
 

 

GISELLE 

Proloog1 

Elas kord ühes Kesk-Euroopa külas noor taluneiu, kelle nimi oli Giselle [ži´zɛl]. Tema vanemad 

kasvatasid viinamarju ja pidasid koduloomi. Giselle oli juba mullu 16-aastaseks saanud ja 

temast oli nüüd koduses majapidamises suur abi. Talle meeldis kõigis töödes ja tegemistes oma 

vanemaid abistada. Samavõrd meeldis talle koos omaealiste külanoortega mängida ja tantsida. 

Miski pole loomulikum nii noorte inimeste puhul … 

Giselle’i vanematel oli suur mure: tütre tervis polnud eriti tugev, aeg-ajalt ta hingeldas, 

siis jälle, asja ees teist takka, tõusis tal kerge palavik. See juhtus peamiselt siis, kui Giselle 

mängude ja tantsimisega liialdas …  

Neiul oli palju sõpru. Pole ka ime, sest ilusamat ja meeldivamat tütarlast polnud terves 

maakonnas varem nähtud. Juba pikema aja vältel püüdis Giselle’i südant võita metsniku poeg 

Hans (Hilarion), kes oli neiust vaid aasta vanem. Ta oli Giselle’isse kõrvuni armunud, tütarlaps 

oli aga Hansu vastu viimasel ajal täiesti ükskõikseks muutunud. Selline meelemuutus jäi 

arusaamatuks nii Giselle’i sõpradele kui ka vanematele, sest Hansust ausamat ja töökamat 

noormeest vähemalt selles külas küll ei teatud. Ei teatud ka seda, et Giselle’i südame oli juba 

mitme nädala eest röövinud keegi tundmatu Albert [al´bɛr], härrasmehe välimusega kaugemalt 

siia tulnud noor talupoeg. Giselle ei jõudnud ära imetleda selle tundmatu noormehe pehmeid 

peopesi, saledat pihta ja mõõdukalt jõulisi õlgu. Neiule tundus, et taevast on alla tulnud 

Apollon2 ise, sedavõrd armas ning nägus oli kogu noore mehe olek, rüht ja näoilme. Isegi 

Albert’i sõnavara erines metsniku poja talupoeglikust kõnepruugist. 

Kust võiski Giselle aimata, et tema südamerahu röövija polnud üldsegi talupoeg, vaid 

vanavanemate maalossi puhkust veetma tulnud krahv Albert de Silésie [ dö sile´zi], kes oli alles 

hiljuti pealinnas kihlunud ühe omavanuse vürstitariga. Et Albert’i kihlatu maale tulekuga 

viivitas, ajaski noor krahv kärbseid pähe ümbruskonna külaneidudele. Pole raske aimata, kui 

kergelt maaneiud noore aadlimehe punutud võrku sattusid. Nüüd te mõistate, armsad lugejad, 

milline oht meie imelist Giselle’i varitses. 

I 

Giselle’i hingedraama lõppvaatus algas ühel kaunil sügispäeval, mil külanoored pidid  

eakamatele viinamarjakoristajatele appi minema. Hans oli Giselle’ile lubanud neiu kodust läbi 

astuda, et tema seljakorvi  kanda. Giselle oli aga eelmisel päeval noormehele öelnud:  

„Ära enne keskpäeva tule, hommikul on mul vaja kodus ühtteist korda seada.“  



 

 

Hans mõtles aga järgmisel hommikul nii: „Lähen Giselle’i poole juba kella kümneks. 

Ma võin ju teda koduste tööde tegemisel abistada. Pealegi saame sel moel omavahel ka 

vabamalt vestelda.“ 

Kui noor metsnik kella kümne paiku Giselle’i kodutalule lähenes, peatus tema pilk 

tundmatul noorel aadlimehel, kes sama teed pidi kõndis ning peagi ka sama tare poole suundus. 

Kallihinnaline sametmantel, sulgedega ehitud peakate, uhke mõõk – kõik viitas ülimale 

jõukusele ja luksusele. 

„Mida see rikkur küll meie vaesesse külla ära kaotanud on?“ mõtles metsnik endamisi. 

„Küllap eksis teelt ja otsib nüüd abi.“ 

Kuid võõras paistis teadvat, kuhu suundub. Ta astus Giselle’i kodumaja vastas paikneva 

aida akna ette, avas selle oma noaga ja puges läbi lahtise akna aita sisse. Hans jäi soolasambana 

seisma, peites end esimese ettejuhtuva põõsa varju. Mõne hetke möödudes väljus nägus 

aadlimees samast aidaaknast. Nüüd olid tal seljas tavalised talurahvariided nagu Hansulgi, ka 

kallihinnaline mõõk oli aita kas unustatud või meelega jäetud. Metsnik mõistis, et uustulnukas 

pole üldse teelt eksinu, vaid teab hästi, kus ta on ja mida teeb. 

Te ju mõistate, noored lugejad, keda Hans sel saatuslikul hommikutunnil Giselle’i 

kodumaja läheduses silmas. Loomulikult oli see krahv Albert de Silésie ja ei keegi teine! Võluv 

seelikukütt lähenes Giselle’i koduuksele ja koputas tasakesi kolm korda. Ise peitis ta end maja 

nuka taha nii, et kui neiu ukse avas, ei märganud ta esialgu kedagi. Giselle  kavatses juba tuppa 

tagasi minna, kui kuulis tuttavate sammude kahinat ning tundis meeldivat parfüümi. Noorte 

pilgud ristusid, kohtumisrõõm oli nii ühe kui ka teise rinnus ülimalt siiras … Albert pani ette 

mängida karikakramängu – armastab, ei armasta. Giselle rebiski peenralt karikakaraõie ja asus 

kroonlehti lugema. Peagi karjatas ta ahastusest, sest lehti oli paarisarv, mis tähendab – ei 

armasta! Tütarlaps viskas õie maha ja kattis silmad, et pisaraid varjata. Albert korjas uue õie, 

rebis sellelt liigse kroonlehe ja luiskas neiule, et lehti on hoopis paaritu arv, mis tähendab – 

armastab küll! Oh seda üleüldist rõõmu! … 

Mõne aja pärast saabusid taluhoovi Giselle’i sõbrad ja sõbrannad, et enne viinamäele 

minekut siin veidi mängida ja tantsida. Neiu tutvustas sõpradele oma uut väljavalitut. Kõik olid 

arvamusel, et ilusamat paari pole siinkandis eales nähtud! Peagi suundusid kõik viinamäele, 

üksnes Giselle jäi veel koju ema abistama. 

Juhtus aga nii, et Albert’i kihlatu – vürstitar Bathilde [ba´tild] oli juba varahommikul 

noormehe esivanemate lossi saabunud. Et peigmeest polnud kodus, soovis uhke daam lossi ja 

ümbruskonnaga tutvuda. Albert’i vanaisa pakkus end giidiks ja uhke seltskond, kümmekond 

inimest, asuski teele. Pärast pikemat jalutuskäiku väsis vürstitar nii ära, et ta soovis veidi puhata. 



 

 

Kus seda teha? Parim koht puhkuseks oli juhuse tahtel Giselle’i kodumaja, mis suursugusele 

seltskonnale tee peal esimesena ette jäi.  

Pereema pidi jahmatusest minestama, sest sääraseid külalisi poleks ju osanud oma kodus 

isegi unes näha! Tubli naine kutsus tütre appi, et uhketele inimestele juua pakkuda. Giselle ei 

uskunud oma silmi – millist tualetti ja milliseid ehteid noor vürstitar kandis! Ta julges isegi 

kauni daami kleiti ja pärlikeed näpuotsaga silitada, mille peale kaunitar kee kaelast ära võttis ja 

selle tänutäheks häbelikule taluneiule ulatas. Giselle tänas alandlikult ja kiirustas daamile 

jahedat kalja kruusi valama. Siis kutsus pereema külalised tuppa, kus vürstitar ja tema 

saatjaskond said veidi tukastada. Et õigel ajal seltskond üles äratada, riputas vana giid jahisarve 

taluukse kohale nii, kuis sealkandis alati tehtud. Seda kõike nägi pealt metsnik Hans, kes siiani 

end põõsa taga varjas. Talle ei jäänud märkamatuks giidi viimane liigutus ja ta mõtles: „Seda 

jahisarve võib mul peagi vaja minna!“ 

Vahepeal jooksis paha aimamata taluõue Albert, kes oli koos teistega viinamäele 

jõudnud. Et aga Giselle’i polnud ikka veel kohal, tuli ta neiule järgi. Noored saidki peagi taas 

kokku ning noormehel õnnestus neiult esimene suudlus kingiks saada. Kahjuks jäi see suudlus 

väga lühikeseks, sest Hans oli põõsast välja tulnud ja rebis Giselle’i Albert’i käte vahelt eemale. 

„Mõtle järele, Giselle, mida sa teed! See sinu armsam pole üldse mingi naaberküla 

talupoeg, vaid taamal kerkiva lossi peremehe lapselaps krahv Albert de Silésie! Vaata seda 

mõõka, ta peitis selle teie aita. Ma just praegu leidsin selle tema uhke mantli ja kübara kõrvalt! 

Vaata seda mõõka ja esitähti: A de S!“ 

„Ei, Hans, sa eksid,“ karjatas Giselle. „Tema nimi on küll Albert, aga ta ei ole aadlik, ta 

on talupoeg nagu meiegi ja ta armastab mind. Ütle palun, Albert, et see on nii!“ 

„Muidugi, kallis Giselle, see on tõsi. Ma olen lihtne talupoeg ja ma armastan sind siiralt. 

See mats valetab nii kuis jaksab. Ta on armukade ja muud ei midagi!“ 

„Ah muud ei midagi!“ hüüdis Hans valjuhäälselt. „Seda saame kohe näha!“ 

Ja ta jooksis tare trepini, võttis ukse kohalt jahisarve ja puhus nii kuis jaksas. Selle peale 

uks avanes ja väljus ei keegi muu kui Albert’i vanaisa. Talle järgnes saatjaskond ja tagatipuks 

vürstitar Bathilde ise kogu oma ilus ja uhkuses. 

„Albert, sina siin!“ imestas suurilmadaam, „Milleks selline maskeraad? Mis riided sa 

endale selga pannud oled? Väga naljakas!“ 

Albert kummardas daami eest ja pomises: „Tulin siia taluinimestele appi viinamarju 

koristama. Ka meie peame lihtrahvast tänama kõige eest, mis nad iga päev meie heaks teevad.“ 

„Jah, kallis, kuid sa oleksid võinud neile appi saata oma teenrid, mitte ise end lihtlabase 

tööga vaevama,“ sõnas vürstitar ja ulatas peigmehele käe, et noormees seda suudleks.  



 

 

Albert puudutaski huultega daami kätt, kuid vaevalt seda teinud, kostis ahastav karjatus 

ja kõikide pilgud suundusid Giselle’ile. Neiu oli oma juuksed lahti päästnud, Hansu käest 

Albert’i mõõga enda kätte haaranud. Metsnik sai aru, et Giselle kas viskub ise mõõgale või 

tapab kellegi teise. Tuli midagi ette võtta. Metsnik püüdis iga hinna eest mõõka neiu käest kätte 

saada, kuid Giselle pääses ikka tema haardest ja jätkas meeletut jooksu – teravat mõõka enda 

järel lohistades. Ta karjus lakkamatult: „Ei, ei, see pole tõsi! … Miski pole tõsi! … Kõik on, 

kõik on …“  

Need jäidki Giselle’i viimasteks sõnadeks. Ta lähenes emale, embas teda ja varises 

hingetult maha. Albert viskus neiu elutule kehale ja karjus Hansule: „Said, mida tahtsid!“ 

Kahvatu Metsnik hüüdis talle vastu: „Nurjatu aadlik, ainus, mida te lihtrahvale toote, on surm 

ja viletsus!“ 

II 

Giselle’i surmast möödus juba hulk päevi. Noor metsnik Hans käis iga päev, kas enne või peale 

tööd, armastatu haual. Iga kord eemaldas ta haualt närtsinud lilled ja asendas need värskete 

õitega. Ühel saatuslikul õhtul jõudis ta surnuaeda hiljem, veidi enne pimeduse saabumist. 

Siinkohal, armsad lugejad, tuleb teile selgitada, kes on vilid. Kesk-Euroopa muistendites 

on vilid enne abiellumist surnud neidude hinged. Pimeduse varjul nad väljuvad hauast ning neil 

on vastupandamatu vajadus tantsida, sest maises elus jäi neil pulmatants tantsimata. Häda 

meesterahvale, kes ööpimeduses surnuaeda või selle lähedusse satub. Valges rüüs vilid 

tõmbavad mehe oma tantsuringi ja sunnivad teda tantsu vihtuma kuni viimse hingetõmbeni. 

Hansule meenus vanaema jutustatud muinasjutt vilidest alles siis, kui ta Giselle’i hauale lilli 

asetades ühtäkki välkuvaid tulukesi märkas. Noormees puges haua lähedal paiknevasse 

puhmastikku ja nägi selgelt, kuidas üks haudadest aeglaselt avanes ja ähmane udukogu 

moondus valget pulmarüüd  kandvaks imekauniks neiuks. Tal oli peas teemantkroon ning käes 

hoidis ta samasuguste sätendavate teemantidega kaunistatud võlukepikest.  

„See pole keegi muu, kui vilide käskijanna Myrtha ise,“ mõtles Hans. „Peaasi, et ta mind 

ei märka, püüan hingata nii tasa kui suudan.“ 

Noorel metsnikul oli õnne: vilide käskijanna ei märganud teda. Paistis, et Myrthat 

huvitas miski muu. Kaunitar lähenes Giselle’i hauale, riivas seda oma teemantkepikesega ja 

otsekohe kerkis haua sügavusest valget pulmarüüd kandev Giselle. Myrtha puudutas sama 

kepikesega Giselle’i õlga ja sedamaid asus Giselle sooritama piruette3 sellise ebamaise 

kiirusega, et Hans sulges hirmust silmad. Talle meenusid nüüd vanaema räägitud muinasjutu 

üksikasjad ja ta mõtles: „ Myrtha pühitseb ka Giselle’i endasarnaseks viirastuseks ning ka minu 

armsast sõbrannast saab ehtne vili.“ 



 

 

 Äkki kustusid kõik virvatuled, Giselle’i haua läheduses valitses taas pimedus ja vaikus. 

Kostsid sammud, keegi lähenes. See sai olla üksnes elav inimene, sest vilid ja vampiirid 

liiguvad või õigemini lendavad helitult. Kes see võis küll olla? … Te vist juba aimate, head 

lugejad, kes võis ööpimeduse varjul süümepiinadest murtuna siia tulla. Jah, see oli Albert! Ka 

tema tuli armsama hauale lilli tooma. Kõik need päevad ja ööd oli ta härdalt pisaraid valanud. 

Giselle’iga juhtunu ei andnud talle hingerahu. Suhe vürstitariga katkes jäädavalt tol saatuslikul 

päeval, kui Giselle suri … Albert’i hing vajas rahu ja nüüd tuligi ta surnuaeda lohutust otsima.  

Asetanud kimbu liiliaid Giselle’i kalmule, märkas ka tema kaugemal ja lähemal 

virvatulukesi helkimas. Tõstnud pilgu, uskus ta nägevat tiivulisi olendeid puude kohal 

hõljumas. Kui Hansule meenus vanaema jutustatud muinaslugu vilidest, polnud Albert ealeski 

säärastest olenditest kuulnud. Ta eemaldus hauast ja jäi, pea longus, sügavasse mõtisklusse. … 

Äkki tundus noormehele, et temale läheneb üleni valges rüüs neiu. Noormees vaatas 

terasemalt: see oli Giselle! Ta astus ühe sammu neiu poole, kuid Giselle haihtus vasakule. 

Albert langetas pea ja kui ta jälle silmad avas, lähenes Giselle paremalt. Neiul olid käes samad 

liiliad, mis Albert äsja tema hauale oli asetanud. 

Albert embas Giselle’i, kuid talle näis, et ta embab vaid õhku, sedavõrd habras tundus 

talle tütarlaps nüüd. Äkki hakkasid virvatuled sätendama nii eredalt, et kogu surnuaed oli üleni 

valge. Õhus oli tunda ärevust! Selge oli üks: vilid on tabanud ühe teelt eksinud elava inimese! 

Giselle haaras Albert’il käest ja juhatas armastatu oma hauaplatsile, sest see oli ainus koht, kus 

Myrtha võlukepp keeldus valitsejannale allumast. Nii oli Albert võõra ohu eest kaitstud ja ta 

võis jälgida, kuidas vilid surnuaia keskele kogunesid. Peagi oli mõistatus lahendatud: Myrtha 

oli haudade vahelt tihnikust avastanud metsnik Hansu ja tema vilide keskele suunanud. 

Noormees viskus ahastades Myrtha jalgade ette, anudes halastust. Külmavereline kaunitar tõstis 

oma võlukepi pea kõrgusele, andes sellega teistele märku, mida teha tuleb. See märk tähendas 

vaid ühte: „Surm!“   

Otsemaid tirisid vilid vaese metsniku oma saatuslikku tantsuringi. Surmatants viidi läbi 

seesuguse kiirusega, et ükski surelik poleks üle veerandtunni vastu pidanud. Surnuaia taga oli 

sügav kivivare. Sinna vilid metsniku surnukeha viskasidki. 

 Kaunitar Myrtha polnud ikka rahunenud. Ta oli veendunud, et surnuaias viibib veel 

keegi elav inimene. Muidugi oli tal õigus! Kus see inimene ennast küll peidab? Myrtha, kes 

nägi ka läbi puude ja kivide, mõistis, et see võõras sai end peita üksnes seal, kus tema võim on 

jõuetu. Nüüd alles meenus vilide käskijannale, et üks tema alluvatest ei osalenud Hansu 

tapmisstseenis. „Selge,“ mõtles ta kurjakuulutavalt, „see võõras saab end peita üksnes Giselle’i 

kalmul!“ 



 

 

 Myrtha lähenes hauale ja tõstis oma teemantkepikese pea kohale, kuid oo imet!: kepike 

murdus, keeldudes allumast oma perenaise käskudele. „Rumal plika,“ hüüdis raevunud Myrtha,  

„sa armastad endiselt seda, kes su hukutas! Aga küll ma sellest ilumehest jagu saan! Ega siis  

teemantkepike pole mu ainus abivahend.“ 

 Seda öelnud, murdis ta esimeselt puuoksalt lehe, mis muutus otsemaid 

briljantsõrmuseks. Myrtha pani sõrmuse paremasse nimetissõrme ja tõstis käe armastajate 

poole. Mõlemad tulid hauaplatsilt alla.  

 Nüüd algas sama surmatants, mis äsja metsnik Hansu hukutas. Teinud paar tiiru, jäi 

tantsuring äkitselt seisma, sest Giselle rebis end tantsuringist lahti ja jooksis Albert’il käest 

kinni hoides Myrthalt halastust anuma. Ta ulatas oma käskijannale samad liiliaõied, mis tema 

kallim äsja hauale asetanud oli, kuid Myrtha oli halastamatu. 

 „Surm! Üksnes surm! Mõtle ise, Giselle, see aadlimees on ju palju suurem süüdlane kui 

too, kelle me äsja hukkasime.“ 

 „Jah, käskijanna, kuid ta armastas mind siiralt ja mina teda samuti. Meie tunded ei ole 

siiani muutunud. Ma armastan teda ka praegu …“ Viimane sõna oli lausutud hetkel, mil Giselle 

märkas valguskuma puude kohal. Ta mõistis, et esimese päikesekiireni on jäänud vaid minut 

või veelgi vähem…. 

Neiu aitas Albert’il püsti tõusta. Ta kõnetas veel kord oma käskijannat üksnes selleks, 

et aega võita.  

„Käskijanna, ma anun sind härdalt ning ka kõiki teid, armsad saatusekaaslased …“  

 Ennäe! Esimene päikesekiir langeski Myrtha säravale kroonile. Kroon tuhmus ja muutus 

siis elavale pilgule nähtamatuks. Samuti haihtus mõne sekundiga ka Myrtha ise. Veel minut ja 

surnuaias olid vaid Giselle ja Albert. Noormees embas oma armsamat ja soovis teda suudelda. 

Ta vandus, et pole eales kedagi nii südamest armastanud kui Giselle’i, kuid neiu eemaldus 

temast kuis eemaldub vari …  

Kui Albert teadvusele tuli, leidis ta end Giselle’i haua kõrval lebamas. Tema toodud 

liiliad olid endiselt värsked. Keegi teine oli samuti äsja ilusad põllulilled Giselle’i hauale 

asetanud. Albert kohendas mõlemat kimpu ja suundus nukrameelselt surnuaia värava poole. 

                                                                                                                Lauri Leesi 

                                                                                        saksa-prantsuse muistendi motiividel 

                                                                                        Teksti toimetas Peter Pedak 

________________ 

1 proloog – eellugu, teose sissejuhatav osa 
2 Apollon – vanakreeka mütoloogias valguse ja muusika jumal, keda kujutati raidkunstis imeilusa noore mehena 
3 piruett – kiire ühel jalal ringpööre balletis 



 

 

 

MÕTLE JÄRELE VÕI KÜSI 

1. Millises Eesti teatris etendatakse „Giselle’i“? 

2. Kas oled näinud seda etendust? Kui jah, siis kumb vaatustest sulle rohkem meeldis, kas 

esimene või teine? 

3. Kas „Giselle“ on draama (näidend), ooper, operett või ballett? 

4. Kas selle teose muusika autor on saksa, prantsuse, vene, eesti või soome helilooja? 

5. Selle teose muusika autor on komponeerinud ühe imelise jõululaulu. Millise? 

6. Kui oled tütarlaps, kumma noormehe sa endale sõbraks valiksid, kas Hansu või Albert’i? 

Põhjenda.   

7. Kui oled poisslaps, kumma neiu sa endale sõbrannaks valiksid, kas Bathilde’i või Giselle’i? 

Põhjenda. 

8. Milline eesti artist kehastab praegu Giselle’i ja milline artist kehastab Albert’i? 


