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Armastatud laulja Ge-
org Ots, kelle sünnist 
möödus äsja sada aas-
tat, puhkas Narva-Jõe-
suus nii lapsena kui ju-
ba tuntud artistina.  

SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee 

21. märtsil oli Georg Otsa sa-
jas surma-aastapäev ja sel pu-
hul ilmus palju meenutusi 
kuulsa laulja kaasteelistelt. 
Onkoloogist ja meditsiinitead-
lasest õde Maret Purde jagas 
oma mälestuskilde ajalehes 
Postimees, mainides muu hul-
gas ka Narva-Jõesuud.

"Meil olid toredad lapsepõl-
vesuved, sündmusi ja seiklusi 
täis. Isa korraldas alati nii, et 
pere saaks paar kuud kusagil 
ilusas Eestimaa kohas suvita-
da. Kord olime Pirital, siis jälle 
Narva-Jõesuus ja Pärnus, kuid 
põhiliselt käisime Haanjamaal 
Rõuges," meenutas ta.

Suvila põles maha 
Narva-Jõesuu sattus puhku-

sekoha eelistuste hulka ilmselt 
seetõttu, et perekond Ots oli 
tihedalt seotud Narvaga. Siin 
sündis Georg Otsa isa − oope-
rilaulja Karl Ots −, kes oli aas-
tatel 1920-1957 Estonia solist. 
Vanaisa, tunnustatud koorijuhi 
Hans Otsa algatusel loodi aga 
1874. aastal Narvas esimene 
eesti selts Ilmarine, mis ühen-
das teatri- ja muusikaarmas-
tajaid.  

Mida on teada Georg Ot-
sa lapsepõlvesuvedest Nar-
va-Jõesuus? Paraku suurt mi-
dagi.  

Narva-Jõesuu eestlaste selt-
si Kalju vanem, kolme Narva-
Jõesuu ainelise raamatu koos-
taja Tiiu Toom rääkis nii enda 
kui teiste autorite koduloolise-
le kirjavarale toetudes, et Karl 
Ots puhkas oma perega aasta-
tel 1928-1930 mereäärses suvi-
las Pargi t 2.

Georg Otsa 70. sünniaas-
tapäevaks paigaldati maja-
le Narva-Jõesuu kodu-uurija, 
praeguseks manala teele läi-
nud Virve Orava eestvedami-
sel mälestustahvel.

1932. aastal ostis Pargi tä-
nava maja Tartu ülikooli pro-
fessor, jurist Igor Tjutrjumov, 
kes oli 1919. aastal emigree-
runud Eestisse ja osales muu 
hulgas Eesti Vabariigi tsiviil-
koodeksi väljatöötamisel. Õi-
gusteadlane suri sõja-aasta-
tel Narva-Jõesuus. Eesti taas-
iseseisvumise järel tagastati 
maja tema pojapojale Viktor 
Tjutrjumovile, kes selle ma-
ha müüs.

1990. aastatel põles suvema-
ja maha ning enam pole Otsa-
de pere kunagisest puhkeko-
hast jälgegi, tõdes Tiiu Toom.

Laulis kolhoosnikele 
Sõjajärgsetel aastatel käis 

Georg Ots puhkamas Narva-
Jõesuu sanatooriumis, tolla-
ses kolhoosnike ravi- ja puh-
keasutuses. 

"Georg Ots luges seda pai-
ka oma kodukohaks ja käis sa-
natooriumis tuusikuga puh-
kamas," on meenutanud Vir-
ve Orav, kes töötas kaksküm-

GEORG OTS 100: Kuurortlinnas on kuulsast puhkajast vähe nähtavaid jälgi

Kuulsal lauljal oli Narva-Jõesuuga 
aastakümnetepikkune side

mend aastat sanatooriumi raa-
matukogu juhatajana. 

"Väga lihtne inimene, nagu 
oma. Käis nagu teisedki raa-
matukogus kunstialbumeid 
vaatamas. See, et armastet 
laulja sanatooriumis nii muu 
seas mõne loogagi esineb, oli 
tavaline. Laulis nii kirjandusli-
kel kaminaõhtutel kui ka kõik-
võimalikel vahetuste lõpupidu-
del, mida sanatoorium korral-
dada harrastas. Muide, "Mister 
Xi" laulu ei võtnud Ots Narva-
Jõesuus kunagi üles," on Vir-
ve Orav 2004. aastal Õhtule-
hele pajatanud. 

46 aastat Narva-Jõesuu sa-
natooriumis kultuurijuhina 
töötanud Elju Varblane mee-
nutas Põhjarannikule ühte Ge-
org Otsa antud kontserti, mis 
oli tõeline publikumagnet.

"Mina pidin muidu üritusi 
reklaamima, aga seda ei olnud 
reklaamida vajagi, sest see oli 
maarahvale nii soovitud kont-
sert. See toimus esimeses kor-
puses, saal oli 150-200kohaline. 
Georg Ots tuli ilusti õigel ajal 
ja kui hakkasime inimesi sisse 
laskma, oli nii suur trügimine, 
et publik läks koos uksega sis-
se. Tavaliselt lasime ühest uk-
sepoolest − teine pool jäi kin-
ni −, aga seekord lükkas rah-
vas teise ukse ka lahti. Publik 
sai mürinal sisse. Kontsert oli 
väga tore." 

Elju Varblane ei mäleta, et 
tollasel superstaaril oleks ol-
nud mingeid erinõudmisi.

"Meil käisid artistid üle va-
bariigi ja tema kuulus nende 
tagasihoidlikumate hulka. Tal 
polnud üldse mingeid nõud-
misi, vähemalt mul ei ole jää-
nud meelde," kirjeldas Varbla-
ne Otsa kui sümpaatset lauljat 
ja inimest.

Eestlaste ja venelaste 
ühendav lüli

Vaivara Sinimägede muu-
seumi juhataja Ivika Maidre, 
kes juhib eelmisest aastast ka 
Narva-Jõesuu koduloomuu-
seumi, leidis, et Georg Otsa 
seoseid Narva-Jõesuuga võiks 
muuseumis tulevikus rohkem 
esile tuua. Nagu peaks eks-
positsioonis rohkem kajastu-
ma tõsiasi, et muuseum asub 
majas, kus aastatel 1929-1931 
ja 1939 puhkas Eesti kirjan-
duse suurkuju Anton Hansen 
Tammsaare.

Maidre tõdes, et muuseumi 

püsinäitus on oma ajastu laps 
− tehtud nõukaaja lõpus − ja 
jutustab peamiselt vene suvi-
tajate lugu. 

"See lugu peab jääma, aga 
juurde tulevad teised lood 
ja proportsioonid muutuvad. 
Meil on ju ka eesti ja vene 
rahvast ühendavaid suurku-
jusid. Georg Ots tekitab ära-
tundmist nii eestlaste kui ve-
nelaste seas, vähemalt vane-

ma põlvkonna hulgas. Hooli-
mata sellest, et ta sündis sa-
da aastat tagasi, on ta praegu 
veel ühendav lüli."

Tiiu Toom tähendas, et Ge-
org ja Karl Otsa fotod on ko-
duloomuuseumis olemas, aga 
põhjalikumaks kajastuseks na-
pib ruumi, sest seal on ka tei-
sed Narva-Jõesuuga seotud 
Eesti kultuuritegelased.

"Loomulikult võib teha tee-

"Meil käisid artistid üle vabariigi ja tema kuulus nende tagasihoidlikumate hulka," meenutas 46 aastat Narva-Jõesuu sanatooriu-
mi kultuurijuhina töötanud Elju Varblane. KONSTANTIN SEDNEV/SCANPIX 

"Minu Georg Ots" 
esietendub Narvas 
esimesel võimalusel
20. märtsil pidi Vaba Lava 
Narva teatrikeskuses toimu-
ma Georg Otsa 100. sünni-
aastapäevale pühendatud 
lavastuse "Minu Georg Ots" 
esietendus. Eriolukorra tõttu 
oli teater R.A.A.A.M. sunni-
tud selle edasi lükkama. "Te-
geleme aktiivselt uute eten-
duste kuupäevade leidmise-
ga ning lavastus jõuab teie-
ni, armsad vaatajad, varem 
või hiljem," kinnitatakse 
teatri kodulehel.

Vaba Lava Narva teatrikes-
kuse produtsent Gerli Roma-
novitš ütles, et esietendus 
võib toimuda juba mais või 
kui eriolukord pikeneb, siis 
lükkub see sügisesse.

Lavastus räägib kuuest 
naisest, kelle elus on tähe-
lepanuväärset rolli mängi-
nud Georg Ots ja tema loo-
ming. Osades on Ülle Kal-
juste (Eesti Draamateater), 
Riina Maidre, Külli Reinumä-
gi, Katrin Pärn, Liis Haab ja 
Ingrid Margus.

ÜLE VIIESAJA LAULU 
Georg Ots 
laulis 30 
aastat oope-
ri- ja balleti-
teatris Esto-
nia, esinedes 
nii ooperites 
(Deemoni, 
Onegini, Ja-
go jt rollid) 
kui ka ope-
rettides. Ta osales mitmetel filmi-
võtetel ("Mister X", "Juhuslik kohtu-
mine" jt) ja oli ka populaarne soo-
lolaulja.

Otsa repertuaaris oli üle 500 lau-
lu. Laul "Elu, armastan sind" kõlas 
tema esituses 18 keeles. Peale 
eesti keele valdas laulja soome, 
vene, saksa, prantsuse ja inglise 
keelt. 

maõhtuid. Tegelikult väärivad 
kõik Narva-Jõesuuga seotud 
kultuuritegelased kajastamist 
ja sellega võiks rohkem tegel-
da linna kultuuriosakond, kaa-
sates mittetulundusühinguid, 
mitte vastupidi, nagu praegu 
on. Kultuuritegelaste teema-
õhtud, mälestuspingid, kont-
serdid, festivalid jms võiksid 
olla Narva-Jõesuu linna tun-
nuseks."

Suvila Pargi t 2, kus Otsade pere sõja eel Narva-Jõesuus suvitas. NARVA-JÕESUU LINNA PILDIKOGU


