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KUIDAS PORTRETEERIDA

K uidas portretee-
rida Georg Ot-
sa, keda ma ku-
nagi näinud ei 
ole ning kelle-
ga koos ma la-

val pole olnud. 1990. aastal, kui 
mind Estonia teatrisse tööle 
võeti, oli Georg Ots juba 14 aas-
tat manala teedel. Kuid mäles-
tus temast püsis väga eredana 
ning tollal töötas Estonias suu-
res osas veel Georg Otsa aegne 
kaader. Ka ajahambast puretud 
teatrimaja oli oma interjööri-
des säilitanud veel selle õhusti-
ku, mis oli Georg Otsa ajal, kuid 
mis nüüdseks on juba lugematu-
te remonditööde käigus ammu-
gi uute ümberehituste ja krohvi-
pindade alla kadunud.

Praeguseks on Otsa puhul 
saanud vahetust mälestusest 
pigem legend, mida kannavad 
oma kollektiivses kultuuritead-
vuses eelkõige järgmiste põlv-
kondade inimesed, kes pole te-
da ennast kunagi elusast peast 
ei teatri- ega kontserdilaval ko-
hanud. Et seda legendi paremini 
mõista, kriitiliselt hinnata ning 
soovi korral võrdluseks võima-
lust mööda praegusaja konteks-
ti panna, on mõistlik vaadata, 
kuidas peegeldub Ots oma kaas-
aegsete mälestustes. Ning anda 
oma kunstiliste tõekspidamiste 
avaldamiseks ühtlasi sõna tal-
le endale.

Georg Otsast on kirjutatud 
lugematu arv artikleid ja mi-

tu raamatut, temast on vända-
tud mängufilm, tehtud muusi-
kal, teda on meenutatud terves 
hulgas tele- ja raadiosaadetes, 
tema looming on jäädvustatud 
heliplaatidele, filmilindile ja fo-
todele. Teda on ülistatud taeva-
ni, ent 1990. aastatel oli ka ae-
gu, mil teda tehti maha ja tem-
beldati punalaulikuks tema lau-
lupärandis leiduva suure hulga 
nõukogude laulude pärast ning 
populaarsuse pärast slaavi kee-
leruumis, mis ületas kõik mõel-
davad piirid ja tõkked.

Ots võlgneb oma üleliidulise 
kuulsuse suuresti kino ja tele-
visiooni võimalustele. Kui 1958. 
aastal valmis stuudios Lenfilm 
operettfilm „Mister X“ Imre 
Kàlmàni opereti „Tsirkusprint-
sess“ põhjal Georg Otsaga pea-
osas, tegi see laulja üleöö tun-
tuks terves tollases punaimpee-
riumis, tema austajateks said 
ka need, kes ei sattunud tema 
kontsertidele või etendustele. 
Georg ise pidas filmi aga suh-
teliselt ebaõnnestunuks, luge-
des selle ainsaks õnnestumiseks 
hästi lindistatud muusikat.

1959. aasta novembris kut-
suti Georg Ots Mister X-i rol-
li laulma Moskva operetiteatri 

etendusse, mis oli kavasse võe-
tud tingituna aasta varem val-
minud filmi suurest menust. 
Seda esitati Lužanski spordi-
palees, kus kahe päeva jook-
sul käis seda vaatamas kokku 
30 000 inimest. Publikut sõitis 
kokku üle terve Nõukogude Lii-
du ning ehkki kassad avati alles 
keskpäeval, võeti kohad pileti-
järjekordades sisse juba hommi-
kul kell seitse.

„Kogu see kohutavalt suur 
saal, kuhu mahtus 10 000 ini-
mest korraga, oli kõigil eten-
dustel lõpuni välja müüdud,“ 
on meenutanud Estonia teat-
ri kauaaegne inspitsient ning 
Georg Otsa heliplaatide restau-
raator Jüri Kruus. „Georg tu-
li lavale, aga tal ei olnud võima-
lik laulu alustada, ovatsioonid 
ja elagu-hüüded lämmatasid ta 
hääle täielikult. See oli midagi 
uskumatut! Läks aega, enne kui 
inimesed rahunesid ja ta võis 
alustada. Aga kui siis jõudis kät-
te kulminatsioon ja ta hakkas 
laulma Mister X-i aariat, tõu-
sis sõnulseletamatu ovatsioo-
nitorm, ei, mitte torm, vaid or-
kaan...“

Kulle Raig kirjutab oma 
2003. aastal ilmunud raamatus 
„Saaremaa valss“, et kõige va-
pustavama mulje jätsid talle – 
Georg Otsa biograafile – lenin-
gradlase Maria Smirnova päe-
vikud. Alates 1958. aastast ku-

ni 1971. aastani ehk oma sur-
mani pani Maria kirja kõik, mis 
oli vähegi seotud Otsaga, lisa-
des kroonikale isiklikke kom-
mentaare. Raig kirjutab: „Kla-
dedest saan teada, et Georg on 
olnud talle „ainulaadne, vai-
mustav, imeline, päike, meie tu-
lilind“. Klade registreerib näi-
teks ka selle, et mingil päeval 
on Georg hakanud raadios laul-
ma kell 9.02, et esitamisele on 
tulnud need ja need palad ja et 
kontsert on lõppenud 9.30. Päe-
vikut täidavad pikad mõtteva-
hetused Georgiga, kujuteldava 
mõttekaaslasega.“

EI VÄHIMATKI 
HINNAALANDUST 
ÜHESKI ŽANRIS
Igat kunstnikku tuleb vaadelda 
selles ajas, milles ta elas ja töö-
tas. Georg Otsa loomeperiood 
langes kahjuks aega, mil meie 
väike Eesti kandis punavõimu 
sügavat pitserit. Kuid vaatamata 
ajastu raskele ideoloogiale ma-
hub sellesse aega ka palju ime-
list loomepärandit ning ka nõu-
kogude lauludest tõusid paljud 
esile oma meloodika ja hinges-
tatud tekstiga. Kauaaegne Tartu 
Vanemuise solist Taisto Noor on 
tõdenud: „Kuulates praegu min-
gisugust tolle aja kerget muu-
sikat, ütleme, nõukogude lau-
lu, on hämmastav, et Georg Ots 
laulis selle elama.“

Just oma tundliku kunst-
nikumeelega ei lubanud Georg 
Ots endale hinnaalandust ühes-
ki žanris, olgu see siis tõepoo-
lest kasvõi patriootilise sisuga 
nõukogude laul. Laulja ise on 
tõdenud: „Laulus on kõik keeru-
line sellepärast, et kõik paistab 
olevat nii lihtne. Tõepoolest, kas 
siis on raske laulda Kolmanovs-
ki laulu „Elu, armastan sind“? 
Selles väljendatud tunne on ju 
igaühele omane. Ja sõnad... Sõ-
nad on ka sellised, mille mõ-
tet pole kellelegi vaja seletada. 
Ent kuidas seda laulu siiski laul-
da? Minu meelest piano, peaae-
gu poole häälega. Sest kõigest 
sellest, millest see laul räägib, ei 
saa karjuda.“

Helilooja Valter Ojakäär on 
leidnud, et Georg Otsa näol oli 
tegu interpreediga, kelle mee-
lest jäi väheks viisi ilusast laul-
misest. Pidades kinni oma põ-
himõttest, et laul peab kuulaja-
le midagi ütlema, seadis ta esi-
kohale loomuliku fraseerimise, 
ning kui olukord nõudis, tõstis 
tekstis sõnu ringi, et muusika 
rõhk langeks õigele sõnale. Ehk 
peitubki siin võti, mis avas tal-
le uksi kuulaja hinge salakamb-
risse. Hääl oli talle vahend, mis 
värvib sõnu ja maalib neist 
meeldejääva pildi.

Baleriin ja legendaarne ar-
tist Ülle Ulla on oma 2003. aas-
tal ilmunud raamatus „Terpsic-

Täna sada aastat tagasi sündis ooperi-, opereti-, estraadi- ja filmitäht Georg Ots, keda võib 
ilmselt pidada kõigi aegade suurimaks Eestist võrsunud popstaariks. Milles seisnes Otsa 
fenomen? Mis on see isikupärane ja kordumatu, mis hoiab tema legendi siiani elus?
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Georg Ots P. Tšaikovski ooperis „Jevgeni Onegin“ (1949). Georg Ots A. Rubinsteini ooperis „Deemon“ (1953).Georg Ots ja Elsa Maasik S. Rombergi operetis „Kõrbelaul“ 
(1946).
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pidades kinni oma põhimõttest, et laul peab kuulajale 
midagi ütlema, seadis georg ots esikohale loomuliku 
fraseerimise, ning kui olukord nõudis, tõstis tekstis 
sõnu ringi, et muusika rõhk langeks õigele sõnale.


