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První jednání 

V Šalamounově chrámu hledají Židé úkryt před vpádem Babylóňanů a modlí 

se k Bohu, aby je před nepřítelem uchránil. Prorok Zachariáš je uklidňuje; 

Nabuccova dcera Fenena, která padla do zajetí Židů, může přinést smír. K 

branám města se blíží vojsko, vedené králem Nabuccem, úhlavním 

nepřítelem Izraelitů. Zachariáš vyzývá národ k boji proti cizincům a Fenenu 

svěřuje Ismaelovi jako rukojmí. Ismael a Fenena vzpomínají o samotě na 

chvíle, kdy se do sebe zamilovali: Ismael přišel do Babylónu jako judský 

vyslanec, byl ale zajat a Fenena mu pomohla uprchnout. Ismael se zmíní 

také o Abigail, která ho pronásledovala svou láskou a svoji sestru Fenenu 

nenávidí. V tu chvíli Abigail vpadne do Šalamounova chrámu. Pohled na oba 

milence ji rozlítí, ale pak Ismaelovi nabízí výměnou za jeho lásku svobodu 

pro hebrejský lid. Židé jsou zděšeni divokým vpádem vojsk do chrámu. Když 

se Nabucco objeví v jeho dveřích, Zachariáš chce zabít Fenenu, ale Ismael 

mu v tom zabrání. Nabucco dává rozkaz zničit chrám a Židé jsou hnáni do 

babylónského zajetí. Zachariáš spolu s hebrejským lidem Ismaela zavrhnou. 

Druhé jednání 

V babylónském paláci ctižádostivá Abigail plane rozhořčením poté, co se z 

tajného listu dozvěděla, že je ve skutečnosti dcerou otrokyně a nemá tedy 

právo na královský trůn. Je rozhodnuta zničit Fenenu i Nabucca a hořce 

vzpomíná na dobu, kdy byla šťastná. Velekněz Baalův přichází se zprávou, 

že Fenena dala Židům svobodu. Se svými spojenci chce dosadit na trůn 

Abigail, proto nechali rozšířit zprávu, že Nabucco padl v boji. Abigail 

nadšeně vítá trůn, který jí umožní všem se pomstít. 

Zachariáš přichází k pokojům Feneny s levitou, nesoucím tabulku se svatým 

zákonem. Levité znovu zavrhují Ismaela, který je marně prosí o smilování. 

Vstoupí Fenena a Zachariáš se svou sestrou Annou: Fenena se stala 

Židovkou a Ismaelovi je odpuštěno. Abdallo, Nabuccův věrný stoupenec, 

přinese zprávu, že Nabucco zemřel a královnou se stala Abigail. Ta vstoupí 

obklopena svými přívrženci a nařizuje Feneně, aby jí odevzdala korunu. 

Fenena vzdoruje. Přichází Nabucco a prohlašuje se za Boha babylónského 

lidu. Nedbá Zachariášova varování a zpupně jej spolu s ostatními Izraelity 

odsoudí k smrti. Vzápětí se dostaví boží pomsta a Nabucco zešílí. Abigail 

využívá situace a zmocňuje se koruny. 

Třetí jednání 

Abigail je nyní babylónskou královnou. Velekněz Baalův ji žádá, aby vydala 

smrti všechny Izraelity. Objeví se Nabucco, stále mimo sebe, a chce 

usednout na trůn. Abigail z něj vymámí podpis rozsudku smrti pro všechny 

Izraelity. Nabucco si až příliš pozdě uvědomuje, že tím podepsal ortel smrti 

i pro svou dceru Fenenu. Snažně prosí o milost pro ni, ale Abigail ho nechá 

bezcitně odvést jako vězně. 

Na břehu Eufratu teskní zajatí Židé po své vlasti. Prorok Zachariáš jim znovu 

dodává odvahu a prorokuje zničení Babylónu. Izraelité se vzchopí a jsou 

odhodláni bojovat. 

Čtvrté jednání 

Nabucco se v komnatě probouzí se stále zmatenou myslí. Z oken vidí, jak 

Fenenu vedou v poutech, a žádá boha Židů o odpuštění. Jeho zoufalé 

prosby jsou vyslyšeny a spolu s Abdallem a dalšími bojovníky spěchá 

zachránit Fenenu a potrestat zrádce. 

Zajatí Židé čekají mezitím na smrt, Zachariáš se loučí s Fenenou, která má 

zemřít jako první. Popravu přeruší Nabucco, který dává Izraelitům svobodu, 

vyhlašuje Jehovu za jediného boha a slibuje, že mu nechá vystavět nový 

chrám. Podpírána vojáky přichází umírající Abigail a prosí Fenenu o 

odpuštění. Poté, co Abigail zemře, Zachariáš prohlásí Nabucca „králem 

všech králů“. 


