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H oogne lugu, seda tuleb tun-
nistada. Kuigi tegelaste ni-
med kipuvad vähe hääldama-
tud olema. Andeks, aga sug-
rimugri kõrvale kõlab Vorko-
sigan justkui logopeediline 

harjutus. Midagi sinnapoole, mis ise üle ela-
tud: pane keel torusse ja ütle «aias sadas saia». 
Või sama lause, ainult et keel peab olema kau-
siks tõmmatud. Aiaf fadaf faia. Edasi läheb ai-
nult hullemaks. Kuhu panna nimes rõhk? Pa-
ned meie moodi ette, siis tuleb silma ette mõ-
nus roosa notsu. Paned lõppu, mõtled kohe 
maitsvale armeenia šašlõkikunstile ja muidugi 
Ararati viietärnilisele.

Teate, Jeremy Clarkson ütles ühes oma ju-
tus, et arvustus seisnebki selles: ajad umbes 
kolmveerandi mingit täielikku jama ja kus-
kil lõpus ütled, et viies käik läheb täiesti häs-
ti sisse.

Siin läheb tõesti. Kohe on aru saada, et 
kuskil on mingi jama käimas. Vandenõu või 
mäss. Kisub sõjaks. Salamõrvadeks, lööma-
deks, piinamisteks tuleviku moel, kus kõik on 
veel julmem, arenenum ja peenem.

Vaat loed küll ühe hooga läbi ja tore on, 
aga kes see targemat sorti prantslane oli, kes-
ki Barthes vist, kes ütles: raamat loeb lugejat 
kah. Raamat tahtis jutustada seikluslugu, kus 
lõppu jõudes on küüned näritud, aga oma pet-
tumuseks pidi avastama, et lugeja sattus aru 
saama millestki muust. Või siis vähemalt mõt-
lema.

Et kuidas nii mõnigi ulmik näeb tulevikku 
sügavalt ebademokraatliku ja suisa feodaalse-
na. Peategelased on lordid. Paha nimi on pa-
run Ryoval – ausalt, ei hakka filoloogilistesse 
arutlustesse laskuma. Igasugu aadlimehed ki-
hutavad ringi. Lisage karastunud rutjeed, kon-
dotjeerid, ongi käes kosmosesse kantud mõõ-
ga ja mantli lugu. Mis kuulub traditsiooniliselt 
ju keskaega.

Kuigi siin on jama kloonimisega, isiksu-
se lõhestumisega. Ometi on mängus keis-
rid ja kuningad, kes teadupärast omal ajal si-
hukeste asjadega oma õilsaid päid ei vaeva-
nud. Vist.

N iisiis, miks tulevikku vaatajad – ul-
mekirjanik peaks seda olema – ei näe 
seal demokraatlike väärtuste võidu-

käiku? Meenub Frank Herberti «Düün», kah 
hertsogeid ja nende sohipoegi täis. Asimov ja 
«Asum» – no ei suuda, kas ei kõla hästi? –, kus 
impeeriumi lagunemist ei panda pahaks ja mi-
da võib ka lugeda kloostri kui teadmiste säili-
taja ülistusena.

Läbi lillede. Meenutades siinpoolseid suur-
meistreid Strugatskeid, jah, on küllaga lugu-
sid kommunistlikust tulevikust. Mulle selli-
ne kommunism meeldiks, muide. Aga on ka 
äge Pampa don Bau ja jälle läbi lillede väljen-
datud väike kahtlus, kas ühtlustamine, kord, 
standard ei vii varem või hiljem selleni, et ini-
mesed lihtsalt juhmistuvad. Õgida, sittuda, sõ-
na kuulata.

Läbi lillede. Et ulmikuid peetakse tihti ka 
ullikesteks, siis on neile natuke rohkem luba-
tud. Nagu narrile õukonnas. Ah... kes neid ik-
ka loeb ja kes neid viitsib lugeda. Nii võiks 
mingit kuningate ihalust võtta ka kui kahtle-
mist demokraatlikes ja vabariiklikes väärtus-
tes. Läbi lillede. Sub rosa.

Kui selline ümberütlemine taas vajalik, tu-
leks ehk hakata ringi vaatama. Kas Lõbusa 
Torni ehitus juba käib.

Seni nauditagu häid raamatuid.

rein veidemann
TLÜ emeriitprofessor / Postimees

O n 5. september 
1975. Estonia on 
alustanud just 
oma 70. hooae-
ga ooperiga «Ta-
suleegid». Poo-

le etenduse pealt tuleb haiglast 
teade, et saatusliku haiguse tõt-
tu meeletuid piinu taluma pi-
danud, kuid ometi võrratu vää-
rikuse säilitanud Georg Ots on 
surnud. Sellest on nüüd möö-
dunud nelikümmend aastat. Ja 
üheksakümmend viis aastat 
Laulja sünnist. 

Raadioajakirjanik, tõlkija, 
kultuurisaadik Kulle Raig, kelle-
le on raamat Georg Otsast (soo-
me k 2002, eesti k 2003, läti 
k 2009, vene k 2015) teine bio-
graafia Lennart Meri elulooraa-
matu (soome k 2001, eesti k 
2003) järel, tõdeb Georg Otsa 
elu viimseid hetki kirja pannes: 
«Georgi elu jääb lõpetamata. Te-
ma jaoks on eesriie langenud lii-
ga vara, keset parimat loome- ja 
meheiga.» 

Mõnikord on tõesti nii – ja 
eriti romantismi mustris tõl-
gendades –, et just looja vara-
ne murdumine mingi traagi-
lise haiguse või õnnetuse lä-
bi, kui ta on alles oma esimesed 
ja võib-olla ka ainsad suurteo-
sed valmis saanud, annab tal-
le pääsme igavikku. Nii on ju 
meie oma kirjandusloostki võt-
ta Kristjan Jaak Peterson, Jaan 
Oks, Ilmi Kolla, spordiloost aga 
Georg Lurich. Küllap oleksime 
näinud veel suuri triumfe ka 
Paul Kerese puhul, kui ta täp-
selt kolm kuud enne Georg Ot-
sa surma poleks Kanada suur-
turniirilt naasnuna Helsingis 
südamerabandusega manalas-
se varisenud. Aga me teame, et 
nii nagu Keres oma lõpuni ela-
mata elus oli saavutuste poo-
lest elanud mitu elu, oli seda ka 
Georg Ots. 

Jah, see raske, pöörduma-
tute kaotuste aasta – 1975. 
Eesti on aeg-ajalt pidanud 

neid kogema. Meenuvad aas-
tad 1969–1971, mil surmavikat 
lõikas lausa tähestiku järjekor-
ras kirjanduse suurkujusid: Au-
gust Sang, Johannes Semper, 
Juhan Smuul, Friedebert Tug-
las. Vaevalt jõudis rahvas ühest 
ilmajäämisest toibuda, kui järg-
nes juba uus hoop. Mis see on 
– pöördumatu, korvamatu kao-
tus? Tühimik, mida järgnevad 
aastakümned pole suutnud täi-

ta. Mitu põlvkonda on juurde 
sirgunud, nagu täitub ka raies-
mik, aga ei ole võrreldavat Tug-
lase, Kerese ega Otsaga. Ja see-
tõttu, tagasivaatavalt võime iga-
üht neist võtta kui ilmutust. 
Taeva kingitust ühele arvult 
väikesele rahvale, kes just oma 
suurvaimude tõttu end ome-
ti suureks kultuurrahvaks võib 
pidada. Nii lühikese aja sees – 
pisut üle paarisaja aasta! Jaan 
Kross ongi kirjeldanud Krist-
jan Jaak Petersoni ilmumist Ot-
to Wilhelm Masingu juurde, aga 
laiemalt võttes kogu eesti rah-
va ette kui komeedi langemist 
maa peale. 

Georg Ots on oma lauluan-
net ka ise võtnud suure kingi-
tusena ja raamatust loeme, et 
pärast maad ja inimesi laasta-
vat sõda oli Estonia ooperikoo-
ris alustanud Ots samuti otse-
kui taeva kingitus, «sest ande-
kaid noori ei ole kusagilt võt-
ta». Georg Otsa täht lööb te-
ma isa Karl Otsa kõrval sära-
ma. Isast saab eesti muusikaaja-
loos üks nimi paljudest – tema 
jõudis oma elutöö lõpule viia ja 
pensionipõlvegi nautida –, poeg 
Georg on aga terve peatükk või 
lausa epohhile nimeandja. Kas 
see võis olla koguni isa pisuke-
ne kadedus, kui ta Georgi häält 
liiga nõrgaks pidas ja baritoni-
de rohkuses vähe võimalusi nä-
gi silma paista? Alles surma eel 
tunnistab isa, et «poisist on as-
ja saanud». 

Georg Otsa ainsaks jäänud 
juubelisünnipäeva kõnes möö-
nab ka Gustav Ernesaks huumo-
rivarjundiga: «Kui aus olla, siis 
ei ole su hääl mitte väga suur, 
aga see-eest on ta selline, mis 
viib tütarlaste une.» Ja hiljem, 
Arne Mikule intervjuud andes, 
tunnistab maestro Ernesaks 

ometi, et see, mis Georg Otsast 
jääb, on «tema ainukordne, jäl-
jendamatu hääl».

Kuluks mitu lehekülge, et 
siin uuesti kirja panna kõik 
need Georg Otsa häälele osaks 
saanud imetlusavaldused ja ise-
loomustused, mille Kulle Raig 
üles on noppinud ning raama-
tusse jäädvustanud. Võib-olla 
lühim, mida öelda võib, on «hin-
gestatud hääl». Ja kui juba nii 
öeldud, siis on ka selle jumali-
kule päritolule osutatud. Otsa 
õnneks sündis ta ajal, mis või-
maldas salvestada selle hääle 
erinevaid loomingulisi avaldisi 
elektroonilistel helikandjatel.

Aga tema traagikagi on sel-
lessamas ajas, sõjas kaotatud 
põlvkonnas ning kaotatud Eesti 
riikluses. Georg Ots on läbinisti 
meie Ots, nagu ta on ka soom-
laste Ots ja venelaste «Mister 
X», ent Euroopa suurtes muu-
sikakeskustes jäi ta tundma-
tuks. Kui aastate eest kingiti 
Cannes’is saksa filmiprodutsen-
dile Rainer Moritzile CD-anto-
loogia Georg Otsa ooperiaariate 
ja kammermuusikaga, oli Moritz 
pärast plaadi kuulamist imestu-
nult küsinud: «Kas selline laulja 
on tõesti olemas olnud? See on 
ju uskumatu!»

Kulle Raig ei ole pidanud 
kirjutama Georg Otsast 
exegi monumentum’it. 

See on olnud olemas juba en-
ne seda raamatut. «Saaremaa 
valss» annab viite raamatu kir-
jutamise algsele eesmärgile: esi-
tada järellugu inimesest-loojast, 
keda eestlased jagavad soomlas-
tega kui OMA. Ent raamatu tei-
ne pealkiri «Georg Otsa elu» vii-
tab biograafiale, suuremale pil-
dile ühe legendaarse kunstni-
ku (kõige laiemas, looja mõttes, 
ehkki, muide, raamatus on ka 
Georg Otsa akvarelle ja pastel-
le!) eluteest. Mis on see, mis la-
seb mul väita, et uurija-kokku-
võtja (vaadatagu vaid raama-
tu kasutatud allikaid!) kõrval on 
siin ka biografistist kirjanik. 

Raamat on kirjutatud olevi-
kuvormis, kirjutaja on kogu aeg 
oma empaatilise ja mõistva suh-
tumisega kujutatu läheduses. Ta 
valdab kogupilti, tervikut ja kir-
jutab samas lugeja ootuste-kü-
simuste-arutluste vaatenurgast. 
Sellest ka retoorilised küsimu-
sed ning hüüatused. Ikka ja jäl-
le korratakse: «See on meie lu-
gu, Georg Ots on meie loo pea-
tegelane.» 

Romaaniks teeb selle elu-
looraamatu ka vaatepunktide 
paljus. Loetagu raamat uuesti 
üle, kui seda ei tehtud juba es-
mailmumise aegu 2003, ja veen-
dutagu, kui palju põnevaid, dra-
maatilisi, koomilisi, koguni ab-
surdseid lugusid hargneb Georg 
Otsast või tema lähikonnast. 
Nojah, aga nii on iga müütilise 
tegelasega, kes magnetina tõm-
bab enda külge teisi lugusid. 
Raig toob meie ette aga Eest-
lase, looja, kes tõelise tähesära 
kõrval kiirgas ka igale ligimese-
le mõistetavat lihtsust. Reheahi, 
millel jätkub pikalt soojust. 

Georg Otsa ainsaks jäänud juubelisünnipäeva kõnes möönas 
Gustav Ernesaks huumorivarjundiga: «Kui aus olla, siis ei ole su hääl 
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Kulle Raig ei ole 
pidanud kirjutama 
Georg Otsast exegi 
monumentum’it. See 
on olnud olemas juba 
enne seda raamatut.


