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Opera Nabucco v veronski Areni in Sirmione 

Verdijeva opera Nabucco je bila premierno predstavljena v milanski Scali leta 1842. Krstna uprizoritev je doživela velikanski 
uspeh in skladatelj je postal eden največjih opernih ustvarjalcev vseh časov. Opera je bila v krstni sezoni uprizorjena kar 65 krat. 
Osrednja tema so sanje ljudstva o samostojni deželi. Spevna melodija zborovskega nastopa (t.i. zbor sužnjev) je bila izbrana za 
neuradno himno domoljubnega gibanja. 

Opera 

Izraelci, ki jih oblegajo babilonske čete pod vodstvom kralja Nabucca, objokujejo svojo nesrečno usodo. Veliki svečenik Zaharija 
jih tolaži, da jim bo Nabucco mogoče prizanesel, ker imajo v ujetništvu njegovo hčer Feneno. Slednja se je iz ljubezni do 
Izmaela, nečaka jeruzalemskega kralja, spreobrnila v židovsko vero. Druga Nabuccova hči Abigaila, ki je prav tako zaljubljena v 
Izmaela in se hoče znebiti tekmice, pokaže babilonski vojski pot v Jeruzalem. Babilonci uničijo mesto in zasužnjijo Izraelce.  
Nabucco se razglasi za edinega kralja in boga, toda za svojo bogokletno predrznost je kaznovan z blaznostjo. Oblast prevzame 
Abigaila, ki židovske ujetnike in tekmico Feneno obsodi na smrt. Nabucco, ki se je mu je vrnil razum, prepreči pokol, razglasi 
neodvisnost Izraela in se pridruži zahvalnim himnam židovskemu bogu. Poražena Abigaila si vzame življenje in v zadnjih 
vzdihljajih blagoslovi zvezo med Izmaelom in Feneno.  
Opera Nabucco je pri občinstvu izredno znana in priljubljena predvsem zaradi znanega zbora Splavaj, misel. 

Vsebina 
Dogajanje je postavljeno v leto 586 pred Kristusom. 



 

 

 

Prvo dejanje 
Jeruzalem. 
Asirsko in izraelsko kraljestvo sta v vojni. Asirski kralj Nabucco je zasedel Jeruzalem in prisilil Izraelce, da so se zatekli v notranjost 
Salomonovega templja. Prerok Zaharija jih bodri in prepričuje, da jim bo Nabucco prizanesel, ker imajo njegovo hči Feneno za talko. Ko je bil 
Izmael, nečak izraelskega kralja, v sirskem ujetništvu, se je dekle namreč zaljubilo vanj, mu pomagalo pri begu in mu sledilo v Jeruzalem. 
Izmael ji vrača čustva in želi Feneni omogočiti beg. Toda preseneti ju Abigaila, druga Nabuccova hči, ki je prav tako zaljubljena v Izmaela. 
Abigaila obljubi, da bo Izraelcem zagotovila življenje in svobodo, če ji bo Izmael prisegel ljubezen, a ta jo zavrne. Ko Nabucco prodre v 
tempelj, Zaharija zagrozi Feneni s smrtjo, toda Izmael jo reši. Nabucco tedaj zavzame tempelj in celotno izraelsko ljudstvo odvede v 
suženjstvo. 

Drugo dejanje 
Brezbožnik. 
V kraljevi palači v Babilonu. Abigaila najde dokument, ki potrjuje, da ona ni kraljeva hči, temveč le posvojenka suženjskega izvora. Fenena, ki ji 
je Nabucco med svojo odsotnostjo prepustil prestol, osvobodi Izraelce. S tem si nakoplje srd svečenikov, ki začnejo snovati državni udar. V 
Babilonu se razširi lažna vest o Nabuccovi smrti. Abigaila se razglasi za kraljico, toda Nabucco se vrne in ji iztrga krono. V splošni zmedi 
razglasi odpravo vseh božanstev ter sam sebe okliče za edinega boga. Z neba se nenadoma utrga strela in zadene prevzetnega kralja, ki se mu 
pri priči omrači um. Abigaila pobere s tal Nabuccovo krono in si jo posadi na glavo. 

Tretje dejanje 
Prerokba. 
Abigaila ima trdno v roki kraljevsko oblast. Blazni Nabucco tava po kraljevi palači in jo preklinja, češ da mu je z zvijačo iztrgala prestol. Abigaila 
pred njegovimi očmi uniči potrdilo o svojem izvoru, ki je predstavljalo edino sredstvo, s katerim bi jo lahko Nabucco vrgel s prestola. Nato ga 
prepriča, naj podpiše odlok, ki obsoja na smrtno kazen vse Izraelce – vključno s Feneno, ki je iz ljubezni do Izmaela prestopila v židovsko vero. 
Ujeti Izraelci medtem obujajo spomine na izgubljeno domovino. Zaharija jih znova opogumlja in napove uničenje Babilona. 

Četrto dejanje 
Uničeni malik. 
Nabucco je sam v svojih sobanah. V polsnu zasliši glasove, ki naznanjajo Fenenino smrtno obsodbo. Obrne se na židovskega boga in mu 
obljubi, da mu bo dal zgraditi veličasten tempelj, če bo rešil življenje njegovi hčeri. Med molitvijo se mu čudežno povrne razum. Fenena in 
ostali izraelski ujetniki se odpravljajo v smrt. Tedaj zaslišijo vzklike v čast Nabuccu. Kralj prepreči usmrtitev Izraelcev, jim vrne svobodo ter se 
pridruži njihovim himnam Jahveju. Abigaila ob novici o Nabuccovi vrnitvi na oblast zaužije strup. V zadnjih vzdihljajih prosi za odpuščanje in 
blagoslovi zvezo med Izmaelom in Feneno. 

 



 

 

 

Predviden program izleta 

Odhod v dopoldanskih urah, predvidoma ob 10.00 uri iz Ljubljane. Sledila bo vožnja do Gardskega jezera.. 
"Salve, o, venusta Sirmio ..." so že rimski cesarji častili polotok Sirmione ob Gardskem jezeru. V njegovi zgodovini se je 
prepletalo nemalo vzponov in padcev, vendar polotok nikoli ni izgubil svojega sijaja, ki se dotakne vsakega obiskovalca. 
Ko v staro mestno jedro vstopimo skozi mogočno trdnjavo Rocca Scaligera, se nam zazdi, da se je čas ustavil. Tu se srečuje 
staro in mlado, preprosto in zapleteno, živahno in umirjeno. Sirmione je mesto, kjer si roke podajajo nasprotja. Del teh bomo 
lahko doživeli med ladijsko vožnjo, ko bomo obkrožili istoimenski polotok. Po ogledu sledi vožnja v Verono. Prosto za 
samostojne oglede ali pa za posedanje na uličicah pred številnimi kavarnami. V večernih urah (predvidoma ob 20.45 uri) se bo 
začela operna predstava Nabucco (trajanje predvidoma 3.15 ure). Pol ure po koncu predstave bo sledila vožnja proti domu. 
Prihod je predviden za jutranje ure naslednjega dne.  

Cenik 

Št. plačanih oseb/Cena na osebo v € 

45 40 35 

65,00 69,00 74,00 

Cena vključuje 
 

 prevoz s turističnim avtobusom, 

 zunanje oglede po programu,  

 vstopnico za ogled opere Nabucco, sektor E in D - to so neoštevilčene stopnice, 

 turistično vodenje izleta, organizacijo ter ddv.  

Opombe k izvedbi 
 

 Za potovanje potrebujete veljaven osebni dokument. 

 Pridržujemo si pravico do spremembe programa v primeru dežja, ker opera v tem primeru odpade. V primeru, da je opera zaradi  
dežja prekinjena med izvedbo, potnik ni upravičen do vračila denarja. Hvala za razumevanje. 

 Priporočamo, da vzamete blazinico ali podobna sedala na kateri boste sedeli med ogledom opere, saj so za sedišča predvidene 
betonske stopnice. 

 Vstopnice vam razdeli vodnik pred pričetkom predstave. 



 

 

 

 Kupljena vstopnica je nepovratna.  

 Glede sektorja E in D se pozanimajte v turistični poslovalnici.  

 Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in izlete so sestavni del programa. Dobite jih v naših turističnih poslovalnicah ali 
na spletni strani www.alpetour.si. 

 Cena je izračunana na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od števila udeležencev na enem avtobusu. Končna cena se 
določi glede na lestvico  opredeljeno v ponudbi. Ob udeležbi manjšega števila oseb, kot je navedeno v programu, se cena sorazmerno 
poviša.  

Zakaj z nami 
 

 kakovostno storitev, dobro izveden izlet in varno ter udobno vožnjo nam predpisuje standard ISO 9001:2008, 

 storitev prevoza potnikov, organizacijo izletov in potovanj ter posredovanje počitnic izvajamo že od leta 1947,  

 posodabljamo vozni park ter skrbimo za redno tehnično vzdrževanje vozil in mesečne preventivne preglede, 

 

Odstopnina znaša 5,00 €.  
 

Če posamezni potnik v sklopu skupine ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini 
potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Za plačilo odstopnine se lahko odloči posameznik ali celotna skupina. Sporazum o odstopnini velja v 
primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci ). Potnik mora Alpetourju posredovati pisno odpoved najkasneje v roku 3 dni 
od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za odpoved in priložiti ustrezen dokument (zdravniško potrdilo z navedeno diagnozo, mrliški list, poziv na vojaški 
vpoklic). Alpetour v tem primeru potniku povrne celotno plačilo aranžmaja. Če potnik iz skupine ali celotna skupina potovanja ne začnejo na dan odhoda in 
pred samim začetkom le-tega niso odpovedali, nimajo pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Za potnika, ki ni začel 
potovanja iz katerega koli varnostnega ali regulativnega razloga se šteje, da je odstopil od pogodbe in je odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more  
uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po datumu začetka izleta, kakor tudi ne za 
čas neizkoriščenega dela potovanja. 

 
 

Opombe 
 Splošni pogoji Alpetour - PA d.d. so sestavni del programa in so vam na voljo na prodajnem mestu. 

 Priporočamo vam, da se ob prijavi odločite za plačilo odstopnine in za Zdravstveno zavarovanje z asistenco Coris. 

 Na izletu potrebujete veljaven osebni dokument. 

 Cena je izračunana na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od števila udeležencev na enem avtobusu. Končna cena se določi glede 
na lestvico  opredeljeno v ponudbi. Ob udeležbi manjšega števila oseb, kot je navedeno v programu, se cena sorazmerno poviša.  
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