečnicích 17. a 18. století. 
(M.Desmares, M.Camargo, Méricourt, A. de Livry, J.Duroncerey, C.de la Trude, 
A.Lecouvreuer, M.M.Guimardová) 
 
Mrštík, Vilém. O realismu. O realismu a dramatickém umění. Česká Thalia 1, 1887, č.7-11. 
Článek přibližuje nový směr, zmiňuje prvky, kterými se vyznačuje, ale také se pozastavuje nad 
problematikou vstupu tohoto stylu na česká jeviště. 
 
Nový, Antonín Karel. Ochotnictvu českému na uváženou. Česká Thalia 1, 1887, č.13, s. 202-
203. 
Apelativní článek, v němž se autor snaží zdůraznit význam Ústřední matice divadelních 
ochotníků a podnítit zájem a podporu této organizace. 
 
Rossi Ernesto. Úvahy, dramatické studie a výklady. Přel. Jaroslav Schichl. Česká Thalia 1, 
1887, č.14-18.  
Teoretická stať, popisující, jak by měl vypadat správný herec, jakým způsobem by měl 
přistupovat ke každé hře i k vytváření postav, aby byl skutečným umělcem. 
 
Salvini Tommaso. Úvahy o Shakespearových postavách. Přel. Jaroslav Schiebel. Česká 
Thalia 1, 1887, č.4-9.  
Detailní charakteristika a výklad vybraných postav Shakespearových dramat (např.Othella, 
Hamleta, Leara), u některých se snahou přinést obraz a tu „pravou“ podobu, dle které by 
měly být ztvárňovány. 
 



Schiebel Josef. Tommaso Salvini. Česká Thalia 1, 1887, č.8, 10. 
Životopisný nástin herce a mapování jeho angažmá a rolí. 
 
Šmaha, Josef. Ještě slovo o „Paní majorce“. Česká Thalia 1, 1887, č.23 
Reakce na článek J.Heyduka Poznámky k provedení „Paní majorky“, z něhož Šmaha vybírá 
jednotlivé výroky a nad těmi polemizuje. Rovněž ospravedlňuje správnost svého pojetí hry i 
svůj překlad. 
 
Teige, Karel. Dvořákova „Svatá Ludmila“. Česká Thalia 1, 1887, č.6, s.89-91. 
Popis jednotlivých částí Dvořákova oratoria. 
 
Teige, Karel. Ke stoletému jubileu „Dona Juana“. Česká Thalia 1, 1887, č.21, s. 
Krátká zmínka o výročí uvedení Mozartovy opery s připomenutím slávy, kterou znamenalo její 
první uvedení v Praze. 
 
Vrchlický, Jaroslav. Synové Jahelini. Česká Thalia 1, 1887, č.3, s.46-48. 
Rozbor textu dramatu Simona Arnauda. 
 
Vrchlický, Jaroslav. Dva výstražné hlasy o moderním divadle. Česká Thalia 1, 1887, č.12, 
s.179-181. 
Článek prezentuje názory autorů Emila Bergerata a Conrada Albertiho na aktuální situaci ve 
francouzském a německém divadle a jejich postoj k moderním směrům. 
 
Vrchlický, Jaroslav. O stálé porotě dramatické. Česká Thalia 1, 1887, č.21, s.307-308. 
Zamyšlení nad problémem nedostatku původních českých dramatických textů na jevišti 
Národního divadla, ale rovněž nad procesem přijímání nových her dramaturgy divadla. 
 
Zibrt, Čeněk. Ze studií o staročeském kroji. Česká Thalia 1, 1887, č.12-16, 18-20. 
Rozsáhlá studie o historii, podobách, názvech i součástech tradičního kostýmu, doplněná 
množstvím vyobrazení. 
 
Zola, Emile. O divadle. Přel. Vilém Mrštík. Česká Thalia 1, 1887, č.2-3. 
Stať věnující se modernímu realistickému směru a jeho uplatnění na jevišti s důrazem na 
přesvědčení, že stávající styl na jevištích je již přežitý a nefunkční. 
 
 
2.ročník 1888 
  
Arbes Jakub. Česká divadelní Sfinga. Česká Thalia 2, 1888, č.1, s.1-4. 
Článek, zabývající se problematikou původních českých dramat na jevištích a jejich 
fenoménem v divadelní historii, kdy jsou právě původní hry nazývány „tajemnou Sfingou“. 
 
Arbes, Jakub. Terezie Seifertová. Česká Thalia 2, 1888, č.11-12. 
Životopisná stať o herečce, mapující rovněž její profesní dráhu, doplněná o nástin divadelní 
historie z doby působení umělkyně. 
 
Arbes, Jakub. Jakub Seifert. Česká Thalia 2, 1888, č.13-18.  
Text se zabývá hercovým životem, jeho začátky na jevišti i působením na různých scénách, je 
doplněn o citace z kritik, jež reflektují Seifertovu hereckou práci. 
 



Arbes, Jakub. České historické báje na českém jevišti. Česká Thalia 2, 1888, č.24, s.349-353. 
Zmapování historie používání bájí jako námětů pro divadelní hru. 
 
Bulgakov, F. Divadlo a puritánství. Přel. Karel Štěpánek. Česká Thalia 2, 1888, č.19-20. 
Článek o pohlížení na divadlo v různých historických obdobích od antiky po současnost. 
 
Clarétieu, Jules. Sto let Komedie francouzské, Česká Thalia 2, 1888, č.11-16. 
Pojednání o francouzském divadle a osobnostech s ním spjatých, se zastavením u různých 
apspektů: např. u přijímání nováčků, upřednostňování komedie před tragédií a vůbec 
postavení tragédie či u „přirozenosti“ na divadle.  
 
Divadelní feuilleton. Česká Thalia 2, 1888, č.3. s.46-48. 
Glosa, v níž autor přináší s nadsázkou rady, čemu se vyhnout při psaní dramatického textu. 
 
Hess, Václav. Česká škola dramatická. Česká Thalia 2, 1888, č.2, s.17-19. 
Zamyšlení nad ideou zřízení operní a činoherní školy při Národním divadle, jež by zajišťovala 
kvalitní přípravu budoucích členů souborů. 
 
Frič, Josef Václav. Pravda o Shakespearovi. Česká Thalia 2, 1888, č.17-18. 
Článek pojednávající život, dílo i divadelní aktivity umělce, částečně diskutující jeho identitu 
a pozastavující se u osobností, jež jej obklopovaly. 
 
Ladecký, Jan. Kritika: Boleslav III.Ryšavý. Česká Thalia 2, 1888, č.2, s.24-25. 
Kritika dramatického textu Miroslava B.Kuneše. 
 
Ladecký, Jan. Dramatické básně lorda Byrona. Česká Thalia 2, 1888, č.3, s.33-35. 
Článek oslavující básníkovo umění s ukázkami z jeho básnických dramat. 
 
Ladecký, Jan. Kritika: Kunhuta. Česká Thalia 2, 1888, č.4, s.56-57. 
Rozbor dramatického textu Josefa Junganse.  
 
Ladecký, Jan. Listy o Národním divadle. Česká Thalia 2, 1888, č.7-9, 12, 19-20. 
Stať pojednávající o poměrech v divadle: o novém řediteli Šubertovi, divadelním družstvu, 
některých hercích, dramaturgovi Stroupežnickém a obecně o tom, jak by měla dramaturgie 
fungovat a o letní sezoně roku 1888. 
 
Ladecký, Jan. O vzniku stavu hereckého. Česká Thalia 2, 1888, č.7, s.97-99. 
Pojednání o počátcích hereckých společností a profesionálním herectví ve Francii, Španělsku, 
Anglii i Čechách. 
 
Ladecký, Jan. Bedřich Smetana. Česká Thalia 2, 1888, č.10, s.136-138. 
Článek ke čtvrtému výročí úmrtí skladatele, oslavuje jeho dílo a přináší stručný životopis. 
 
Ladecký, Jan. Kritika: Žena. Česká Thalia 2, 1888, č.12, s.171-172. 
Kritika dramatického textu Václava Štecha. 
 
Ladecký, Jan. Dr.František Ladislav Rieger, jeho zásluhy o české divadlo. Česká Thalia 2, 
1888, č.23-24. 
Stať, zabývající se Riegerovou prací a jeho velkým přínosem českému divadlu. 
 



Ladecký, Jan. Václav Hrobčický z Hrobčič. Česká Thalia 2, 1888, č.23, s.336-338. 
Kritika dramatického textu Ladislava Stroupežnického i jeho provedení v Národním divadle. 
 
Mrštík, Vilém. Hrabě Lev Tolstoj a jeho „Vlasť tmy“. Česká Thalia 2, 1888, č.4, s.49-54. 
Podrobný rozbor dramatického textu Lva N.Tolstého. 
 
Němirovič-Dančenko, Vasil. Španělská scéna. Přel. Karel Štěpánek. Česká Thalia 2, 1888, 
č.13-16. 
Pojednání o madridských divadlech a o jejich vzhledu, fungování i o poměrech panujících 
v nich. 
 
Ristoriová, Adelaida. Lady Macbethová. [Přel. Jaroslav Vrchlický]. Česká Thalia 2, 1888, č.5, 
s.67-71.  
Studie postavy Shakespearova dramatu podávaná herečkou. 
 
Rossi, Ernesto. Úvahy, dramatické studie a výklady: Julius Caesar. Přel. Jaroslav Schiebel. 
Česká Thalia 2, 1888, č.6-8. 
Rozbor dramatického textu W.Shakespeara. 
 
Turnovský, Josef Ladislav. Leopolda Ortová de Pauli. Česká Thalia 2, 1888, č.5, s.65-67. 
Reflexe působení německé herečky v představeních Prozatímního divadla a stručný nástin 
jejích životních osudů. 
 
„□“. U francouzského herce. Česká Thalia 2, 1888, č.19, s.269-270. 
Rozhovor s francouzským hercem Mounetem-Sully o roli krále Oidipa, doplněný poznámkami 
o hře a herecké práci. 
 
„□“. Sarah Bernhardtová. Česká Thalia 2, 1888, č.21, s.301-305. 
Článek, pojednávající o divadelních aktivitách, způsobu práce i dramatickém díle 
Bernhardtové, při příležitosti její očekávané návštěvy Národního divadla. 
 
„□“. Jak se dělají herci. Česká Thalia 2, 1888, č.22, 23. 
Text s humorem přinášející  pohled do procesu přijímání nových herců do francouzského 
divadla a do divadla českého, ale také rady těm, kteří by se chtěli stát herci. 
 
 
3.ročník 1889 
 
Arbes, Jakub. Jan Nepomuk Maýr. Česká Thalia 3, 1889, č.1-9, 11-12, 14-18, 20-26, 28-30 
Stať pojednává život a práci divadelního ředitele, na historickém podkladě a s použitím 
mnoha odboček o dobových divadelních poměrech a situaci ve společnosti,. 
 
Acher, William. Fysiologie herce. Přel. Bedřich Mareš. Česká Thalia 3, 1889, č.15-26. 
Článek, zaobírající se hereckou prací na základě především Diderotova Hereckého paradoxu 
(ale i právě v rozporu s Diderotovou teorií), zmiňující britské herce a jejich herecký styl a 
přístup ke ztvárňování postav. 
 
Hes., Václav. José Echegaray. Česká Thalia 3, 1889, č.1, 2, 3. 
Pojednání o profesní dráze a díle španělského dramatika. 
 



Ladecký Jan. Zkušebné jeviště. Česká Thalia 3, 1889, č.1, s.4-5. 
Úvaha nad potřebou soukromého zkušebního jeviště , kde by se uváděly dosud neznámé hry 
nových autorů. 
 
Ladecký, Jan. Sulamit. Česká Thalia 3, 1889, č.11, 12, 14. 
Rozbor a kritika  dramatického textu Julia Zeyera. 
 
Ladecký, Jan. Nová dramata. Česká Thalia 3, 1889, č.19-24, 26-28, 30. 
Referáty o textech nových dramat, která byla publikována v r.1889, s počáteční úvahou nad 
obecnou kvalitou vydávaných divadelních her. 
 
Ladecký, Jan. Závěť. Česká Thalia 3, 1889, č.34, 35. 
Kritický rozbor dramatu J.Štolby. 
 
Lemaitres, Jules. Francisque Sarcey. Přel. F.X.Šalda. Česká Thalia 3, 1889, č.7, 8. 
Článek pojednávající o přístupu francouzského teoretika k divadlu a k divadelní kritice, a o 
některých jeho tezích v rámci teorie divadelního žánru. 
 
Rossi, Ernesto. Romeo a Julie. Přel. Jaroslav Schiebel. Česká Thalia 3, 1889, č.13-16.  
Esej z autorových „Úvah, dramatických studií a výkladů“, pojednávající o námětu a zdrojích 
Shakespearova dramatu. 
 
Samsonov, Lev Nikolajevič. První národní divadlo ruské. Přel. František Chalupa. Česká 
Thalia 3.ročník, 1889, č.1-4. 
Vyprávění o vzniku a počátcích divadla v Oděse. 
 
Svoboda, František Xaver. Něco o Márince Válkové. Česká Thalia 3, 1889, č.28, s. 
Reakce na kritiku Ignáce Hermana z Národních listů s pozastavením nad některými aspekty a 
výroky, s nimiž autor polemizuje. 
 
Štěpánek, Karel. Ruská státní divadla. Česká Thalia 3.ročník, 1889, č.1-4. 
Pojednání o změnách v ruských divadlech v 80.letech 19.st. se zaměřením na změny 
v organizaci a správě divadel. 
 
 
4.ročník 1890 
 
Arbes, Jakub. Přípravy ku hrám v Národním divadle. Česká Thalia 4, 1890, č.1-36. 
Stať pojednávající o historii, jež předcházela stavbě Národního divadla. 
 
Boguslawski, Ladislav. Divadlo v Polsku. Přel. Bedřich Mareš. Česká Thalia 4, 1890, č.3-7. 
Pojednání o historii polského divadla a dramatiky od středověku do 19.st. 
 
Bulíř, Karel. Jeviště Shakespearovo. Česká Thalia 4, 1890, č.12, s.133-136. 
Článek o zřízení a postupech scény mnichovského dvorského divadla, která slouží hlavně 
k inscenaci Shakespearových dramat. 
 
Fleury, René. August Strindberg. Přel. Bohumil Kuthan. Česká Thalia 4, 1890, č.8, s.85-87. 
Text o „novém“ švédském autorovi s pozastavením nad naturalistickým směrem. 
 



Frézals, G. De. Divadlo ve Španělích. Přel. Josef Sobotka. Česká Thalia 4, 1890, č.9, 10. 
Článek o menších a lidových divadlech ve Španělsku, o žánrech her a spisovatelích, kteří jsou 
v nich uváděni. 
 
Frič, Josef Václav. Vyvrácení pochybností o Shakespearovi. Česká Thalia 4, 1890, č.5, s.49-
51. 
Vyvrácení pochybností o dramatikově identitě a autorství připisovaných her. 
 
Hansen, Harald. Divadlo v Norsku. Přel. Bedřich Mareš. Česká Thalia 4, 1890, č.13, s.145-
147. 
Pojednání o významných norských a dánských autorech (např.L.Holbergovi, O.Heibergovi, 
B.Bjoersonovi, H.Ibsenovi). 
 
Kuber, František Josef. Německé divadlo na Moravě. Česká Thalia 4, 1890, č.21, s.241-242. 
Krátká reflexe okolností vzniku divadla v Brně. 
 
Ladecký, Jan. Emile Augier. Česká Thalia 4, 1890, č.1, 2, 3. 
Pojednání o francouzském dramatikovi, jeho životě a především díle. 
 
Ladecký, Jan. Národní divadlo ohroženo! Česká Thalia 4, 1890, č.28, s.321-322. 
Reflexe špatné momentální hospodářské situace pražského divadla a volby nového ředitele 
divadla. 
 
Ladecký, Jan. Národní divadlo řádně vedeno. Česká Thalia 4, 1890, č.31, s.357-360. 
Informace o změnách, návrzích a dohodách, jež proběhly mezi divadelním družstvem a 
Národním divadlem. 
 
Štěpánek, Karel. Divadlo v Terstu. Česká Thalia 4, 1890, č.27, s.309-311. 
Pojednání o jednotlivých divadelních scénách v Terstu. 
 
Štěpánek, Karel. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij. Česká Thalia 4, 1890, č.14-23. 
Životopisný článek o ruském dramatikovi, reflektující rovněž jeho tvorbu. 
 
Turnovský, Josef Ladislav. Stará censura divadelní. Česká Thalia 4, 1890, č.1, 2. 
Článek přinášející ukázky zásahů dobové cenzury do dramat J.K.Tyla. 
 
 
5.ročník 1891  
 
Arbes, Jakub. Před otevřením Národního divadla. Česká Thalia 5, 1891, č.1-36. 
Stať podrobně pojednávající o situaci v Prozatímním divadle poslední roky před otevřením 
Národního divadla, rovněž o poměrech mezi autory píšícími o divadle a umělci, a o názorech 
a ustanoveních, jež byly prezentovány na mnoha shromážděních aktivistů divadla. 
 
Bourdon, George. Moderní řecké divadlo. Česká Thalia 5, 1891, č.27-36.  
Pojednání o divadle v Řecku od konce nejslavnějšího klasického období s důrazem na 
postihnutí situace v moderním řeckém divadle, jež se potýká s nedostatkem původních textů i 
kvalitních dramatiků. 
 
 



Bulíř, Karel. Ibsenovo nejnovější dílo. Česká Thalia 5, 1891, č.2, s.13-15. 
Rozbor dramatického textu Heda Gablerová. 
 
Hornblow, Arthur. Divadlo ve Spojených státech. Přel. Bedřich Mareš. Česká Thalia 5, 1891, 
č.12, s.133-134. 
Pojednání o současném americkém divadle, hrách, jež jsou uváděny i umělcích působících 
v tamnějších divadlech. 
 
Jaeger, Henrik. Mládí Henrika Ibsena. Přel. Hugo Kosterka. Česká Thalia 5, 1891, č.22-29. 
Článek, zabývající se dramatikovým mládím, doplněný úvahami nad jeho ranou básnickou 
tvorbou. 
 
Kubín, Josef. Spor Mikovcův s Tylem. Česká Thalia 5, 1891, č.15, s.169-170. 
Kubín, Josef. Závěrečné slovo ke sporu Mikovcovu. Česká Thalia 5, 1891, č.17, s.196-198. 
Texty přinášející východiska sporu obou umělců a informující o podstatě jejich hádky, 
používající přitom některá stanoviska J.L.Turnovského. 
 
Kubín, Josef. České divadlo za vedení J.N.Štěpánka. Česká Thalia 5, 1891, č.24-32. 
Pojednání o umělcově životě a jeho působení v divadlech, především v divadle Stavovském. 
 
Ladecký, Jan. Jan Neruda. Česká Thalia 5, 1891, č.26, s.293. 
Nekrolog. 
 
Lauretová, Marie. Leccos o hereckém umění. Přel. Bedřich Mareš. Česká Thalia 5, 1891, 
č.14, s.157-162. 
Rady, jak postupovat v přípravě na roli, jak pracovat s textem a jakých prostředků užívat při 
osvojování si úlohy. 
 
Lefranc, Francois. Naturalistické divadlo. Česká Thalia 5, 1891, č.24-25. 
Popsání stylu a požadavků naturalismu v literatuře i na divadle. 
 
Roháček, František. Národní divadlo v Brně. Česká Thalai 5, 1891, č.28, s.317-319. 
Článek, informující o změnách správy brněnského divadla a o nově nastoupivším řediteli. 
 
Štěpánek, Karel. Alfred de Musset a Rachel. Česká Thalia 5, 1891, č.3-8. 
Pojednání o životních osudech umělce, způsobu práce i jeho hrách, a také o jeho vztahu 
k herečce Rachel. 
 
Štěpánek, Karel. Literární divadlo. Česká Thalia 5, 1891, č.11, s.121-123. 
Článek nastiňující témata, kterými se v ruském časopise „Artist“ zabývají „listy 
Belletristovy“. Soustřeďuje se na autory a dramatické texty, jejich úroveň, kvalitu a množství. 
 
Štěpánek, Karel. Několik myšlének o hereckém umění. Česká Thalia 5, 1891, č.16, s.184-186. 
Text, zabývající se hereckou prací skrze náhledy herců Henriho Irvinga, Coquelina a 
Tomassa Saliviniho, kteří diskutují otázku, zda by měl umělec přistupovat k roli chladně či ji 
naopak prožívat. 
 
Štěpánek, Karel. K dějinám Gogolova „Revizora“. Česká Thalia 5, 1891, č.30, s.341-344. 
Článek zabývající se dobou, v níž drama vzniklo, Gogolovým stylem a prvními inscenacemi 
Revizora. 



Turnovský, Josef Ladislav. Některé dopisy J.K.Tyla. Česká Thalia 5, 1891, č.8-12. 
Otisknuté nekomentované dopisy, které Tyl směřoval převážně nakladateli Jaroslavu 
Pospíšilovi. 
 
Turnovský, Josef Ladislav. Spor Mikovcův s Tylem. Česká Thalia 5, 1891, č.16, s.184. 
Krátký článek snažící se objasnit spor umělců, přinášející nové názory a fakta. 
 
„ -q-“. Poslední léta života Mozartova. Česká Thalia 5, 1891, č.34, 35. 
Vzpomínkový článek u příležitosti stoletého výročí úmrtí W.A.Mozarta. 
 
 
6.ročník 1892 
 
Arbes, Jakub. Julie Šamberková. Česká Thalia 6, 1892, č.6-7. 
Článek pojednávající hereččin život a profesní dráhu, reagující rovněž na její náhlé úmrtí. 
 
Arbes, Jakub. Dramata o Marii Stuartce. Česká Thalia 6, 1892, č.14-18. 
Stať mapující dramatickou tvorbu, jež tématizuje život a období vlády Marie Stuartovny, 
s počátečním historickým nástinem královnina života a působení na trůnu. 
 
Arbes, Jakub. Kufr nebožtíka bratra: Z dějin literárně-divadelních polemik. Česká Thalia 6, 
1892, č.34-36. 
Polemika, věnující se částečně shrnutí významnosti díla dramatika Emanuela Bozděcha a 
jeho životních osudů, z větší části pak přinášející autentickou korespondenci a citaci výroků 
v rámci sporu, který autor měl s J.J.Stankovským a J.M.Boleslavským. 
 
Boucicault, Dion. První léta dramatikova. Česká Thalia 6, 1892, č.32, s.354-357. 
Pojednání o autorových dramatech a jejich uvedeních na anglických jevištích. 
 
Ferry, Henry. Poslední dramata Alexandra Dumasa. Česká Thalia 6, 1892, č.29, 30. 
Článek, sestavený z různých střípku z posledních let Dumasova života, posledních autorových 
dramat a jejich uvedení na scénu. 
 
Freytag, Gustave. Básník a jeho dílo. Přel. J.V.Bursa. Česká Thalia 6, 1892, č.33, 34. 
Šestá kapitola z Freytagovy „Techniky dramatu“, pojednávající o dramatickém básnictví, 
prostředcích a postupech, jichž má básník v tvorbě užívat.  
 
Kubín, Josef. Erbenovi „Sládci“. Česká Thalia 6, 1892, č.13, s.145-147. 
Rozbor dramatického textu Karla J.Erbena. 
 
Ladecký, Jan. Přebytek dramatiků. Česká Thalia 6, 1892, č.21, s.249-252. 
Zamyšlení nad množstvím autorů, tvořících divadelní hry a nad úrovní jejich děl. 
 
Ladecký, Jan. Osmý rok Národního divadla. Česká Thalia 6, 1892, č.1-22. 
Bilance působení Národního divadla, reflexe repertoáru, dramaturgických postupů i 
hospodářské situace, vycházející z výročních zpráv divadla. 
 
Ladecký, Jan. Ladislav Stroupežnický. Česká Thalia 6, 1892, č.23-27, s.265-266. 
Nekrolog s rozšířeným pojednáním o životě umělce a jeho působení v českém divadle. 
 



Lothar, Rudolf. Divadelní reformy. Česká Thalia 6, 1892, č.23-27, s.279-283. 
Mapování moderních snah o reformování dramatického textu a poetiky dramat. 
 
Muhlfeld. Dramatický symbolismus. Česká Thalia 6, 1892, č.31, 32. 
Článek pojednávající o aspektech symbolistického směru, autorech tvořících v tomto stylu a 
jejich díle. 
 
Quincke, W. Největší rozšíření copu a kroje revoluční. Přel. Karel Beueš. Česká Thalia 6, 
1892, č.2-5. 
Pojednání o historickém vývoji a změnách v kostýmu, maskování a použití rekvizit v období 
18.st. a počátku 19.st. 
 
Raušan, Josef Zdeněk. Matia Ban a jeho dramata. Česká Thalia 6, 1892, č.29, s.319-320. 
Článek o životě a díle srbského dramatika. 
 
Štěpánek, Karel. Vznik ruského divadla. Česká Thalia 6, 1892, č.1-5. 
Text, zabývající se historií divadla v Rusku v 17. a 18. století. 
 
Štěpánek, Karel. Lermontov jako dramatik. Česká Thalia 6, 1892, č.11, 12. 
Článek o životě, inspiraci a divadelních hrách Michaila J.Lermontova. 
 
Štěpánek, Karel. Boborykinovy lekce o divadelním umění. Česká Thalia 6, 1892, č.15-18, 21, 
23-27, 33. 
Stať, přinášející divadelně-teoretické teze Pyotra D.Boborykina, jak je spisovatel prezentoval 
na svých moskevských přednáškách v roce 1891. 
 
Vedel, Valdemar. Eduard Brandes a jeho nejnovější drama. [Přel. Hugo Kosterka.] Česká 
Thalia 6, 1892, č.20, s.229-231. 
Reflexe díla dánského dramatika. 
 
Wyndham, Charles. Směry moderní komédie. Přel. Hugo Kosterka. Česká Thalia 6, 1892, 
č.29, 30. 
Úvaha nad stylem současných realistických komedií (a jejich autorů) ve srovnání 
s komediemi, jež byly psány v dobách předešlých.  
 
 
 
 


