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hingestatut. Tagantjärele olen mõelnud, et 
mulle kõlas see justkui ettekuulutus, mil-
lest võis aimata venna lauljatulevikku.»

HAANJAMAA JAANIÖÖ
«Meil olid toredad lapsepõlvesuved, sünd-
musi ja seiklusi täis. Isa korraldas alati nii, 
et pere saaks paar kuud kusagil ilusas Ees-
timaa kohas suvitada. Kord olime Pirital, 
siis jälle Narva-Jõesuus ja Pärnus, kuid põ-
hiliselt käisime Haanjamaal Rõuges, No-
gu külas, kus proua Polina Thalberg andis 
meie käsutusse oma talu. Isegi venna sõpru 
mäletan sealt, nemad magasid aidas. Rõu-
ge Suurjärves õppisime mõlemad ujuma.

Eks ma käisin vennal kogu aeg sabas ja 
tal tuli sellega leppida, et pidi olema mul-
le natuke lapsehoidjaks. Mina jällegi pidin 
omaks võtma suurte poiste reeglid ja seik-
lused kaasa tegema. Nii juhtus sedagi, et 
emal tuli mu siidikleite sõnnikust puhtaks 
pesta. Alles hiljem, kui Georg oma esimese 
naise Margotiga kurameerima hakkas, juh-
tus, et ta andis mulle jäätiseostuks viis sen-
ti, ise aga kadus kuhugi nurga taha…Noh, 
nagu ikka armunud.

Georg oli minu jaoks ikkagi vanem 
vend, autoriteet, tugi, kes aitas ja kaitses. 
Aga alati, kui läksin tema juurde mõnd oma 
järjekordset lapselikku solvumist kaeba-
ma, ütles ta, et sa ei tohi olla piripill. Õppi-
sin temalt, et iial ei tohi oma hädasid teis-
te kaela ajada ja et igasuguseid probleeme 
saab lahendada teisiti. Mu vend jäi alati ra-
hulikuks, üldse oli ta rahulik ja see aitas te-
da kogu elu paljudest keerulistest olukor-
dadest läbi loovida.

Pere suvistel tähtpäevadel Haanjamaal 
sõime tihti maasikatorti. Ükskord aga oli 
tellitud Rõuge pansionaadis pidulik lõuna-
söök. Võib-olla tähistasime suvist mareta-
päeva, ei tea. Mina olin uhiuues valges sii-
dikleidis, Georg sõidutas mind jalgrattapul-
gal. Tee lõunale kulges mööda ojakallast ja 
loomulikult oli meil tarvis vahepeal loo-
dust uudistada. Kõõlusin puuoksal ja uu-
risin veealust elu – all ronisid puruvanad, 
need olid ju väga põnevad vaadata. Vend 
hiilis vaikselt mu selja taha ja hõikas mul-
le kõrva sisse, nii et ma kukkusin ehmatu-
sest alla porri. Minu esimest päeva seljas 
olnud siidikleit sai poriseks. Kuid seegi asi 
sai tal rahulikult korda aetud, ema ja isa ei 
saanud sellest kunagi teada. Ta tundis ko-
haliku apteekri kolme tütart ja viis mind 
siis apteeki. Nemad pesid minu ja mu val-
ge kleidi puhtaks, lisaks lükkasid selle veel 
triikrauaga kuivaks.

Lõuna-Eestist sain ma erilise elamuse 
ja teadmise, mis on «Saaremaa valss». See 
Saaremaa jaaniöö, mille Georg legendaar-
se valsi sisse laulis, ei ole minu mälestus-
tes sugugi Saaremaa, vaid hoopis Haanja-
maa jaaniöö. Mina võisin olla kooliminemi-
seas, kuuene, vend juba teismeline, kolm-

teist, kui vanemad usaldasid mind tema-
ga kaasa jaanituld otsima. Kahlasime hei-
nas mööda madalat jõeorgu, nautisime õh-
tut ja ööd, kui ühekorraga hakkasid kauge-
mal mäeseljal jaanituled süttima, algul üks, 
siis teine, kolmas… Sealt tuligi see lõhnav 
hämarus ja niitude kastesed süled. Kogetu 
oli nagu Juhan Jaigi muinasjutus «Jaani-
öö», kus mäelatvadel mängles eha salapä-
rane helk ja jaanikuid säras rohkem kui tä-
hesilmakesi taevas.»

KOHVILAUAS «MARSELJEES»
«Praegusaja mõistes kasvatasid vanemad 
meid suhteliselt karmilt, ehk autoritaar-
seltki. Kui isa laule õppis ja harjutas, pidi-
me olema oma tubades hiirvaikselt. Meid 
oli ju ikkagi kolm last! Kõik käis kriipsu jär-
gi, kraed olid kõigil valged ja triigitud. Isa 
oli seadnud sisse traditsiooni laulda kohvi-
lauas ja pidulikel puhkudel «Marseljeesi», 
ikka prantsuse keeles. Meile õpetati viisa-
kust, nii et kui näiteks omaaegne Estonia 
laulja Benno Hansen mööda läks – ta elas 
lähedal –, tegime me Tamaraga talle knik-
su. Isa sai teatris viisakate laste pärast ala-
ti kiita. Teisalt oli meil tolle aja kohta jäl-
legi ülimoodne kasvatus. Lapsi ei karista-
tud, vaid räägiti nendega ja selgitati asju.

Me käisime prantsuse lütseumis, saime 
hea hariduse ja võõrkeeled suhu. Sellest oli 
kasu. Näiteks aastaid hiljem, enne «Colas 
Breugnoni» lavastust luges Georg raamatu 
prantsuse keeles läbi. Minagi olen originaa-
li lugenud ja see meeldis, nagu mulle üld-
se meeldivad originaalid enamasti rohkem 
kui tõlked. Kui Moskvas oli esietendus, tuli 
üks prantslaste turismigrupp teda isegi tä-
nama, sest nende meelest oli mu vend seda 
rolli väga prantslaslikult tabanud ja teinud.

Üldiselt meie nooruses kuulati vanema-
te arvamust. Samas suutsin just tänu isalt 
päritud vastuhakkaja-loomusele talle enda-
le selgeks teha, et kuigi mul on kõva hääl, 
ei ole minu võimetega perele väärilist laul-
jat, mulle on elevant kõrvale astunud. Küll 
aga võtsin ma Estonia teatri õpperühmas 
balletitunde, kus mu tõstmispartneriks oli 
Garibaldi Kivisalu, hilisem Estonia balleti-
artist, venna eluaegne sõber. Võtsin kuulda 
isa, kes teatrielu hästi tundes arvas, et bale-
riini saatus pole sugugi nii roosiline. Et kui 
ta on 45, pensionil ja varbad krussis, mis 
siis edasi saab? Tantsijat minust ei tulnud-
ki, kuid elus on balletitundidest palju ka-
su olnud. See oli mulle hea füüsiline ette-
valmistus arstitööks, arendas seljalihaseid 
ja vastupidavust operatsioonideks.

Kuid see, nagu oleks isa Georgile järsult 
öelnud, et tal pole piisavalt lauljaannet, ei 
vasta tõele. Georg palus isal oma häält liht-
salt hinnata ja isa arvas, et tal pole kuigi 
suur hääl ja seepärast saab tal olema laulja-
na raskem. Vennal oli tegelikult isalt õpitud 
suurepärane hingamistehnika ja resoneeri-

misvõime, mis muutis looduse antud kesk-
mise hääle tugevaks, pani helisema ja ruu-
mi kaasa kõlama. Hiljem on Jüri Kruus öel-
nud, et rumal jutt, nagu Georgi hääles pole 
jõudu – tänu resoneerimisele jõudis see ka 
kõige kaugemasse saalinurka.

Siiski arvas isa, et laulja töö annab 
kehva elatist, kui ei olda kõige tipus, nii et 
Georg läks inseneriks õppima. See jäi aga 
pooleli. Sõda lõi kõik pea peale.»

TEADMATUS JA LEIN
«Sõjaaeg oli raske. Meie põlvkond sai kraes-
se kõik, mis üldse saada oli. Perede pojad 
mobiliseeriti. Ka mu vend. Tundsin temast 
alguses suurt puudust ja jooksin tänaval 
igatsusest ummisjalu järele igale mehele, 
kes vähegi Georgi meenutas.

Siis tuli teade, et laev, mis Punaarmee 
mundris noori Eesti mehi ja haavatuid Le-
ningradi poole viis, sai pommitabamuse 
ja süttis. Kuigi Georg oli 1939. aasta Eesti 
meister pikamaaujumises, pääses ta vae-
vu. Ta ise ei tahtnud sellest kunagi kodus 
suurt midagi rääkida. Et vesi oli külm, se-
da ta rääkis. Hiljem tunnistas, et kui teda 
poleks lõpuks üles korjatud, poleks ta kül-
mas vees kuigi kaua vastu pidanud. Ehkki 
1941. aasta august oli harukordselt soe, oli 
Läänemeri ometi jäiselt külm.

Me ei teadnud Georgist tükk aega mi-
dagi ja arvasime, et sinna merre ta jäigi. 
Naised käisid mererannal teda otsimas, et 
ehk leiavad surnukeha. Ema leina oli mui-
dugi raske vaadata, ta ainult nuttis. Kuigi 
isa kolleeg Georg Taleš kinnitas, et oli Geor-
gi kuulnud Moskva raadios laulmas, ei jul-
genud vanemad seda uskuda.

Olime märtsipommitamise järel jäänud 
kõigest ilma. Aga rahvas oli abivalmis. Esi-
mese öö veetsime kusagil äärelinnas täies-
ti võõraste inimeste juures, siis saime isa 
kaudu kolme perega ühte korterisse kokku. 
Märtsis oli mu 17. sünnipäev, ema sai kusa-
gilt maalt selleks puhuks hane kaasa. Tä-
naval lebasid veel mitu päeva pärast pom-
mirünnakut laibad.

Kummaline, et ma sellest kõigest väga 
sügavat hingelist traumat kaasas ei kand-
nud, noorel inimesel jooksis see kuidagi 
külgi mööda maha. Pigem andis sõda elu-
le hoopis mõtte, et kui ümberringi kõike ja 
kõiki niimoodi hävitatakse, proovin mina 
maailma parandada inimesi ravides. Läk-
singi 1945. aastal Tartusse arstiks õppima. 
Riigi poolt sain tanksaapad, mis olid mi-
tu numbrit suuremad ja millega muudkui 
jalgu veriseks kukkusin. Riided olid ainult 
need, mis pommide eest põgenedes selga 
jäid. Ristiema kudus kampsuni ja kindad. 
Ime, et üldse õppida suutsin, sest esimese 
aasta ööbisin siin-seal ja pendeldasin ka-
he linna vahet, püsivat elukohta polnudki. 
Sättisin end kohe kirurgiaosakonda abitöö-
jõuks, öövalves andsid kokad süüa.»

MARET PURDE
Äsja 93-aastaseks saanud Maret Purde on ni-
mekas onkoloog ja meditsiiniteadlane, kes uu-
ris eksperimentaalse ja kliinilise meditsiini insti-
tuudi teadurina pahaloomuliste kasvajate, muu 
hulgas rinnavähi tekke põhjusi ja iseärasusi. Te-
ma oli üks, kelle ameeriklased valisid 1970. aas-
tatel välja tegema USA ja NSV Liidu ühislep-
pe raames teadustööd Harvardi ülikoolis. Läi-
nud aastal avaldati ajakirjas Eesti Arst tema ar-
tikkel pahaloomuliste kasvajate epidemioloogia 
tekkest Eestis. Sealt saab põhjaliku ülevaate te-
ma elutööst.
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Narva-Jõesuus puhkamas 1939. või 1940. aasta suvel: keskel 
Georg Ots Margotiga, kellest sai 1941. aastal tema esimene 
abikaasa. Vasakul onutütar Tamara, paremal õde Maret.

Maret Purde ajaloomuuseumi Suurgildi 
hoones näituse «Georg Ots, armastan 
sind!» avamisel läinud sügisel.

Otsade pere 1938: (vasakult) Georg, 
õde Maret, ema Lydia ja onutütar 
Tamara. Taga perepea Karl.


