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Karel a Josef Čapkové

ZE ŽIVOTA HMYZU - Oh!
Jaká podívaná!

KOMEDIE O UMĚNÍ NESOUHLASIT
aneb též

Kdo u čerta vás nutí, abyste se ztotožňovali
s motýly nebo chrobáky, cvrčky či jepicemi?

Prolog projektu Čapek (Čapkové) na provázku

Úprava a režie Vladimír Morávek
Dramaturgie Lucie Němečková

Scéna Jan Štěpánek
Kostýmy Sylva Zimula Hanáková

Hudba Jiří Hájek
Pohybová spolupráce Rostislav Novák

Korepetice Martin Jakubíček
Ephemeroptera Dance Kateřina Macáková

Inspice Zuzana Měřínská
Asistentka režie Sabina Machačová
Zvláštní poděkování Richard Krajčo

Premiéra 45. sezony 2012–2013:
12. dubna 2013 v hlavním sále DHNP 

V roli Tuláka (neustále se škrabe na očním víčku, snaží se prstem dostat se pod kůži), Druhé jepice,  
Motýla posedlého sexuálními eskapádami a Fašistického mravence – Jan Zadražil.

Dále pak vystoupí různé Vážky (Odonata) Jepice (Ephemeroptera), Rovnokřídlí (Orthoptera) 
Švábi (Blattodea), Všekazi (Isoptera) , Škvoři (Dermaptera), Třásnokřídlí (Thysanoptera)

Strašilky (Phasmatodea), Drobnělky (Zoraptera), Cvrčkovci (Grylloblattodea ), vši a všenky (Phthiraptera).  
K tomu různí pomlouvači, závistníci, parazité, obchodní zástupci, finanční poradci: Ondřej Kokorský a Tomáš Sýkora  

a Martin Donutil a Ondřej Jiráček a Jan Kolařík a Tomáš David a Adam Mašura a Milan Holenda a Vojtěch Fülep  
a Ivana Hloužková a Nika Brettschneiderová a Anna Duchaňová a Andrea Buršová a Nicole Maláčová a Petra Jiránková  

a Zuzana Měřínská a mnozí –

Nemínili psáti drama, nýbrž mystérium ve smyslu docela starém a naivním. A jako v středověkém 
mystériu vystupovala ztělesněná Lakota, Sobectví nebo zase Ctnost, jsou zde jisté mravní pojmy 
personifikovány hmyzem: prostě pro větší názornost. Ovšem Ctnost zde schází; kdyby autoři 
pustili na scénu dejme tomu včelu jako zosobnění Poslušnosti nebo pavouka jako personifikaci 
Skromnosti, zdál by se jejich kus asi méně pesimistickým. Že to neudělali, k tomu měli své důvody; 
zrcadlo, jež nastavili životu, bylo úmyslně a tendenčně křivé a pokřivilo by hubu i nejspanilejší 
lidské Ctnosti. A hle, zlomyslný trik se nad očekávání podařil: bezpočet lidí rozpoznal člověka 
v té pokřivené grotesce a uvědomil si, že je cosi ošklivého, ukrutného a nicotného i tam, kde není 
zvykem to hledat. Nepsali jsme o lidech ani o havěti polní: psali jsme o jistých špatnostech. A to, 
bůhví, není špinavý pesimismus, shledá-li se, že špatnost je něco všivého a mizerného; není to 
ovšem ani povznášející ani originální, ale o to tu skutečně nešlo.

– Karel a Josef Čapkové, z předmluvy ke hře Ze života hmyzu –



Vladimír Morávek: Jistou náchylnost býti hmyzem máme žel všichni

Zkoušet začali v únoru, na den přesně, kdy se před 89 lety uskutečnila premiéra světová. Taky v Brně. 
Čapkové měli toto město rádi. A Husa na provázku má ráda Čapky. Deklaruje to již po tři sezony svým 
umanutým zaobíráním se jejich dílem. Po Pitínském, Mikuláškovi a Jelínkovi režíruje Vladimír Morávek. 
„Ze života hmyzu má být o pinožení a o otravování se malými jedy, o natírání si křídel blankytnými 
krémy pořád dokola. A zatím někde hrozně podstatné věci vyslovuje Ten, co to všechno zří a hlava mu 
hoří a stesk v srdci je na chcípnutí, kudlanky zpívají, chrobáci brousí, hlemýždi smrdí do ticha.“, říká 
režisér.

Řehoř Samsa se probudil a zjistil, že se z něj stal brouk. Čapkových Tulákovi se zdá hmyzí sen. Co 
zhruba o století později se zdá či z jakého snu se probouzí režisér Vladimír Morávek, že se rozhodl 
inscenovat Ze života hmyzu?

Žijeme už zas zvláštní dobu. Divné věci dějí se napravo nalevo- a čeští občané spořádaně utíka-
jí se do svých příbytků, tam smutno je jim nad ránem - že něco blbě je už zas, přeblbě - dívají se pořád 
na televizi, výstřednější a výstřednější hrají počítačové hry, chaloupky si zřizují, mrkev sázejí, brečí nad 
ránem, věřit najednou nejde jim, odevzdat se - jde akorát  zas už hubu držet a myslet si svý a ztratit 
jméno a nevyslovit to a havrany vidět na nebi, jak slítají se nad našimi příbytky - za okny vysedáva-
jí těch příbytků, celé hodiny ťukají na sklo svými zobany... - to jde. Anebo tedy skrze báseň o té nejis-
totě- o tom tušení jistého selhání, o zklamání sebe i ostatních a o hledání smyslu v tom nepřehledném 
terénu vyzpívat svou úzkost - to je pak cesta druhá ...

Kolem hry se strhl v době jejího vzniku povyk kvůli její nehoráznosti líčit lidi jako hmyz, kvůli jejímu 
pesimismu. Dnes je ale všechno jinak, v mnohem bychom naopak mohli dát Čapkům za pravdu. Čím 
jejich hra lety získala?

Ukázalo se, že je mistrnou alegorií moderní evropské civilizace. Že v tom  pinožení čapkovského hmy-
zu dá se zřetelně rozpoznat pinožení naše. A nechceme-li tomu srovnávání přitakat, že je třeba ze 
všeho nejvíc pochlapit se. Člověk je víc než hmyzí havěť - říká na jednom místě hry Tulák. Je víc o to, 
že má sny, že má vize, že má schopnost nemyslet pořád jen na sebe. V tom jsou nám Čapkové ještě 
i dnes učiteli.

– Lucie Němečková –



František Černý Premiéry bratří Čapků – Ze života hmyzu

Na hře Ze života hmyzu začali Čapkové pracovat v roce 1919, ihned poté, co Karel dokončil Loupežníka. 
Uprostřed práce na ní však Karel Čapek napsal drama RUR, které dokončil na jaře 1920. V dopise z 28. 
září 1920, který poslal Karel Čapek Olze Scheinpflugové, se objevuje první konkrétní zmínka o Hmyzu: 
„V nejbližším okamžiku Clythie vběhne se smíchem na scénu – budu psát. Běda, co je mně po Clythii? 
Po Motýlech? Po celém hmyzu?“. V listopadu 1920 pak Čapek téže adresátce sdělil, že Hilarovi odřekl 
Ze života hmyzu. Poté se práce na textu zase zřejmě zastavila. Jinak by Karel Čapek počátkem dubna 
1921 sotva své přítelkyni sděloval, že Hmyz zas vezme do práce. Práce na rukopisu musela ale v tu dobu 
už značně pokročit, protože Čapek Olze napsal, že jí rukopis přiveze. Kromě toho si neodpustil poznám-
ku, že „to bude pěkná věc“.
„V květnových dnech... přibývalo v Čapkově pokojíku na Malé Straně na rukopise Kořistníků,“ prozradil 
Bohuš Stejskal, „asi v srpnu došly přepisy do Brna...“ Počátkem července 1921 byl už text hotov. V listo-
padu 1921 vyšla hra knižně.
K prvnímu čtení došlo v malostranském bytě bratří Čapků 5. nebo 9. července 1921. Josef Čapek tu ale 
chyběl, byl se svou ženou v Trenčianských Teplicích u rodičů. Sešel se tu zřejmě jen nevelký kruh lite-
rárních přátel obou autorů. Byl tu i Františel Langer, který na toto čtení vzpomínal. „Po dočtení byla 
dlouho do noci rozprava, byli jsme hrou okouzleni,“ píše v knize Byli a bylo, „avšak už tehdy se vyskytly 
námitky proti nenutně zoufalému zakončení této féerie. Hájil jsem život Tulákův ze všech sil.“

– Fr. Černý: Premiéry bratří Čapků, Hynek Praha 2000. –

Čapek (Čapkové) na provázku

Projekt Čapek na provázku pokračuje v linii dlouhodobých tematických projektů DHNP jako byly Sto 
roků kobry či Perverze v Čechách. Chce oživit zájem o Čapkovu tvorbu, nově nahlédnout a přečíst tex-
ty, které se staly ikonami českého divadla a literatury. Máme za to, že osobnost Karla Čapka je klíčová 
při zkoumání naší národní  identity. Nespravedlivě je tento klasik odsouzen být trochu nudným patro-
nem nainstalovaným ve vitrínkách.
V rámci projektu Kabinet Čapek pokoušíme se- ve spolupráci s předními odborníky na Čapka - vyznat 
v impozantním díle, které - domníváme se - stále  není zcela doceněno. Přitom nejde o to, aby byl  Ča-
pek (Čapkové) předmětem různých maturitních otázek a zkoumání spíše formálního - anýbrž jde o to, 
aby nám byl oporou a radostí.



Souborné uvedení projektu  
Čapek (Čapkové) na provázku 

Taková 
slavnost!
Poprvé 21.–23. dubna 2013  
v Divadle Archa Praha

Karel a Josef Čapkové:  

Ze života hmyzu -  Oh!
Jaká podívaná! (1921)

Prolog projektu Čapek (Čapkové) na provázku

aneb Kdo u čerta vás nutí, abyste se ztotožňovali 
s motýly nebo chrobáky, cvrčky či jepicemi?

Komedie o umění nesouhlasit  
(- jde tu přec o hodně: o strašlivou rozkoš bytí...) 

Úprava a režie Vladimír Morávek
„Celá inscenace má být o pinožení a o otravování se 
malými jedy, o natírání si křídel blankytnými krémy 
pořád dokola. A zatím někde hrozně podstatné věci 
vyslovuje Ten, co to všechno zří a hlava mu hoří 
a stesk v srdci je na chcípnutí, kudlanky zpívají, 
chrobáci brousí, hlemýždi smrdí do ticha.“  
(Vladimír Morávek) 
21. 4. 2013 ve 20.00 hod. Divadlo Archa

Karel Čapek: Trapná muka (1921)

2. díl projektu Čapek (Čapkové) na provázku

Dramatizace a režie: Jan Mikulášek

Teprve když se člověk setká se záhadou, uvědomuje si 
vlastní duši. Trapné povídky a Boží muka, dva osobité 
světy, v nichž se střetávají příběhy touhy po zázraku 
s trapnou všednodenností lidského osudu. Příběhy 
na rozhraní. Semafory opět nesvítí. Drobné otisky 
záhad, přešlapy vlastních stínů, odrazy času i pády 
duše. Nejvhodnější čas vydat se po jiné stopě….
22. 4. 2013 ve 20.00 hod. Divadlo Archa 

Dášeňka aneb Psí kusy
Intermezzo projektu Čapek (Čapkové) na provázku 
(vlastně na vodítku).

Na motivy Karla Čapka napsali a vystavěli:
Jiří Jelínek a Anežka Kubátová

Pohádkový kabaret pro štěňata.  
Psina za všechny dobr-money. 
21. 4. 2013 v 16.00 hod. Divadlo Archa

Karel Čapek: Hordubal  
(ach, stůl, židle, světlo a sloup) (1933)

Finále projektu Čapek (Čapkové) na provázku

Režie Jan Antonín Pitínský

Dramatizace Josef Kovalčuk

Baladický příběh o lásce, hříchu a vině, o návratu 
domů a hledání ztraceného srdce. Co je skutečná 
pravda o Hordubalovi a Polaně, co je pravda 
o Štěpánu Manyovi? Člověk je příliš složitý na to,  
aby měl jedinou tvář…. 
23. 4. 2013 ve 20.00 hod. Divadlo Archa

Kabinet Čapek
Didascalia projektu Čapek (Čapkové) na provázku

Setkání Čapkových dědiců s režiséry jednotlivých dílů 
projektu Čapek (Čapci) na provázku.
21. 4. 2013 v 18.00 hod. Divadlo Archa


