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hore tiiva all“ kirjutanud: „Peale 
sooja, kauni baritoni ja väga hea 
hingamistehnika andis kõige-
le Georg Otsa poolt loodule sada 
protsenti juurde tema välimus 
ja oskus igasse tegelaskujus-
se nii usutavalt sisse pugeda, et 
polnud mingit põhjust ega taht-
mistki milleski tema poolt pa-
kutavas kahelda või teistsugust 
lahendust soovida.“

Estonia teatri kauaaegne 
peadirigent Eri Klas on Georg 
Otsa kohta öelnud: „Mis puudu-
tab „Othellot“, siis kõige vapus-
tavam minu jaoks on Jago mo-
noloog ehk selle lõpp: „Ja siis... 
ja siis on surm ja tühjus!“ Ta üt-
les seda nii, et sa jäid seda väri-
sedes kuulama. Sõnum on see, 
mis teeb kunstniku kunstni-
kuks. On ta siis lauldud või sõ-
nastatud, aga tal on midagi öel-
da. Mitte hääle tekitamine, mit-
te ilus hääl eraldi sellest sõnu-
mist.“

Georg Ots ise on aga tõde-
nud: „Kõigist omadustest, mille 
summa moodustab lavakunst-
niku talendi, on minu arvates 
kõige väärtuslikum võime hin-
nata väga täpselt oma loomin-
gulisi võimalusi. Mulle tundub, 
et selline oskus on kui võluvägi, 
mis muudab keskpärased eeldu-
sed suureks ja suured geniaal-
seks. Ei ole nii, et vaid forte’s 
esitatud noot sunnib kuulama, 
vaid ka äärmusesse viidud pia-

nissimo võib lummata otsekui 
võluväel.“ Samas on ta ka tõde-
nud: „Minu laulja- ja kunstniku-
natuuriga käivad hoopis kokku 
sellised rollid, milliseid saab ta-
sapisi „sisse kruvida“ nii, et see 
kruvi lõpuni pidama jääb. Ühe-
ainsa hoobiga „naela seina lüüa“ 
ning publikut jahmatada ma ei 
suuda.“

VERI ON SEE, MIS 
RÄHNIPOJA PUU OTSA VIIB
„Sündisin Petrogradis Georgi-ni-
melises haiglas. Haigla oli saa-
nud oma nime vist kelleltki hea-
tegijalt, aga võib-olla ka mõnelt 
suurvürstilt või kaitsepühakult. 
Ema rääkis, et oli pühapäev ja 
avatud aknast kostis puhkpil-
liorkestri mängu. Matuserong 
olevat mööda läinud. Sündisin 
seega muusika saatel... ehk söö-
bis see mulle juba siis verre, kes 
teab...“ Nõnda on meenutanud 
Georg Ots ise.

„Veri on see, mis rähnipoja 
puu otsa viib,“ on öelnud Alek-
sis Kivi oma romaanis „Seitse 
venda“. Georgi isa oli omaaegne 
kuulus Estonia teatri esitenor 
Karl Ots ning ilmselgelt mängi-
sid isalt kodus kuuldud ooperi-
aariad, tuntud lauljate heliplaa-
did ning vaba sissepääs teatri 
telgitagustesse noore laulja ku-
junemisel suurt osa. Tema esi-
mene tutvus ooperiga tõi sellal 
nelja-viieaastasele poisile kaasa 

aga vapustuse – nägi ta ju täies-
ti ootamatult, kuidas Anton Ru-
binsteini ooperis „Deemon“ Si-
nodali laulnud isa etenduse käi-
gus „ära tapeti“. Hirmus ehma-
tus aga möödus, kui ema ta lava 
taha viis ning veenduda lasi, et 
isal pole häda midagi. Istub gar-
deroobis toolil ja võtab grimmi 
maha. „Südamevalu taandus, pi-
sarad kuivasid, ent teatrielamus 
jäi,“ kirjutab Helga Tõnson oma 
1975. aastal välja antud Georg 
Otsa monograafias.

„Kui ma seitsmeaastaselt 
kooli läksin ja esimeses lau-
lutunnis õpetaja uute õpilas-
te hääli ja musikaalsust proo-
vis, laulis iga laps mõne laste- 
või rahvalaulu,“ on meenuta-
nud Georg Ots. „Järjekord jõu-
dis minuni. Mina aga otsusta-
sin edvistada oma kuulsa isaga 
ning ütlesin, et mina taolisi lau-
le ei oska. Õpetaja imestas, et 
kuidas – ooperilaulja Karl Otsa 
poeg ei oska ühtegi laulu! Mi-
na aga selle peale vastu, et laule 
ei oska, kuid ooperiaariaid võin 
laulda küll. Ja esitasingi siis Ca-
varadossi aaria G. Puccini oo-
perist „Tosca“, pealegi veel itaa-
lia keeles.“

Kuidas suhtus aga Karl Ots 
oma poja soovi lauljaks saada? 
Georg meenutab: „Kord 16-aas-
tasena palusin isa: „Proovi mi-
nu häält!“ Isa kuulas ja soovitas: 
„Viska lauljakarjäär igaveseks 

peast!“ Ta põhjendas seda kibe-
da elutõega: „Laulja tee on ok-
kaline, vali mõni soliidsem elu-
kutse! Oleks hea, kui õpiksid in-
seneriks. Või arstiks!“ Hiljem 
on Georg tõdenud: „Mulle tun-
dus, et ta püüdis minule muusi-
ka õpetamist isegi vältida, seda 
teiste hooleks jätta, mulle tahtis 
ta eelkõige isaks olla. Olen va-
hetevahel kuulanud vanu plaa-
te – tema laulus võib märga-
ta tolleaegset hääldamismanee-
ri, kuid neil kordadel on saanud 
mulle selgemaks ka tema väär-
tused. Laulmisel lähtus ta ala-
ti sisust ja ülemiste nootide juu-
res aitas musikaalsus ja töökus. 
Tänu töökusele säilitas isa hää-
le veel eakanagi. Kuna sõjapäe-
vil olin peaasjalikult kooris laul-
nud, sai isast ikkagi peamine 
eneseususisendaja ja julgustaja, 
kuigi ta oli algul seisnud vastu 
minu soovile valida „laulja ok-
kaline tee“. Kui järele mõelda, 
jälgis ta minu kui laulja aren-
gut tähelepanelikult, tema na-
pid märkused olid alati tulukad 
ja täpsed.“

Kalju Saareke kirjutab oma 
2015. aastal ilmunud raamatus 
„Elu kui kabaree“: „Mul tuli saa-
tuse tahtel elada kolm aastat 
Otsadega Sakala tänaval ühi-
se viietoalise korteri kõige väik-
semas toas. Karl Ots kinnitas 
mulle tihti, et tantsimine po-
le ikka õige mehe töö, ja soovi-

Georg Ots.Georg Ots W. A. Mozarti ooperis „Don Giovanni“.
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tas: kui sul on häält, võib-olla 
saad koori! Sel ajal ei olnud kõik 
koorilauljad konservatooriumi-
haridusega ja kord kutsuski ta 
mind oma tuppa klaveri juur-
de, hakkas mängima helirede-
leid, et mu häält proovida. /---/ 
Ühes hääleharjutuse tunnis tuli 
oma ruumidest Georg, läks vä-
lisukse poole ja ütles naerdes 
üle õla: „Elukorteris kitse pida-
mine keelatud!“ Nähes mu eh-
matust, ta küll vabandas, et te-
gi nalja. Kuid sellega olid minu 
laulud lauldud ja saatus otsus-
tatud, lauluhuvi kadus hetkega. 
/---/ Karl Ots ütles kord koduses 
ringis Georgile: mis suur laul-
ja sa ikka oled, sul pole ju häält! 
Sellest otsekohesusest ma lausa 
jahmusin, aga Georg jäi rahuli-
kuks, vaid muigas. Siis ei olnud 
ta veel nii kuulus ja isapoolne 
kriitika viitas vist sellele, et po-
ja hääles ei olnud veel vajalikku 
ooperilaulja jõudu. Aga kõik tu-
li, nii jõud kui edu!“

SPORT ANDIS HEAD 
EELDUSED MUUSIKATEATRI 
TEGEMISEKS
Muusika ja teatri kõrval kuulus 
tähtsaim koht Georg Otsa elus 
spordile. Ta mängis nooruses 
korvpalli, vehkles ja ujus, saa-
vutades viimati mainitud alal 
eriti häid tulemusi. 16-aastaselt 
võttis Georg Ots esimest kor-
da osa ujumisvõistlustest ning 
paari-kolme aasta pärast või-
tis ta Eesti meistri tiitli 1500 m 
vabaujumises, kusjuures 800 m 
aeg kanti vabariigi rekordita-
belisse.

Selle kohta, mida sport tal-
le andis, on Georg Ots öelnud: 
„Esiteks. Laulusolistide päeva-
kavva kuuluvad hingamishar-
jutused kopsumahu suurenda-
miseks. Minul pole tarvis olnud 
neid teha. Teiseks. Lava nõuab 
vaba esinemist ja liigutuste 
kindlust. Mind on selles abista-
nud sport. Kolmandaks. Näitle-
jakutse üks tähtsamaid eeltin-
gimusi on kollektiivsus. Mul on 
veel selgesti meeles, kuidas El-
vas meistrivõistlustel ujusin  
4 x 200 m vabaujumise viimases 
vahetuses. Meeskonnakaasla-
sed olid teinud mulle paraja edu-
maa, kuid konkurentide ankru-
mehena startis Egon Roolaid. 
Jõud oli sootuks otsas, kuid fini-
šisse jõudsin siiski käelöögi võr-
ra varem. Individuaalalal poleks 
nii suutnud pingutada.“

Georg Ots koos isa Karli ja poeg Üloga.


