
Opera Rusalka

 pohádková opera od Antonína Dvořáka         

                                                                          3 jednání     

             libreto (text) napsal spisovatel  Jaroslav  Kvapil. 

náměty opery: pohádka Malá  mořská  víla                                                                      

balady a pohádky od Karla Jaromíra Erbena.

                            Postavy: Rusalka, princ, vodník (otec Rusalky), ježibaba, kněžna

hudební obsazení: 1 pikola, 2 flétny, 2 hoboje, 1 anglický roh, 3 klarinety, 2 fagoty, 4 

lesní rohy, 3 trubky, 3 pozouny, 1 tuba, tympány, velký buben, činely, triangl, harfa, 

housle, violy, violoncella, kontrabasy + 2 lesní rohy a harmonium za scénou + smíšený 

sbor + sóla

Děj příběhu:

Hlavní postava, víla Rusalka, se  zamiluje do prince. Přes varování otce,  vodníka, se
touží stát lidskou bytostí. Jedině tak může být její láska opětována, proto vyhledá
pomoc u  ježibaby,  která  Rusalku promění  v  němou dívku.  Princ  se  do  Rusalky
zamiluje  a  společně  chystají  svatbu.  Na  svatbě  prince upoutá  cizí kněžna a  princ
na Rusalku zapomene.  
Nešťastná  Rusalka  se vrací do jezera jako bludička.  Ježibaba  radí  nešťastné
Rusalce,  aby  své  utrpení  zmírnila, pomstila se tím, že prince zabije.  To Rusalka
odmítá,   protože  prince  stále  miluje.  Mezitím kněžna opouští  prince,   ten   bloudí
krajem  a  hledá  Rusalku.  Na břehu  jezera  se  znovu  s Rusalkou  setkává, prosí ji o
odpuštění. Polibek  na  odpuštění  znamená  princovu  smrt.

Příběh Rusalky  tak  vyjadřuje  vztah  dvou protichůdných  světů-světa  lidského,
pozemského  a  světa  nadpřirozených  bytostí, přírodních  živlů. 

Klepy z opery:



 Na komponování Rusalky Dvořák strávil pouhých sedm měsíců, od dubna až 
listopadu 1900

   Premiéra se uskutečnila 31.března roku 1901 v Národním divadle a diváky i 
odbornou veřejností byla opera s nadšením přijata.

 Nejznámější árie z této opery je zpěv Rusalky k Měsíci: Měsíčku na nebi 
hlubokém

Poslech:
Měsíčku na nebi hlubokém- https://www.youtube.com/watch?v=Qul0b3e631k

celá opera: (stačí 3 minutky:o))
https://www.youtube.com/watch?v=uSiTTi-Fd6U

Úkol: prosím, pište krátce a výstižně a své pocity

1) jak na mě opera a Árie Měsíčku… působila? (Rozuměli jste všem slovům? Líbí se vám 
tento styl? Jak jste se cítili při poslechu? Bylo to směšné? Mrazilo vás v zádech? 
Neobvyklé?)

2) Jak byste doporučili operu upravit pro dnešní dobu a mládež?

3) Co byste Rusalce doporučili dělat? (kdybyste měli možnost změnit konec opery).

Zdroj práce:
1) http://www.antonin-dvorak.cz/rusalka
2) Opery- kniha- soubor oper
3) you tube kanál
4) Diplomová práce: Hudební tvorba Antonína Dvořáka a její uplatnění 
v hudební výchově na 1. stupni základní školy

http://www.antonin-dvorak.cz/rusalka
https://www.youtube.com/watch?v=uSiTTi-Fd6U
https://www.youtube.com/watch?v=Qul0b3e631k

