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ESITYKSEN KESTO 

I osa    1 tunti 23 minuuttia 

väliaika 

II osa    39 minuuttia 

ROOLEISSA 

FRANCESCO	FOSCARI	|	PLÁCIDO	DOMINGO	

JACOPO	FOSCARI	|	FRANCESCO	MELI 

LUCREZIA	CONTARINI	|	ANNA	PIROZZI 

JACOPO	LOREDANO	|	ANDREA	CONCETTI	

BARBARIGO|	EDOARDO	MILLETTI	

PISANA	|	CHIARA	ISOTTON 

SOTILAS	|	AZER	RZA-ZADE	

PALVELIJA	|TILL	CON	ORLOWSKY	

Teatro alla Scala 

I DUE FOSCARI 



TAPAHTUMAT 

I NÄYTÖS


Dogen palatsi Venetsiassa, 1457 

Senaatti ja valtuusto ovat koolla tuntemattomasta syystä. Virkamiesten joukossa 
on myös Loredano, joka uskoo Foscarien suvun maksaneen sukulaistensa 
salamurhasta, ja vihaa heitä siksi palavasti. Doge Francescon poika Jacopo 
Foscari tuodaan vankilasta. Hänet on aiemmin tuomittu maanpakoon murhasta, ja 
on nyt syytettynä palaamisesta kotiinsa luvatta. Odottaessaan pääsyä neuvoston 
eteen Jacopo katselee kaupunkia parvekkeelta. Rakkaat muistot Venetsiasta olivat 
hänen ainut lohtunsa maanpaossa. Neuvosto on valmis, ja Jacopo ei edes odota 
heiltä minkäänlaista armoa.


Foscarien palatsi 

Jacobin vaimo Lucrezia Contarini aikoo mennä Dogen luo anomaan tätä 
puolustamaan poikaansa, mutta tytön palvelija estää häntä. Lucrezia voi vain 
rukoilla. Kun hänen ystävänsä Pisana kertoo Jacopon saaneen tuomionsa, 
Lucrezia raivostuu ja alkaa solvata Venetsian ylimystöä.


Dogen palatsi 

Neuvoston jäsenet puhuvat tehtävästään lähtiessään salista. Ilmeisesti Jacopo oli 
kirjoittanut salaa kirjeen Sforzille, tehden näin karkotuksestaan väistämättömän: 
Dogen pojan on palattava maanpakoon Kreetalle.


Dogen huoneisto 

Yksin jäätyään Doge suree poikansa kohtaloa, ja kiroaa itseään isänä. Lucrezia 
saapuu ja vakuuttaa miehensä olevan viaton. Dogella ei kuitenkaan ole muuta 
vaihtoehtoa kuin muistuttaa tyttöä lain kirjaimesta: Jacopon kirje tuomitsi hänet. 
Lucrezia anoo Dogea rukoilemaan kanssaan.


II NÄYTÖS


Vankityrmä 

Vankilan pimeydessä Jacopo uskoo näkevänsä isänsä kuolemaan tuomitseman 
kreivi Carmagnolan haamun ojentamassa veristä kalloa. Jacopo romahtaa, mutta 
Lucrezia rientää apuun kertoen neuvoston päätöksestä. Pariskunta toivoo 
voivansa kohdata tulevaisuuden haasteet yhdessä. Doge saapuu myös paikalle, 
syleilee nuoria ja käskee heidän luottaa taivaalliseen tuomariin. Loredano tulee 
kertomaan vangille että tämän on lähdettävä matkaan yksin. Hän on riemuissaan 
saadessaan tuottaa tuskaa vihaamalleen perheelle.


Neuvoston sali 

Neuvosto määrää Jacopo Foscarin poistumaan maasta syytettynä murhasta ja 
maanpetoksesta. Doge istuu valtaistuimelleen, ja Jacopo seisoo vartijoidensa 
välissä. Kun neuvosto on ilmoittanut päätöksensä, Jacopo anoo turhaan armoa 
isältään. Lucrezia ryntää sisään. Hän pakottaa lapsensa polvistumaan Dogen 
eteen, hän rukoilee armoa ja pyytää lupaa lähteä miehensä kanssa. Mutta 
neuvosto on järkkymätnö: Jacopon on lähdettävä yksin. Jacopo luovuttaa 
lapsensa Dogen huomaan ja lähtee, Lucrezia pyörtyy.


III NÄYTÖS


Pyhän Markin aukio 

Juhlaväen joukossa ovat myös Loredano ja Barbarigo, valeasuissa. Kansa tanssii 
ja ilakoi. Dogen palatsista ilmestyy kaksi trumpetistia, joiden edellä väkijoukko 
pakenee peloissaan. Heidän jäljessään astelee Jacopo Foscari vaimonsa 
seuraamana. Silminnähden surullisena hän hyvästelee kaikki, Loredano on iloinen.


Dogen huoneisto 

Francesco Foscari murehtii kolmen poikansa ennenaikaista kuolemaa, ja 
neljännen kurjaa kohtaloa. Barbarigo tuo kirjeen, ja julistaa oikean murhaajan 
tunnustaneen. Doge riemuitsee saatuaan todisteet poikansa syyttömyydestä. 
Mutta Lucrezia tuo huonoja uutisia: Jacopon sydän on murtunut, ja lähtönsä 
hetkellä hän vain kuoli selittämättömästi. Neuvosto pyytää Dogea luopumaan 
vallasta ja siirtymään eläkkeelle. Ensin Doge vimmastuu ehdotuksesta, mutta 
taipuu ajatukseen ja luovuttaa sormuksensa. Lähtiessään salista Lucrezian 
kanssa, hän kuulee kirkonkellot jotka soivat uuden Dogen valinnnan merkiksi. 
Francesco Foscari kaatuu kuolleena maahan.



