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P R O J E K T  „O P E R A“

Dějiny opery začínají v Itálii koncem 16. století. Opera spojuje hudbu, básnictví, výtvarné

a dramatické umění v jeden celek. Úkolem skladatele je především hudbou vyjádřit děj, 

vystihnout city a nálady jednotlivých osob. Opera je rozdělena do několika jednání (dějství), 

mezi kterými bývají přestávky. Na úvod zahraje orchestr předehru, která nás uvede do 

nálady, v jaké se bude odehrávat děj. Poté se otevře opona a začíná první dějství.

V opeře vystupují sólový pěvci, sbory (smíšené, ženské, mužské) v mnohých zpěvohrách se 

také setkáme s tanečními výstupy. Charakter děje se vyvíjí podle děje, někdy je poklidný, 

jindy dramatický. Opera může být komická, vážná, slavnostní, tragická či lyrická.

A N T O N Í N   D V O Ř Á K

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi blízko Prahy. Jeho otec František 

byl řezníkem. V letech 1853-1856 pobýval mladý Antonín ve Zlonicích, kde se ho ujal 

místní kantor a varhaník Antonín Liehmann, který odhalil jeho mimořádný hudební talent 

(hrál na housle, klavír, varhany). V šestnácti letech tedy odešel do Prahy studovat 

varhanickou školu. Zároveň hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla pod vedením 

Bedřicha Smetany.



Roku 1884 je Dvořák pozván do Londýna. Setkává se s ohromujícím úspěchem a získává 

tak silné vazby na anglickou hudební scénu. Na základě všech úspěchů získává doktorát 

v Praze a Cambridge a stává se profesorem na pražské konzervatoři, kde vychoval řadu 

významných českých skladatelů, jakými byli např. Vítězslav Novák a Josef Suk starší. 

Josef Suk se seznámil a později oženil s Dvořákovou dcerou Otilií a stal se tak jeho 

zeťem. Uctíván celým světem Antonín Dvořák nečekaně umírá v Praze 1. května 1904.

Antonín Dvořák napsal 9 symfonií, několik symfonických básní, velké skladby 

instrumentální (Slovanské tance), vokální a vokálně-instrumentální (Stabat Mater, Svatá 

Ludmila, Requiem, Te Deum), 5 koncertních ouvertur, množství komorních skladeb 

(nejznámější je smyčcový kvartet F-dur, zvaný "Americký"), koncertů (houslový, 

violoncellový a klavírní), písně (Biblické písně), sbory, klavírní skladby (verze 

Slovanských tanců, později i orchestrální verze), 10 oper (nejznámnější jsou Rusalka, 

Jakobín, Čert a Káča, Dimitrij a Armida).

A N T O N Í N   D V O Ř Á K
O P E R A   R U S A L K A

Dvořákova Rusalka je skutečným klenotem české opery, který si získává diváky po celém

světě. Skladatelova vroucí melodika, něžná i dramaticky vypjatá, jeho mistrná práce

s hudebními motivy spolu s pohádkovým libretem Jaroslava Kvapila. 

Rusalka je dílo přímo úchvatné krásy, oslovující publikum bez věkových hranic.

I. jednání: V lesním jezírku a jeho okolí žije mnoho podivných bytostí. Je tu vodník, ježibaba, 

jsou tu lesní žínky a je tu Rusalka, vodní víla. Rusalka pozná prince a zatouží po něm. Však 

aby mohla milovat a být milována, musí se zříci své rodné vodní říše. S pomocí kouzel 

ježibaby se promění v člověka, zaplatí však za tuto proměnu tím, že pro lidi zůstane němá. 

A pokud si nedovede udržet princovu lásku, bude žít zavržena ve vodních hlubinách a zahubí 

i svého prince. Rusalka však na to nedbá. Ježibaba ji promění v dívku, Rusalka se setká s 

princem a odchází s ním na zámek. 

II. jednání: Na zámku je všechno připraveno k zásnubám prince s Rusalkou. Rusalka je 

šťastná, ne však nadlouho. Do princovy přízně se vloudí cizí kněžna. Pod jejím vlivem princ 

Rusalku zapudí a zoufalá Rusalka se vrací zpět do vodního živlu. 



III. jednání: Rusalčino prokletí se začíná naplňovat. Rusalka přestala být vodní vílou, přestala 

být i smrtelnou lidskou bytostí. Přesto nepřestává prince milovat a odmítá radu od ježibaby, 

aby se vykoupala v jeho krvi. Princ se odchodem Rusalky pomátl a služebnictvo přichází k 

ježibabě žádat pro prince lék. On sám je znovu přitahován Rusalčiným kouzlem a vrací se za ní 

k lesnímu jezeru, ale smiřující a vykupující políbení Rusalčino je pro něho polibkem smrtícím. 

Polibek se mu tak stává ostudným. Operu uzavírá modlitba Rusalky za princovu duši. 

M O J E   D O J M Y…

Vzhledem k tomu, že šlo o moje první bližší setkání s operou, vybral jsem si na doporučení 

operu Rusalku. Dočetl jsem se, že se jedná o jednu z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších 

českých oper. Musím říct, že jsem byl mile překvapen. Zaujal mě pohádkový svět, který se 

střetává se světem lidským. Krásný pohádkový příběh o lásce, štěstí a zklamání. Pohádková 

atmosféra, napínavý děj a v závěru velmi smutný a dojemný konec.
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