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Aaria Va´Pensiero toi vielä alle 30-vuotiaalle Verdille kansainvälistä 

menestystä kaikkialla maailmassa.  !
Nabucco on raamatullisen mittakaavan ooppera, jossa Babylonian 

hallitsija näyttäytyy uhkana koko maailmalle, mutta ensinnä 

heprealaisten kansalle.  

Kekseliäs ja uraauurtava sävellys antaa elämän tapahtumille, joiden 

ympäröimänä Leo Nuccin personoima päähenkilö kamppailee 

elämästään ja vallastaan.  !
Daniele Abbadon näkemys on tarina kansasta, esittäen samanaikaisesti 

sen kollektiisiset muistot ja nykyisyyden.  
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nauhoitettu helmikuussa 2013!!

NÄYTÖSTEN KESTOT

!

I osa       1 tunti 18 minuuttia

väliaika     20 minuuttia 
II osa  1 tunti 4 minuuttia
!

Näytöksen kokonaiskesto 2 tuntia 42 minuuttia   



TAPAHTUMAT!
Babylonialaisten ja heprealaisten välille on syttynyt sota. Heprealaiset ovat 
vanginneet Fenenan, Babylonian kuninkaan Nabuccon tyttären, ja pitävät tätä 
panttivankinaan. Nabucco on vannonut valloittavansa Jerusalemin.!
OSA I: JERUSALEM
”Niin sanoi Herra; katso, minä annan tämän kaupungin Babylonian kuninkaan käsiin, ja hän polttaa 
sen.” (Jeremia 34:2) 
Heprealaiset anovat armoa Babylonialaisten lähestyessä. Profeetta Zaccaria 
muistuttaa heitä jumalan armosta. Taistelu alkaa. Kuninkaan veljenpoika 
Ismaele jää suojelemaan Fenenaa. Ismaele ja Fenena muistelevat miehen aikaa 
Babylonialaisten vankina, ja kuinka Fenena auttoi häntä pakenemaan. 
Abigaille, joka myös rakastaa Ismaelea, keskeyttää heidät, ja vannoo kostoa 
rakastavaisille.  
Nujerretut heprealaiset rynnistävät sisään kuningas Nabuccon seuraamina. 
Zaccaria uhkaa tappaa Fenenan, ja Ismaele estää teon. Nabucco määrää 
temppelin tuhottavaksi, ja heprealaiset kiroavat hänet. !
OSA II: JUMALATON
”Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.”  
(Jeremia 30:23) 
Nabucco on tuonut heprealaisia vakeina Babyloniin. Abigaille on löytänyt 
dokumentin, jonka mukaan hänen vanhempansa olivat orjia, ja Nabucco on 
ainoastaan hänen kasvatti-isänsä. Hän suree yksinäisyyttään ja Nabuccon 
kiintymystä Fenenaan. Kun Baalin ylipappi kertoo hänelle Fenenan aikovan 
vapauttaa heprealaiset vangit, Abigaille päättää toimia.  
Zaccaria rukoilee, ja lähtee etsimään Fenenaa. Joukko leeviläisiä syyttää 
Ismaelea petturuudesta. Zaccaria palaa Annan ja Fenenan kanssa, ja Anna 
kertoo leeviläisille Fenenan kääntyneen juutalaiseksi, ja pyytää heitä antamaan 
anteeksi Ismaelelle.  
Abdallo julistaa Abigaillen aloittaman vallankumouksen alkaneeksi, ja Abigaille 
saapuu ylipapin seurassa. Nabucco haastaa Abigaillen, kehoittaen tätä 
ottamaan kruunun häneltä. Hän julistaa olevansa kuninkaan sijaan jumala, ja 
lyyhistyy maahan. Hänen houraillessaan Abigaille sieppaa kruunun. !
Väliaika !
OSA III: PROFETIA 
”Sen tähden villikoirat ja sakaalit ottavat sen olinpaikakseen, strutsit sinne asettuvat. Mutta ihmisiä 
siellä ei asu enää koskaan, se pysyy autiona sukupolvesta toiseen.” (Jeremia 50:39) 
Babylonialaiset juhlivat voittoaan. Abigaille huijaa nyt hyvin sekavan Nabuccon 
allekirjoittamaan heprealaisten kuolemantuomion. Kuninkaaln allekirjoitettua 
dokumentin Abigaille ilkkuu hänen tuominneen myös Fenenan. Raivosta 
suunniltaan oleva Nabucco palaa järkiinsä ja tunnistaa Abigaillen, ja kertoo 
hänelle hänen vanhempiensa olleen todellakin orjia. Abigaille tuhoaa 
dokumentin joka todistaa tämän. Nabucco anoo armoa, mutta Abigaille 
komentaa hänet vangittavaksi. 

ZACCARIA  
HEPREALAISTEN YLIPAPPI !

FENENA 
NABUCCON TYTÄR !

ISMAELE 
JERUSALEMIN KUNINKAAN VELJENPOIKA !

ABIGAILLE 
NABUCCON VANHIN TYTÄR !

NABUCCO  
BABYLONIAN KUNINGAS !

ANNA 
ZACCHARIAN SISAR !

IL GRAN SACERDOTE !
ABDALLO 

BABYLONIAN KUNINKAAN UPSEERI 

VITALIJ KOWALJOW !!!
VERONICA SIMEONI !!
ALEKSANDRS ANTONENKO !!
LIUDMYLA MONASTYRSKA !
LEO NUCCI !!
TATYANA RYAGUZOVA !!
ERNESTO PANARIELLO !
GIUSEPPE VENEZIANO 

Heprealaiset laulavat ikäväänsä kotimaahansa, ja valittavat olojaan Babylonissa. 
Zaccaria ennustaa Babylonin tuhoutuvan, ja heprealaisten vapautuvan 
vankeudestaan. Hänen sanansa antavat kansalle toivoa. !
OSA IV: SÄRKYNYT JUMALANKUVA 
”Bel ei voi mitään. Marduk syöstään maahan. Kaikki jumalat joutuvat häpeään, kaikki jumalankuvat 
syöstään maahan.” (Jeremia 50:2) 
Nabucco raivoaa sodasta ja tappiosta Jerusalemissa. Hän kuulee Fenenan 
teloituksesta mutta on voimaton estämään sen. Epätoivoissaan hän rukoilee 
apua heprealaisten jumalalta, luvaten kääntymyksen heidän uskoonsa mikäli 
Fenena pelastuu. Yhtäkkiä hänen järkensä palaa, ja Abdallo ilmaantuu 
sotilasjoukon seuraamana vapauttamaan kuninkaansa. Nabucco johtaa 
miehensä heprealaisten avuksi. 
Heprealaiset vangit johdatetaan uhrattaviksi, ja Fenena valmistautuu 
kuolemaan. Nabucco joukkoineen vapauttaa vangitut. Vapautettujen rukoillessa 
Abigaille kompastelee paikalle. Hän on ottanut myrkkyä ja anoo Fenenalta 
anteeksiantoa ennen kuolemaansa. Jumalan armoa pyytäen hän kuolee, 
Zaccarian ylistäessä Nabuccon kuninkuutta. !! !
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