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TÄNA ON KUULSA OOPERILAULJA 
GEORG OTSA 100. SÜNNIAASTAPÄEV. 
HARULDASI MÄLESTUSKILDE MEHEST, 
KELLE TALENDIL OLI MILJONEID AUSTAJAID 
ÜLE KOGU NÕUKOGUDE LIIDU JA KES 
LAULIS END «SAAREMAA VALSIGA» 
SOOMLASTE SÜDAMESSE, JAGAB ÜKS 
TEMA LÄHIMAID KAASTEELISI, ÕDE 
MARET PURDE. TEMA TEAB, ET SEE 
VALSILUGU EI KÕNELE NEILE KAHELE 
ÜLDSEGI MITTE SAAREMAA JAANIÖÖST.

GEORG OTSA ÕDE
MARET PURDE:
TA OLI TAVALINE EESTI MEES

ozarti «Don Giovan-
ni», Rubinsteini «Dee-
mon»… Kohe, kui 
teatrikostüüme nägin, 
oli tunne, nagu oleksin 
sattunud ajamasinas-
se,» kirjeldab Georg 
Otsa õde Maret Purde 
(93) oma venna sajan-
dale sünniaastapäeva-
le pühendatud näitust 
ajaloomuuseumis Tal-

linnas. «See näituselugu kõneleb rohkem 
fännindusest,» arutleb väärikas vanadaam, 
kui mõtleb sadadele Georg Otsa austaja-
te kirjadele, mis muu hulgas olid näitusel 
välja pandud. Küllap tulevad sellele luba-
tud järjed ja tähtpäevasündmused, kus on 
rohkem venna loomingu kajastust muuseu-
mimaterjalide ja omaaegse ajalehekriitika-
ga, loodab ta.

Ka näituse avamispidu sügisel oli kuulsa 
baritoni õele ilus ja mõjuv. «Ma olen prae-
guseks üsna vilets kõndija. Sättisin end is-
tuma ja vaatama, kui juba Georgi kunagised 
kaasteelised ja lavakaaslased Estonia teat-
rist kogunesidki mu ümber. Lauljad Anu 
Kaal, Margarita Voites, Voldemar Kuslap, 
Urve Tauts ja etendusejuht Jüri Kruus, kes 
Georgi helisalvestiste arhiivi taastada aitas. 
See oli tore, meenutamist ja arutamist jät-
kunuks meil lõputult.»

Maret Purde ütleb, et tema eredamad 
ja helgemad mälestused seitse aastat vane-
mast vennast pärinevad ennekõike lapse-
põlvest. Hiljem, kui mõlemal oli juba oma 
karjäär ja pereelu, enam nii tihedalt läbi 
käia ei jõutud. «Meil kummalgi oli ju kogu 
aeg kiire,» tähendab ta. Sellest hoolimata 
nägi õde ära kõik venna rollid ja too kin-
kis talle igast osatäitmisest albumisse foto. 
Kiiruse kiuste mahtus isegi sellesse aega lõ-
busat ühist seltsielu, pere tähtpäevadeks ja 
ka murede arutamiseks koguneti aga vane-
matekoju kohvilaua taha.

TIIBKLAVERI ALL
«Meie kodus oli palju muusikat. Isa Karl 
Ots, omaaegne Estonia esitenor, kuulas he-
liplaatidelt palju muusikat ja laulis ise, har-
jutas rollideks, võttis vastu lauluõpilasi, te-
gi kooridele hääleseadet. Juba väikese tüd-
rukuna olid mul tema eeskujud, vene oope-
rilaulja Fjodor Šaljapin ja itaallane Enrico 
Caruso ära kuuldud. Isa tõi Caruso plaadid 
ja kunstiraamatud Itaalia lauluõpingutelt 
kaasa. Nagu kõik muu, kadusid kahjuks ka 
need 1944. aasta 9. märtsi pommitamises. 
Põlesid sisse, kui meie maja sai tabamuse.

Georg mängis tihti klaverit – ja mitte 
sugugi sunni ega harjutamise pärast, vaid 
niisama, talle meeldis see. Samuti palus isa 
tihti Georgi, et too tema lauluõpilasi klave-
ril saadaks. Teiste seas käis meil laulutundi-
des üks tolle aja kuulsamaid arste, kes tah-
tis sellega oma tervist parandada ja tuber-
kuloosi hirmus kopse laiendada. Isal oli sel-
lega aga oma tagamõte – et siis on arst käe-
pärast võtta, kui mõni lastest haigeks jääb. 
Käis näiteks ka üks kirikuõpetaja, kes oma 
töös laulmisoskust vajas.

Rahvast vooris majas lõputult ja kogu 
aeg midagi toimus. Mäletan, et mulle kui 
lapsele oli trepist üles tõustes alati üllatus, 
et kes seekord meil külas on. Tundsin lau-
sa ootusärevust! Trepilt avanes vaade saa-
li-elutuppa, kus seisis meie suur tiibklaver. 
See oli alailma hõivatud, nii et meil oli sis-
se seatud lausa klaverigraafik, mis kell kee-
gi sellel mängida saab. Ka mina ja mu ka-
suõde, õigemini onutütar Tamara, saime 
klaveritunde.

Üks moment on selle klaveriga aga kui-
dagi erilisemana meelde jäänud. Eelkooliea-
lisena armastasin tihti tiibklaveri all istu-
da. Kord, kui seal jälle niimoodi kükitasin, 
mängis Georg üht imeilusat Franz Schuber-
ti romanssi, «Ständchenit», ja ümises seda 
kaasa. See jäi mulle eluks ajaks meelde. Sel-
les oli midagi kirjeldamatult erakordset ja 
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fotod Vahur Lõhmus, 
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Arvatavasti 1931: Georg Ots 
prantsuse lütseumi vormis, 
keskel õde Maret, vasakul 
kasuõde ehk onutütar Tamara.


