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1. Výchozí text pro interpretaci
Josef a Karel Čapkové – Ze života hmyzu
CHROBAČKA vběhne: Není tady můj muž? Kde je ten hlupák? Kde je naše kulička?
CVRČKOVÁ: Jejej, paní, vy si hrajete s kuličkami? Ukažte?
CHROBAČKA: To není kulička k hraní, to je naše budoucnost, náš majeteček, naše všechno!
Můj muž, ten trulant, se s ní ztratil.
CVRČKOVÁ: Ach bože, snad vám neutekl?
CHROBAČKA: A kde vy máte svého?
CVRČKOVÁ: Šel za obchodem. Zvoní. Cvrčku! Cvrčku!
CHROBAČKA: Že vás nechá tak samotnou! Vždyť vy se, chudinko, čekáte!
CVRČKOVÁ: Úhuhu!
CHROBAČKA: Taková mladá! A copak vy si neděláte kuličky?
CVRČKOVÁ: A k čemu?
CHROBAČKA: Kulička, to je rodina. To je budoucnost. To je celý život.
CVRČKOVÁ: Ó ne. Život, to je mít svůj domeček, své hnízdečko, svůj krámek. A záclonky.
A děti. A mít svého Cvrčka. Svou domácnost. A to je všecko.
CHROBAČKA: Jak jen můžete být živi bez kuličky?
CVRČKOVÁ: Co bychom dělali s kuličkou?
CHROBAČKA: Všude ji s sebou valili. Říkám vám, milá paní, ničím víc muže nepřipoutáte
než kuličkou.
CVRČKOVÁ: Ó ne, domečkem.
CHROBAČKA: Kuličkou.
CVRČKOVÁ: Domečkem.
CHROBAČKA: Bože, jak bych si s vámi ráda pohovořila! Vy jste taková milá . . .
2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte ukázku do kontextu celé hry a popište její stavbu.
2. Určete dramatický žánr i hlavní myšlenku díla.
3. Co chtěli autoři vyjádřit obrazem hmyzího hemžení, jaký úkol svěřili postavě tuláka?
4. Jaké lidské vlastnosti symbolizují jednotlivé druhy hmyzu?
5. Promítla se do obsahu hry společenská situace v době jejího vzniku?
6. S jakou odezvou se hra setkala po svém uvedení v roce 1922?
7. Pokuste se vysvětlit, v čem spočívá nadčasovost této inscenace.

