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SUUR FÄNNIMÖLL
«See oli 1944. aastal, kui vend tagasi koju 
jõudis. Kusagilt Võrumaa kaudu toodi nad 
Venemaalt siia. Koolist koju tulles kuulsin 
tuppa astudes, et keegi laulab Olavi aariat 
«Vikerlaste» ooperist. Oleks nagu isa, oleks 
nagu Georg. Siis nägin, et ema istus söögi-
laua taga, isa ja vend olid klaveri ääres. Vaa-
tepilt oli täpselt nagu enne sõda, kui koju 
tulles ootas alati mingi üllatus ees. Tagalas 
üleelatust kõneles vend vähe. Vaid seda, et 
laagrites, kuhu mehed tööle viidi, valitses 
tüüfus ja nälg. Samuti mainis, et oli sun-
nitud sibulat varastama, nii õudne nälg oli 
Venemaal. Eks seegi hävitas tema tervist.

Kui olin juba Tartus üliõpilaseks, käi-
sin tihti rongiga Tallinnas venna esinemisi 
vaatamas. Rong koosnes loomavagunitest ja 
sõit võttis üheksa tundi. Esimene mälestus 
on sellest, kuidas tormasin Vabaduse platsi, 
kuhu Gloria kinos, hilisemas Astoria resto-
ranis oli sisse seatud estoonlaste ajutine tea-
ter. Siis nägin elus esimest korda fännimöl-
lu, mille põhjus oli Georg ja operett «Kõrbe-
laul», mis oli ta juba tuntuks teinud. Piletid 
olid välja müüdud, tunglemist oli palju, pli-
kad trügisid ja kuidagi ei pääsenud ligi. Ilm-
selt oli Garibaldi see, kes mind sisse aitas. 
«Kõrbelaulust» algas 1946. aastal tema tähe-
lend, see oli talle hingelähedane. Juba seal 
tuli välja tema hääle eripära, kõrgeid noote 
lauldes helises see justkui kelluke.»

MERELAULUD IDAGA
«Elus oli Georg samasugune helge inimene, 
nagu lavalt paistis. Jäi väga lihtsaks ja ta-
gasihoidlikuks ka siis, kui teda ümbritses 
kuulsus, tähelepanu ja austajad. Ei trüginud 
esile, nii oli ka meie kodune kasvatus. Teda 
oli ka raske vihaseks ajada. Aga kui ta kord 
juba vihastas, siis ikka korralikult. Ta hoidis 
mind. Alati tõi reisidelt midagi kaasa, Mon-
gooliast tuli siidist halatiga, millest sain mi-
na ja ema endale teise rõivatüki.

Minu pere ostis Hiiumaale Kassarisse 
suvekodu. Siis, kui Georgil veel Võsul su-
vilat polnud, meeldis talle ikka seal käia 
ja merel kala püüda. Nii kui tema muulile 
läks, kohe ta ka kala sai. Tihti oli see haug.

Mäletan, et tegin köögis venna püütud 
kalast lõunat, kui ühekorraga nägin aknast, 
et ta istub köögitrepil mu 80-aastase naab-
rinaise Idaga ja nad laulavad midagi koos. 
Küllap olid need kohalikud meremehelau-
lud, mida Marko Matvere praegu esitab. See 
oli südamlik vaatepilt. Võsul suvitades olid 
tema ümber samuti lihtsad inimesed, talle 
meeldis nendega olla. Ta nautis, et tuntu-
se aupaiste temaga sinna kaasa ei tulnud.

Ka mul oli hiidlastega hea klapp. Käisi-
me terve perega ka näiteks kartulivõtu lõ-

petamise peol saare teises otsas, kus öö läbi 
lauldi neidsamu merelaule. Juhtus, et mind 
kutsuti mõnikord ka haavu lappima. Kord 
otsisid praktikandid mind üles ja sõiduta-
sid meres ujumise pealt 25 km kaugusele 
Kärdlasse operatsiooni lõpetama. Kõht oli 
patsiendil lahti lõigatud ja neil oskused ot-
sas. Siiani on me perel kohalikega tore su-
he. Ainult et nüüd käivad seal lapsed ja lap-
selapsed. Kõik kordub.»

SPUTNIKU ÜHISVAATAMINE
«Kõige toredam oli, et kui ma juba taga-
si Tallinnas olin, võttis venna ringkond, 
kuhu kuulus ka palju tema boheemlaslik-
ke kunstnikest sõpru, minu ja mu mehe 
omaks – ta oli kooliõpetaja, Ülo Purde, kes 
kunagi koos Georgiga koolipidudel kvarte-
tis laulis. Nende sõprade seas olid Ants Vii-
dalepp ja Alo Hoidre, kes olid ostnud Hiiu-
maale suvemaja ja käisid Kassaris maali-
mas. Teinekord istusime kõik meil ja filo-
sofeerisime, mõnikord sattus seltskonda ka 
Voldemar Panso, kes suviti koolimajas elas. 
Väga tark oli ta. Ühel ööl vaatasime koos, 
kuidas Nõukogude Liidust startinud maa-
ilma esimene sputnik Maa orbiidil meist 
Kassari taevas möödus. Kellaajad olid meil 
välja rihitud, sputniku kerakuju paistis tu-
meda taeva ja mere taustal ilusti kätte.

Tegelikult oli ju nii mul kui ka vennal 
aega viita vähe. Mina pühendusin arstitööle 
ja teadusele, tema armastas oma tööd, mõ-
lemad sõitsime palju ringi. Aga rõõmusta-
sime, kui oli mahti loodusesse minna. Võ-
sust mäletan, et venna kolleegid Estoniast 
aitasid teda seal suvila ehitustöödega. Olin 
ka seltskonnas ja nalja oli palju. Kujutage 
nüüd ette, mu mees ajas minu kleidi selga, 
üpris korpulentsed Georg Taleš ja Martin 
Taras sidusid rätikud pähe ning tantsisid 
«Luikede järvest» väikeste luikede tantsu!

Sünnipäevadel käisime venda perega 
öösel üles laulmas. Meie tulime ühelt, Esto-
nia rahvas teiselt poolt, koridoris kõik koh-
tusime. Kingitustega oli ka lustimist: kui te-
ma oli mulle sünnipäevaks kinkinud väike-
se rohupudeli sildiga «Apteekrite peavalu», 
kus oli vein sees – ta armastas veini –, siis 
meie mehega kinkisime talle papist lõvime-
dali, lõime ta lõvirüütliks ja puha.

Tema lemmiksöök oli ema kotletid. Kui 
ma veel Tartus olin, mäletan üht Elva lähe-
dal Peedul suvitamist. Kui olin kohale jõud-
nud, ootas ees suur pesukausitäis kotlette. 
Naabril oli vasikas tapetud ja ema siis tegi 
kotlette suuremal hulgal. Sõime neid, siis 
korraldasid Georg ja Viktor Gurjev Vapra-
mäe ning Peedu oja vahel improviseeritud 
kontserdi. Nad laulsid hommikuni, lõke põ-
les ja minul oli koer kaenlas.»

ÕHTUD MOSKVA LÄHISTEL
«Kuigi Georgi armastati, ei mäleta, et tä-
naval oleks teda kuidagi väga tülitatud või 
et see oleks mingeid suuri probleeme esi-
le kutsunud. Eesti inimesed on ju pigem 
vaoshoitud. Küll aga oli slaavlastel rohkem 
temperamenti. Vennal käis külas sõbran-
na Saksamaalt, kohtumise tähistamiseks 
hankis ta meile piletid ja laua Viru va-
rieteesse. Istusime suures saalis, kui äk-
ki rahva seast märgati Georgi ja saadeti 
me lauda pudel šampust. Seepeale tõusis 
ta püsti ja küsis, et mida ta laulda võiks. 
Loomulikult sooviti venekeelset «Õhtud 
Moskva lähistel».

Millegipärast arvatakse, et Georg oli õn-
netu, et siit suure maailma lavadele laulma 
ei pääsenud. Vastupidi, ta armastas Ees-
tit ja Estonia teatrit, Eesti oli tema kodu. 
Ta ei kippunud isegi Moskvasse mitte. Tal 
oli siin huvitavam, ta sai ise vabalt valida, 
mida laulab. Muidugi, oli ka muud. Üks-
kord jalutasime tänaval, kui valjuhääldi-
test – omal ajal olid linnas kõlarid üleval – 
lasti tema esituses üht venekeelset laulu, 
mis polnud suurem asi. Ta ütles siis kur-
valt, et näed, sellist laulu olen ma ka laul-
nud. Heliloojad ju jooksid talle tormi, et ta 
mõnd nende laulu esitaks, siis sai see suu-
remat tähelepanu.

Mina arvan, et tema fenomen oli ilus 
hääl. Muidugi, tal oli ilus lavakuju, pikk ja 
sportlik, tema ajal oli ju korpulentseid oo-
perilauljaid rohkem. Mu meelest ei olnud 
ta sugugi ilus, täitsa tavaline eesti mees! 
Aga tal oli sarmi – juba siis, kui ta oli koo-
lipoiss, olid õpetajad temast vaimustuses. 
Miks sina, Maret, nii hästi prantsuse keelt 
ei tea, kui Georg… Teine asi, Georg oli «kõi-
gesööja», ta laulis kõike, kerget muusikat, 
operetti, ooperit. Umbes nagu sakslane Jo-
nas Kaufmann praegu, kes laulab ühtmoo-
di muljet avaldavalt kergemat žanri, Schu-
bertit, Wagnerit, Puccinit.

Ta ise pidas ehk rohkem Don Juani ja 
Deemoni osast, samuti Verdi «Maskiballi» 
Renatost. Mina nautisin kõiki tema esitu-
si, eriti Papagenot Mozarti «Võluflöödis». 
Just seda, kuidas ta suutis selle külatola-
linnupüüdja nii elurõõmsaks ja elujaatavaks 
mängida-laulda. Aga loomulikult olen mina 
amatöör, et muusikat hinnata. Aastaid hil-
jem jõudsid minuni Saksa muusikateadla-
se Jürgen Kestingi raadiosalvestised sarjast 
«Suured hääled», kus ta hindab ka Georgi 
aariaid. Papageno järel ütleb ta, et see on 
üks ilusamaid surematuks lindistatud ba-
ritone, mida ta kunagi kuulnud. Hea tuge-
vuse, häälduse ja vaba voolavusega ning 
püsib noodis. Meie Georgil polnud mingit 
põhjust häbeneda.»

Otsade perepilt 1950. aastate esimesest poolest: 
esimeses reas (paremalt) Georg, isa Karl ja 
ema Lydia, isa vennanaine Minna, Georgi poeg 
Ülo ja isa õde Ida. Tagumises reas (paremalt) 
Georgi õde Maret, abikaasa Asta ja tütar Ülle.

1962: Georg Ots Birabeauna ja tema abikaasa 
Asta Azurina Rombergi operetis «Kõrbelaul» 
Estonias. Sama opereti varasemast lavastusest 
1946. aastal algas Otsa suurem tähelend.

1951: Georg Ots äsja rindelt naasnud punaväelase Paul Rungena Nõukogude Eesti 
esimeses kunstilises värvifilmis «Valgus Koordis». Kõrval Ainot mänginud Valentine Tern.

1964: Georg Ots Papagenona Mozarti ooperis 
«Võluflööt» Estonias. Õde Maret Purdet 
vaimustas, kui elujaatavaks vend selle rolli laulis.


