
 

 

OPERA RUSALKA 

PRVNÍ DĚJSTVÍ: 

Na palouku u jezera tančí v noci při měsíci lesní žínky a laškují se starým 

vodníkem. Jediný, kdo se neveselí, je Rusalka. Touží stát se člověkem, mít 
lidské tělo a duši, aby mohla probudit lásku v neznámém, který se sem při 

lovu chodí koupat do jezera. Rusalka nedbá vodníkova varování a vyhledá 
Ježibabu. Ta jí přičaruje lidskou duši i postavu za velkou odměnu: Rusalka 

musí obětovat svůj průsvitný vodní šat a svůj hlas. Ještě těžší je další 
podmínka: nepodaří - li se němé Rusalce udržet si lásku člověka, bude 

prokleta žít v hlubině a její vyvolený se stane obětí jejího prokletí. Rusalka 

se nedá odradit a sotva se v lese setká s princem, získá si svoji krásou jeho 

srdce. Princ si ji odvede na zámek. 

DRUHÉ DĚJSTVÍ: 

Na zámku se chystá svatba, ale zdá se, že Rusalka není místními vítána, 

kuchtík a hajný tuší, že není člověk jako oni. Mezi svatebními hosty je i 
krásná cizí kněžna, jejíž živočišná smyslnost je v příkrém kontrastu k 

Rusalčině tiché něze. Kněžna prince nemiluje, ale ctižádost ji nutí k boji o 
jeho přízeň. Přelétavý princ, opojen její krásou, zapomíná na svoji nevěstu. 

Vodník, který se z obavy o Rusalku přestěhoval do zámeckého rybníku, 
smutně sleduje Rusalčin žal. Při slavnostním plese princ Rusalku bezohledně 

odvrhuje a věnuje se jen kněžně. Vodník bere nešťastnou Rusalku k sobě 
do vody a proklíná prince. Vyděšený princ hledá záchranu u kněžny. Ta jej 

ale rozhodně odmítá. 

TŘETÍ DĚJSTVÍ: 

Rusalka o samotě truchlí u jezera. Znovu vyhledá Ježibabu, ráda by se 

vrátila ke svým sestrám. Bylo by to možné, ale podmínka je příliš krutá: 
Rusalka, která prince stále miluje, by musela prokletí živlů smýt jeho vlastní 

krví. Rusalka raději volí svůj nešťastný úděl, jen aby princ mohl žít ve štěstí. 
Netuší, že její oběť je marná. Princ, prokletý vodníkem, onemocněl. 

Kuchtíka a hajného, kteří přišli k Ježibabě pro lék, vodník zažene zpět. Princ 
se jako v mátohách vrací do lesa na místo, kde se kdysi poprvé setkal s 

Rusalkou. Znovu po ni touží, prosí ji za odpuštění a přivolá k sobě z jejích 

polibků smrt. Opera končí velkým zpěvem Rusalčina odpuštění. 

 


