
Studentské recenze představení Ze života hmyzu ze dne 25. 3. 2011

Ze života hmyzu, Dům kultury Orlová

Dne 25.3. 2011 se Gymnázium Jana Šabršuly zúčastnilo představení Ze života hmyzu v Domě 
kultury města Orlové. Tento den nám naštěstí nedělaly společnost děti ze základní školy, jejichž 
názory na předchozí představení byly velmi impulsivní a rušivé; sál jsme totiž sdíleli se žáky 
orlovského gymnázia. Divadelní představení mělo poukázat hlavně na špatné lidské vlastnosti 
prostřednictvím říše hmyzu, což se Těšínskému divadlu velmi vydařilo. Kostýmy i rekvizity byly 
také hezky propracované a působily příjemně na oko diváka. Celkově bychom představení 
hodnotily sedmi body z deseti, protože na nás udělalo příjemný dojem, jakož i na většinu mých 
spolužáků.

 

                                                                                                  Tereza Šotkovská, Kristýna Bočková

(žákyně I. A Gymnázia Jana Šabršuly)

Ze života hmyzu

Dne 25.3.2011 se naše gymnázium Jana Šabršuly zúčastnilo divadelního představení s názvem Ze 

života hmyzu. Dílo bratří Čapků ve spoustě z nás zanechalo rozporuplné pocity. Byly slyšet dobré 

ohlasy, ale i nemálo špatných, což se dalo čekat. Nutno dodat, že herci pojali představení v duchu 

muzikálu. Výkony herců a jejich projevy bych hodnotil kladně a bylo jen málo co vytknout, snad 

jen občasné výpadky mikrofonu a kamery při zpěvu. Učinkujíci uměli obstojně zpívat a tančit do 

připravené choreografie. Herci byli dobře namícháni od mladých až po starší, což se mi líbilo. 

Představení bylo určeno pro gymnázia a střední školy, ale bohužel častokrát mi přišlo, že mělo být 

pro nižší ročník. Jsem si jist, že většina diváků vůbec nepochopila pravý smysl, kterým bylo uplatnit 

kritický pohled na soudobou společnost, ve které všechny vztahy určují sobecké zájmy. Tudíž to pro 

většinu byla jen jakási pohádka o broučcích a tulákovi. Kdybych měl představení zhodnotit sám za 

sebe, hodnotil bych ho asi známkou 3. Naskytlo se totiž i pár zajímavých a vtipných momentů, 

kterých bylo bohužel nesrovnale méně než těch špatných. Nicméně vyzdvihuju aspoň to, že jsme 

krásně „zabili“ čas jinak strávený matematikou. Koneckonců herci sklidili za svoje dílo patřičný 

potlesk a mohli být spokojeni. Každopádně to byl zajímavý kulturní zážitek.

 

Patrik Kysela

II.A, Gymnázium Jana Šabršuly

________________________________________________________________________________



Ze života hmyzu

Dne 25.3.2011 studenti Gymnázia Jana Šabršuly zhlédli představení Těšínského divadla Ze života 
hmyzu v Kulturním domě města Orlové. Podání společného díla bratří Čapků v režii pana 
Miloslava Čížka mě osobně smazalo pachuť z úst, která ve mně zůstala po výkonu Opavského 
divadla ve hře Sluha dvou pánů; dokonce mi opět připomnělo, proč mě divadlo tak baví. Překvapily 
mě propracované kulisy, až na drobounké výjimky sehraní herci, krásně dokreslující hudba i 
pěvecké umění herců. Příběh satiricky popisuje lidské soužití na tematických příkladech z říše 
hmyzu. Na první pohled je dost patrné, co chtěl autor vyjádřit. Motýli vyjádřili lidskou povrchnost, 
přelétavost, trvání některých „lásek“, opovrhování poezií lidmi, kteří jí nerozumí. Plánování cvrččí 
rodiny, nevinné a bezúhonné; bezbřehá láska lumka k vlastnímu potomku na úkor ostatních; 
nenasytnost hovniválů, milujících svou kuličku; patolízalství zbabělé blechy; klid, nadhled, nebo 
dokonce apatie hlemýžďů - vše do sebe krásně zapadalo a plynule do sebe přecházelo. Celým 
příběhem provází Člověk, vše pozoruje zdáli (někdy i zblízka), komentuje a kritizuje. Hra se na 
začátku tvářila dost jemně a „nevinně“, kdo neznal příběh v předloze, podle prvních minut možná 
mohl čekat nějakou komedii. Později začala hra neskutečným způsobem gradovat, všechny příběhy 
jako by měly své vlastní tempo a každý byl sám pro sebe a současně nepostradatelnou součástí 
celku. Po celou dobu divák musel přemýšlet, jestli se chce smát, nebo ne. V podání herců byly 
některé okamžiky opravdu vtipné, ale vzápětí, kdy si publikum uvědomilo přenesený význam 
scény, kterou právě zhlédli, tuhly úsměvy na rtech. První náznak hořkosti byl výstup sběratele 
motýlů. Zapáleně popisoval namlouvací rituál motýlů, něžně vyjmenovával názvy těch, které kolem 
sebe viděl, všechny se je nedočkavě snažil chytit do síťky. „Tak krásní a vy je chcete chytat a 
zabíjet? Proč?“ „No přece z lásky k přírodě!“, tato ukázka dialogu mezi sběratelem a Člověkem 
myslím hovoří za vše. V průběhu hry jsme viděli několik vražd ve „vyšším zájmu“, několik 
rodinných tragédií, několik osobních zklamání a mnoha dalších situací a osudů. Na závěr jsme byli 
svědci strhujícího přehrání kritizovaného režimu a stylu myšlení tehdejších lidí přímo na prknech. Z 
výkřiků „Bojujeme za mír!“, „Matka tvá i otec tvůj ať zemřou za celek!“, „Nic není důležitějšího, 
než skupina!“ a dalších běhal mráz po zádech. 

Aktéři byli uvolnění a současně zapálení, všechno, co jste po dobu představení mohli dělat, bylo 
hltat každé jejich slovo, věřit jim každý pohyb umělými křídly i hubené nožky na vyvýšených 
botách, každé pohlazení nadutého bříška budoucí maminky i každý výkřik budovatelského hesla do 
davu vojáků. Ani drobné technické problémy nenarušily atmosféru představení. Celý průběh byl 
dynamický a závěr velkolepý. Těšínské divadlo nezklamalo, profesionální a přesvědčivý výkon se 
snoubil s propracovaností a mrazivostí předlohy.

Před představením je třeba otevřít mysl, vyčistit hlavu a zavřít mysl. Po něm je třeba opět otevřít 
mysl, vyčistit hlavu a zase mysl zavřít. Já jej hodnotím kladně a možná víc než jen to. Moji 
spolužáci se vyjádřili spíš vlažně, většina negativně. Asi to nebylo představení pro každého. Jak se 
říká, „proti gustu žádný dišputát“, ovšem tohle byla opravdová delikatesa.

Radka Szelongová

III. A, Gymnázium Jana Šabršuly



Dne 25. 3. 2011 jsme měli možnost zhlédnout divadelní představení Těšínského divadla 
v Kulturním domě Orlová. Na programu byla hra Josefa a Karla Čapkových Ze života hmyzu, která 
byla divadelním souborem prezentována jako hudební komedie. 

Tato společná hra bratří Čapků má tři dějství, jejichž prostřednictvím autoři vyjadřují svou 
kritiku soudobé společnosti. Negativní lidské vlastnosti jsou znázorněny například na motýlech, 
chrobácích a mravencích. Světem hmyzu nás provází tulák, jež je přítomen po všechna tři jednání. 
V prvním jednání jsou hlavními postavami motýli, kteří nám skrze své chování mají znázornit 
lidskou přelétavost, partnerskou nestálost. V druhém jednání se objeví chrobáci se svou milovanou 
kuličkou trusu, cvrčci hledající nový domov pro svou rozrůstající se rodinu a lumek shánějící 
potravu pro svou larvičku. V tomto dějství vycítíme narážky na lidskou sobeckost, nenasytnost a 
chamtivost, co se majetku týče. Dějství poslední nás zavede do mraveniště, kde mravenci pracují 
pilně a nejrychleji, jak to jde, a to i za cenu života. Vedle pilné práce také zbrojí, aby mohli 
ovládnout svět. Tady je tedy kritizována válka a idea, že jedinec se musí obětovat státu.

Nyní již k samotné inscenaci. V případě této hry byste si měli předem zjistit, o čem vlastně 
je, neboť to ze samotného představení nemusíte pochopit (ano, na to většina nás studentů ze 4.A 
doplatila). Hra není pro každého; prudce střídající se atmosféry asi nesednou všem. Na začátku 
působí hra vesele - samý smích, tanec a zpěv. Diváci jen tak sedí, občas se jim na tváři mihne i 
lehký úsměv. Nemusí nad ničím přemýšlet, jen pozorují, jak dovádějí motýli. Pak se ovšem zatáhne 
opona, změní se kulisy a s nimi i celý hravý duch představení. Od hašteřících se motýlů se 
přesuneme ke krádeži a vraždě těhotné samičky cvrčka, což po zhlédnutí předchozího jednání 
plného radosti a hravosti působí na diváka obzvlášť morbidně. Následuje přestávka a my se kolem 
sebe zaskočeně rozhlížíme .Všichni přemýšlíme, co bude následovat. Po skončení pauzy se na scéně 
objeví herci v maskách mravenců, kteří znázorňují práci v mraveništi. V pozadí jim udává tempo 
bubnováním slepý mravenec. Mravenci se s nadšením chystají k válce s dalším mraveništěm, kterou 
však prohrají. Celá hra tedy končí masakrem.

Mluvím-li za celou 4.A Gymnázia Jana Šabršuly, musím říct, že jsme nejvíce ocenili 
kostýmy, rekvizity, hudební doprovod a projekci (i přes drobné technické problémy). Škodou je, že 
jsme předem nevěnovali větší pozornost obsahu. Polovina třídy toto představení totiž hodnotí 
negativně převážně proto, že jí nebyl zcela jasný děj, dalším pak pár scén přišlo zbytečně 
zdlouhavých. A naše dojmy po skončení hry? Převážně zmatené.

 

Hodnocení: 65%  

  

Monika Prudlová, 4.A, Gymnázium Jana Šabršuly


