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donizetti ooperi keskmes on ühe naise saatus. naise, kes meeste poolt valitsetud 
maailma intriigide keskel ei saa oma õigust. lucia soovid tehakse maatasa, tema 
tahe surutakse alla ning tema eluõnn ohverdatakse perekondliku kohustuse ja 
poliitiliste intriigide altarile. kui eksistentsiaalseid tundeid eiratakse ja neid ei 
saa vabalt väljendada, on emotsionaalne plahvatus tohutu jõuga.

lucia olukord on algusest peale lootusetu – ta seisab alati ühe sammu kaugusel 
kuristikust ja hoiab surmal käest kinni. tegevustiku käigus jääb ta ikka enam ja 
enam nii psüühiliselt kui füüsiliselt otsa. juba ava-aarias esitab ta oma armastust 
perekonna vaenlase edgardo vastu iseenda eksistentsi vältimatu hävinguna. 
lucia on häbimärgistatud. tema unenägudes kangastuvad saabuva katastroofi 
märgid - tapetud esivanema ilmumine ennustab lucia enda saatust. Selle vaimu 
mõistatus, tema tummad suuliigutused, mis peaksid luciat hoiatama, viitavad 
lucia enda hüsteeriale, selgele märgile hiljem välja löönud hullusest.

Mitte üheski tegevustiku etapis ei arenda peategelane mingeid konkreetseid 
tegevusplaane vaid teeb kogu aeg üha uuesti minevikust kokkuvõtteid. lucia 
seab sõnadesse utoopiad, taevaliku õndsuse visioonid. kui päriselu isiklikud 
soovid jäävad täitmata, pakub fantaasia, nagu ka unenägu ja hullus, sellele 
aseainet. lõpuks ületab lucia normaalsuse piiri, tema hääl laulab täiuslikust 
õnnest, ühinemisest oma armsamaga teises, paremas maailmas. Seda võib 
tõlgendada ka väljakutsena patriarhaalsele korrale: lucia on ühtaegu ohver ja 
kangelanna, armastuse märter, kelle laul hakkab vastu tundekülmale ja elutule 
maailmale.

See, mida lucia – paljude naiste võrdkuju – kogeb, on mitme sajandi pikkuse 
perekonnaloo tagajärg. teda ei murra mitte pelgalt kasvatus, mille kohaselt peab 
olema kuulekas, vaid ka poliitika, sugulussidemed, kättemaks ja vaenutsevate 
perekondade viha. niisiis ei ole „lucia di lammermoor” ainult armutragöödia, 
vaid ka väljapaistev poliitiline jutustus, mis näitab, kuidas mehelik võimusüsteem 
moonutab inimestevahelisi suhteid, kuni ta need lõpuks hävitab. Petetud 
armastuse mäslemist ja lahtumist ilmestab donizetti oma väljendusrikkaima 
muusikaga: kättemaks on verine, hullumeelsus tappev. kuritarvitatud tunded 
laostavad kõike ja kõiki.

Roman Hovenbitzer





sisukokkuvõte

Ravenswoodi ja ashtoni aadlisuguvõsad on olnud pikka aega vihavaenlased. 
viimane Ravenswoodide järeltulija, edgardo on tõotanud kätte maksta enrico 
ashtonile, keda ta peab vastutavaks oma isa surma ja pere eluaseme kaotuse eest. 
aga ka ashtonite õnn on pöördunud. enrico ashton näeb perekonna poliitilise 
võimu ja rikkuse alleshoidmiseks ning ashtonite dünastia hävingust päästmiseks 
vaid üht võimalust: tema õde peab abielluma lord arturo bucklaw’ga. lucia tõrgub, 
sest ta on armunud edgardo Ravenswoodi, kes päästis ta elu. edgardo vastab 
lucia tunnetele. enne, kui mees eriülesandega välismaale lähetatakse, vannub 
paar teineteisele igavest truudust.

lucia keeldub endiselt arturoga abiellumast ja see paneb tema venna raskesse 
olukorda. enrico käsib normannol lucia ja edgardo kirjavahetust takistada ja 
võltsida dokument, mis viitaks sellele, et edgardo on olnud truudusetu. lucia on 
kirja nähes üdini vapustatud. kuid alles siis, kui tema õpetaja Raimondo veenab 
tütarlast suguvõsa päästmise nimel end ohvriks tooma ja arturoga abielluma, 
andes mõista, et truudusevanne edgardole ilma preestri kinnituseta kuidagi ei 
kehti, on lucia alandlikult nõus. vahetult pärast seda, kui lucia on abielulepingule 
alla kirjutanud, naaseb kõigi üllatuseks edgardo. lucia allkiri on tema jaoks nii kindel 
tõend truudusetusest, et ta neab ära oma armastatu ja kogu ashtonite perekonna.

et oma surmavaenlane lõplikult hävitada, esitab enrico veel samal õhtul 
edgardole väljakutse. edgardo nõustub, sest temalgi on soov vihatud ashtoniga 
lõpuks arved klaarida. lepitakse kokku, et kahevõitlus toimub päikesetõusu ajal. 
Meeltesegaduses lucia aga tapab oma pulmaööl arturo ja talle kangastub, et 
abiellujateks on tema ja edgardo. edgardo kuuleb löömas hingekelli ja saab teada 
lucia hullumisest. Suutmata taluda armastatu kaotust tapab ta enese.



gaetano doniZetti (1797-1848)

donizetti sündis itaalias, bergamos puruvaese perekonna noorima pojana. 
Muusikaõpinguid alustas ta kohaliku peakiriku kapellmeistri, saksa komponisti 
johann Simon Mayri juures. Hiljem täiendas ta end bolognas Pater Mattei 
juhendamisel ning sai korraliku väljaõppe kontrapunkti alal. donizetti alustas 
kirikumuusika komponeerimisega, ent pöördus peagi ooperiloome radadele. 
donizetti, bellini ja Rossini olid bel canto mõiste all tuntud ooperilaulustiili kolm 
suurmeistrit. 



bel canto ooperites olid kindlaks määratud eraldi aariad ja ansamblilaulu numbrid, 
mida kirjutati eriti ilustatud stiilis, mis pidi esile tooma inimhääle ülimad võimed. 
need teosed nõudsid lauljatelt erilist virtuoossust ja tähistasid ooperilauljate 
karjääris läbimurret parimate sekka. 

bellini surmast kuni verdi tähelennuni „nabuccoga” oli donizetti itaalia 
ooperilavade populaarseim helilooja.

1822. aastal lavale jõudnud donizetti ooper „zoraïda di granata“ äratas 
prominentse teatriimpressaario domenico barbaia tähelepanu. Heliloojale pakuti 
lepingut napolis. Peagi kirjutas donizetti ka Rooma ja Milano ooperimajadele 
ning saavutas teatavat edu. läbilöök tuli siiski alles 1830 Milanos ooperiga „anna 
bolena“. Sellele järgnes „armujook“ (l’elisir d’amore, 1832), mida peetakse koos 
„don Pasqualega“ (1843) 19. sajandi opera buffa meistriteosteks. 1835 jõudis 
aga lavale „lucia di lammermoor“ Sir Walter Scotti romaani ainetel - donizetti 
kuulsaim ooper ja bel canto traditsiooni üks kõrgpunkte, mida hinnatakse 
võrdseks bellini „normaga“.

1834 nimetati helilooja napoli konservatooriumi kapellmeistriks ja kompositsiooni 
õppejõuks, 1836 sai temast samas ka kontrapunkti professor ning 1838 
õppeasutuse direktor. donizetti kuulsus heliloojana kasvas ning 1840 loobus ta 
kõigist oma ametitest ja kolis Pariisi, kus veel samal aastal jõudis lavale järgmine 
edulugu – „Rügemendi tütar“ (la Fille du régiment).

isiklik elu tõi heliloojale paraku üksnes tagasilööke. donizetti abielust virginia 
vasselliga sündis kolm last, kellest ükski ei jäänud elama. Peagi lahkusid siit ilmast 
ka ta vanemad ning tema naine suri koolerasse. 1843 avaldusid donizettil süüfilise 
sümptomid, tema tervislik olukord halvenes kiiresti ja kõigi ränkade hingeliste 
traumade tulemusena sattus ta viimaks Pariisis vaimuhaiglasse. Sealt toimetati 
ta kodulinna bergamosse, kus ta 1848 suri. Helilooja maeti valtesse kalmistule, 
ent hiljem sängitati ümber bergamo Santa Maria Maggiore kirikusse üsna oma 
õpetaja Mayri lähedale.

donizetti, kelle teosed on ajas püsinud, järgis oma muusika kirjutamisel täielikult 
itaalia ooperi traditsioone.tema 70 ooperist 61 on melodraamad või tragöödiad. 
ta oli 19. sajandi esimesel poolel Rossini järel teine suur melodraamade looja. 
donizetti loominguline pärand hõlmab umbes 75 ooperit, 16 sümfooniat, 19 
keelpillikvartetti, 193 laulu, 45 duetti, 3 oratooriumi, 28 kantaati, lisaks mitmeid 
kontserte erinevatele instrumentidele, sonaate ja kammermuusikat.



 

kuidas sündis ooper „Lucia di Lammermoor”?

gaetano donizetti sõlmis 1834. aasta novembris napoli teatro San Carlo 
juhtkonnaga lepingu, mis kohustas teda looma kolm uut ooperit. neist esimene, 
mille libreto ta pidi saama hiljemalt neli kuud enne esietendust, oli kavandatud 
1835. aasta juulikuuks. nagu see tollal itaalias tavaks, oli süžee ja libretisti valik 
teatrijuhtkonna otsustada. 1835. aasta mais kirjutas donizetti ühele sõbrale, 
et ooper, mille ta pidavat teatro San Carlo tarvis looma, tugineb Walter Scotti 
romaanile „lammermooride mõrsja“. ent isegi veel 29. mail polnud donizettil 
teatri juhtkonnalt kinnitust ei ainestiku kohta, ega ka luba, et ettenähtud libretist 
Salvadore cammarano saaks tööd alustada. Helilooja lõpetas partituuri 6. juulil aga 
teatri siseprobleemid põhjustasid esiettekande viivituse. esietendus leidis lõpuks 
aset 26. septembril 1835 ja kõigist raskustest hoolimata saatis seda suur menu. 
Peale esietendust kirjutas donizetti oma sõbrale ja teoste kirjastajale giovanni 
Ricordile: „iga osa kuulati ära otsekui religioosses vaikuses ja seejärel plaksutati 
spontaansete evviva-hüüete saatel /…/ ooper meeldis, meeldis isegi erakordselt, 
kui tohin usaldada aplausi ja komplimente, mis mulle osaks said. Mind kutsut mitu 
korda välja, lauljaid veelgi rohkem.“

libretist Salvadore cammarano oli algaja, ent siiski väga andekas. donizetti tegi 
temaga ka hiljem koostööd. cammarano oli ka Mercadete, Pacini ja eelkõige verdi 
libretist. tema sõnavara oli erakordselt tundeküllane ja teatraalne, just selline, 
nagu vajas itaalia romantiline ooper.



„lucia di lammermoor” väärib oma mainet nii ajaloolises kui ka kunstilises 
mõõtkavas. kui ooper oli veel uus, peeti seda kõrgromantistliku tundelisuse 
musternäiteks. Selgepiirilist süžeed, millest on kärbitud suur osa Scotti 
kõrvaldetaile, valdab edgar allan Poe juttude tugev pinge. 

donizetti romantilise muusikatragöödia teisendamine primadonnaooperiks on 
teosele tänaseni püsiva lavaedu taganud. nimiosa vastas täpselt tollele kõrgele 
„linnuhäälselt“ kergele kolortuursoprani tüübile, mis kehastas lauljavirutooslikkuse 
uut ideaali. „lucia di lammermoori“ lavapraktika on koguni suurel määral 
soodustanud selle hääletüübi arengut. Seepärast kujunes ooperi lavastusloost 
rohkem kui sajandiks suurte koloratuursopranite defilee: ermina frezzolini, jenny 
lind, adelina Patti, christine nilsson, elvira di Hidalgo, toti dal Monte, lily Pons 
ja paljud teised.

Maria callas avas peale enesestmõistetava virtuooslikkuse ka lucia osa traagilise 
dimensiooni. tema lucia osakäsitlus tõi esile stseeni kõhedusttekitava veenvuse 
ning usutavuse, sest peale selle, et hullumisstseen võimaldas sopranil oma 
tehnilist osavust näidata, oli see kantud leidlikest psühholoogilistest varjunditest. 



 

Paul Mägi asutas 1978 eesti Raadio kammerorkestri ning oli ka selle orkestri 
kunstiline juht ja peadirigent. 1984-1991 töötas Rahvusooperis estonia dirigendina. 
juhatanud külalisdirigendina Moskva Suures teatris. aastatel 1990-1994 oli läti 
Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigent ja kunstiline juht. juhatas läti RSo kontserte 
kuulsates kontserdisaalides euroopas ning osales paljudel rahvusvahelistel 
festivalidel - Concertgebow, Fetes musicales en touraine, Chichester Festivities, 
Festival Costa do estoril jpm. 1995-2002 oli Ro estonia loominguline juht ja 
peadirigent.



alates 2004 töötab uppsala kammerorkestri kunstilise juhi ja peadirigendina ning 
2011. aasta septembrist lisandus vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendi 
ametikoht. on juhatanud kontserte kõikjal euroopas ja ameerikas (detroiti So, 
Moskva filharmoonia So, equadori nSo, Rootsi Raadio So, Stockholmi kuninglik 
filharmoonia, göteborgi So, Malmö So jpt.)

rahvusvahelisi ooperilavastusi: Rossini „itaallanna alžiiris”, verdi „trubaduur”, 
Straussi „nahkhiir” Soomes, Puccini „Suor angelica” ja „gianni Schicchi” Rootsis, 
dargomõžski „näkineid” Wexfordi festivalil iirimaal, bizet’ „carmen” belgias ja 
küprosel, Puccini „boheem” ja tšaikovski „luikede järv“ Rootsi kuninglikus ooperis, 
verdi „Rigoletto” Malmö ooperis ja Soome Rahvusooperis, Reinvere „Puhastus“ ja 
Massenet’ „thaïs“ Soome Rahvusooperis, Mussorgski „boriss godunov” nantes’i 
ooperis, Moskva „Helikon” ooperiga Salzburgi festspielhausis ja champs-elyseés 
teatris Pariisis.

vanemuises on toonud välja: verdi „trubaduur“, lehári „lõbus lesk”, Massenet’ 
„Werther“, tšaikovski „jevgeni onegin“, aintsi „Rehepapp“, tubina „Reigi õpetaja“ 
ja bizet’ „carmen“.

rahvusooperis estonia: Puccini „boheem”, „Suor angelica”, Mozarti „figaro pulm”, 
verdi „nabucco”, „la traviata”, „don carlo” ja „ernani”, bizet’ „carmen”, dargomõžski 
„näkineid”, nicolai „Windsori lõbusad naised”, Straussi „viini veri”, „nahkhiir”, „Öö 
veneetsias”, lehári „lõbus lesk”, tambergi „cyrano de bergerac”, tubina „kratt”, 
kangro „Süda”, R. Straussi „Salome”, Mussorgski „boriss godunov”, eespere 
„gurmaanid“ jm.

Paul Mägi on tunnustatud džässviiuldaja, kes on esinenud festivalidel ungaris, 
bulgaarias, kuubas, Soomes, Saksamaal, iirimaal, inglismaal, uSas jm. on esinenud 
koos bbc ja bostoni Sümfooniaorkestriga.

Paul Mägi on eesti Muusika- ja teatriakadeemia orkestridirigeerimise professor 
ja Stockholmi kuningliku Muusikakõrgkooli külalisprofessor. aastal 2013 valiti ta 
Rootsi kuningliku Muusikaakadeemia liikmeks.





Roman Hovenbitzer on sündinud 1972. aastal düsseldorfis. Pärast muusikateatri 
režii õpinguid götz friedrichi käe all Hamburgis töötas ta aastatel 1996–1999 
lavastaja assistendi ja lavastajana kasseli riigiteatris. alates 1999. aastast on ta 
töötanud vabakutselise lavastajana ja kaasa teinud pea 70 lavastuse juures kõigis 
muusikateatri žanrites.

alates 2007. aastast on ta Hageni teatris vastutanud „ameerika muusikateatri” 
sarja lavastuste eest. Selle raames on lavale toodud jake Heggie „Surmamõistetu”, 
andré Previni „tramm nimega iha”, kurt Weilli „tänavastseen”, carlisle floydi 
„Susannah” ja Samuel barberi „vanessa”. tema kaasabil on valminud muu hulgas 
uuslavastused teostest nagu Massenet’ „esclarmonde” (dessaus), leoncavallo 
„la bohème” (Praha rahvusooperis) ja „i Medici” (erfurdis), flotowi „alessandro 
Stradella” ja keiseri „die grossmütige tomyris” (gießenis) ning lehári „giuditta” 
(flensburgis).

ent Roman Hovenbitzer on avatud olnud ka klassikalisele repertuaarile. Savonlinna 
ooperifestivalil Soomes lavastas ta Wagneri „lohengrini”. Seda mängiti 2014. 
aastal ka Hongkongi kunstifestivalil. kieli ooperis tõi ta lavale Wagneri „nürnbergi 
meisterlauljad”, R. Straussi „ariadne naxosel” ja dvořáki teose „näkineid”, esseni 
aalto teatris tuli tema käe all lavale Puccini „Manon lescaut”, Praha rahvusooperis 
Puccini „boheem” ja tšaikovski „Padaemand”. viimane tema lavastatud teose 
esietendus oli britteni „Peter grimes” krefeldi/Mönchengladbachi teatris.

Roman Hovenbitzerit ühendab pikaaegne koostöö vanemuise teatriga 
(„ämbliknaise suudlus”, „Maria Stuarda”, „cabaret”). väliskoostöö on viinud teda 
lisaks austriasse innsbrucki, ungarisse Miskolci festivalile ja brasiiliasse Salvador 
de bahiasse. tema lastelavastust „väike Mozart” mängiti külalisetendusena neljas 
Hiina linnas.

alates 2014. aasta sügisest õpetab ta grazi kunstiülikoolis külalisprofessorina 
stseenilist esitust.



roy spahn läbis kunstiõpingud oma kodulinnas Willi Schmidti käe all. on pälvinud 
frankfurdi linna kunsti edendamise auhinna. lavakujundusega hakkas tegelema 
tänu Šveitsi kunstnikule Marc deggellerile. ta on töötanud lavastusala juhatajana 
göttingeni noorteteatris ja neustrelitzi maakonnateatris. alates 1991. aastast 
on teinud lavakujundusi ja kostüüme muu hulgas Hamburgi Schauspielhausis, 
kasseli, bremeni, braunschweigi, luzerni, Strasbourgi ja dessau teatrites ning 
zürichi ooperimajas. 

tihe koostöö seob teda lavastajate Roman Hovenbitzeri (sh bernsteini ooperid 
„tänavastseen” Hagenis ja „linnas” oldenburgis) ja karoline gruberiga (sh 
Rossini „Sevilla habemeajaja” St. Moritzi ooperifestivalil, emmanuel nuñesi „Üks 
muinasjutt” lissaboni teatris teatro São carlos, Straussi „ariadne naxosel” 
leipzigi ooperis, Henze „eleegia noortele armastajatele” esseni aalto teatris 
ja Reimanni „lear” Hamburgi riigiooperis). düsseldorfis ja duisburgis asuvas 
ooperiteatris deutsche oper am rhein on ta külaliskunstnikuna töötanud jean-
Philippe Rameau ooperiga „Platée” ja seejärel teinud kunstnikutööd Mozarti 
teosega „don giovanni”. Pärast seda on tema tööde seas olnud veel Webberi 
„evita” Wiesbadenis ja dresdeni riigioperetiteatris, Massenet’ „thaïs” lübeckis, 
Händeli „Semele” Münchenis, „võluflööt” braunschweigis, „Peter grimes” nizzas 
ning koos karoline gruberiga lavastatud kálmáni operett „Silva” linzis, 2017 teeb 
ta kujunduse Prokofjevi „Õnnemängijale“ viini Riigiooperis (lavastaja karoline 
gruber).



ulrich schneider on sündinud 1962. aastal nordrhein-Westfaleni liidumaal  
Hammis. ta õppis aachenis ja berliinis mäenduserialal ning teatri- ja ürituse-
tehnikuks. aastatel 1991–1995 töötas ta kölni teatris, viimati valgusala juhina.  
aastatel 1995–1999 töötas ulrich frank castorfi juhtimisel valgusala juhina ber-
liinis volksbühne teatris.

alates 1999. aastast on ulrich Schneider töötanud vabakutselise ooperi-, teatri- 
ja tantsulavastuste valgus- ja lavakunstnikuna. Pidev koostöö ühendab teda 
Wormsi nibelungide teatrifestivali ning selle üldjuhi ja lavastaja dieter Wedeliga. 
ta on teinud koostööd lavastajatega nagu: Ruedi Häusermann, christoph 
Schlingensief, christoph Marthaler, lars ole Walburg, nikolaus lehnhoff, 
karin baier, olivier tambosi, Roman Hovenbitzer, gil Mehmert ning joachim 
Schlömer viini rahvusteatris, zürichi teatris, luxemburgi filharmoonias, baseli 
teatris, Hamburgi kampnagelis, Münchenis asuvas baieri rahvusooperis, Mainzi 
riigiteatris, Stuttgardi riigiooperis, Hageni teatris, baden-badeni festivaliteatris, 
grazi ooperis, esseni aalto ooperis, Schwetzingeri festivalil ja Metzi ooperis.

Mitmed kõrgkoolid, sh karlsruhe kunstikõrgkool ja berliini beuthi kõrgkool on 
kutsunud teda pidama loenguid valguskujundusest.





146th season

/…/Oma maagilise muusikaga muutis 
Donizetti sir Walter scotti külma  

melanhoolse Šotimaa vahemerelike 
kirgede kasvulavaks.  

Šotimaa oli Inglismaa ja mandri-
euroopa jaoks sama mis metsik Lääs 
põhjaameeriklaste jaoks. seda peeti 
kaugeks ja barbaarseks, paeluvaks 

ja hirmutavaks. see oli täiuslik taust 
hullumeelsele kirele või kirglikule 

hullusele.

William Ashbrook, ameerika muusikateadlane ja donizetti teoste uurija



146th season



libretto by Salvadore Cammarano baSed on the novel the bride oF 
lammermoor by Walter SCott

Lucia di Lammermoor
Opera In three acts 

MusicaL director and conductor Paul Mägi
director RoMan HovenbitzeR (geRMany)

designer Roy SPaHn (geRMany)
Light designer ulRicH ScHneideR (geRMany)

assistant to the stage director katRin Helena kuSlaP
conductor’s assistants MaRtin SildoS, taavi kull

rehearsaL pianists MaRguS RiiMaa, jaanika Rand-SiRP, katRin nuuMe
chief chorus Master PiRet taltS

rehearsaL pianist of choir katRin nuuMe
the perforMance is Managed By Ülle tinn oR kaiSa Riivald

surtitLes Ragne Saul
director`s interpreter liina toRdik

PReMieRe on aPRil 2, 2016 at tHe vaneMuine SMall building
in italian WitH eStonian and engliSH SuRtitleS



at the heart of donizetti’s opera is the fate of one woman. the machinations of a 
world dominated by men leave her with no room to assert herself. lucia’s wishes 
are dashed, her will is repressed and her life’s happiness is sacrificed at the altar 
of familial duty and political intrigue. When existential emotions are unable to be 
expressed openly and honestly, they explode with enormous force.

lucia’s situation is hopeless from the start - she is never more than a single step 
from oblivion. She holds death by the hand. as events unfold she crumbles, and 
keeps crumbling - psychologically as well as physically. as early as the opening 
aria she expresses her love for edgardo, her family’s enemy, as the inevitable 
downfall of her own existence. lucia is a branded woman. Her dreams are plagued 
by signs of the looming catastrophe: the appearance of a murdered ancestor 
foretells the same fate for lucia. the riddle that this apparition presents, the 
soundless movements of its mouth, which should be a warning to lucia, ultimately 
refer to the girl’s own hysteria, which is a clear sign of the madness she will later 
release.

at no point does the main character exhibit concrete intentions in regard to her 
behaviour; rather she exists through the recapitulation of the past. lucia puts into 
words utopias, visions of heavenly bliss. When your real-life wishes go unfulfilled it 
is fantasy - like dreams and madness - that provides a substitute. in the end lucia 
exceeds the bounds of normalcy: her voice sings of perfect happiness, of being 
united with her beloved in another, better world. this can also be interpreted as a 
challenge to the patriarchal system: lucia is simultaneously victim and heroine, a 
martyr to love, whose song defies an unfeeling and lifeless world.

What lucia - the paradigm of many women - experiences is the consequence 
of several centuries of family history. She is broken not only by her upbringing, 
which demands obedience, but also politics, the ties of kinship, revenge and the 
hatred of warring families. as such, ‘lucia di lammermoor’ is not merely a tragic 
love story, but a remarkable political narrative which shows how a masculine 
system of power can ravage interpersonal relationships to the point of ultimately 
destroying them. the tumult of betrayed love and hearts grown cold are illustrated 
by donizetti with his most expressive music: revenge is bloody; madness is fatal. 
feelings that have been abused devastate everyone and everything.

Roman Hovenbitzer



synopsis

two noble families - the Ravenswoods and ashtons - have been bitter enemies for 
generations. the last heir to the Ravenswood estate, edgardo, has sworn bloody 
revenge on enrico ashton, whom he blames for the death of his father and for his 
family losing all it possesses. but since the balance of power in the country has 
shifted, the ashtons themselves have fallen into difficulty. to enrico there is only 
one way his family can hold on to their political power and wealth and prevent 
the downfall of the ashton dynasty: his sister lucia must marry the influential 
lord arturo bucklaw. lucia, however, will not hear a word of it. of all the people 
she could have fallen for in the world, she has fallen in love with none other than 
edgardo, who some time previously saved her life when she was attacked by a wild 
animal. edgardo too is in love with lucia. before leaving to go abroad, he swears 
his undying faith to lucia and she to him, and the pair promise to write to each 
other while they are apart.

lucia’s stubborn refusal to marry arturo puts enrico in a difficult position. this 
is why he gives normanno the task of intercepting lucia and edgardo’s letters 
and forging a document that will bring edgardo’s faithfulness into question. lucia 
is taken aback when she sees this letter. only when Raimondo insists that lucia 
do so for the sake of her family and convinces her that her vows to edgardo 
mean nothing without the affirmation of a priest does she meekly agree to marry 
arturo. but no sooner has lucia signed her name to the wedding contract than to 
everyone’s surprise edgardo returns. lucia’s signature on the wedding papers is 
such overwhelming evidence of the woman’s unfaithfulness to edgardo that he 
curses her and the entire ashton family. arturo and lucia leave to spend their 
wedding night together.

in order to rid himself once and for all of his bitterest enemy, that same night 
enrico searches out edgardo and challenges him to a duel the following morning. 
lucia kills arturo in their bedroom and sees hallucinations of herself encountering 
her beloved edgardo once again. When edgardo learns of lucia’s madness and 
hears the striking of her death knell, he takes his own life.
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emakeelne kultuur on hindamatu väärtus.

30. detsembril 2006 asutasime vanemuise fondi, et hoida ja toetada eesti teatrikunsti.
lubame hea seista fondi käekäigu eest

olga aasav, kalev kase, Mart avarmaa, tartu linn

vanemuise fond on loodud teatri töötajate erialase arengu ja koolituse toetuseks.
fondi on võimalik teha annetusi:

Sa tartu kultuurkapital /  Seb pank 10102052050006 / Sampo Pank 334408570002
Märksõna: vaneMuiSe fond

vanemuise fond tänab: 
olga aasavit, Mart avarmaad, alar kroodot, kalev kaset, Mati kermast, eero timmermanni, 

tartu linna, vanemuise advendikontserdil annetajaid.

ametlik hotellipartner tartus ametlik hotellipartner tartus ametlik hotellipartner tallinnas

aasta toetajaaasta toetaja aasta toetaja ametlik autopartner

aS giga on vanemuise Sümfooniaorkestri kassitoome tasuta suvekontserdi peasponsor.
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