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Festival se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Martina Baxy 
a primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba.   
The festival is being held under the patronage of the Minister of Culture of the Czech Republic  
Martin Baxa and of the Mayor of the City of Prague Zdeněk Hřib.

Nad dnešním koncertem převzal záštitu velvyslanec Litevské republiky J. E. Laimonas Talat-Kelpša 
a velvyslanec Arménské republiky J. E. Ashot Hovakimian. 
The patron of today’s concert is H.E. Laimonas Talat-Kelpša, Ambassador of the Republic  
of Lithuania and H.E. Ashot Hovakimian, Ambassador of the Republic of Armenia.



Antonín Dvořák 

 Rusalka
op. 114, B. 203

I.  dějství   Act Palouk na pokraji lesa   A meadow at the edge of a forest

II.  dějství   Act Sad na zámku   A park by a manor house

III.  dějství   Act Jako poprvé   As in Act I.

Přestávky mezi akty   Intermissions between acts
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2. lesní žínka   2nd Wood Sprite
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1. lesní žínka   1st Wood Sprite   
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3. lesní žínka   3rd Wood Sprite
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Premiérové provedení Rusalky z nového urtextového vydání nakladatelství Bärenreiter Praha.  
The premiere performance of Rusalka from the new Urtext edition by Bärenreiter Praha.

Koncert přenáší a nahrává Český rozhlas.   
The concert is broadcasted and recorded by the Czech Radio. 

Pořizovat zvukové či obrazové záznamy bez svolení pořadatele je na všech koncertech zakázáno.
Audio and/or video recording of concerts without the consent of the festival organisers 
is strictly prohibited.

Předpokládaný konec koncertu 22.20.
The concert is expected to end at 10.20 pm.
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Nadcházející ročník Mezinárodního hudebního festivalu 
Dvořákova Praha má opět všechny předpoklady k tomu stát se 
výjimečným uměleckým zážitkem. Jedna z nejnavštěvovanějších 
hudebních událostí svého druhu u nás představí plejádu skvělých 
umělců a formací, jež neodmyslitelně patří ke špičce tuzemské 
i zahraniční scény, a je nejen garancí té nejvyšší interpretační kvality,  
ale i příslibem mimořádných zážitků.

Přeji Vám inspirativní chvíle strávené s klasickou hudbou,  
ať přímo v koncertních sálech nebo u obrazovky České televize. 

 

 Petr Dvořák
 generální ředitel České televize



Česká fiharmonie

Opera in Concert

Festivalová dramaturgie tentokrát zvolila operu nejproslulejší, aby 
mimořádnost okamžiku hledala v jedinečné interpretační konstelaci.  
A tak Česká filharmonie a její šéfdirigent Semyon Bychkov vytvoří  
skvělé hudební prostředí pro litevskou sopranistku Asmik Grigorian,  
v současné době asi nejoceňovanější představitelku postavy Rusalky  
na světových pódiích. Jejím princem bude ukrajinský tenorista  
Dmytro Popov. Vodníka ztvární český basista Jan Martiník, Ježibabu 
bude zpívat americká mezzosopranistka Jamie Barton, která s touto  
rolí excelovala také v Metropolitní opeře. Slovenská mezzosopranistka 
Jana Kurucová vystoupí v roli Cizí kněžny.

Dílo, které domácí publikum přijalo za své hned při premiéře v roce 1901, 
si kupodivu hledalo cestu na světové scény velmi dlouho. Dnes se 
pravděpodobně jedná o nejuváděnější českou operu, zvláště když skrze 
pohádkový námět pronikla na povrch také její psychologická hloubka. 
Neustálé napětí mezi světem nadpřirozených bytostí a lidí i mezi touhami 
a realitou jako by odráželo už Dvořákovo lyrické zhudebnění Kvapilova 
textu, který kromě poezie a smutku nešetří ani vášněmi a erotickým 
obsahem. Rusalka je díky tomu i při koncertním provedení natolik 
výmluvná, že se bez scénického ztvárnění docela dobře obejde, zvláště 
když lze očekávat špičkové nastudování a skvělé mezinárodní obsazení.
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SLOVO K PROGRAMU

PROLOG

„Rusalka je řada hudebních myšlenek bez dramatické souvislosti. 
[...] Z osob charakterisován, ač velmi primitivně, jedině Vodník, ostatní 
postavy jsou mlhavé, hudebně neplastické, nedramatické. [...] Rusalka je 
pohádka, hudba Dvořákova není však pohádková. Tolik sentimentality vane 
z plačtivého jejího motivu v dřevěných nástrojích, tak málo humoru a života 
je v to vmícháno, že činí dojem nějaké plačtivé historie. [...] Rusalka jest 
již v celkové intenci dílo chybné, špatné. Tak asi o ní bude soudit historie. 
Smutná to bilance pro Dvořáka.“ 

Takovými výroky – a ještě řadou podobných – byli zřejmě překvapeni 
mnozí čtenáři, kteří si 25. května 1901 zakoupili čerstvé číslo hudebního 
časopisu Rozhledy. Tím spíše, pokud se o necelé dva měsíce dříve zúčastnili 
premiéry Dvořákovy nové opery v Národním divadle – její přijetí publikem 
bylo přímo nadšené. Autorem rozsáhlého zdrcujícího posudku Rusalky byl 
třiadvacetiletý mladík Zdeněk Nejedlý, který se o mnoho let později stane 
významným představitelem Komunistické strany Československa a hlavním 
ideologem kulturní politiky socialistického státu. Tento článek je jeho prvním 
výrazným pokusem umlčet Dvořákovu geniální hudbu. Přes značné úsilí 
– jehož motivace jsou dodnes předmětem dohadů – se mu to však nikdy 
nepodaří a Dvořákův umělecký odkaz se stane fenoménem překračujícím 
hranice generací a národů. Zcela jednoznačně to platí také o Rusalce, 
která je v novém tisíciletí nejčastěji uváděnou českou operou na světových 
scénách pěti kontinentů. 

DVOŘÁK JAKO OPERNÍ SKLADATEL

Již za života Antonína Dvořáka (1841–1904) ovlivňoval celkový 
pohled na jeho tvorbu všeobecně přijímaný názor, že jeho hlavní síla 
spočívá v instrumentální hudbě, ať již symfonické nebo komorní. Skladby 
vokální byly naproti tomu chápány jako cosi vedlejšího, a postupně se 
dokonce začaly objevovat pochybnosti o Dvořákově schopnosti adekvátně 



zhudebnit literární předlohu. Podobná tvrzení, s nimiž se lze překvapivě 
setkat dodnes, se pochopitelně zcela míjejí s realitou. Dvořákova vokální 
tvorba ve skutečnosti tvoří celou polovinu jeho skladatelského odkazu, 
přičemž příkladů dokonalého a zároveň originálního souladu hudby 
s textem bychom nalezli nespočet. Kromě asi stovky písní, řady dvojzpěvů 
a sborů a několika rozměrných děl oratorních a kantátových je Dvořák 
autorem celkem jedenácti oper, které vznikly postupně v časovém rozsahu 
třiatřiceti let, a dokládají tak skladatelův soustavný, celoživotní zájem 
o tento žánr. Přestože od počátku 80. let byla Dvořákova instrumentální 
hudba vysoce oceňována i v zahraničí, na operním poli se mu dařilo 
podstatně hůře. Prosadit za tehdejší společensko-politické situace 
českou operu např. ve Vídni či Drážďanech bylo přinejmenším nesnadné. 
Za „přitěžující okolnost“ lze navíc z tehdejšího hlediska považovat fakt, 
že Dvořákovy opery často čerpají náměty přímo z prostředí českého 
venkova či maloměsta (Král a uhlíř, Tvrdé palice, Šelma sedlák, Jakobín) 
nebo z dějin slovanských národů (Vanda, Dimitrij). Z tohoto rozporu také 
pramenila Dvořákova celoživotní touha vytvořit „světovou operu“, s níž 
byl uspěl na zahraničních scénách. Za skladatelova života však byla mimo 
české země uvedena pouze jediná jeho opera, Šelma sedlák, která se 
při premiéře ve vídeňské Dvorní opeře setkala s nacionalistickými útoky 
a po první repríze byla stažena z repertoáru.

LIBRETO

Léto roku 1899 trávil mladý básník Jaroslav Kvapil na dánském 
ostrově Bornholm v Baltském moři. Tento pobyt mu oživil vzpomínky 
na příběhy Andersenových pohádek, které jako dítě miloval, a v myšlenkách 
mu splynuly s pohádkami Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, jimiž 
se právě zabýval. Přibližně ve stejné době se na Kvapila obrátil hudební 
skladatel Alois Jiránek, který působil v ukrajinském Charkově, s žádostí 
o operní libreto. Kvapil, myšlenkami právě zcela ponořený do ovzduší 
pohádkových příběhů, si v Dánsku načrtl základní osnovu příběhu o vodní 
víle zamilované do člověka a po návratu do Prahy pak vypracoval celý text. 
Podle svých vlastních slov mu byla kromě Andersenovy pohádky Malá 
mořská víla inspirací rovněž povídka Undine německého romantického 
literáta Friedricha de la Motte Fouqué a rovněž drama Potopený zvon 
Gerharta Hauptmanna, které se tehdy těšilo značné popularitě. Jeho 
snahou však prý především bylo přiblížit se duchu Erbenových balad, které 
považoval za nepřekonatelný vzor. Nelze však rovněž přehlížet ty roviny 
textu, které Rusalku vsazují do kontextu symbolistického dramatu období 
fin de siècle, z jehož podhoubí čerpá Kvapil více než z tradice romantické. 
V libretu všudypřítomné téma vykořenění, neukotvenosti a existenciální 



nejistoty jednoznačně odkazuje např. k pohádkovým příběhům Oscara 
Wildea, nejvýrazněji k pohádce Rybář a jeho duše. Již během práce 
na libretu si Kvapil uvědomil, že si svého textu cení více, než aby ho dal 
k dispozici Jiránkovi, o jehož skladatelských kvalitách nebyl přesvědčen. 
Vzpomněl si, že přítel Oskar Nedbal jej kdysi žádal o operní libreto, a tak 
dal přečíst právě dokončené první dějství Rusalky nejprve jemu. Nedbal byl 
však právě zaujat jinou prací, a tak Kvapil později již zcela dokončené libreto 
předložil třem dalším skladatelům, k nimž ho poutal přátelský vztah: Josefu 
Bohuslavu Foersterovi, Karlu Kovařovicovi a Josefu Sukovi. Ani u nich však 
nepochodil. Z té doby se však dochovaly Foersterovy pozoruhodné dopisy, 
v nichž skladatel přímo jasnozřivě předpovídá libretu budoucí osud:

„Mohu Ti dnes jen říci, že jsem tak hudebního libreta dosud nečetl. 
Je to vzácné dílo, cos napsal, a chytilo mne hned první scénou. A tolik 
poesie. Tvoje verše samy zpívají, jako nejsladší melodie zvučí to v nich. 
[...] Dvořák mohl by, myslím, s Tvým libretem udělat pravé divy. Slyšel 
jsem před několika dny jeho symfonickou báseň Holoubek, plnou vzácné 
poetické krásy a toho tónu, který přiléhá ke Tvé poesii.“

ŠŤASTNÁ HODINA

Dvořákova kompoziční činnost se po téměř celý jeho tvůrčí 
život vyznačovala neobyčejnou rozmanitostí. Počínaje rokem 1898 
však oslavovaný symfonik a tvůrce komorní hudby již nezkomponoval 
jedinou symfonii či smyčcový kvartet a svoji pozornost obrátil výhradně 
k operní tvorbě. V této závěrečné životní fázi totiž dospěl k rozhodnutí, 
že se chce „všemi silami, pokud mi milý Bůh dá ještě zdraví, věnovat 
operní tvorbě,“, protože „opera je nejvhodnější výtvor pro národ“ 
a jedná se o pravé „umění demokratické“. Po úspěšné premiéře Čerta 
a Káči (23. listopadu 1899) napsal příteli Aloisi Göblovi, že kdyby měl 
k dispozici vhodný text, dal by se do práce na nové opeře ještě tentýž 
den. V tvůrčím rozletu mu však bránil nedostatek kvalitní libretní 
literatury a zřejmě i jeho příslovečná nerozhodnost. Víme, že se v té 
době zaobíral několika potenciálními náměty ke zhudebnění, mimo 
jiné i starou českou pověstí o dívčí válce, avšak bezvýsledně. Někdy 
kolem Vánoc 1899 se ředitel Národního divadla František Adolf Šubert 
rozhodl skladateli s hledáním libreta pomoci a nechal v divadelním 
věstníku otisknout zprávu, že Dvořák hledá vhodný text pro novou 
operu. Kvapil později vzpomínal, že jako bezejmenný začínající literát by 
si s libretem Rusalky za slavným Dvořákem sám od sebe přijít netroufal, 



avšak na uveřejněnou výzvu zareagoval a Šubertovi oznámil, že „nějaké 
libreto“ má. Šubert následně zprostředkoval setkání s Dvořákem, a tak 
text konečně doputoval na tu nejsprávnější možnou adresu – stěží 
si lze představit, že by při vzniku této opery mohlo dojít k silnějšímu 
uměleckému souznění, než jaké představovalo spojení Kvapil–Dvořák, 
a to i přes jejich značný generační rozdíl.

DVOŘÁK KOMPONUJE

Dvořák Rusalku zkomponoval v průběhu asi sedmi měsíců 
od dubna do října 1900. Začal na ní pracovat v Praze, během léta pak 
pokračoval na svém letní sídle ve Vysoké u Příbramě a dílo dokončil 
na podzim opět ve svém bytě v pražské Žitné ulici. Když v polovině 
června dokončil náčrt prvního dějství, informoval o tom přítele Aloise 
Göbla slovy: „Pracuji nyní na nové opeře a mám již první akt hotový 
a s instrumentací hodlám býti tento měsíc také hotov. Jsem pln 
nadšení a radosti, že se mi tak práce dobře daří.“ O jeho hlubokém 
tvůrčím zaujetí svědčí mj. skutečnost, že když se s Kvapilem potřeboval 
poradit o některých detailech libreta, neváhal se za ním vypravit 
třeba již v sedm hodin ráno a nechat ho vzbudit. Básník se nezlobil 
– naopak byl šťastný, že jeho text slavného mistra tolik oslovil. Když 

Dvořák pobýval na Vysoké, 
konzultace probíhaly 
korespondenčně. Skladatele 
to poněkud znervózňovalo, 
protože na Kvapilovu reakci 
musel čekat. Když například 
koncem července koncipoval 
plesovou scénu ze 2. jednání, 
píše mu: „Škoda, škoda, že 
nejsem v Praze, jak by to bylo 
dobré, kdybych mohl ihned 
se s Vámi poradit a o tom neb 
onom pohovořit! Prosím Vás 
tedy snažně, odpovězte mi 
ihned obratem pošty na mé 
otázky, zdali s tím souhlasíte. 
Pracuji s velkou chutí 
a s radostí a mám již celé  
II. jednání, co se týče 
koncepce, v hlavě.“ Díky 
memoárům skladatelova 

Dvořákův dopis z 12. června 1900, v němž přítele 
Aloise Göbla informuje o postupující práci na opeře 
Rusalka. Mj. uvádí: „Jsem pln nadšení a radosti, 
že se mi tak práce dobře daří.“



syna Otakara víme, že v době práce na Rusalce byl Dvořák celé dny 
zcela ponořen do svých myšlenek a rozhovor s ním bylo možno zapříst 
jedině během rodinného oběda. Během jednoho z nich se také jeho 
blízcí dozvěděli, že operu právě dokončil – jedná se o scénu typicky 
dvořákovskou:

„Ještě jednu drahou vzpomínku mám v živé paměti. Tatínek opět 
zasedá k obědu a pojednou řekne velmi stručně: ‚Tak už umřel.‘ My 
všichni se ptali, kdo že to umřel, a tatínek na to stručně: ‚No, ona mu dá 
hubičku a on chudáček za to musil umřít. Takové už to bývá v pohádkách.‘ 
Tak jsme všichni věděli, že tatínek Rusalku právě dokončil.“

Detail náčrtu 1. výstupu 1. dějství.



MISTROVSKÉ DÍLO 

Rusalka je ve všeobecném povědomí chápána jako Dvořákova 
nejlepší opera. Je však třeba zdůraznit, že tento pohled, shodně 
přijímaný odborníky i laiky, je poněkud zúžený. Zasadíme-li Rusalku 
do širšího kontextu, je zjevné, že ve skutečnosti se rovněž jedná o jedno 
z Dvořákových vrcholných děl vůbec, které – při vědomí relativnosti 
takových srovnání – dokonce aspiruje na pozici absolutního prvenství. 
Výše zmíněné náhledy na Dvořáka jako na specialistu v instrumentální 
hudbě, který se vokální tvorbě věnuje jen okrajově a nepříliš úspěšně, 
ve světle geniality této opery neobstojí. Dvořák se na prahu šedesátky 
dopracoval na samý zenit svých tvůrčích sil: jeho neselhávající hudební 
invence, suverenita v ovládání všech kompozičních prostředků a vyzrálý 
umělecký názor se šťastně setkaly se silným inspiračním podnětem 

Titulní strana autografu partitury.



v podobě výsostně poetického Kvapilova libreta a daly vzniknout dílu 
mimořádných kvalit. Rusalku lze považovat za jakousi shrnující sumu 
Dvořákova kompozičního mistrovství nejen v rovině čistě hudební, 
ale i psychologické – skladatelovo umění katarze, které známe i z jeho 
starších děl (mj. Stabat mater, Violoncellový koncert h moll či Holoubek), 
zde dosahuje jednoho ze svých vrcholů. Rusalka tak představuje 
v kontextu světové operní tvorby přelomu století mimořádně šťastný 
výsledek spolupráce zralého skladatele těžícího z hluboké tradice  
19. století a mladého básníka pohybujícího se již spíše v myšlenkovém 
ovzduší nového věku. Přestože každý z autorů vnesl do společného díla 
mnohé z atmosféry „svého“ světa, výsledkem je neobyčejně homogenní 
hudebně-dramatický tvar překypující bohatstvím invence a zasahující 
silou výpovědi o archetypálních stavech lidské duše. Tuto rovinu díla 
trefně vystihl dirigent Jiří Bělohlávek:

„Osobně bych byl značně na pochybách, kdybych se měl rozhodnout 
pro jednu ze tří Dvořákových posledních symfonií. Ale Rusalku, jako královnu 
Dvořákových oper, bych označil bez sebemenšího zaváhání. Myslím, že 
po hudební stránce nemá toto dílo ani nejmenší chybičku. Je hluboce cítěné 
a působí silou pravdivosti. Na nic si nehraje, nijak se nestylizuje, je to hudba 
srdce. Dotkne se všech aspektů lidské přirozenosti – lásky, touhy, vášně, 
zrady, pomsty, smrti, odpuštění i oběti v tak úchvatném a samozřejmém 
oblouku, že se až tají dech.“

PREMIÉRA V OHROŽENÍ

Premiéra Rusalky byla v Národním divadle naplánována na  
31. března 1901. Nastudování se ujal nejvýznamnější český operní 
dirigent své doby Karel Kovařovic a do hlavních rolí byly obsazeny 
nejlepší síly, jakými první scéna disponovala: vynikající sopranistka 
Růžena Maturová a jeden z předních světových tenoristů své doby Karel 
Burian. Ten byl kromě svého nádherného hlasu a výjimečného hereckého 
nadání bohužel proslulý také značnou nespolehlivostí, která se málem 
podepsala na netrpělivě očekávané premiéře Rusalky. Burian „zapomněl 
se ve chvíli dobré nálady ve veselé společnosti udržet svěžím pro večerní 
důležitý a náročný úkol v úloze princově“, jak později eufemisticky popsal 
jeho indispozici Dvořákův životopisec Otakar Šourek. Bylo tedy nutno 
narychlo improvizovat a jediným, kdo mohl premiéru zachránit, byl 
tenorista Bohumil Pták. Ten roli studoval také, ale bylo s ním počítáno 
až pro reprízy a v den premiéry navíc od rána pořizoval nahrávky na 



fonografické válečky. K Ptákovi do bytu vyrazila z divadla delegace 
v čele s Dvořákem s prosbou o záchranu premiéry. Ačkoli se umělec 
posledních zkoušek nezúčastnil a o režisérových záměrech měl jen 
mlhavou představu, part prince ovládal a k tomuto nelehkému úkolu se 
propůjčil. Své role se nejen zhostil se ctí, ale dokonce svým výkonem 
nemálo přispěl k úspěchu díla.

PO PREMIÉŘE

Ráno po premiéře přispěchal do Národního divadla rozzářený 
Dvořák a netrpělivě se sháněl po Kvapilovi. Jakmile ho našel, spustil: 
„Kvapílku, Kvapílku, honem nové libreto a velkou roli pro Maturovou! 
Cože, že nemáte? Vy nemáte pro mne nové libreto?“ Kvapil skladateli 
přislíbil, že mu nový text brzy napíše, a skutečně se také pustil do práce. 
Dokončení však stále odkládal, protože více než literární tvorba ho již 
v té době začínala pohlcovat činnost divadelního režiséra, jíž později 
proslul. Za tři roky po premiéře Rusalky však Dvořák zemřel, a když Kvapil 
o mnoho let později sepisoval své paměti, neopomněl v nich poznamenat: 
„Ještě po letech mne bolí srdce, že jsem tenkrát po Rusalce nedovedl 
napsati přeskvělému skladateli text nový, snad i texty dva; po desetiletích 
žehnám jeho památce, že aspoň jedenkrát mne vzal na svých sférických 
křídlech do výšin, kam by verš můj sám nikdy nedoletěl.“ Rusalka tak 
zůstala jediným plodem spolupráce dvou svrchovaných umělců, které 
od sebe dělil téměř třicetiletý věkový rozdíl, ale jejichž umělecké i lidské 
souznění bylo zcela výjimečné. Dokládá to mimo jiné i Kvapilova gratulace 
k Dvořákovým šedesátinám, v níž kromě dalšího uvádí:

„Děkuji Vám i za to, že jste naše pracovní styky prohřál svou milou 
bodrostí, svou laskavostí, svou srdečností. V blízkosti velikých lidí bývá nám 
smrtelníkům nevolno, ale Vaše blízkost hřeje upřímností dobrého, vlídného 
člověka, a tím nerušeněji mohla mne vždy blažit blízkost Vašeho génia.“

DALŠÍ OSUDY RUSALKY

Rusalka se vzápětí po premiéře stala repertoárovým hitem 
Národního divadla: jen během prvních dvou dekád své existence zde byla 
uvedena více než stosedmdesátkrát a celkový počet představení na této 
scéně k dnešnímu dni přesahuje číslo 1 900. Mimo Prahu se Rusalka již 
roku 1904 hrála i v Brně a v Plzni, roku 1928 se přidal Jablonec nad Nisou, 



o rok později Liberec a dva roky nato rovněž Teplice. Roku 1938 operu 
uvedlo německé Městské divadlo v Ústí nad Labem. V Ostravě se Rusalka 
na repertoár překvapivě dostala až po druhé světové válce, roku 1946, 
stejně jako v Olomouci, o dva roky později pak zazněla poprvé v Opavě. 
V následujících letech byla zařazena na repertoár také v divadlech, v nichž 
se již dnes operní tituly neuvádějí: v Horáckém divadle v Jihlavě (1951), 
Městském divadle v Kladně (1951) či v pražském Divadle na Vinohradech 
(1954). Celkově bylo na území dnešní České republiky dosud realizováno 
113 inscenací. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že Rusalka je Dvořákovou nejen 
nejhranější, ale také nejnahrávanější operou. Nejstarší zvukový snímek 
(v německém překladu) pořídil dirigent Joseph Keilberth roku 1948, první 
česká nahrávka vznikla o čtyři roky později pod taktovkou Jaroslava 
Krombholce. Více či méně kompletních nahrávek dnes existují již téměř 
dvě desítky a nechybí mezi nimi i taková kuriozita, jako je verze z roku 
1953, nazpívaná v esperantu. Pro zajímavost: Rusalka se v tomto jazyku 
jmenuje Najado. Postupně také vznikla čtyři televizní či filmová zpracování, 
z nichž nejznámější je film z roku 1977 s výrazným osobním (a osobitým) 
vkladem režiséra Petra Weigla.

První představitelé Rusalky a Prince: Růžena Maturová a Bohumil Pták (1901).



SVĚTOVÁ OPERA

První zahraniční inscenace Rusalky se roku 1908 objevila 
ve Slovinském zemské divadle v Ljubljani, o čtyři roky později následoval 
chorvatský Záhřeb. Roku 1928 byla Rusalka poprvé inscenována v Polsku 
(Katowice), na Ukrajině (Lvov) a v Srbsku (Bělehrad). Na první uvedení 
ve Vídni, o které Dvořák ještě za svého života neúspěšně usiloval, si 
musela opera počkat do roku 1910 – nejednalo se však o tamní inscenaci, 
ale o hostování brněnské opery. První regulérní vídeňská produkce 
se v rakouské metropoli objevila teprve roku 1964 ve Volksoper. 
Ve Spojených státech amerických byla Rusalka poprvé uvedena roku 1935 
ve městě Cicero-Berwyn (Illinois), o deset let později následoval Detroit 
(Michigan) a za dalších pět let New York. Zatímco v první polovině  
20. století se Rusalka na zahraničních scénách objevovala spíše ojediněle, 
přibližně od roku 1950 začíná strmý nárůst její popularity napříč zeměmi 
a kontinenty: 1954 Lipsko, 1958 Benátky, 1959 Londýn, 1963 Amsterdam 
a Los Angeles, 1964 Edinburgh, 1969 Chicago, 1972 Washington,  
1975 Basilej a mnoho dalších. Od počátku 70. let pak Rusalka zažívá 
obrovský boom na německých scénách, který trvá dodnes. Jmenujme 
alespoň Mnichov (1970, 1981, 2010), Bonn (1975, 2011), Drážďany (1948, 
1954, 2010, 2022), Frankfurt (1989, 2013, 2018), Berlín (1997, 2011), 
Norimberk (1975, 2013), Hannover (1976, 2015), Karlsruhe (1978, 2007)  
či Stuttgart (1929, 1980, 2015, 2022). Rusalka se postupně stala globálním 
fenoménem a pronikla snad do všech koutů světa. K těm „nejodlehlejším“ 
patří Japonsko (poprvé 1959), australské Sydney (1994), Kapské Město 
v Jihoafrické republice (2006), kanadské Toronto (2009), ománská 
metropole Maskat (2014), čínský Peking (2016), jihokorejský Soul (2016), 
argentinské Buenos Aires (2017) či Mexico City (2018). Co by na to asi řekl 
Dvořák? Zřejmě by byl potěšen, že se mu vytouženou „světovou operu“ 
nakonec přece jen podařilo vytvořit.



SYNOPSE

I. 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 tělo za velkou 
odměnu: Rusalka musí obětovat svůj hlas a průsvitný vodní šat. 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 svojí krásou jeho srdce. Princ si ji odvede na zámek.



II. 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 usídlil v zámeckém 
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 výsměšně odmítá.

III. 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 do lidského světa. Princ se jako v mátohách vrací do lesa na 
místo, kde se kdysi poprvé setkal s Rusalkou. Znovu po ní touží, prosí ji 
za odpuštění a přivolává k sobě z jejích polibků smrt. Opera končí velkým 
zpěvem Rusalčina odpuštění.
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INTERPRETI

Č
eská filharmonie je nejvýznamnějším českým 
orchestrem a dlouhodobě patří k nejuznávanějším 
reprezentantům české kultury na mezinárodní scéně. 
Počátek její bohaté historie je spojen se jménem 
Antonína Dvořáka, který 4. ledna 1896 dirigoval 
koncert zahajující činnost tělesa. Jakkoli interpretační 
záběr orchestru zahrnuje širokou škálu základního 

světového repertoáru, nejčastěji je vyhledáván pro výsostnou interpretaci 
děl českých klasiků, jejíž tradici budovaly špičkové dirigentské osobnosti 
(mj. Talich, Kubelík, Ančerl, Neumann, Bělohlávek). Roku 2008 prestižní 
časopis Gramophone zařadil těleso mezi dvacet nejlepších orchestrů 
světa. K nejvýznamnějším počinům orchestru z poslední doby patří 
realizace kompletu nahrávek Čajkovského orchestrálních skladeb se 
Semyonem Bychkovem pro vydavatelství Decca. Česká filharmonie 
je od počátku existence festivalu Dvořákova Praha jeho rezidenčním 
orchestrem a od roku 2018 rovněž držitelkou ceny Antonína Dvořáka 
za propagaci české klasické hudby doma i v zahraničí.

Semyon Bychkov patří k nejžádanějším dirigentům současnosti. 
Je vyhledáván pro jasný interpretační názor na prováděné dílo a důraz 
na krásu zvuku. Narodil se roku 1952 v tehdejším Leningradu, kde také 
vystudoval konzervatoř. Po emigraci ze Sovětského svazu do Spojených 
států v 70. letech si brzy získal vynikající mezinárodní renomé. Dlouhodobě 
spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry, jako jsou Vídeňská, 
Berlínská a Mnichovská filharmonie, Orchestr lipského Gewandhausu, 
Londýnský symfonický orchestr, Newyorská filharmonie aj. Intenzivně se 
věnuje také operní hudbě – diriguje mj. v Metropolitní opeře v New Yorku,  
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ve Vídeňské státní opeře, v madridském Teatro Real, milánské  
La Scale a v Národní pařížské opeře, v nichž nastudoval množství titulů 
od Mozartova Dona Giovanniho až po Straussovu Elektru. Bohatá je také 
jeho diskografie. Vysoce ceněné jsou zejména jeho vynikající nahrávky 
Verdiho Requiem a Wagnerova Lohengrina nebo komplet Brahmsových 
symfonií. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem České filharmonie.

Pražský filharmonický sbor se řadí k nejvýznamnějším evropským 
sborovým tělesům. Záběr působení původně rozhlasového sboru, 
založeného roku 1934 legendárním Janem Kühnem, se brzy rozšířil 
také na pravidelnou koncertní a nahrávací činnost, jejíž mimořádné 
kvality a široký rozsah si získaly všeobecný respekt. Mezinárodní 
prestiž tělesa dokládá jeho spolupráce s řadou špičkových světových 
dirigentů (Riccardo Muti, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Zubin 
Mehta, Manfred Honeck, Daniel Barenboim, Fabio Luisi, Sir Simon Rattle) 
a orchestrů (Berlínští filharmonikové, Royal Concertgebouw Orchestra, 
Izraelská filharmonie, Staatskapelle Dresden, Vídeňští symfonikové). 
Sbor je pravidelným hostem prestižních světových hudebních festivalů 
a spolupodílí se i na operních produkcích (milánská La Scala, Bregenzer 
Festspiele). Těleso rovněž podporuje mladé talenty: od roku 2012 
pravidelně pořádá tzv. Akademii sborového zpěvu, dvouleté studium 
určené studentům středních a vysokých škol.

Lukáš Vasilek vystudoval dirigování na AMU v Praze a Hudební 
vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Od roku 1998 působil jako 
sbormistr Foersterova komorního pěveckého sdružení, s nímž získal řadu 
ocenění na prestižních mezinárodních soutěžích. V letech 2005–2007 byl 
druhým sbormistrem operního sboru pražského Národního divadla, kde 
nastudoval několik operních titulů. Od roku 2007 je hlavním sbormistrem 
Pražského filharmonického sboru. Jeho vysoce oceňovaná práce s tímto 
tělesem zahrnuje nastudování a dirigování širokého repertoáru různých 
slohových období stejně jako realizaci řady nahrávek, např. mimořádně 
úspěšného CD s kantátami Bohuslava Martinů. Vasilek rovněž působí 
jako orchestrální dirigent a je zakladatelem komorního sboru Martinů 
Voices, se kterým se věnuje převážně interpretaci hudby 20. a 21. století. 
Zabývá se také popularizací sborového zpěvu, mj. v letech 2012 a 2016 
pro Český rozhlas vytvořil a moderoval dva seriály o sborovém umění.

Litevská sopranistka Asmik Grigorian se narodila ve Vilniusu 
a vystudovala Litevskou hudební a divadelní akademii. V rámci International 
Opera Awards získala roku 2016 cenu Mladá pěvkyně a o tři roky později 
ocenění Pěvkyně roku. Mezinárodní kariéru zahájila triumfálním úspěchem 
v inscenaci Pucciniho Madam Butterfly ve Švédské královské opeře. 



Od té doby je vyhledávanou koncertní i operní interpretkou. Vystupuje 
mj. v amsterdamském Concertgebouw, na Salcburském festivalu, 
v milánské La Scale či ve Frankfurtské opeře. Na svém kontě má role 
jako Senta (Bludný Holanďan), Alžběta (Don Carlos), Jenůfa či Manon 
Lescaut. V sezoně 2020/21 ztvárnila titulní roli v inscenaci Rusalky režiséra 
Christofa Loye s dirigentem Ivorem Boltonem v madridském Teatro Real. 
Spolupracuje s mnoha předními světovými dirigenty, jako jsou Franz 
Welser-Möst, Riccardo Muti či Kirill Petrenko. Letos společně s klavíristou 
Lukasem Geniušasem vydala u vydavatelství Alpha Classics své debutové 
album s písněmi Sergeje Rachmaninova.

Ukrajinský tenorista Dmytro Popov se do mezinárodního povědomí 
zapsal roku 2013, kdy v londýnské Covent Garden ztvárnil úlohu Rudolfa 
v Bohémě. Od té doby vystupoval v řadě rolí v renomovaných operních 
domech celého světa. Mezi ty nejvýznamnější patří Rudolf v Metropolitní 
opeře a Bavorské státní opeře, Alfredo (La traviata) ve Vídeňské státní 
opeře a Mariinském divadle, Pinkerton (Madam Butterfly) či Cavaradossi 
(Tosca) a Rodolfo (Luisa Millerová) v Deutsche Oper Berlin. Etabloval 
se i na koncertním pódiu – vystoupil např. ve Verdiho Requiem na BBC 
Proms, ve Dvořákově Stabat mater s Bostonským symfonickým 
orchestrem a v provedení Zvonů Sergeje Rachmaninova. Podílel se rovněž 
na koncertním provedení Glinkovy opery Život za cara na Festivalu Radio 
France či Bizetovy Carmen v rámci festivalu ve Verbieru. Spolupracuje 
s významnými dirigenty, jako jsou Antonio Pappano, Sir Mark Elder,  
Sir Simon Rattle ad. Jeho vysoce ceněné nahrávky zahrnují mj. sólový 
recitál Hymns of Love či nahrávku Čajkovského Jolanty.

Basista Jan Martiník je laureátem řady mezinárodních soutěží 
včetně soutěže Operalia Plácida Dominga a BBC Cardiff Singer of the 
World. Je stálým hostem Národního divadla v Praze. V letech 2008–2011 
byl členem souboru Komické opery v Berlíně, od roku 2012 je členem 
souboru Státní opery Unter den Linden, kde ztvárnil mimo jiné role 
Collina (La bohème), Sarastra (Kouzelná flétna), Eremita (Čarostřelec) 
nebo Otce Trulova (Život prostopášníka). Koncertně vystupuje 
např. s Českou filharmonií, Londýnským symfonickým orchestrem, 
Orchestrem lipského Gewandhausu, Pittsburským symfonickým 
orchestrem, Staatskapelle Dresden nebo Symfonickým orchestrem 
BBC a věhlasnými dirigenty Barenboimem, Gardinerem, Honeckem 
či Rattlem. Na jaře roku 2023 debutuje s Berlínskými filharmoniky. 
V repertoáru má Matoušovy pašije J. S. Bacha, Mozartovo, Dvořákovo 
i Verdiho Requiem, Beethovenovu 9. symfonii či Haydnovo Stvoření. Je 
též znám svou ryzí interpretací Schubertovy Zimní cesty a Dvořákových 
Biblických písní.



©
 P

et
ra

 H
aj

sk
á

Jan Martiník



Mezzosopranistka Jamie Barton je sólistkou Metropolitní opery, 
kde mezi její významné role patří Gluckův Orfeus, Donizettiho Alžběta 
(Marie Stuartovna) a Belliniho Adalgisa (Norma). V posledních sezonách 
přenesla řadu svých klíčových rolí na nejprestižnější evropské scény. 
Patří k nim mj. Azucena (Trubadúr), s níž debutovala v Bavorské státní  
opeře, Eboli (Don Carlos) v berlínské Deutsche Oper a Leonora (Favoritka)  
v madridském Teatro Real. K jejím nejnovějším úspěchům patří strhující 
ztvárnění role Brangäne (Tristan a Isolda) na Festivalu v Aix en Provence. 
Na koncertních pódiích již Jamie Barton spolupracovala s řadou 
významných dirigentů včetně Marin Alsop, Andrewa Davise či Antonia 
Pappana. Je rovněž proslulá svými sólovými recitály: vystoupila mj. 
v newyorské Carnegie Hall, na festivalu v Tanglewoodu, v newyorské 
Zankel Hall či v Kennedyho centru ve Washingtonu. V loňské sezoně 
debutovala v londýnské Wigmore Hall s novým programem zaměřeným 
na díla skladatelek a na zobrazení žen v hudbě.

Jana Kurucová studovala zpěv v Banské Bystrici, Bratislavě 
a Štýrském Hradci. Jejími prvními kroky na operní scéně byly 
mozartovské role: Druhá dáma v Kouzelné flétně a Ramiro v Zahradnici 
z lásky. V sezoně 2005/2006 byla členkou Bavorské státní opery, 
v letech 2006–2009 divadla v Heidelbergu. Od září 2009 je sólistkou 
Deutsche Oper Berlin, kde vystupuje v mnoha rolích, mj. jako Rosina, 
Fenena, Mercedes, Flora, Zerlina nebo Mélisanda. Od sezony 2019/2020 
je stálou členkou Hamburské státní opery, kde se představila jako 
Cherubín ve Figarově svatbě, jako Brigitta v Mrtvém městě a jako 
Jeníček v Jeníčkovi a Mařence. Hostuje rovněž v Semperově opeře 
v Drážďanech. V Praze ji měli diváci možnost vidět v Národním divadle 
jako Idamanta v Mozartově Idomeneovi, ve Státní opeře jako Carmen či 
na festivalu Dvořákova Praha, kde účinkovala ve Stabat mater Antonína 
Dvořáka. Spolupracuje s významnými dirigenty (mj. Zubin Mehta, Fabio 
Luisi, Kent Nagano) a sólisty (Edita Gruberová, Pavol Breslik, Josepha 
Calleja, Diana Damrau aj.).

Markéta Klaudová je držitelkou dvou zvláštních cen z Mezinárodní 
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a laureátkou 
prestižní pěvecké soutěže Cesti competition v Innsbrucku. Pravidelně 
hostuje ve většině českých divadel: v pražském Národním divadle 
(Pamina, Servilie, Barena), Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni (Ilia, 
Ottavia), Národním divadle moravskoslezském v Ostravě (Servilia,  
1. žínka), Slezském divadle Opava (Hraběnka Almaviva) a každoročně se 
účastní řady festivalů (Smetanova Litomyšl, Hudba Znojmo, Janáčkův máj, 
Zlatá pecka, Concertus Moraviae ad.). V letošní sezoně se nově představí 
jako Mařenka v inscenaci Prodané nevěsty na prknech pražského 



Národního divadla, jako Donna Elvíra v inscenaci Dona Giovanniho 
Slezského divadla Opava a také v letní staggioně scénického provedení 
Händelova Mesiáše na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Již šestým 
rokem je stálou členkou souboru Czech Ensemble Baroque pod vedením 
Romana Válka, který se zabývá autentickou interpretací staré hudby.

Mezzosopranistka Markéta Cukrová je vyhledávanou interpretkou 
hudby od středověku po 20. století. Spolupracuje s renomovanými 
soubory a orchestry La Risonanza, Mala Punica, Les Muffatti, Collegium 
Marianum, Collegium Vocale Gent, Collegium 1704, Orkiestra Historyczna, 
Česká filharmonie, FOK aj. Hostuje na scénách Národních divadel 
v Košicích (Handelova Alcina), Brně (Martinů Hry o Marii, Rossiniho Hrabě 
Ory, Offenbachovy Hoffmannovy povídky), Praze (Monteverdiho Orfeo, 
Händelův Rinaldo, Martinů Julietta) a Ostravě (Brittenovo Zneuctění 
Lukrécie, Gluckova Ifigenie v Aulidě). Byla nominována do úzkého výběru 
na Cenu Thálie za roli Poutníka v inscenaci opery Láska na dálku či 
cenu Classic Prague Awards za koncertní výkon. Podílela se na více než 
dvaceti nahrávkách včetně snímku Stabat Mater J. J. Ryby s orchestrem 
L’armonia terrena, který obdržel ocenění Diapason d‘or 2017. Věnuje 
se rovněž pedagogické činnosti ve formě kurzů a lekcí zaměřených 
na techniku zpěvu a interpretaci vokální hudby.

Monika Jägerová je vítězkou Mezinárodní pěvecké soutěže  
Pražský pěvec 2016 a držitelkou řady dalších ocenění. Ve Slezském 
divadle Opava se představila jako Mrs. Quickly (Falstaff), Kohout 
(Příhody lišky Bystroušky) a Háta (Prodaná nevěsta). V Národním divadle 
moravskoslezském v Ostravě ztvárnila role Kněžny (Sestra Angelika), 
Zity (Gianni Schicchi) a Staré Slovenky (L. Janáček: Osud). V Teatro 
Verdi v Terstu se v roli Mrs. Baggot podílela na provedení Brittenova 
Kominíčka, v Národní opeře v Bergenu vystoupila jako 3. žínka v Rusalce. 
Ve spolupráci se soubory jako Collegium 1704, Czech Ensemble Baroque 
či Ensemble Damian se intenzivně věnuje interpretaci staré hudby. 
Pravidelně vystupuje v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově, 
kde mj. ztvárnila hlavní roli Timanta (J. A. Hasse: Demofoonte), za kterou 
byla šířeji nominována na cenu Thálie 2019. Hostovala rovněž na festivalu 
Oude Muziek v Utrechtu s Ensemblem Tourbillon. V sezóně 2021/2022 se 
představila jako Bradamante v Händelově Alcině (ND Brno).

Štěpánka Pučálková vystudovala salcburské Mozarteum a od sezony 
2018/19 je sólistkou a členkou ansámblu Semperovy opery v Drážďanech. 
Ztvárnila zde řadu stěžejních mezzosopránových rolí včetně Pážete 
Urbaina v Hugenotech, Sesta v Juliu Caesarovi, Cherubina ve Figarově 
svatbě, Rosiny v Lazebníku sevillském, Olgy v Evženu Oněginovi či Adalgisy 



v Normě. Účinkuje na významných festivalech včetně Mozartwoche 
Salzburg, Salzburger Festspiele aj. Na 50. jubilejním Velikonočním 
festivalu v Salzburgu vystoupila v roli Siegrune ve Wagnerově Valkýře pod 
taktovkou Christiana Thielemanna. V roce 2018 debutovala v pražském 
Národním divadle v roli Charlotte v Massenetově Wertherovi, za níž získala 
Cenu ředitele ND pro umělce do 35 let a nominaci na Cenu Thálie. Roku 
2020 debutovala ve vídeňské Volksoper v roli Carmen. Na Mezinárodním 
hudebním festivalu Český Krumlov 2021 se představila jako host Plácida 
Dominga, pod jehož taktovkou vystoupila již roku 2019 ve Stavovském 
divadle v rámci koncertu „Mozartovy narozeniny“.

Basbarytonista Boris Prýgl absolvoval Vysokou školu múzických 
umění v Bratislavě ve třídě Petera Mikuláše. První jevištní zkušenosti 
získal ve Slovenském národním divadle, a to jako Leporello (Don Giovanni), 
Don Basilio (Lazebník sevillský), Don Fernando (Fidelio), Pietro (Simon 
Boccanegra), Brander (Faustovo prokletí) a v titulní roli v Paisiellově opeře 
Král Teodor v Benátkách. Na svém kontě má řadu vítězství v pěveckých 
soutěžích včetně titulu absolutního vítěze Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka v Karlových Varech 2015. Roku 2017 se stal finalistou 
prestižních mezinárodních pěveckých soutěží Belvedere a Operalia 
Plácida Dominga. Od sezony 2019/20 je sólistou Bavorské státní opery 
v Mnichově, kde jeho repertoár zahrnuje role Moralese (Carmen), Pinga 
(Turandot), Knížete Ottokara (Čarostřelec), Lovce (Rusalka) ad. V květnu 
2017 vystoupil na recitálu na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské 
jaro a ztvárnil roli Vychovatele v inscenaci Rossiniho opery Hrabě Ory 
v Národním divadle Brno.

Jiří Brückler vystudoval Pražskou konzervatoř a HAMU, je vítězem 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech 
v kategorii Junior a držitelem Ceny ředitele Národního divadla pro umělce 
do 35 let. Jako sólista Opery Národního divadla ztvárnil mj. roli Rodriga 
ve Verdiho Donu Carlosovi, Figara v Rossiniho Lazebníku sevillském, 
Marcella v Pucciniho Bohémě, Adolfa ve Dvořákově Jakobínovi, Haraštu 
v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky či mozartovské role: Dona 
Giovanniho, Hraběte Almavivu a Papagena. Za roli Rodriga byl nominován 
na Cenu Thálie za rok 2013. Je pravidelným hostem Divadla J. K. Tyla 
v Plzni, Národního divadla Brno a dalších český scén. V létě 2011 a 2012 
ztvárnil roli Silvia v Leoncavallových Komediantech pro MHF Český 
Krumlov po boku Josého Cury v roli Cania. Za tutéž roli v inscenaci 
divadla F. X. Šaldy v Liberci byl zařazen do širší nominace na Cenu Thálie 
za rok 2009. V sezoně 2022/2023 ho mj. čeká titulní role v opeře Švanda 
dudák v Národním divadle v Praze.
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This year’s Dvořák Prague International Music Festival again 
promises to be an exceptional musical experience. It is one of this 
country’s most attended musical events of its kind, presenting stellar 
ensembles and artists who are important figures at the pinnacle of 
the music scene in this country and abroad, and who promise both 
interpretations of the highest quality and special experiences.

I hope your time spent listening to classical music will bring you 
inspiration whether you are at the concert venues or watching Czech 
Television broadcasts.

 

 Petr Dvořák
 Director General of Czech Television



Czech Philharmonic

Opera in Concert

This year, Dvořák’s most famous opera has been chosen, and the 
moment will be made special by a unique constellation of artists. The 
Czech Philharmonic and its chief conductor Semyon Bychkov will 
create a wonderful musical environment for the Lithuanian soprano 
Asmik Grigorian, probably the most acclaimed performer of the role of 
Rusalka on stages around the world. Her Prince will be the Ukrainian 
tenor Dmytro Popov. The Czech bass Jan Martiník will sing the role 
of the Water Goblin, and in the role of the Witch is the American 
mezzo-soprano Jamie Barton, who has also excelled in the role at the 
Metropolitan Opera. The Slovak mezzo-soprano Jana Kurucová will 
appear in the role of the Foreign Princess.

The Czech public welcomed the work immediately at its premiere in 1901, 
but strangely it took a long time for the opera to catch on abroad. Today 
it is probably the most performed Czech opera, especially now that its 
psychological depths have risen to the surface through the fairytale 
subject matter. The constant tension between the world of spirits and 
people and between desires and reality is reflected in Dvořák’s lyrical 
musical setting of Kvapil’s text, in which, besides poetry and sorrow, 
there is no lack of passion and eroticism. Thanks to this, Rusalka speaks 
so eloquently even in a concert performance that it does quite well 
without being staged, especially when one can expect a performance of 
top quality with a wonderful international cast.

19/9  
Monday

21/9  
Wednesday

23/9 
Friday

Antonín Dvořák: 
Rusalka, op. 114, B. 203
Czech Philharmonic, Semyon Bychkov,
Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek,
Asmik Grigorian, Dmytro Popov, Jan Martiník, 
Jamie Barton, Jana Kurucová, Markéta Klaudová, 
Markéta Cukrová, Monika Jägerová, 
Štěpánka Pučálková, Boris Prýgl, Jiří Brückler



ABOUT THE PROGRAMME

PROLOGUE

“Rusalka is a series of musical ideas without a dramatic context. 
[...] Of the roles, only the Water Goblin is given characterisation, and 
very primitive at that; the rest of the characters are nebulous, musically 
one-dimensional, and undramatic. [...] Rusalka is a fairy tale, but Dvořák’s 
music does not suit a fairy tale. The tearful woodwind motif has such 
an air of sentimentality with so little humour or life mixed in that it gives 
an impression of a kind of sob story. [...] Rusalka is a work that is badly 
flawed in its overall conception. That will probably be history’s judgement 
of it. A sad showing for Dvořák.” 

These comments—and many more like them—were probably 
a surprise to the many readers who bought the latest issue of the music 
journal Rozhledy on 25 May 1901, and all the more so if less than two 
months beforehand they had attended the premiere of Dvořák’s new opera 
at the National Theatre—the public had received the opera enthusiastically. 
The author of the lengthy, devastating review of Rusalka was a young man, 
23 years of age, named Zdeněk Nejedlý, who many years later became an 
important Communist Party representative in Czechoslovakia and the chief 
ideologue of the socialist state’s culture policy. The article was Nejedlý’s 
first significant attempt at silencing Dvořák’s brilliant music. Despite 
considerable efforts (his motives still remain the subject of speculation), 
he did not succeed, and Dvořák’s artistic legacy became a phenomenon 
extending through generations and nationalities. This is clearly also the 
case with Rusalka, which remains in the new millennium the world’s most 
frequently performed Czech opera on the stages of five continents.

DVOŘÁK AS AN OPERA COMPOSER

During his lifetime, the overall view of the works of Antonín Dvořák 
(1841–1904) was influenced by the generally accepted opinion that his 
main strength was instrumental music, whether symphonic or chamber 
works. By comparison, his vocal compositions were seen as secondary, 



and doubts began to emerge over time about Dvořák’s ability to create 
appropriate musical settings for literary subjects. Surprisingly, one can 
still encounter such claims, but they are entirely untrue, of course. In 
reality, vocal music accounts for fully one-half of Dvořák’s legacy, and one 
can find countless examples of perfection and originality in the unity of 
music and text. In addition to approximately one hundred songs, several 
series of duets and choruses, and several lengthy oratorios and cantatas, 
Dvořák composed a total of eleven operas over a period of 33 years, and 
those works document the composer’s consistent, life-long interest in 
the genre. Although Dvořák’s instrumental music was highly esteemed 
abroad from the early 1880s, he was far less successful in opera. Given the 
societal and political situation, promoting Czech opera in places like Vienna 
and Dresden was difficult to say the least. There is also the “aggravating 
circumstance” that Dvořák’s operas often draw their subject matter 
directly from the milieu of the Czech countryside or small towns (King 
and Collier, The Stubborn Lovers, The Cunning Peasant, The Jacobin) or 
from the history of Slavic nations (Vanda, Dimitri). This conflict was also 
the reason for Dvořák’s lifelong desire to create an “international opera” 
that would bring him success on foreign stages. However, only one of 
his operas, The Cunning Peasant, was performed outside of the Czech 
lands during his lifetime. At its premiere at the Vienna Court Opera, it met 
with nationalistically motivated attacks, and it was withdrawn from the 
repertoire after just two performances.

THE LIBRETTO

The young poet Jaroslav Kvapil spent the summer of 1899 on the 
Danish island of Bornholm in the Baltic Sea. His visit there brought 
back memories of Andersen’s fairy tales, which he had loved as a child, 
and in his thoughts the stories merged with the fairy tales of Božena 
Němcová and Karel Jaromír Erben, in which he was interested then. At 
about the same time, composer Alois Jiránek, who was then working in 
the Ukrainian city of Kharkiv, approached Kvapil with a request for an 
opera libretto. While still in Denmark, Kvapil, whose thoughts were then 
entirely immersed in the atmosphere of fairy tales, sketched out the 
basic outlines of the story of a water sprite who fell in love with a human, 
and upon his return to Prague, he wrote out the entire text. According to 
Kvapil himself, besides Andersen’s fairy tale The Little Mermaid, he also 
took inspiration from the tale Undine by the German Romantic author 
Friedrich de la Motte Fouqué and from Gerhart Hauptmann’s drama  
The Sunken Bell, which were very popular at the time. Above all, he is 
said to have been trying to approach the spirit of Erben’s ballads, which 



he regarded as an unsurpassable model. One should also not overlook 
the aspects of the text that place Rusalka within the context of a fin de 
siècle symbolist drama, a background from which Kvapil draws more 
than from the traditions of Romanticism. In the libretto, the ubiquitous 
themes of feeling uprooted and adrift and of existential uncertainty 
are a clear reference to Oscar Wilde’s writings, as seen most clearly 
in the fairy tale The Fisherman and His Soul. Already while at work on 
the libretto, Kvapil realised that he thought too highly of his text to put 
it at the disposal of Jiránek, whose ability as a composer he doubted. 
Recalling that his friend Oskar Nedbal had once asked him for an opera 
libretto, it was to him that he first gave Act I of the libretto of Rusalka 
to peruse. Nedbal, however, was busy with other work, so Kvapil later 
presented the libretto, by then completely finished, to three more 
composers with whom he had friendly relationships: Josef Bohuslav 
Foerster, Karel Kovařovic, and Josef Suk. Not one of them took on 
the challenge, but some noteworthy letters written by Foerster have 
been preserved, in which the composer showed true clairvoyance in 
predicting the libretto’s future fate:

“All I can tell you now is that I have never before read such a musical 
libretto. What you have written is a serious work, and it captivated me 
with the very first scene. And such poetry. Your verses do their own 
singing, and the sweetest of melodies resound from them. [...] I think 
Dvořák could do real wonders with your libretto. A few days ago I heard 
his symphonic poem The Wood Dove, which is filled with rare poetic 
beauty and with a tone that matches that of your poetry.”

GOOD FORTUNE STRIKES

Throughout nearly his entire musical career, Dvořák’s activity as 
a composer was characterised by extraordinary diversity, but from 1898 
onwards, the celebrated symphonist and composer of chamber music 
did not write a single symphony or string quartet, instead turning his 
attention exclusively to writing operas. During this final phase of his life, he 
arrived at the decision “…to devote myself to writing operas with all of my 
power, as long as the Lord God grants me good health”, because “…opera 
is the most suitable genre for the nation” and is a truly “…democratic art”. 
After the successful premiere of The Devil and Kate (23 November 1899), 
he wrote to his friend Alois Göbl that if he had a suitable text available, 
he would start working on a new opera that very day, but his creative 



inspiration was hindered both by a lack of high-quality libretto literature 
and, seemingly, by his usual indecisiveness. We know that at the time he 
was considering several potential subjects for musical settings, including 
the Czech legend of the Maidens’ War, but nothing came of it. Sometime 
around Christmas of 1899, the executive director of the National Theatre, 
František Adolf Šubert, decided to assist the composer in his search for 
a libretto by publishing a report in the theatre’s journal that Dvořák was 
looking for a suitable text for a new opera. Kvapil later recollected that 
as an obscure author at the beginning of his career, he would never have 
dared to take the libretto of Rusalka to the famous composer Dvořák 
on his own, but he reacted to the invitation, and he informed Šubert 
that he had “something of a libretto”. Šubert then arranged a meeting 
with Dvořák, so the text finally found its way to the best possible text 
destination—one can hardly imagine a stronger, more harmonious artistic 
tandem for the creation of this opera than the team of Kvapil and Dvořák, 
although they belonged to very different generations.

DVOŘÁK COMPOSES THE MUSIC

Dvořák composed Rusalka in about seven months, from April to 
October 1900. He started work on it in Prague, and during the summer 
he continued at his summer residence in Vysoká near Příbram, finishing 
the work in the autumn back at his Prague flat on Žitná Street. When he 
finished Act I in the middle of June, he wrote to his friend Alois Göbl, “I’m 
now working on a new opera. I’m already done with Act I, and I plan to 
have the orchestration finished this month as well. I’m full of enthusiasm 
and joy that my work is going so well.” How preoccupied he was with 
his creative work can be seen in part by the fact that when he needed 
to consult with Kvapil about certain details in the libretto, he did not 
hesitate to go see him, even at seven o’clock in the morning and have 
him awakened. The poet was not annoyed—to the contrary, he was glad 
the great master found his text so appealing. While Dvořák was staying 
in Vysoká, their consultation was carried out by correspondence. This 
made the composer a bit nervous because he had to wait for Kvapil’s 
reactions. For example, at the end of July when he was conceiving the 
scene at the ball in Act II, he wrote to Kvapil, “It’s a pity I’m not in Prague; 
it would be so good to consult with you immediately and to discuss this 
or that with you! So I beg you, answer my questions immediately by post 
and tell me whether you agree with this. I am working with great gusto 
and with joy, and I have all of Act II in my head, as far as its conception 
is concerned.” Thanks to the memoirs of the composer’s son Otakar, 
we know that while Dvořák was working on Rusalka, he was entirely 



immersed in his thoughts for days at a time, and it was only possible to 
converse with him when the family gathered for dinner. At one of those 
dinners, his family learned that he had just finished the opera in a scene 
very typical of Dvořák:

“I have yet another precious memory vividly in mind. Papa sat down 
to have dinner, and all of a sudden he says, quite tersely, ‘So now he is 
dead.’ We all asked who had died, and Papa answered briefly: ‘Well, she 
gave him a kiss, and the poor fellow had to die for that. That’s how it goes 
in fairy tales.’ That’s how we all knew that Papa had just finished Rusalka.”

A MASTERPIECE 

Rusalka is widely seen as Dvořák’s best opera, but it must be 
emphasised that this view, shared by experts and laypeople alike, is a bit 
narrow. By placing Rusalka is a broader context, we clearly see that it 
truly is one of Dvořák’s greatest works in any genre (while acknowledging 
how relative such judgments are), even aspiring to a position of absolute 
primacy. The brilliance of this opera contradicts the aforementioned view 
of Dvořák as a specialist in instrumental music who devoted himself to 
vocal works only marginally and rather unsuccessfully. Approaching  
60 years of age, Dvořák had reached the very zenith of his creative 
powers. As fortune would have it, his unfailing musical inventiveness, 
sovereign mastery of all compositional resources, and maturity of 
artistic vision were inspired by the power of Kvapil’s supremely poetic 
libretto, giving rise to a work with extraordinary qualities. Rusalka can be 
regarded as a kind of culmination of Dvořák’s compositional mastery with 
respect to both pure musicianship and psychology—the opera is one of 
the supreme examples of the composer’s art of catharsis familiar to us 
from earlier works (e.g. the Stabat Mater, the Cello Concerto in B minor, 
and The Wood Dove). In the context of operas from around the world at 
the turn of the century, Rusalka represents the exceptionally fortunate 
outcome of the collaboration of a mature composer drawing upon the 
deep tradition of the 19th century and of a young poet already more 
fluent in the intellectual atmosphere of a new age. Although each of the 
authors contributed much of the atmosphere of their respective worlds 
to their collaborative effort, the result is an extraordinarily homogenous 
music drama overflowing with a wealth of inventiveness and the power 
to communicate archetypal states of the human mind. Conductor Jiří 
Bělohlávek aptly described this aspect of the work:



“Personally, I would be quite pressed if I had to decide to choose 
just one of Dvořák’s last three symphonies. But I would call Rusalka the 
queen of Dvořák’s operas without the least bit of hesitation. Musically, 
I don’t think the work has even the slightest fault. It does not play at 
anything, nor is there any stylising; it is music from the heart. It touches 
upon all aspects of human nature—love, desire, passion, betrayal, 
revenge, death, forgiveness, and sacrifice—in such a thrilling, natural 
arch, it is nearly breathtaking.”

THE PREMIERE UNDER THREAT

The premiere of Rusalka at the National Theatre was planned for 
31 March 1901. The leading Czech opera conductor of the day, Karel 
Kovařovic, rehearsed the opera, and the best singers available to the top 
Czech theatre were cast in the leading roles: the outstanding soprano 
Růžena Maturová and one of the world’s greatest tenors at the time, 
Karel Burian. He was gifted with a beautiful voice and exceptional acting 
ability, but he was also notoriously unreliable, and that almost proved 
costly for the eagerly anticipated premiere of Rusalka. “[…] in a moment 
of good spirits in gay company, [Burian] forgot that he was required to 
keep a clear head for the important and demanding task in the role of the 
Prince which lay ahead of him that evening”, wrote Dvořák’s biographer 
Otakar Šourek later, euphemistically describing the tenor’s indisposition. 
Something had to be improvised quickly, and the only person who could 
save the premiere was tenor Bohumil Pták. He had also learned the role, 
but he had not been expected to sing until later performances, and on 
the day of the premiere he had been making recordings on phonographic 
cylinders from early in the morning. A delegation led by Dvořák himself 
went to Pták’s flat and asked him to save the premiere. Although the artist 
had not taken part in the last rehearsals and had only a vague idea of the 
stage director’s intentions, he knew the part of the Prince, and he agreed 
to take on the difficult task. He acquitted himself honourably, giving 
a performance that contributed substantially to the work’s success.

AFTER THE PREMIERE

The morning after the premiere, Dvořák hurried to the National 
Theatre in a state of excitement and anxiously sought Kvapil. As soon as 
he found him, his eagerness poured out. “Kvapil, my friend, get going on 



a new libretto with a big role for Maturová! Why, don’t you already have 
one? Don’t you have a new libretto for me?” Kvapil promised Dvořák he 
would soon write a new text for him, and he did in fact go to work on one, 
but he kept postponing its completion. By then, Kvapil’s duties as a stage 
director, a role that eventually brought him fame, were encroaching 
increasingly on his time for literary work. Dvořák died just three years 
after the premiere of Rusalka, and when Kvapil wrote his memoirs many 
years later, he commented, “My heart aches even after so many years that 
I failed to write a new text, or even two, for the great composer; decades 
later, I bless his memory for having at least once taken me under his 
wing to spheres at heights my verses alone would never have reached.” 
Rusalka thus remained the only fruit of collaboration between the two 
great artists who were nearly thirty years apart in age, but whose artistry 
and humanity resonated so exceptionally. This is documented by, among 
other things, Kvapil’s note of congratulations sent to Dvořák for his 60th 
birthday, which reads in part:

“I also thank you for having given warmth to our working relationship 
with your endearing cheerfulness, kindness, and cordiality. We mortals 
feel ill at ease in the presence of great men, but your presence gives 
the warmth of sincerity of a good, kind person, and thus I could enjoy 
undisturbed the blessing of your genius’s proximity.”

RUSALKA’S LATER FATE

After its premiere, Rusalka immediately became a hit in the 
repertoire of the National Theatre. During the first two decades of its 
existence, it was performed there more than 170 times, and as of today 
the number of its performances on that stage exceeds 1,900. Outside 
of Prague, by 1904 Rusalka had also been performed in Brno and Pilsen, 
joined in 1928 by Jablonec nad Nisou, Liberec one year later, and Teplice 
two years after that. In 1938, the opera was performed at the German-
language Municipal Theatre in Ústí nad Labem. Surprisingly, Rusalka 
did not appear in the repertoire in Ostrava until after the Second World 
War in 1946, as was the case in Olomouc. It was first heard in Opava two 
years later. Over the following years, it also appeared in the repertoire of 
theatres that no longer produce operas: the Horácko Theatre in Jihlava 
(1951), the Kladno Municipal Theatre (1951), and Prague’s Vinohrady 
Theatre (1954). In all, 113 productions have been performed within the 
borders of what is now the Czech Republic to date. It should surprise 



no one that Rusalka is not only Dvořák’s most performed opera, but 
also his most frequently recorded. Joseph Keilberth conducted the 
oldest audio recording (in a German translation) in 1948, and the first 
Czech recording was made four years later under the baton of Jaroslav 
Krombholc. There are now nearly 20 more-or-less complete recordings, 
including such curiosities as a 1953 version sung in Esperanto with the 
title Najado. There have also been four television or film versions, the 
best known being the 1977 film to which stage director Petr Weigl made 
a significant personal (and original) contribution. 

AN OPERA OF WORLDWIDE IMPORTANCE

The first foreign production of Rusalka appeared in 1908 at the 
Slovenian Provincial Theatre in Ljubljana, and a production in Zagreb 
came four years later. In 1928, Rusalka was staged for the first time in 
Poland (Katowice), Ukraine (Lvov), and Serbia (Belgrade). For its first 
performance in Vienna, something that Dvořák had tried unsuccessfully 
to arrange during his lifetime, the opera had to wait until 1910, and 
that was not a local production, but a guest appearance by the opera 
company from Brno. The opera was not produced on stage in Austria’s 
capital until 1964 at Vienna’s Volksoper. Rusalka was first performed in 
the USA in 1935 in the Chicago suburb of Cicero-Berwyn (Illinois), ten 
years later in Detroit (Michigan), and after five more years in New York. 
While Rusalka appeared on foreign stages only occasionally in the first 
half of the 20th century, its popularity around the world has been growing 
quickly since about 1950 with productions in 1954 in Leipzig, in 1958 in 
Venice, in 1959 in London, in 1963 in Amsterdam and Los Angeles, in 1964 
in Edinburgh, in 1969 in Chicago, in 1972 in Washington, D.C., and in 1975 
in Basel, and many other places. Since the early 1970s, there has been 
a huge upswing of Rusalka performances on German stages, and that 
continues to this day with productions in Munich (1970, 1981, 2010), Bonn 
(1975, 2011), Dresden (1948, 1954, 2010, 2022), Frankfurt (1989, 2013, 
2018), Berlin (1997, 2011), Nuremberg (1975, 2013), Hanover (1976, 2015), 
Karlsruhe (1978, 2007), and Stuttgart (1929, 1980, 2015, 2022), to mention 
just a few. Rusalka has gradually become a global phenomenon, reaching 
the four corners of the world. Some of the most “remote” productions 
have been in Japan (for the first time in 1959), Sydney, Australia (1994), 
Cape Town, South Africa (2006), Toronto, Canada (2009), Muskat, Oman 
(2014), Beijing, China (2016), Seoul, South Korea (2016), Buenos Aires, 
Argentina (2017), and Mexico City (2018). What would Dvořák probably 
say? Obviously, he would be pleased that he had succeeded after all at 
creating the “world-class opera” that he so desired to compose.



SYNOPSIS

ACT I

Wood nymphs are dancing by the lake in the moonlight and teasing 
the old Water Goblin. The only one not to join in the fun is Rusalka. She 
longs to become human and have a human soul so that she can awaken 
feelings of love in an unknown man who comes to swim in the lake while 
out hunting. Rusalka ignores the Water Goblin’s words of caution and 
seeks out the Witch. The latter casts a spell to give Rusalka a human 
soul and a human form, but at great cost: Rusalka has to sacrifice her 
translucent watery robes and her voice. And there is another condition: 
if mute Rusalka cannot keep the love of a human, she will be damned 
and will have to return to the depths of the lake, and her beloved will 
become a victim of her curse. Rusalka is not discouraged, and when she 
meets the Prince, he is enchanted by her beauty and falls in love with 
her. The Prince takes her to his castle.



ACT II

A wedding feast is being prepared at the castle, but it seems that 
Rusalka is not welcomed by everyone: the Turnspit and the Gamekeeper 
sense that she is not an ordinary human being like them. A beautiful 
Foreign Princess has also been invited as a wedding guest, whose obvious 
sensuality is in direct contrast to Rusalka’s quiet fragility. The Princess 
does not love the Prince, but her ambition drives her to fight for his favour. 
The fickle Prince, intoxicated by her beauty, forgets about his bride. 
The Water Goblin, who fearful of what might happen to Rusalka, moves 
to the castle lake and observes her grief with forlorn eyes. During the 
ceremonial ball, the Prince selfishly casts Rusalka aside and completely 
surrenders to the Princess’s charms. The Water Goblin takes Rusalka 
back to his lake and casts a curse over the Prince. Terrified, the Prince 
seeks refuge with the Princess, but she rejects him out of hand.

ACT III

Alone, Rusalka mourns her fate by the lake. She seeks out the Witch 
once again, since she wants to return to her sisters. The Witch could 
arrange this, but the price is high: Rusalka, who still loves the Prince, can 
only lift the curse of the elements by taking his life. Yet, she would rather 
suffer a wretched destiny so long as the Prince finds happiness. She does 
not realise that her sacrifice is futile. The Prince, cursed by the Water 
Goblin, has fallen ill. The Turnspit and the Gamekeeper, who have come 
to the Witch in search of a healing potion, are driven away by the Water 
Goblin. The Prince, a ghost of his former self, returns to the forest where 
he first set eyes on Rusalka. He desperately calls out to her and begs her 
to forgive him, seeking death from her fatal kiss. The opera ends with 
Rusalka’s great song of forgiveness.
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PERFORMERS

T
he Czech Philharmonic is the most important Czech 
orchestra and has long been one of the most acclaimed 
representatives of Czech culture internationally. The 
beginnings of its rich history are associated with 
Antonín Dvořák, who conducted the orchestra’s 
inaugural concert on 4 January 1896. Although the 
orchestra’s core repertoire includes a broad range 

of works from around the world, the Czech Philharmonic is especially 
known for superb interpretations of Czech classics built on a tradition 
of great conductors (including Talich, Kubelík, Ančerl, Neumann, and 
Bělohlávek). In 2008, the prestigious journal Gramophone listed the 
Czech Philharmonic among the world’s 20 best orchestras. Their most 
important recent achievements include recordings of Tchaikovsky’s 
complete orchestral works with Semyon Bychkov under the Decca label. 
Since the founding of the Dvořák Prague Festival, the Czech Philharmonic 
has been its orchestra-in-residence, and in 2018 it became a laureate of 
the Antonín Dvořák Prize for the promotion of Czech classical music both 
at home and abroad.

Chief Conductor and Music Director of the Czech Philharmonic 
since 2018, Semyon Bychkov’s repertoire spans four centuries and his 
highly anticipated performances are a unique combination of innate 
musicality and rigorous Russian pedagogy.  Born in Leningrad (now  
St Petersburg) in 1952, he emigrated to the United States in the 1970’s 
and is now based in Europe. He was named Music Director of the 
Orchestre de Paris (1989); Chief Conductor of the WDR Symphony 
Orchestra (1997); and Chief Conductor of Dresden Semperoper (1998) 
and holds honorary titles with the BBC Symphony Orchestra and the 
Royal Academy of Music. In 2015 he was named ‘Conductor of the Year’ 



by the International Opera Awards. Soon after his appointment to the 
Czech Philharmonic, Bychkov launched The Tchaikovsky Project. and 
more recently has turned his focus to Mahler with the first recording in 
a complete Mahler cycle released by PENTATONE this spring. Bychkov’s 
extensive discography includes benchmark recordings of the Brahms 
Symphonies with the WDR Symphony Orchestra Cologne, Tchaikovsky’s 
Eugene Onegin, recommended by BBC Radio 3’s Building a Library (2020),  
and Wagner’s Lohengrin, awarded BBC Music Magazine’s Record of the 
Year (2010).

The Prague Philharmonic Choir is one of Europe’s most important 
choral ensembles. Originally founded as a radio choir in 1934 by legendary 
choirmaster Jan Kühn, their scope of activity soon expanded to include 
regular concerts and recordings, earning them wide respect for their 
exceptional quality and broad artistic range. The choir’s international 
prestige is evidenced by their collaborations with many of the world’s top 
conductors (Riccardo Muti, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Zubin 
Mehta, Manfred Honeck, Daniel Barenboim, Fabio Luisi, Sir Simon Rattle) 
and orchestras (Berlin Philharmonic, Royal Concertgebouw Orchestra, 
Israel Philharmonic, Staatskapelle Dresden, Vienna Symphony Orchestra). 
The choir regularly appears at some of the world’s major music festivals, 
and they also take part in opera productions (Milan’s La Scala, Bregenzer 
Festspiele). The choir also supports young talents: since 2012, they have 
offered an Academy of Choral Singing, a two-year study programme for 
students at secondary schools and universities.

Lukáš Vasilek studied conducting at the Academy of Performing 
Arts in Prague and musicology at the Charles University Faculty of Arts. 
Beginning in 1998, he served as the choirmaster of the Foerster Chamber 
Choral Association, with which he won several awards at prestigious 
international competitions. From 2005 to 2007, he was the second 
choirmaster of the opera chorus at Prague’s National Theatre, where he 
rehearsed several operas. Since 2007, he has been the chief choirmaster 
of the Prague Philharmonic Choir. His highly acclaimed work with that 
ensemble involves rehearsing and conducting a broad repertoire covering 
a wide range of stylistic periods as well as making a number of recordings, 
including an exceptionally successful CD release with cantatas by Bohuslav 
Martinů. Vasilek is also an orchestral conductor and is the founder of the 
chamber choir Martinů Voices, with which he devotes himself mainly to the 
interpretation of music of the 20th and 21st centuries. He is also involved 
with the popularisation of choral singing. For example, in 2012 and 2016, he 
was the creator and moderator of two series on the art of choral singing 
for Czech Radio.
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Lithuanian soprano Asmik Grigorian was born in Vilnius and is 
a graduate of the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2016, she 
was honoured at the International Opera Awards as the Best Newcomer, 
and three years later she won the Female Singer of the Year award. She 
launched her international career with a triumphant success in a production 
of Puccini’s Madama Butterfly at the Royal Swedish Opera. Since then, 
she has been in demand as an interpreter of both concert works and 
operas. She has made appearances at the Royal Opera House, the Salzburg 
Festival, Milan’s La Scala, Staatsoper Unter den Linden, and the Wiener 
Staatsoper, among others. Her  repertoire includes Élisabeth (Don Carlos), 
Jenůfa, Manon Lescaut, Rusalka, Liza (Pique Dame) Salome, Chrysothemis 
(Elektra) and Madama Butterfly. In the 2020/21 season, she sang the title 
role in a production of Rusalka, which has been released on DVD and 
earned her the award “Female Singer of the Year” from Ópera XXI. She 
collaborates with many of the world’s leading conductors such as Franz 
Welser-Möst, Riccardo Muti, and Kirill Petrenko. This year, with pianist 
Lukas Geniušas, she issued her debut album on the Alpha Classics label, 
Dissonance, with songs by Sergei Rachmaninoff.

Ukrainian tenor Dmytro Popov garnered international attention in 
2013, when he sang the role of Rodolfo in La bohème at London’s Covent 
Garden. Since then, he has appeared in a number of roles at renowned 
opera houses all around the world. Among the most important have been 
Rodolfo at the Metropolitan Opera and the Bavarian State Opera, Alfredo 
(La traviata) at the Vienna State Opera and the Mariinsky Theatre, and 
Pinkerton (Madama Butterfly), Cavaradossi (Tosca), and Rodolfo (Luisa 
Miller) at the Deutsche Oper Berlin. He has also established himself on 
the concert stage, appearing in Verdi’s Requiem at the BBC Proms, in 
Dvořák’s Stabat Mater with the Boston Symphony Orchestra, and in 
a performance of The Bells by Sergei Rachmaninoff. He has also taken 
part in a concert performance of Glinka’s opera A Life for the Tsar at the 
Radio France Festival and in Bizet’s Carmen at the Verbier Festival. He  
has collaborated with such renowned conductors as Antonio Pappano,  
Sir Mark Elder, and Sir Simon Rattle. His highly acclaimed recordings 
include the solo recital Hymns of Love and Tchaikovsky’s Iolanta.

Bass Jan Martiník is a laureate of several international competitions, 
including Plácido Domingo’s Operalia and BBC Cardiff Singer of the 
World. He is a regular guest performer at the National Theatre in Prague. 
From 2008 to 2011, he was an ensemble member at the Comic Opera in 
Berlin, and since 2012 he has been a member of the ensemble of the State 
Opera Unter den Linden, where he has performed such roles as Colline 
(La bohème), Sarastro (The Magic Flute), the Hermit (Der Freischütz), 



and Father Trulove (The Rake’s Progress). He has appeared in concert 
with several orchestras including the Czech Philharmonic, the London 
Symphony Orchestra, the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Pittsburgh 
Symphony Orchestra, the Staatskapelle Dresden, and the BBC Symphony 
Orchestra and with renowned conductors such as Barenboim, Gardiner, 
Honeck, and Rattle. In the spring of 2023, he will make his debut with the 
Berlin Philharmonic. His repertoire includes Bach’s Matthew Passion, the 
requiems of Mozart, Dvořák, and Verdi, Beethoven’s Ninth Symphony, and 
Haydn’s Creation. He is also known for the purity of his interpretations of 
Schubert’s Winterreise and Dvořák’s Biblical Songs.

The mezzo-soprano Jamie Barton is a soloist with the Metropolitan 
Opera, where her important roles includ Gluck’s Orfeo, Donizetti’s 
Elisabedda (Maria Stuarda), and Bellini’s Adalgisa (Norma). In recent 
seasons she sang a number of her key roles on Europe’s most 
prestigious stages including Azucena (Trovatore) at her debut at the 
Bavarian State Opera, Eboli (Don Carlos) at the Deutsche Oper in Berlin, 
and Leonora (La favorite) at Madrid’s Teatro Real. Her most recent 
successes include a stirring performance as Brangäne (Tristan und 
Isolde) at the Aix-en-Provence Festival. On concert stages, Jamie Barton 
has collaborated with many important conductors including Marin Alsop, 
Andrew Davis, and Antonio Pappano. She is also famed for her solo 
recitals, having appeared at New York’s Carnegie Hall, the Tanglewood 
Festival, New York’s Zankel Hall, Washington’s Kennedy Center, and 
elsewhere. This season she made her debut at London’s Wigmore Hall in 
a new programme focusing on the works of female composers and the 
portrayal of women in music.

Jana Kurucová studied singing in Banská Bystrica, Bratislava, 
and Graz. Her first steps on the operatic stage were in Mozart roles: 
Second Lady in The Magic Flute and Ramiro in La finta giardiniera. In 
the 2005/2006 season, she was an ensemble member with the Bavarian 
State Opera and from 2006 to 2009 at the theatre in Heidelberg. Since 
September 2009, she has been a soloist with the Deutsche Oper in 
Berlin, where she has appeared in many roles including Rosina, Fenena, 
Mercedes, Flora, Zerlina, and Mélisande. Since 2019/2020, she has  
been a full-time ensemble member at the Hamburg State Opera where 
she has appeared as Cherubino in The Marriage of Figaro, Brigitta in  
Die tote Stadt, and Jeníček in Hänsel und Gretel. She also makes guest 
appearances at the Semperoper in Dresden. Prague audiences have 
seen her at the National Theatre as Idamante in Mozart’s Idomeneo, at 
the State Opera as Carmen, and at the Dvořák Prague Festival, where 
she performed in Antonín Dvořák’s Stabat Mater. She collaborates with 
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such top conductors as Zubin Mehta, Fabio Luisi, and Kent Nagano and 
soloists including Edita Gruberová, Pavol Breslik, Josepha Calleja, and 
Diana Damrau.

Markéta Klaudová is the winner of two special prizes from the 
Antonín Dvořák International Singing Competition in Karlovy Vary and 
a laureate of the prestigious Cesti International Singing Competition in 
Innsbruck. She makes regular guest appearances at most Czech opera 
houses including Prague’s National Theatre (Pamina, Servilia, Barena), 
the J. K. Tyl Theatre in Pilsen (Ilia, Ottavia), the Moravian-Silesian National 
Theatre in Ostrava (Servilia, First Water Sprite), and the Silesian Theatre 
in Opava (Countess Almaviva), and each year she takes part at several 
festivals (e.g. Smetana’s Litomyšl, Znojmo Music Festival, Janáček May, 
Zlatá pecka, Concertus Moraviae). This season she is newly appearing 
as Mařenka in a production of The Bartered Bride on the stage of the 
National Theatre, as Donna Elvira in a production of Don Giovanni at the 
Silesian Theatre in Opava, and also in a summer-season staged production 
of Handel’s Messiah on the rotating stage in Český Krumlov. For the sixth 
year, she is a regular member of Czech Ensemble Baroque led by Roman 
Válek, who is dedicated to the authentic interpretation of early music.

Mezzo-soprano Markéta Cukrová is in high demand as an interpreter 
of music from the Middle Ages through the 20th century. She has worked 
with renowned ensembles and orchestras including La Risonanza, 
Mala Punica, Les Muffatti, Collegium Marianum, Collegium Vocale Gent, 
Collegium 1704, Orkiestra Historyczna, the Czech Philharmonic, and the 
Prague Symphony Orchestra. She makes guest appearances on the 
stages of the National Theatres in Košice, Slovakia (Handel’s Alcina), Brno 
(Martinů’s Miracles of Mary, Rossini’s Le comte Ory, Offenbach’s Tales 
of Hoffman), Prague (Monteverdi’s Orfeo, Handel’s Rinaldo, Martinů’s 
Julietta), and Ostrava (Britten’s Rape of Lucretia, Gluck’s Iphigénie en 
Aulide). She has been nominated for the Thalia Award for her role of the 
Pilgrim in a production of the opera L’amour de loin (Saariaho) and for the 
Classic Prague Awards for her performances in concerts. She has been 
a part of more than 20 recordings, including J. J. Ryba’s Stabat Mater with 
the orchestra L’armonia terrena, which won the Diapason d’or in 2017. She 
also teaches courses and gives lectures on singing techniques and the 
interpretation of vocal music.

Monika Jägerová is the winner of the 2016 Pražský pěvec International 
Singing Competition and the recipient of several other honours. At the 
Silesian Theatre in Opava, she has appeared as Mrs. Quickly (Falstaff), the 
Rooster (The Cunning Little Vixen), and Háta (The Bartered Bride). At the 



National Moravian-Silesian Theatre in Ostrava she has sung the roles of the 
Princess (Suor Angelica), Zita (Gianni Schicchi), and the Old Slovak Woman 
(L. Janáček: Fate). At the Teatro Verdi in Trieste, she has appeared as  
Mrs Baggot in Britten’s opera The Little Sweep, and at the National Opera 
in Bergen she has sung the part of the third water sprite in Rusalka. She 
devotes herself intensively to early music with such ensembles as Collegium 
1704, the Czech Ensemble Baroque, and Ensemble Damian. She appears 
regularly at the Baroque Theatre in the Český Krumlov Castle, where 
she has sung, among other things, the main role of Timante (J. A. Hasse: 
Demofoonte), for which she was a finalist for the 2019 Thalia Award. She 
has also made guest appearances at the festival in Utrecht with Ensemble 
Tourbillon. In the 2021/2022 season, she was featured as Bradamante in 
Handel’s Alcina (National Theatre in Brno).

Štěpánka Pučálková is a graduate of the Mozarteum in Salzburg, and 
since the 2018/19 season, she has been a soloist and ensemble member at 
Dresden’s Semperoper. She has sung many important mezzo-soprano rules 
including the queen’s page Urbain in The Huguenots, Sesta in Giulio Cesare, 
Cherubino in The Marriage of Figaro, Rosina in The Barber of Seville, Olga 
in Eugene Onegin, and Adalgisa in Norma. She has performed at important 
festivals including Mozartwoche Salzburg, Salzburger Festspiele, etc. At the 
jubilee 50th-annual Salzburg Easter Festival, she appeared as Siegrune in 
Wagner’s Die Walküre under the baton of Christian Thielemann. In 2018, she 
made her debut at Prague’s National Theatre as Charlotte in Massenet’s 
Werther, for which she won the National Theatre Director’s Prize for artists 
up to age 35 and was nominated for a Thalia Award. In 2020, she made 
her debut at Vienna’s Volksoper in the role of Carmen. At the 2021 Český 
Krumlov International Music Festival, she appeared as a guest of Plácido 
Domingo, under whose baton she had already appeared in 2019 at the 
Estates Theatre at a concert for Mozart’s birthday.

Bass-baritone Boris Prýgl is a graduate of Peter Mikuláš’s studio 
at the Academy of Performing Arts in Bratislava. His first roles on stage 
at the Slovak National Theatre were as Leporello (Don Giovanni), Don 
Basilio (The Barber of Seville), Don Fernando (Fidelio), Pietro (Simon 
Boccanegra), Brander (The Damnation of Faust), and in the title role of 
Paisiello’s opera Il re Teodoro in Venezia. He has many victories at singing 
competitions to his credit, including being the overall winner at the 2015 
Antonín Dvořák International Singing Competition in Karlovy Vary. In 2017, 
he was a finalist at the prestigious international singing competitions 
Belvedere and Plácido Domingo’s Operalia. Since the 2019/20 season, 
he has been a soloist at the Bavarian State Opera in Munich, where his 
repertoire includes the roles of Morales (Carmen), Ping (Turandot), 



Prince Ottokar (Der Freischütz), and the Hunter (Rusalka). In May 2017, 
he gave a recital at the Prague Spring International Music Festival, and he 
sang the role of the Tutor in a production of Rossini’s opera Le comte Ory 
at the National Theatre in Brno.

Jiří Brückler is a graduate of the Prague Conservatoire and of the 
Academy of Performing Arts in Prague, a winner of the Antonín Dvořák 
International Singing Competition in Karlovy Vary in the Junior category, 
and a laureate of the National Theatre Director’s Prize for artists up to 
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Wood sprites
Ho, ho, ho,
the moon is standing over the water!
Curiously it peers into the depths,
flowing over the rock to the bottom.
Vodník nods his head,
ho, his old green head.
Ho, ho, ho,
who goes there through the night?
Vodník, the moon is rising,
swinging into your window.
Soon it will sneak in,
ho, into your silvery chamber.
Ho, ho, ho,
the moon is roaming over the water!
A breeze is dancing along the lake.
Vodník has awoken, that jester.
Ho, ho, ho,
bubbles are now rising  
 from the bottom,
Ho, ho, ho,
Vodník above the water!
Vodník wants a woman;
which of you wants to foam the water,
comb the old man’s hair, 
 change places,
with Vodník’s wife?
Ho, ho, ho...

Jaroslav Kvapil 

 Rusalka

I. DĚJSTVÍ

Lesní žínky
Hou, hou, hou,
stojí měsíc nad vodou!
Zvědavě se v hloubku dívá,
po kameni ke dnu splývá,
hastrmánek hlavou kývá,
starou hlavou zelenou.
Hou, hou, hou,
kdo to chodí nocí tou?
Hastrmánku, měsíc stoupá,
už se tobě v okně houpá,
za chvíli se k tobě vloupá,
ve tvou skříňku stříbrnou!
Hou, hou, hou,
měsíc bloudí nad vodou!
Po jezeře tančí vánek,
probudil se hastrmánek,
hastrmánek, tatrmánek.
Hou, hou, hou,
bublinky už ze dna jdou,
hou, hou, hou, 
hastrmánek nad vodou!
Hastrmánek chce se ženit,
která z vás chce vodu pěnit,
dědka česat, lože změnit,
s babkou hastrmanovou?
Hou, hou, hou...



Vodník
A warm welcome 
 from the wood to the lake!
What, do the boisterous girls 
 feel sad there?
Down on the bottom 
 I’ve got nothing but splendour,
I’ll dash through the reeds,
just stretch out my hand,
grab a little miss,
catch her by the feet, 
pull her down to our abode.

Wood sprites
Vodník, come on, hey,
so catch us!
The one you catch, dear man,
will give you a nice kiss!
But your wife, ha ha ha,
will pull your ears!
Come on, hey, come on, hey,
 so catch us!

Vodník
Roguish creatures!
How madly they run!
Up and down, through the field.
Well, they’re young!

Rusalka
Vodník, daddy dear!

Vodník
Good grief, child! 
What are you doing?
Drying my nets 
 here in the moonlight!

Vodník
I pěkně vítám z lesa k jezeru.
Jakž, je tam smutno 
 bujným slečinkám?
Mám dole na dně samu nádheru
a zlatých rybek na pytle tam mám.
Rákosím se kmitnu,
ruku svou jen napnu,
po slečince chňapnu,
za nožky ji chytnu,
stáhnu si ji k nám!

Lesní žínky
Hastrmánku heja hej,
tedy si nás nachytej!
Kterou chytíš mužíčku,
dá ti pěknou hubičku,
ale žena, ha, ha, ha,
za uši ti vytahá! 
Tedy si nás nachytej!

Vodník
Uličnická havěť,
kterak zbrkle pádí,
horem, dolem, polem,
inu mládí!

Rusalka
Hastrmánku, tatíčku!

Vodník
Kýho šlaka, dítě,
snad mi tady v měsíčku, 
nesušíš mé sítě?



Rusalka
Vodník, daddy dear,
until the waters foam up 
stay with me a while,
so I won’t feel sad!

Vodník
What, you’re sad?

Rusalka
I’ll tell you all!

Vodník
And down below, too?

Rusalka
So sad I could suffocate!     

Vodník
Below, where it’s all dancing and play?
Impossible! Speak!

Rusalka
I’d like to leave you all, 
to leave the depths,
to be human and live 
in the golden sunshine!
I’d like to leave you all, 
to leave the depths.

Vodník
Can I believe my ears?
To be human? A mortal being?

Rusalka
You yourself used to tell strange tales,
that they have a soul, which we don’t.
And the souls of people go to heaven,
when the human dies
 and vanishes into nothing!

Rusalka
Hastrmánku, tatíčku, 
než se vody zpění,
sečkej se mnou chviličku,
ať mi smutno není!

Vodník
A vida, smutno!

Rusalka
Všechno řeknu ti!

Vodník
A dole taky?

Rusalka  
Smutno k zalknutí!

Vodník
Dole, kde je samý rej?
Není možná, povídej!

Rusalka
Chěla bych od vás,
hlubin těch se zbýti,
člověkem být
a v zlatém slunci žíti!
Chtěla bych od vás, 
hlubin těch se zbýti.

Vodník
Mohuliž věřit vlastním uším svým?
Člověkem býti? Tvorem smrtelným?

Rusalka
Sám vyprávěls ty zvěsti neznámé,
že mají duši, které nemáme,
a duše lidí, že jde nebi vstříc,
když člověk zhyne 
 a když znikne v nic!



Vodník
As long as your native wave 
 cradles you,
don’t wish for a soul. It’s full of sin.

Rusalka
And full of love!

Vodník
Ye ancient waters!
Don’t tell me, child, you love a human!

Rusalka
He often comes here
and enters into my embrace,
throws his clothes on the bank
and bathes in my arms.
But I’m only a wave;
he’s not allowed to see my being.
Oh, I know I’d first 
 have to be human,
so that as I embrace him
 and enfold him in my arm
he might himself embrace me
and kiss me fervently!

Vodník
Child, night after night
your sisters will weep for you!
There’s no help for you, once
a human has enticed you 
 into his power!

Rusalka
Vodník, dearest,
he must be made to see me!
Tell me, daddy,
what am I, sad creature, to do?

Vodník
Dokud rodná kolébá tě vlna,
nechtěj duši, ne, ta je hříchu plna!

Rusalka
A plna lásky!

Vodník
Vodo pravěká, 
snad nemiluješ, dítě, čověka?

Rusalka
Sem často přichází
a v objetí mé stoupá;
šat shodí na hrázi
a v loktech mých se koupá.
Leč pouhou vlnou jsem,
mou bytost nesmí zřít.
Ó vím, že člověkem dřív 
 musela bych býti,
jak já jej objímám a vinu 
 já jej v ruce,
by on mne objal sám
a zulíbal mne prudce!

Vodník
Dítě, z noci do noci
tvoje sestry budou pro tě plakat,
už ti není pomoci,
člověk-li tě v svou moc 
 doved’ zlákat!

Rusalka
Hatrmánku, mužíčku,
on mne musí zočit,
pověz, pověz, tatíčku,
co mám smutná počít?



Vodník
Lost forever!
Lost to the world of humans!
It’s futile to entice you 
 below to our merriment.
Call Ježibaba!
Oh poor, pale Rusalka!
Alas! Alas! Alas!

Rusalka
Oh moon in the deep sky,
your light sees far.
You roam over the wide world,
and peer into human dwellings.
Oh moon, stay a while,
tell me, where is my love?
Tell him, silvery moon,
that my arms enfold him,
so that for at least a moment
he’ll remember me in his dream.
Shine for him into the distance,
tell him who awaits him here!
If the human soul dreams of me,
may he awake with that thought!
Oh moon, don’t fade!
That water chills me!
Ježibaba! Ježibaba!

Vodník
Oh poor, pale Rusalka!
Alas! Alas! Alas!

Rusalka
Ježibaba! Ježibaba! 

Vodník
Ztracena dověků,
prodána člověku!
Marno je lákat tě dolů v rej!
Ježibabu si zavolej,
ubohá Rusalko bledá!...
Běda! Běda! Běda!

Rusalka
Měsíčku na nebi hlubokém,
světlo tvé daleko vidí,
po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.
Měsíčku, postůj chvíli,
řekni mi, kde je můj milý?
Řekni mu, stříbrný měsíčku,
mé že jej objímá rámě,
aby si alespoň chviličku,
vzpomenul ve snění na mě.
Zasvěť mu do daleka,
řekni mu, kdo tu naň čeká!
O mně-li duše lidská sí,
ať se tou vzpomínkou vzbudí!
Měsíčku, nezhasni!
Ta voda studí!
Ježibabo, Ježibabo!

Vodník
Ubohá Rusalko bledá!
Běda! Běda! Běda!

Rusalka
Ježibabo! Ježibabo!



Ježibaba 
Lamenting, sobbing, wailing!
Who’s waking me before dawn?

Rusalka
Ježibaba, give me a potion,
take the watery magic from me!

Ježibaba
I hear something, I sniff something.
Speak up and tell me who you are!

Rusalka
I’m Rusalka, a water nymph.
Give me a potion, dear aunty!

Ježibaba
If you’re a nymph, 
 show yourself nimbly,
Show yourself to me, lovely child!

Rusalka
I’m fettered by the waves,
tangled in water lilies.

Ježibaba
Tear yourself out, step, hop,
hurry into my hut!
Let her go, little wave, 
 let her come to me,
let her feet touch the ground!
Little feet, carry her, 
 little feet, hold her!
Lo, the feet already know how to walk!

Ježibaba
Lkáním, štkáním, naříkáním,
kdo mne budí před svítáním?

Rusalka
Ježibabo, léku dej mi,
vodní kouzlo se mne sejmi!

Ježiaba
Slyším cosi, čichám cosi,
ozvi se a pověz, kdo jsi?

Rusalka
Rusalka jsem, vodní víla,
dej mi léku, dej, tetko milá!

Ježibaba
Jsi-li víla, zjev se hbitě,
ukaž se mi, krásné dítě!

Rusalka
Vlnami jsem upoutána, 
do leknínů zamotána.

Ježibaba
Vytrhni se, cupy, hupy,
pospěš ke mně do chalupy,
pusť ji vlnko, pusť ji ke mně,
ať se nožky dotknou země!
Nožičky, neste ji, nožičky, držte ji,
vida, jak nožičky chodit už umějí!



Rusalka
Ježibaba! Help!
Your wisdom of the centuries 
 knows all,
you’ve penetrated nature’s mysteries.
In the deep nights you dream  
 of people,
you understand the age-old elements.
From earthly poisons and moonbeams
you can brew thousands of potions.
You can join, you can demolish.
You can kill, you can create.
Human into monster,
 monster into human,
you can transform them
 with your age-old wisdom!
In the night the water nymphs
 tremble before you.
For human woes you prepare 
 wondrous cures.
For us and for people in the wide world
you yourself are a natural element,
 you yourself are human.
An eternity with death is your dowry.
Help me, wondrous woman!

Ježibaba
I know all about that!
Such wishes are brought to us!
But listen, listen closely,
before you taste the potion.
You’ve got pearls 
 and you’ve got beauty.
If I help you, what will you give me?

Rusalka
All that I have you can take,
but make me human!

Rusalka
Ježibabo! Pomoz!
Staletá moudrost tvá všechno ví,
proniklas přírody tajemství,
za nocí hlubokých o lidech sníš, 
odvěkým živlům rozumíš.
Pozemské jedy, paprsky měsíce,
dovedeš svařit na léků tisíce,
dovedeš spojit, dovedeš bořit,
dovedeš usmrtit, dovedeš stvořit,
člověka v příšeru, příšeru v člověka
dovede proměnit 
 moudrost tvá odvěká.
Rusalky za nocí 
 hrozbou svou strašíš,
pro lidské strasti divné léky snášíš,
pro nás i pro lidi ve světě dalekém
sama jsi živlem, sama jsi člověkem,
se smrtí věčnost je věno tvé,
pomoz mi pomoz, zázračná ženo!
Pomoz mi!

Ježibaba
To já znám, s takovou se 
 chodí k nám!
Ale slyš, pilně slyš,
nežli léku okusíš:
perly máš, krásu máš,
pomohu-li, co mi dáš?

Rusalka
Vše, co mám, si vem,
ale udělej mne člověkem!



Ježibaba 
And nothing more? 
 Nothing more at all?
That’s why you’ve come snivelling?
You’ve had enough of water,
and you hunger for a human body?
for loving and playing,
kisses and sweetness.
I know all about that.
Such wishes are brought to us!

Rusalka
Your wisdom knows all.
Give me a human body, a human soul!

Ježibaba 
I will, I will, by the devil, I will!
But you must give me
your diaphanous, watery dress.
And if you don’t find love in the world,
you must live as an outcast
 back in the depths, accursed.
If you should lose the love
for which your feelings crave,
then the curse of the watery powers
will drag you back into the deep!
And before you win it you’ll also suffer:
to all human ears you’ll remain mute!
Do you want to be mute, do you?
For the one you love?

Rusalka
If I can know his love,
gladly, believe me, I’ll go mute for him!

Ježibaba 
Guard him, guard him, and know this:
If you return cursed to Vodník’s realm,
you’ll destroy your lover, too!
He’ll become forever the victim
of your eternal damnation!

Ježibaba
A nic víc? Pranic víc?
Proto přišlas úpějíc?
Voda tě už omrzela,
lidského jsi lačna těla,
milování, laškování, 
hubiček a cukrování,
to já znám, s takovou se 
 chodí k nám!

Rusalka
Tvoje moudrost všechno tuší,
dej mi lidské tělo, lidskou duši!

Ježibaba
Dám ti, dám, věz to rarach sám!
Ale ty mi musíš dát
průsvitný svůj vodní šat.
A když lásky neokusíš na světě,
zavržena musíš žíti 
 v hlubinách zas prokletě.
Ztratíš-li tu lásku,
po níž cit tvůj prahne,
kletba vodních mocí zas tě v 
hloubku stáhne.
A než nabudeš jí, budeš trpět též,
pro všechen lidský sluch 
 něma zůstaneš!
Chceš být něma, chceš,
pro toho, jejž miluješ?

Rusalka
Jeho-li lásku poznat smím,
ráda, věř, pro něj oněmím.

Ježibaba
Střez si ho a to věz:
prokleta-li se vrátíš ve vodníkovu říš,
miláčka svého také zahubíš,
stane se navždy obětí,
věčného tvého prokletí!



Rusalka
With a pure human soul
my love shall overcome all spells!

Ježibaba
Come, then, come quickly,
come with me into my hut!
We’ll brew up poisons in the fireplace,
and give them to Rusalka to drink!
But then not a word.
Abracadabra!
Abracadabra,
white mist is rising from the meadows!
A drop of dragon’s blood,
ten drops of bile,
the warm heart of a bird.
Already the kettle is hissing.
Jump, my tomcat, jump,
stir the brew in the kettle!
Abracadabra.
Don’t be afraid of greater torments!
This is your human dowry,
and you must drink it.
This brew will make 
your tongue go wooden.
Jump, my tomcat, come on, hey,
poor this juice down her throat!
Abracadabra!
But now not a word!

Vodník
Oh poor, pale Rusalka!
Alas! Alas! Alas! 

Rusalka
Čistou duší, čistou lidskou duší,
moje láska všechna kouzla zruší!

Ježibaba
Tedy pojď, honem pojď,
do chaty mne vyprovoď.
V krbu jedy navaříme,
Rusalku tím napojíme,
ale potom ani muk,
čury mury fuk!
Čury mury fuk,
bílá pára vstává z luk!
Kapka krve dračí,
deset kapek žluče,
teplé srdce ptačí,
pokud ještě tluče.
Skoč, můj mourku, skoč a skoč,
varem v kotli pozatoč!
Čury mury fuk,
nelekej se větších muk!
Toť tvé lidské věno,
a to musíš píti,
tím co uvařeno,
jazyk zdřevění ti.
Skoč můj mourku, hola hej,
v hrdlo jí tu šťávu vlej!
Čury mury fuk,
ale teď už ani muk!

Vodník
Ubohá Rusalko bledá!
Běda! Běda! Běda!



Hunter
A young hunter rode and rode.
He saw a white doe in the forest.
Deep eyes she had.
Will my arrow strike her?
Oh, young hunter, hurry on!
Don’t shoot this white doe!
Beware her body!
Will my arrow strike her?

Prince
Here I glimpsed her 
 and then she vanished!
Over hill, over dale,
 through forest and field,
this wondrous creature 
 passes quickly by
and here the track 
 has vanished completely!
And a mysterious rippling
in these waters entices me 
 into their arms,
as if inviting me to cool the passion 
 of the hunt in their embrace.
My stride falters, 
 I feel a strange yearning.
My weapon falls from my weary hand.
The hunt has scarcely begun, 
 and suddenly has tired me.
That strange magic 
 has seized me again!

Hunter
That was no doe! Hunter, stop!
God protect your soul!
Your heart is terribly sad!
Whom did your arrow strike?

Lovec
Jel mladý lovec, jel a jel,
laň bílou v lese uviděl.
Hluboké oči ta měla,
zda-li ji stihne má střela?
Ó, mladý lovče, dále spěj,
tu bílou laňku nestřílej,
varuj se jejího těla!
Zda-li ji stihne má střela?

Princ
Zde mihla se a zase zmizela!
Horem a dolem, lesem a polem,
podivná zvěř ta míhá se kolem
a tady stopa znikla docela!
A tajemným vlněním potají,
ty vody mne v lokty své lákají,
jak bych měl divoký lovu cit,
v objetí jejich zas ochladit.
Krok vázne mi, stesk cítím neznámý,
zbraň z unavené ruky padá mi,
sotva lov začal, unavil mne vráz,
divné to kouzlo, zajalo mne zas!

Lovec
Laň nebyla to, lovče, stůj,
Bůh tvoji duši opatruj!
Srdce tvé smutno je zcela,
koho to stihla tvá střela?



Prince
Stop the hunt, return to the castle.
Strange magic is wandering 
 in the forest,
and stranger magic in my heart. 
Return home. I want to be alone!
Wondrous vision, immensely sweet,
 are you human or a fairy tale?
Have you come to protect 
 that rare creature
I glimpsed in the dimness 
 of the forest?
Have you come to beg for her life,
oh sister of the white doe?
Or do you yourself, 
 as you come toward me,
want to be the hunter’s booty?
Are your lips sealed by a secret,
or has your tongue fallen 
 forever silent?
If your lips are mute, God knows
I’ll kiss an answer from them!
An answer to the mysteries 
that enticed me here,
that called me 
past thorns, past crags,
for me finally, on this blissful day,
child, to be suddenly enchanted 
 by your gaze!
What’s hidden in your heart?
If you love me, give me a sign!

Water nymphs
Sisters, one of us is missing!
Sister dear, where have you gone?

Vodník
Across hills, valleys, and woods!

Water nymphs
Sister dear, where are you?

Princ
Ustaňte v lovu, na hrad vraťte se,
podivné čáry bloudí po lese,
divnější čáry v duši mám;
domů vraťte se, chci býti sám!
Vidino divná, přesladká,
jsi-li ty člověk, nebo pohádka?
Přišla jsi chránit vzácné zvěři,
kterou jsem zahléd’ v lesa šeři?
Přišla-lis prosit za ni,
sestřičko bílých laní?
A nebo sama, jak vstříc mi jdeš,
kořistí lovcovou býti chceš?
Svírá ti ústa tajemství,
či navždy jazyk tvůj ztich’?
Něma-li ústa tvá, Bůh to ví, 
vylíbám odpověď s nich!
Odpověď záhadám,
jež mne sem lákaly,
jež mne sem volaly,
přes trní, přes skály,
abych tu konečně 
 v blažený dnešní den,
dítě, tvým pohledem 
 náhle byl okouzlen.
Co v srdci tvém je ukryto,
máš-li mne ráda, zjev mi to!

Sbor rusalek
Sestry, jedna schází z nás!
Sestřičko, kam odešlas?

Vodník
Přes hory, přes hory,
doly a lesy!

Sbor rusalek
Sestřičko, kde jsi?



Prince
I know you are magic that will pass
and dissolve into a play of mist.
But while our time lasts,
oh my fairytale, don’t flee!
My hunt is over, why think of it?
You are my most precious doe!
You’re a golden star shining 
 into the dark night.
My fairytale, come with me!

ACT II

Gamekeeper
Do tell, dear boy, what else?
What kind of entertainment
is being prepared in the palace today?
So many guests in the banquet hall, 
work in the kitchen,
fabulous dishes on the tables 
and shelves!

Kitchen boy
We’re in a rush now,
dear uncle Vaněk.
From dawn to dusk,
we never stop working.
Just imagine, uncle,
have you ever heard such a thing?
The Prince found in the forest 
 a strange creature,
and it seems – can you believe it? – 
 he might marry it! 
They say he found her in your woods,
in your deep forest.
But wherever he got her,
uncle, I’d be scared of her!
The girl is mute 
and has not a drop of blood.
She walks about as though stunned!
What a fine wife she’d make!

Princ
Vím, že jsi kouzlo, které mine,
a rozplyne se v mlžný rej,
leč dokud čas náš neuplyne,
ó, pohádko má, neprchej!
Můj skončen lov, nač myslit naň?
Tys nejvzácnější moje laň,
tys hvězdička zlatá v noc temnou,
pohádko má, pojď se mnou!

II. DĚJSTVÍ

Hajný
Jářku, klouče milé, dopověz,
jaká že to kratochvíle
na zámku se strojí dnes?
To je hostí na síni
to je práce v kuchyni,
na stolech a na policích
podivného náčiní!

Kuchtík
Máme ti teď sháňku,
milý strýče Vaňku,
od večera do svítání
neustane práce ani!
Pomysli si, pomysli si,
zdas to, stýčku, slyšel kdysi?
Princ ti našel v lese divné stvoření,
a s ním, podivme se, snad se ožení!
Našel prý ji v lesích tvých,
ve tvých lesích hlubokých,
ale ať ji vzal kde vzal,
já bych se jí strýčku bál!
Holka je ti němá,
kapky krve nemá,
chodí jako vyjevená,
to by byla čistá žena!



Gamekeeper
Is it really true,
what they’re saying everywhere?
My poor, dear boy,
it seems that it is!
May the Lord God protect us.
As an old huntsman I say
that in this loving
lies strange magic!
My forest is haunted 
 by sinister powers.
In the forest strange comrades
 walk about at midnight.
If the soul in the body is weak,
Ježibaba will hex it.
Beneath the banks of the lake 
 it can easily happen, 
the water gnome will drag you 
 to the bottom.
And whoever sees the wood nymphs, 
without blouse, without skirt, 
will be dazed by a craving for love.
The Lord God be with us, 
 and away with evil!

Kitchen boy
Uncle, I’m afraid!

Gamekeeper
Well, it’s no wonder.
May the Lord God have mercy
 on your sinful soul!

Hajný
Je to pravda vskutku,
co se mluví všude?
Můj ty milý smutku,
už to takhle bude!
Ať nás Pán Bůh chrání,
myslivec jsem starý,
že v tom milování
vězí divné čáry!
U nás v lese straší šlakovité moci,
lesem divní braši chodí o půnoci.
Je-li v těle duše slabá,
uhrane ji Ježibaba,
pode hrází tuze snadno
hastrman tě stáhne na dno!
A kdo vidí lesní žínky
bez košilky, bez sukýnky,
omámí ho lásky chtíč.
Pán Bůh s námi a zlé pryč!

Kuchtík
Strýčku, já se bojím!

Hajný
Inu, není div!
Pán Bůh hříchům tvojim 
 budiž milostiv! 



Kitchen boy
Our prince was always so handsome.
How he’s changed now!
He’s not as he was, no.
He wanders about as in a trance.
The old woman Háta has prayers
said for him every day.
And when the priest heard about it
he came to warn the prince.
But the prince would hear none of it –
the girl is to stay!

Gamekeeper
That’s why the guests are here!
That’s why everything’s 
 being taken from the cupboards!
That’s why I hurried to bring
lots of game to the palace!

Kitchen boy
Luckily it seems it 
wasn’t meant to be:
another woman 
may spoil everything!
Old Háta tells
how the prince is fickle.
She says his love is already fading,
that he has another woman 
 on his mind,
that some foreign princess
has now caught his eye!

Gamekeeper
Oh Lord God, may it be so.
Preserve him in good health!
If I were the prince, without ado
I’d chase out that strange girl,
before she entangles me in hell.
Let that good-for-nothing 
 get out of here!

Kuchtík
Náš princ vždy tak švarný byl,
kterak se teď proměnil!
Není, jako býval, není,
bloudí jako omámen,
stará Háta na modlení,
dává za něj den co den.
A pan farář, jak to slyšel,
varovati prince přišel,
ale princ, ne a ne,
holka prý tu zůstane!

Hajný
Proto jsou tu hosté již!
Proto se tak prázdní spíž!
Proto jsem honem vlek’
plno zvěře na zámek!

Kuchtík
Naštěstí, jak zdá se, 
nemělo to být,
všechno může zase
jiná pokazit!
Stará Háta vypráví,
jak prý je princ vrtkavý,
už prý jeho láska mizí,
jinou prý zas v mysli má,
po jakési kněžně cizí,
hází prý už očima.

Hajný
Pábůh dej, pánbůh dej,
ve zdraví ho zachovej!
Já být princem, bez okolků
vyhnal bych tu cizí holku,
než mne v peklo zamotá,
ať se klidí žebrota!



Kitchen boy
Ugh, here comes the prince 
 leading that creature!

Gamekeeper
And I’m not going to wait for her!

Prince
For a week already I have you 
 by my side,
I see you before me like a vision 
 from a fable,
and vainly in your deep eyes
I seek your mysterious being.
Am I to find only in marriage 
what love has long craved?
That your ardour might be ignited
and you might be 
 my woman completely?
Why does your embrace chill me,
Why is a pang of anxiety all
that I feel in your arms?
And vainly I suppress 
 a feeling of sadness;
from your arms there’s no escape.
However cool you are, and timid,
I must have you, possess 
 you completely!

Foreign princess
No, it’s not love, it’s a feeling of rage,
that another dwells where 
 I wanted to be,
and that I was not destined 
 to have him.
Let happiness die completely
  for both of them!
Will the prince remember 
 for a moment, after all,
that the lover is also a host?
This happiness the world 
 bestows on you:
should a guest only gaze on it silently? 

Kuchtík
Hu! Tam si vede princ tu obludu!

Hajný
Já na ní také čekat nebudu!

Princ
Již týden dlíš mi po boku,
jak z báje zjev dlíš přede mnou,
a marně v očích hluboku
tvou bytost hledám tajemnou!
Má sňatek dát mi teprve,
co láska dávno chtěla,
by rozhořela jsi do krve
a byla ženou mou zcela?
Proč chladí tvoje objetí,
vzplát vášní proč se bojí?
Proč úzkostí jen zachvěti
mám v náruči se tvojí?
A marně dusím smutný cit,
z náruče tvé se nelze vyprostit,
byť stokrát byla jsi 
 chladná, nesmělá,
mít musím tebe docela!

Cizí kněžna
Ne, není to láska, hněvivý je to cit,
že jiná dlí, kde já jsem chtěla být,
a že jsem jeho míti neměla,
ať štestí obou zhyne docela!
Zda na chvíli princ 
 vzpomene si přec,
že hostitelem též je milenec?
Má na to štěstí, jímž vás blaží svět,
též cizí host jen němě pohlížet?



Prince
Oh, a truly timely reproach,
and from your dear lips I bear it gladly!
Even the bridegroom, lovely princess,
is above all only your servant!

Foreign princess
And your beautiful bride, 
 mistress of your emotions,
has not a word of reprimand for you?
Or has she so much tenderness )
 in her gaze
that she speaks to you only 
 with her eyes?

Prince
But her eyes forgot to say
that the host has become negligent.
Let him now quickly compensate, 
 if you allow,
for his absent-minded, 
 momentary neglect.
Why your anxiety?
And why do you tremble so?
Hasten to your chamber
and dress for the ball!

Princ
Ach, výčitka to věru včasná,
a s vašich rtíků rád ji snáším,
i ženich věru, kněžno krásná,
je především jen sluhou vaším!

Cizí kněžna
A vaše láska, citů vašich paní,
vás nepokárá za to slovem ani?
Či v pohledu svém tolik něhy má,
že mluví s vámi pouze očima?

Princ
Leč oči její říci zapomněly,
že hostitel se nepozorným stal.
Nechť nahradí teď rychle, svolíte-li,
co roztržit jen chvíli zanedbal.
Nač rozpaky tvoje,
a proč se tolik chvěješ?
V svou komnatu pospěš
a stroj se k plesu již!



Foreign princess
Oh, don a fabulous gown!
I have his courtesy,
 but you have his heart.

Vodník
Alas! Alas! Oh poor, pale Rusalka,
sent by a spell into the dazzling world!
Alas!
The whole world will not give you
what blooms in the realm of water!
You could be a human 
 a hundred times,
but you’re bound to the ancient yoke.
A human could love you 
 a hundred times,
but you can’t bind him forever!
Oh poor, pale Rusalka,
captured by the magic 
 of human fetters!
Your water seeks you everywhere,
in vain wanting to embrace you!
When you return to your sisters
you’ll be only an element 
 that brings death. 
You’ll return faded by living;
you’ve fallen victim to the curse 
 of the elements.
Poor, pale Rusalka,
sent by a spell into the dazzling world!

Cizí kněžna
Ó, vystrojte se v šaty přebohaté,
mám dvornost jeho, 
 vy však srdce máte!

Vodník
Běda! Běda! Ubohá Rusalko bledá,
v nádheru světa zakletá!
Běda!
Celý svět nedá ti, nedá,
vodní čím říše rozkvétá!
Stokrát bys byla člověkem,
ve jhu jsi spjata odvěkém.
Byť měl tě člověk stokrát rád,
navždy ho nemůžeš upoutat!
Ubohá Rusalko bledá,
zajatá v kouzlo lidských pout!
Voda tvá všude tě hledá,
nadarmo chce tě obejmout!
Až se zas vrátíš k družkám svým,
budeš jen živlem smrtícím,
vrátíš se žitím uvadlá,
prokletí živlů jsi propadla!
Ubohá Rusalko bledá,
v nádheru světa zakletá!



Wedding guests
White flowers along the way,
all along the way they bloomed.
A lad rode and rode to see his bride
and the day smiled so brightly.
Don’t tarry, lad, hasten to your beloved. 
Soon you’ll grow up to be a man.
When you come back this way
the blooms will be red roses.
The white flowers were first
to wilt in the hot sun.
But these fiery roses
adorn the wedding bed.

Vodník
Poor, pale Rusalka,
sent by a spell into the dazzling world!
Alas!
On the waters 
 a white water lily dreams;
it will be your sad companion.
For your wedding bed
no red roses bloom!
Rusalka, do you recognize me, do you?

Wedding guests
White flowers along the way,
all along the way they bloomed...

Rusalka
Vodník, daddy dear!

Vodník
Have I come to your palace
to see you grieving so soon?

Svatební hosté
Květiny bílé po cestě,
po cestě všude kvetly,
hoch jel a jel k své nevěstě
a den se smál tak světlý.
Nemeškej, hochu, k milé spěš,
dorosteš záhy v muže,
zpátky až tudy pojedeš,
pokvetou rudé růže.
Květiny bílé nejdříve,
úpalem slunce zašly,
ale ty růže ohnivé,
svatební lože krášlí!

Vodník
Ubohá Rusalko bledá,
v nádheru světa zakletá!
Běda!
Na vodách bílý leknín sní,
smutným ti druhem bude,
pro tvoje lože svatební,
nekvetou růže rudé!
Rusalko, znáš mne, znáš!

Svatební hosté
Květiny bílé po cestě,
po cestě všude kvetly...

Rusalka
Vodníku, tatíčku drahý!

Vodník
Proto jsem přišel v zámek váš,
bych zřel tě truchlit tak záhy?



Rusalka
Daddy, Vodník, save me, save me;
horrible anxiety has seized me!
Oh, that I wanted to betray you all!
Wretched is the one 
 who knows humans!
Wretched is the one 
 who knows humans!
Another woman’s beauty 
 ensnared him at once:
wild, human beauty.
As for me, he no longer knows me, 
Rusalka with her flowing hair!

Vodník
What, he rejected you? 
 The one who loved you?
You must now persevere!

Rusalka
Oh, it’s futile! It’s futile,
and my heart is empty.
Futile are all my charms,
when I’m only half human!
Oh, it’s futile, he know longer 
 knows me,
Rusalka with her flowing hair.
It’s futile, futile are all my charms!
Her eyes blaze with the force 
 of passion,
that accursed human passion!
Whereas I am born of cool water,
and lack that passion!
Accursed by all of you! For him lost,
a faint echo of the ancient elements!
Neither woman nor fairy can I be;
I cannot die, and cannot live!
I cannot die, and cannot live!
Do you see them, do you? 
 They’re here again!
Daddy, save me, save me!

Rusalka
Tatíčku, vodníčku, spas mne,
úzkost mne pojala hrozná!
Běda, že chtěla jsem zradit vás,
běda, kdo člověka pozná!
Běda! Běda!
Jiná jej krásou jala vráz,
divokou lidskou krásou,
a mne už nezná zas,
Rusalku prostovlasou.

Vodník
On že tě zavrh’, jenž měl tě rád?
Musíš teď, musíš vytrvat!

Rusalka
Ó marno, ó marno to je,
a prázdnota je v srdci mém,
jsou marny všechny vděky moje,
když zpola jsem jen člověkem!
Ó marno to je, mne už nezná zas,
Rusalku prostovlasou.
Jí hoří v očích vášně síla,
té lidské vášně prokleté,
mne voda chladná porodila
a nemám, nemám vášně té!
Prokleta vámi, pro něj ztracena,
odvěkých živlů hluchá ozvěna.
Ženou ni vílou nemohu být,
nemohu zemřít, nemohu žít!
Vidíš je, vidíš? Jsou tu zas,
tatíčku! Spas mne, spas!



Foreign princess
I see a strange glow in your eyes
and listen to you dumbfounded.
You’re ever more ardent and sweet!
Oh prince, what does this mean?
Where has your chosen one fled?
The one without speech 
 and without name?
Where has she fled? She should see
that the prince has 
 changed completely!

Prince
Where has she gone?
 Dear God knows!
But this change is your own fault!
And the summer night won’t tell
that a different has captured me!
Oh, call it a whim
that I loved another for a while.
And be a blazing fire,
where till now burned the white 
 light of the moon!

Foreign princess
When my fire has seared you
and horrified all your passions,
when I leave you and travel far away,
what will you do with the lustre 
 of the moon?
When you are embraced 
 by the lovely arms
of that mute, somnambulant beauty,
what will warm you to passion?
What a waste of that passion!

Cizí kněžna
Vám v očích divný žár se zračí
a naslouchám vám zmámena.
Jste stále vřelejší a sladší,
ó, princi, co to znamená?
Kam prchla vaše vyvolená,
ta bez řeči a beze jména,
kam prchla, aby viděla, 
že princ je změněn docela?

Princ
Kam prchla? Milý Bůh to ví!
Leč změnou mou jste sama vinna.
A letní noc to nepoví,
že zajala mne kouzla jiná!
Ó nazvete to rozmarem,
že miloval jsem jinou chvíli,
a buďte žhavým požárem, 
kde dosud luny svit plál bílý!

Cizí kněžna
Až požár můj vás popálí,
a všechny vaše vášně zděsí,
až odejdu vám do dáli,
co s leskem luny počnete si?
Až obejmou vás lokty sličné
té němé krásky náměsíčné,
čím k vášni hřát se budete?
Ó škoda, škoda vášně té!



Prince
And if the whole world
should condemn my longing,
you are the glowing blossom,
even if it bloomed for a moment only!
Only now do I realize
why my body was languishing,
when in the mystery of love
it sought a cure!
What will remain of that love
in whose snares I became entangled?
I’ll gladly throw off all bonds
to be able to love you!

Foreign princess
Only now do I realize
that I am suddenly being wooed.
The groom, it seems, 
 does not himself know
whether he’s wooing me or another!

Prince
Your shoulders freeze me,
you white beauty, white and cold!

Vodník
Rush into the arms of another, rush.
From the embrace of this one 
 you’ll never escape!

Prince
From the embrace 
 of a mysterious power
save me!

Foreign princess
Into the nameless abyss of hell
hurry after your chosen one!

Princ
A kdyby celý svět
chtěl klnout mojí touze,
vy jste ten žhavý květ,
byť kvetl chvíli pouze!
Teď teprve to vím,
čím mřelo moje tělo,
když lásky tajemstvím
se uzdraviti chtělo!
Co z lásky oné zbude,
jíž v osidla jsem pad’?
Rád strhám všechny svazky,
bych vás mohl milovat!

Cizí kněžna
Ó teprve teď poznávám,
že námluvy mi náhle kynou,
pan ženich, zdá se, neví sám,
zda namlouvá si mne, či jinou!

Princ
Mrazí mne tvoje ramena,
bílá ty kráso studená!

Vodník
V jinou spěš náruč, spěš,
objetí jejímu neujdeš!

Princ
Z objetí moci tajemné,
spaste mne!

Cizí kněžna
V hlubinu pekla bezejmennou,
pospěšte za svou vyvolenou!



ACT III

Rusalka
Oh insensitive watery power,
you’ve dragged me back down 
 into the deep.
Why in this chill, hopeless,
don’t I perish, oh, why don’t I perish?
Deprived of my youth,
without the joy of my sisters,
condemned for my love,
I pine in the cold currents.
Having lost my sweet charm,
cursed by my beloved,
in vain I long to return to my sisters,
in vain I long for the world.
Where are you, magic 
 of summer nights,
over the chalices of water lilies?
Why in this chill, helpless,
don’t I perish, oh, why don’t I perish?

Ježibaba
What, what? You’re back already?
Well, you didn’t stay there long!
And what pale cheeks you have,
and how you’re grieving here all alone!
What, were the kisses not 
 to your taste,
and didn’t a human bed warm you?

Rusalka
Oh, alas, dear auntie,
everything betrayed me, 
 everything is lost!

III. DĚJSTVÍ

Rusalka
Necitelná vodní moci,
stáhlas mne zas v hlubinu,
proč v tom chladu bez pomoci
nezhynu? Proč nezhynu?
Mladosti své pozbavena,
bez radosti sester svých,
pro svou lásku odsouzena
teskním v proudech studených.
Ztrativši svůj půvab sladký,
miláčkem svým prokleta,
marně toužím k sestrám zpátky,
marně toužím do světa.
Kde jste, kouzla letních nocí
nad kalichy leknínů?
Proč v tom chladu bez pomoci
nezhynu? Proč nezhynu?

Ježibaba
Aj aj, už jsi se navrátila?
No tos tam dlouho nepobyla!
A jak máš bledé tvářičky
a jak tu truchlíš o samotě!
Což nechutnaly hubičky
a lidské lože nehřálo tě?

Rusalka
Ach běda, tetko rozmilá,
vše zradilo mne, vše jsem ztratila!



Ježibaba
Short was the loving,
long will be the moaning,
after kisses from a man’s lips
endless, eternal fasting!
Humans are humans, 
 cast out by the elements,
long ago torn from the roots 
 of the earth.
Wretched the one who wanted 
 to know human love,
the one whom human betrayal 
 has now damned!

Rusalka
My wise auntie, tell me auntie,
is there no hope for me?

Ježibaba
Your sweetheart rejected you, 
stopped loving you,
and now Ježibaba 
is to help you again?
After worldly adventures, dear girl,
you’d now like to return 
 to your sisters?
Well, I do have advice. 
Good advice I have.
But whether you’ll listen, 
the devil himself knows!
With human blood 
you must wash away
 the curse of the elements
for the love you wanted to have
in a man’s embrace.
You’ll be again what you were before,
before the world deceived you.
But only the heat of human blood
can cure you.
Freed of all torments,
you’ll be happy at once,
if your hand kills the one 
who deceived you, seduced you!

Ježibaba
Krátké bylo milování,
dlouhé bude naříkání,
po hubičkách mužských úst,
nekonečný, věčný půst!
Člověk je člověk, živlů vvrhel,
z kořenů země dávno vyvrácen,
běda, kdo jeho lásku poznat chtěl,
jeho kdo zradou je teď zatracen!

Rusalka
Tetko moudrá, tetko, rci,
není mi, není pomoci?

Ježibaba
Miláček tě zavrh’, 
přestal tě mít rád,
a teď Ježibaba
má zas pomáhat?
Po záletech světských,
dcerko rozmilá,
bys teď k sestrám ráda 
 se zas vrátila?
Inu, mám já radu,
dobrou radu mám,
ale poslechneš-li,
ví to rarach sám!
Lidskou krví
musíš smýti živlů prokletí
za lásku, již chtělas míti
v lidském objetí.
Budeš zas, číms byla prve,
než tě zklamal svět,
ale horkem lidské krve
lze jen ozdravět.
Opustí tě všechna muka,
budeš šťastna hned,
zahubí-li tvoje ruka toho,
jenž tě sved’!



Rusalka
Ježibaba, alas, what are you saying?

Ježibaba
Take this knife and promise
 you’ll obey!

Rusalka
You horrify me. Let me be, let me be!
I want to suffer eternally in anguish,
to feel forever my curse,
my whole rejected love.
I want to see all my hopelessness.
But he, he must be happy!

Ježibaba
To the human life of deceit
your longing enticed you.
And now you haven’t the strength
to spill human blood?
Humans are not humans until
they’ve wet their hands 
 in another’s blood,
when, incited by passion.
they have become drunk 
 on the blood of a neighbour!
And you wanted to be a human
and intoxicate a man with passion?
You empty little water bubble,
you moonlit, pale good-for-nothing!
Go, suffer for ever and ever!
And shrivel up with longing
 for your human!

Rusalka
Torn from life into deep solitude.
Without companions,
 without sisters I’m to live.
Oh my love, 
I know, I know,
I’ll never see you.
Oh, woe is me a hundred times!

Rusalka
Ježibabo, běda, co to chceš?

Ježibaba
Ten vezmi nůž a slib, 
 že poslechneš!

Rusalka
Jde z tebe hrůza; nech mne nech!
Chci věčně trpět v úzkostech,
chci věčně cítit kletbu svou,
svou celou lásku zhrzenou,
svou beznaděj chci všechnu zřít, 
leč on musí šťasten být!

Ježibaba
V lidský život potměšilý
touha tvá tě vábila,
a teď nemáš tolik síly,
bys krev lidskou prolila?
Člověk je člověkem teprve,
v cizí krev ruku když stopil,
zbrocen když vášní do krve,
bližního krví se opil.
A ty žes chtěla člověkem být
a člověka vášní omámit?
Prázdná ty vodní bublinečko,
měsíční bledá zahalečko,
jdi, trp si z věků do věků
a seschni touhou po svém člověku!

Rusalka
Vyrvána životu v hlubokou samotu,
bez družek, bez sester 
 mám se brát;
miláčku
vím, to vím,
nikdy víc tě nespatřím,
ó běda nastokrát!



Water nymphs
You went away into the world,
fled from our fun and games,
you sister accursed,
don’t come to us!
Our dances are off bounds
to one whom a human has embraced.
We’ll run away, run away
if you come near!
Your sadness wafts fear
into our happy playing. 
With will o’ the wisps in marshes
in the night you should play!
At forks in paths you should move 
 about now,
with your little blue light
enticing them to the grave!
On graves and forks in paths
you’ll find the dancing 
 and playing of other sisters.
To the games of your watery sisters
don’t return!

Gamekeeper
Scared, you say? Chatter, babble!
After all, others have been here!
Knock and say nicely,
what they told you at home to say:
that the prince is tormented,
that he’s lost his wits,
that some accursed creature 
 from hell
came to our castle,
and that the old woman Háta begs
Ježibaba for advice.

Kitchen boy
My legs are paralyzed,
I can’t see clearly.
For the living God,
uncle, go there yourself!

Sbor rusalek
Odešla jsi do světa,
uprchla jsi našim hrám,
sestřičko ty prokletá,
nesestupuj k nám!
V naše tance nesmí sem, 
koho člověk objal již,
rozprchnem se, 
jak se přiblížíš!
Z tvého smutku vane strach
v radostný náš hravý rej,
s bludičkami v bažinách
za nocí si hrej!
Lákej lidi svitem svým,
na rozcestích těkej teď,
světýlkem svým modravým
do hrobu jim svěť!
Na hrobech a rozcestích
jiných sester najdeš rej,
v reje vodních sester svých
už se nevracej!

Hajný
Že se bojíš? Třesky, plesky,
však tu jiní bývávali!
Zaklepej a pověz hezky, 
co ti doma přikázali!
Princ že nosí těžkou dumu,
že se poplet na rozumu,
jakás pekla stvůra klatá,
že k nám přišla do hradu
a že prosí stará Háta
Ježibabu o radu!

Kuchtík
Mně už chromne noha,
vlčí mlhu mám,
pro živého Boha,
strýčku, jdi tam sám!



Gamekeeper
How many times I‘ve passed this way;
sometimes it was already dark.
You‘re a real scaredy cat,
that you‘re afraid of an old woman!
 
Kitchen boy
Once when you were visiting us,
you yourself, uncle, frightened me,
so don‘t be surprised, dear comrade,
that in the forest I‘m filled with fear!
 
Gamekeeper
Jabber, jabber,
sometimes I spice it up.
But now quickly try
to get an answer!
Be a man, hey, knock,
ask the hag for advice!

Kitchen boy
I’d surely stutter, 
I’m so scared.
You’d better ask her 
about it yourself!

Gamekeeper
Ashamed I’d be, ashamed,
if I were your father!
But just so you can see
I’m not afraid!
Ježibaba, hello, hello!

Ježibaba
Who’s making that noise?
Who’s calling?

Gamekeeper
Old Háta is sending us,
Ježibaba, for your advice!

Hajný
Kolikrát jsem tudy šel,
temno leckdy bývalo již,
tys mi čistý strašpytel,
že se staré babky bojíš!

Kuchtík
Ondy, když jsi u nás byl,
sáms mne, strýčku, postrašil,
nediv se teď, milý brachu,
že mám v lese plno strachu!

Hajný
Řeči sem, řeči tam,
to tak někdy přidávám.
Ale teď honem hleď
vyzvěděti odpověď!
Vzmuž se, hej, zaklepej,
na radu se babky ptej!

Kuchtík
Já bych jistě breptal,
jakou úzkost mám,
abys tedy zeptal
se jí na to sám!

Hajný
Styděl bych se styděl,
být já otcem tvým!
Ale abys viděl, 
že se nebojím!
Ježibabo! Ježibabo! Hola!

Ježibaba
Kdo to hlučí? 
Kdo to volá?

Hajný
Stará Háta k tobě posílá,
abys, Ježibabo, radila!



Ježibaba
In exchange for that advice, 
 for a pinch of wisdom,
she’s sending me this puny boy 
 to munch on?
As soon as we fatten him up, 
 the pitiful thing,
he’s make a nice little roast!

Kitchen boy
Let me go, let me get out of here!
Uncle, she wants to eat me!

Ježibaba
Ha, you little runt,
stupid creature.
You’d make 
a fine roast to eat!
May your accursed race
grow ripe for hell!
And now say quickly

Kitchen boy
Our prince is very, very ill,
his heart bewitched
 by some sort of enchantress.
He brought her to the castle,
 gave her everything,
loved her like his very own life.
She would have become his wife,
but the lovely enchantress
 didn‘t stay for the wedding.
When she had him 
 thoroughly confounded,
that unfaithful enchantress vanished.
The whole castle is in a magical
 stupor to this day.
The devil himself took that enchantress
 and carried her off to hell!

Ježibaba
Za tu radu, za rozumu špetku,
tohle vyžle posílá mi k snědku?
Jen co vykrmí se chudinka,
bude z něho pěkná pečínka!

Kuchtík
Pusť mne z těchto míst!
Strýčku, ona mne chce sníst!

Ježibaba
Ha, ha, i ty malý zmetku,
hloupé stvoření,
to bych měla k snědku,
čistou pečeni!
Pro peklo ať roste prokletý rod váš!
A teď honem pověz, 
co mi říci máš.

Kuchtík
Náš princ těžce stůně, převelice,
uhranula srdce 
 jeho jakás kouzelnice.
Přived’ si ji na hrad, vše jí dal,
jako vlastní život sám ji miloval.
Jeho ženou byla by se stala,
ale krásná kouzelnice 
 svatby nedočkala.
Prince když už zmátla docela,
nevěrná ta kouzelnice zmizela.
Celý hrad je kouzlem 
 zmámen podnes,
ďábel sám tu kouzelnici 
 do pekla si odnes’!



Vodník
Who do you say carried her off?
Whom do you say she betrayed?
Accursed the breed
that sends you here!
Wretched creatures!
He himself betrayed her,
cast her into damnation!

Gamekeeper
The water goblin!

Kitchen boy
Uncle, for God’s sake, uncle!

Vodník
I’ll take my revenge, I will,
wherever my realm extends!

Ježibaba
Ha, ha, ha, ha!

First wood sprite
I have golden tresses, yes I do.
The fireflies fly down to them.
My white hand has 
 let my tresses down.
The moon is combing them
 with its silvery light.
I have golden tresses, yes I do!

Second wood sprite
I have white feet, yes I do.
I ran through the whole meadow.
I ran barefoot
and the dew washed them.
The moon shod them
 in golden slippers.

Vodník
Kdo že ji odnes’ ?
Koho že zradila?
Prokleté plémě,
jež vás sem posílá,
tvorové bídní,
on sám ji zradil,
uvrh’ ji v prokletí!

Hajný
Hastrman! Hastrman!

Kuchtík
Strýčku! Proboha, strýčku!

Vodník
Pomstím se, pomstím, 
kam říš má dosahá!

Ježiaba
Ha, ha, ha, ha!

1. lesní žínka
Mám, zlaté vlásky mám,
svatojánské mušky slétají se k nim,
ruka moje bílá vlásky rozpustila,
měsíček je češe svitem stříbrným.
Mám, mám, zlaté vlásky mám!

2. lesní žínka
Mám, bílé nožky mám,
proběhla jsem palouk celičký,
proběhla jsem bosa,
umyla je rosa,
měsíček je obul v zlaté střevíčky!



Third wood sprite
I have a lovely little body, yes, I do,
and on the meadow at night
 it shines with its charm.
Wherever I run, my white limbs
 are clothed 
in silver and gold by the moon.

Wood sprites
Let’s dance, sisters, let’s dance
into the gentle night breeze!
In a moment from the reeds 
 we’ll hear calling
the green Vodník!
Here he is, here he is,
mending his nets!
Here he is!
Vodník, come on, hey,
quickly catch us!
The one you catch, dear man,
will give you a nice kiss.
But your wife, 
ha, ha, ha, Vodník, 
will pull your ears!

Vodník
Don’t tease me coyly,
golden-haired children. 
Our native waters
have clouded with human grief.

Wood sprites
What’s spoiling our merry games?
Tell us, dear man, tell us!

Vodník
Deep on the bottom is moaning,
rejected by her sisters,
poor, pale Rusalka!
Alas! Oh, alas!

3. lesní žínka
Mám, krásné tílko mám,
na palouku v noci svítí jeho vděk.
Kudy běžím, všudy moje bílé údy
do stříbra a zlata šatí měsíček!

Lesní žínky
Dokola, sestřičky, dokola,
v lehounký noční vánek,
za chvíli z rákosí zavolá
zelený hastrmánek.
Už tu je, už tu je,
už si sítě spravuje,
už tu je, už!
Hastrmánku, heja hej,
honem si nás nachytej!
Kterou chytíš, mužíčku,
dá ti pěknou hubičku.
Ale žena, hastrmánku,
ha, ha, ha, hastrmánku,
za uši ti vytahá.

Vodník
Nelaškujte plaše,
děti zlatovlasé,
rodná voda naše
lidským rmutem zkalila se.

Lesní žínky
Cože nám ruší veselý rej?
povídej, mužíčku, povídej!

Vodník
Hluboko na dně sténá
sestrami zavržená
ubohá Rusalka bledá!
Běda, ó běda!



First wood sprite
I feel a tear in my eye;
a chill has suddenly blown on me.

Second wood sprite
In gray clouds
the moon has hidden.

Third wood sprite
Darkness is pressing into me.
Sisters, let’s flee!

Prince
My white doe!
My fairy tale! My mute vision!
Will my lamenting, my constant 
rush never end?
From day to day driven by longing,
I seek you, panting, in the woods.
If night approaches, I sense you in it,
I grasp at you in the moonlit mist.
I seek you all over the earth!
My fairy tale, come back to me!
This is the place!
Speak, silent woods!
Sweet vision, my love,  
 where are you?
My white doe! Where are you?
By everything I have in my dead heart,
I invoke both heaven and earth.
I invoke both God and the demons!
Show yourself! Where are you, 
my love?

Rusalka
My love, do you recognize me, do you?
My love, do you still remember?

Prince 
If you’re long since dead, 
 destroy me at once!
If still alive, save me, save me!

1. lesní žínka
Cítím slzu ve zraku,
chlad mne náhle ovál.

2. lesní žínka
Do šedivých oblaků
měsíček se schoval.

3. lesní žínka
Tma se tiskne v skráně mé,
sestry, sestry, prchněme!

Princ
Bílá moje lani!
Pohádko! Němý přelude!
Mému naříkání, spěchu bez ustání
konec už nikdy nebude?
Ode dne ke dni touhou štván
hledám tě v lesích udýchán,
noc-li se blíží, tuším tě v ní,
chytám tě v mlze měsíční,
hledám tě širé po zemi.
Pohádko, vrať se mi!
Tady to bylo,
mluvte, němé lesy!
Vidino sladká, milenko má, kde jsi?
Bílá moje lani! Kde jsi?
Při všem co v mrtvém srdci mám,
nebe i zemi zaklínám,
zaklínám Boha i běsy,
ozvi se, ozvi, kde jsi?
Milenko má!

Rusalka
Miláčku, znáš mne, znáš?
Miláčku, ještě vzpomínáš?

Princ
Mrtva-lis dávno, znič mne vráz,
živa-lis ještě, spas mne, spas!



Rusalka
Živa ni mrtva, žena ni víla,
prokleta bloudím mátohou,
marně jsem chvíli 
 v loktech tvých snila
ubohou lásku, lásku svou.
Milenkou tvojí kdysi jsem byla,
ale teď jsem jen smrtí tvou!

Princ
Bez tebe nikde nelze žít,
můžeš mi, můžeš odpustit?

Rusalka
Proč volal jsi mne v náruč svou,
proč ústa tvoje lhala?
Teď měsíční jsem vidinou,
v tvá muka neskonalá!
Teď tebe šálím v nočních tmách,
je zneuctěn můj klín
a s bludičkami na vodách
tě svedu do hlubin!
Proč volal jsi mne v náruč svou,
proč ústa tvoje lhala?
Tys hledal vášeň, vím to, vím,
tys hledal vášeň, jíž já jsem neměla,
a teď-li tě políbím, jsi ztracen, 
 jsi ztracen,
a teď-li tě políbím, 
 jsi ztracen docela.

Princ
Líbej mne, líbej, mír mi přej,
nechci se vrátit ve světa rej,
do smrti třeba mne ulíbej!

Rusalka
Neither alive nor dead, 
 neither women nor nymph,
accursed, I wander as a phantom!
In vain, for a moment in your arms
I dreamed of my pitiful love.
Your lover I was,
but now I’m only your death!

Prince
Without you life 
 is not possible anywhere!
Can you forgive me?

Rusalka
Why did you call me into your arms?
Why did your lips lie?
Now I’m a moonlit apparition
for your eternal torture.
Now I deceive you in the dark of night;
my womanhood is defiled
and with the will-o’-the-wisps 
 on the waters
I entice you into the depths.
Why did you call me into your arms?
Why did your lips lie?
You sought passion, I know, I know,
 which I lacked.
And now if I kiss you
 you’re lost completely!

Prince
Kiss me, give me peace!
I don’t want to return 
 to the merriment of the world!
Keep kissing me till I die!



Rusalka
A tys mi, hochu můj, tolik dal,
proč jsi mne, hochu můj, oklamal?
Zda to víš, hochu, zda to víš,
z loktů mých že se nevrátíš,
že zkázou to v loktech 
 mých zaplatíš.

Princ
Všechno chci ti dát,
líbej mne, líbej tisíckrát!
Nechci se vrátit, zemru rád,
líbej mne, líbej, mír mi přej,
nechci se vrátit, zemru rád,
nemyslím, nemyslím na návrat!

Rusalka
Láska má zmrazí všechen cit, 
musím tě, musím zahubit,
musím tě v lednou náruč vzít!

Princ
Líbej mne, líbej, mír mi přej!
Polibky tvoje hřích můj posvětí!
Umírám šťasten,
umírám ve tvém objetí!

Vodník
Nadarmo v loktech zemře ti,
marny jsou všechny oběti,
ubohá Rusalko bledá! Běda!

Rusalka
Za tvou lásku, za tu krásu tvou,
za tvou lidskou vášeň nestálou,
za všecko, čím klet jest osud můj,
lidská duše, Bůh tě pomiluj!

Rusalka
And you, my lad, gave me so much.
Why, my lad, did you deceive me?
Do you know, my lad, do you know?
That from my arms 
 you’ll never return?
That with this annihilation
 in my arms you’ll pay for it?

Prince
I want to give you everything!
Kiss me a thousand times!
I don’t want to return, I’ll gladly die!
Kiss me, kiss me, give me peace.
I don’t want to return, I’ll gladly die!
I’ve no thought of returning!

Rusalka
My love will freeze all your senses!
I must destroy you,
I must take you into my icy embrace!

Prince
Kiss me, give me peace!
Your kisses will absolve me of my sin.
I die happy 
in your embrace!

Vodník
In vain he’ll die in your arms.
Futile are all sacrifices,
Oh poor, pale Rusalka! Alas!

Rusalka
For your love, for that beauty of yours,
for your inconstant human passion,
for everything by which my fate 
 is cursed,
human soul, God have mercy on you!

Translated into English by David R. Beveridge.



VLTAVSKÁ FILHARMONIE PRAHA

B
ěhem posledního století dalo pražské hudební 
prostředí vzniknout několika symfonickým orchestrům, 
paradoxně se však za stejnou dobu Praha nedočkala 
žádného nového koncertního sálu. To by měla změnit 
Vltavská filharmonie, jejíž podoba vzešla letos v květnu 
z prestižní architektonické soutěže, které se účastnilo 
celkem 120 mezinárodních týmů. 

Vltavská filharmonie v podání vítěze soutěže, dánského architektonického 
studia Bjarke Ingels Group, nebude jen novým koncertním sálem, který 
nabídne světové standardy z hlediska akustiky, kapacity, dispozičních 
možností a technického zázemí, ale přinese také nápaditá řešení 
veřejného prostoru, počítá se zpřístupněním řeky a otevírá venkovní 
terasy filharmonie včetně střechy všem bez rozdílu.

Přijďte se seznámit s Vltavskou filharmonií na výstavu, která proběhne 
v 1. patře Rudolfina. Od pondělí 19. září zde bude k vidění také fyzický 
model filharmonie.



THE VLTAVA PHILHARMONIC HALL 

O
ver the last century, Prague’s musical scene has 
given rise to several symphony orchestras, but 
ironically, not a single new concert hall has been 
built over that time. This should change with the 
Vltava Philharmonic Hall. Its design was chosen this 
May in a prestigious architectural competition with 
120 international teams participating. 

The Vltava Philharmonic Hall as rendered by the winner, the Danish 
architectural studio Bjarke Ingels Group, will feature more than just 
a new concert hall, offering world-class standards in terms of acoustics, 
capacity, layout and technical facilities. It will also provide original 
solutions for public spaces, providing access to the river and opening up 
the outdoor terraces, including the roof, to everyone without exception.

Come and see the Vltava Philharmonic Hall at an exhibition being 
presented on the 1st floor of the Rudolfinum concert hall. From Monday 
19 September, an architectural model of the new philharmonic hall will 
also be on display here.



PŘÁTELÉ DVOŘÁKOVY PRAHY
FRiEnDs OF THE DVOŘÁK 
PRAguE FEsTiVAL

Hudba Antonína Dvořáka je schopna promlouvat univerzálním jazykem 
k samotné duši člověka. Představuje hodnoty, které daly vzniknout festivalu 
Dvořákova Praha. Sdílíte umělecký význam jeho odkazu a jste příznivci našeho 
festivalu? Pod symbolickou taktovkou Antonína Dvořáka vznikl mecenášský 
orchestr, který uvítá všechny obdivovatele mistrova díla. Struny nástrojů 
ze vzácného zlata a stříbra, bronzové či měděné textury žestí, všechny tyto 
drahé kovy zpodobňují kategorie členství. Jedině s Vaší podporou můžeme 
rozeznít festivalové fanfáry.

The music of Antonín Dvořák can speak the universal language that directly 
reaches the human soul. It represents the values that led to the creation 
of the Dvořák Prague Festival. Do you share our admiration for his artistic 
legacy, and are you a fan of our festival? Under Antonín Dvořák’s symbolic 
baton, a patrons’ orchestra has been created to welcome all admirers of the 
master’s works. The colours of precious metals represent our membership 
categories, symbolising the rare silver and gold of instruments’ strings and 
the bronze and copper tones of the brass instruments. It is only with your 
support that we can let the festival fanfares resound.

Stát se členem Klubu přátel 
můžete již teď. 

You can now become a member 
of the Friends’ Club.

dvorakovapraha.cz/podpora

dvorakovapraha.cz/contribute



PŘÁTELÉ DVOŘÁKOVY PRAHY
FRIENDS OF THE DVOŘÁK PRAGUE FESTIVAL

KLUB PŘÁTEL  FRIENDS’ CLUB  

Zlatí Přátelé  golD frienDs 

Vladimír Dlouhý a Lucie Dlouhá,
TOUZIMSKY KAPITAL

stříbrní Přátelé  silver frienDs 

Glatzová & Co., Miroslav Kalousek,
Mojmír Souček, Eva a Petr Váchovi

bronZoví Přátelé  bronZe frienDs 

Daniel Adamka, Miluše Bromová a Ivo Jančík, Eliška Hašková-Coolidge,  
HKDW HOLASEK s.r.o., Hana a Marek Jančovi, Miroslav Jandora, Ivana Juráňová, 

KLAUDY, Katarína Kohlmayer, Pavel Kotásek, Jaroslava Kubátová, 
Eva a Petr Luňákovi, Dana Mitchell, Moravia Systems a.s., Josef Novotný,  

Veronika a Petr Pujmanovi, Ivana Simonová, Daniela Sochůrková, Jan Štěrba, 
Luboš Veselý, Jiří Zlatuška

měDění Přátelé  coPPer frienDs 

Jiří Hrabovský, Jana a Jan Ksandrovi, Markéta a Luděk Nezbedovi, 
Renata a Radek Pádrovi, Blanka Suchánková, Hana a Martin Toupalovi

olovění Přátelé  leaD frienDs 

Markéta Dvořáková, Libor Novák, Blanka Zejšková

Přátelé festivalu  frienDs

Jan Bárta, Marie Brožová, CIM Servis, s.r.o., Lenka Davídková,
Radoslav Dvořák, Alexandr Kadavý, Jitka Kratochvílová,  

Arne Antonín Kusyn, Šárka Pajerová, Luděk Rychlý s rodinou,  
Irena Staníčková, Lenka Straková, Jolana Šoltészová, Michael Trask,  

Otto Tyller, Jana Voldanová, Zdeněk Všelicha

FESTIVALOVÉ MÍSTO ADOPTOVALI  
FESTIVAL SEATS HAVE BEEN ADOPTED BY

Tereza Čížková, Alexandr Kadavý, Kateřina a Tadeáš Kopečkovi,
Roman Krejčík, Zuzana Petrášková, Jaroslav Scharf,

Barbara a Radka Vondrašovy

STIPENDIJNÍ FOND PRO BUDOUCNOST PODPOŘILI   
“FOR THE FUTURE“ SCHOLARSHIP FUND BENEFACTORS

BULB, Jitka Kratochvílová

Děkujeme i dalším, kteří si nepřejí být jmenováni.
We also thank others who wish not to be named.



PODPORUJÍ NÁS
OUR SUPPORTERS

hlavní mecenáš  PrinciPal Patron 

Za PoDPory  suPPorteD by 

oficiální voZy festivalu  official cars of festival

oficiální hotely  official hotels

generální meDiální Partner  general meDia Partner

hlavní meDiální Partneři  major meDia Partners

Partner koncertu  concert Partner

hlavní Partner  main Partner

oficiální voDa  official water



15. ročník MHF Dvořákova Praha je součástí projektu  
Evropský rok mládeže 2022 vyhlášeného Evropskou unií.  

The 15th annual Dvořák Prague International Music Festival is part  
of the 2022 European Year of Youth project announced by the European Union.

PODPORUJÍ NÁS
OUR SUPPORTERS

meDiální Partneři  meDia Partners

sPeciální PoDěkování  sPecial thanks 

ve sPoluPráci  in cooPeration with 

Partneři Programové řaDy Dvořákova Praha na bořislavce 
Partners of the soirée at the bořislavka centre Programme series

meDiální Partner Programové řaDy Dvořákova Praha na bořislavce 
meDia Partner of the soirée at the bořislavka centre Programme series

Za laskavé PoDPory  with the kinD suPPort of 



Hudba nás baví

SAZKA je hlavním partnerem
hudebního festivalu Dvořákova Praha.

Inzerce-Dvorakova-Praha-2022.indd   1 15.08.2022   11:37

CLV 1,185 x 1,75 m
Šablona pro data 1:10. 

Rastry a fotografie rozlišení 1000 DPI.
Texty a objekty převést do křivek.
Barevnost CMYK. Prosíme pečlivě zkontrolovat, zda-li nezůstaly nějaké objekty/ fotografie v RGB.
Uložit jako CMYK PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu.
Data pojmenovat "název klienta_šířka x výška". Příklad: bigmedia_118,5x175.
Nelze akceptovat vícestránková PDF, každý motiv musí být uložen samostatně.  
Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost.

CLV 1,185 x 1,75 m
Template for dates 1:10.

Raster and photo resolution 1000 DPI.
Texts and objects convert into curves.
CMYK color scheme. Please check carefully for any RGB objects / photos.
Save as CMYK PDF / X-1a with crop marks and 5 mm fallout by the perimeter.
Name the data "client-name x width x height". Example: bigmedia_118,5x175.
Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately.
We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided. 

Fialová linie je hranice oblasti, která bude skryta v rámu a za kterou tedy nedávat text, loga a jiná důležitá sdělení.

The purple line is the border of the area that will be hidden in the frame and beyond which do not put text, 
logos and other important messages.

www.festivalzlatapraha.cz 

ORGANIZUJE

VE SPOLUPRÁCI

POD ZÁŠTITOU

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

INTERNATIONAL 
TELEVISION 

FESTIVAL 

MEZINÁRODNÍ 
TELEVIZNÍ 
FESTIVAL 

21. – 24. 9. 2022
THE NEW STAGE

OF THE NATIONAL
THEATRE

21. – 24. 9. 2022
NOVÁ SCÉNA
NÁRODNÍHO
DIVADLA



Hudba nás baví

SAZKA je hlavním partnerem
hudebního festivalu Dvořákova Praha.

Inzerce-Dvorakova-Praha-2022.indd   1 15.08.2022   11:37

CLV 1,185 x 1,75 m
Šablona pro data 1:10. 

Rastry a fotografie rozlišení 1000 DPI.
Texty a objekty převést do křivek.
Barevnost CMYK. Prosíme pečlivě zkontrolovat, zda-li nezůstaly nějaké objekty/ fotografie v RGB.
Uložit jako CMYK PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu.
Data pojmenovat "název klienta_šířka x výška". Příklad: bigmedia_118,5x175.
Nelze akceptovat vícestránková PDF, každý motiv musí být uložen samostatně.  
Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost.

CLV 1,185 x 1,75 m
Template for dates 1:10.

Raster and photo resolution 1000 DPI.
Texts and objects convert into curves.
CMYK color scheme. Please check carefully for any RGB objects / photos.
Save as CMYK PDF / X-1a with crop marks and 5 mm fallout by the perimeter.
Name the data "client-name x width x height". Example: bigmedia_118,5x175.
Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately.
We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided. 

Fialová linie je hranice oblasti, která bude skryta v rámu a za kterou tedy nedávat text, loga a jiná důležitá sdělení.

The purple line is the border of the area that will be hidden in the frame and beyond which do not put text, 
logos and other important messages.

www.festivalzlatapraha.cz 

ORGANIZUJE

VE SPOLUPRÁCI

POD ZÁŠTITOU

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

INTERNATIONAL 
TELEVISION 

FESTIVAL 

MEZINÁRODNÍ 
TELEVIZNÍ 
FESTIVAL 

21. – 24. 9. 2022
THE NEW STAGE

OF THE NATIONAL
THEATRE

21. – 24. 9. 2022
NOVÁ SCÉNA
NÁRODNÍHO
DIVADLA









Vaše oči do světa 
klasické hudby

Jiný pohled na klasickou hudbu a jazz 
rozhovory a seriály / komentáře / kritiky

 analýzy / recenze nahrávek
www.casopisharmonie.cz
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Vyrazte na  
skvostný výlet  
za klasikou
Naplánujte si cestu na classicpraha.cz
a objevujte místa, která inspirovala
slavné skladatele. 

classicpraha.cz     98,7 FM
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Nejlepší domácí a zahraniční
zpravodajství šest dní v týdnu.
Každý den s něčím navíc.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 
festivalu Dvořákova Praha 2022
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Akademie klasické hudby, z. ú. (Academy of Classical Music)
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