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Arne Mikk on iseloomus-
tanud Georg Otsa järgmiselt: 
„Sportlik mees, ujuja, nii-öelda 
ideaalse keha ja pikkusega, kes 
kandis ideaalselt frakki ning 
kes suhtles lugupidavalt kõiki-
de kolleegide ja inimestega. Ja 
kes muide joonistas väga häs-
ti. Tal oli see karakteri tabamise 
võime nii paberil kui laval väga 
hästi käe ja silmade ees.“

Arne abikaasa Reet Mikk 
aga lisab: „Kui Georg tuli lavale 
või seltskonda, siis kõik mehed 
üritasid seista sirgemalt. Sest te-
ma sportlik olemus tõesti tõm-
bas kaasa, nii nagu tema laulja-
na tõmbas teisi kaasa. Ta sundis 
ennast tähele panema.“

TÄHESÄRA TULI 
OPERETIGA
Oma lavateed alustas Georg Ots 
ooperikooris. Peagi usaldati nä-
gusale noormehele ka esimene 
väike roll, milleks oli Zaretski 
Pjotr Tšaikovski ooperi „Jevge-
ni Onegin“ 1944. aasta lavastu-
se teises koosseisus. Kuid nagu 
teatris ikka, pääses ka Georg la-
vale juba esietenduse ajal oma 
vahetuse ootamatu haigestumi-
se tõttu. Ta kutsuti keset Lari-
nite balli peohoogu lavalt ära, 
kästi kibekähku ümber riietuda 
ning juba järgmises, duellipildis 
kaasa teha. Hämara valgustuse 
tõttu ei pandud laval uustulnu-
kat tähele enne, kui ta suu lahti 
tegi. Kõik toimus sedavõrd ülla-
tavalt ja kiiresti, et närveerimi-
seks puudus vähimgi võimalus. 
Saalis istunud vanemate ehma-
tus oli igal juhul suurem.

Sama ooperi 1949. aasta lava-
versioonis astus Georg Ots üles 
juba nimirollis. Laulja meenu-
tust mööda oli ta saanud „Jev-
geni Onegini“ uuslavastuses 
vaid minimaalselt proove, ku-
na lavastaja Aleksander Viner 
olnud arvamusel, et ega Otsast 
ikka suurt midagi välja ei tule, 
ning määranud ta varukoossei-
su. Mõni päev enne esietendust 
haigestus aga Onegini osatäit-
ja Tiit Kuusik ning noorele laul-
jale määrati ruttu tema esime-
ne ja ühtlasi ka viimane orkest-
riproov. Esietenduse-eelsel proo-
vil aga korraldati nii, et kaasa 
tegi koguni kaks Oneginit. 1. pil-
dist duellini (4. pilt) laulis Voo-
tele Veikat, sealt edasi Georg 
Ots. Ja kui ta siis oma esimesed 
Lenskile ja Zaretskile määratud 
sõnad „Teilt vabandust ma pa-
lun! Ma jäin vist veidi hiljaks!“ 
kolleegidele saali lennutas, oli 
naeru rohkem kui küll.

Oneginist kujunes üks Georg 
Otsa suurrolle, mida ta lugema-
tu arv kordi ka Venemaal esi-
tamas käis. Lauljanna Zinaida 
Gaidai on meenutanud oma kü-
lalisesinemist Estonias, mil ta 
ühegi eelneva proovita Tatjana-
na lavale astus ja alles esimese 
pildi käigus Otsa Oneginit es-
makordselt enda ees nägi. Na-
gu lauljanna hiljem tunnistas, 
polnud ta sedavõrd puškinlik-
ku kangelast varem kunagi ko-
hanud ning esimesel momendil 
olnud meeldiv üllatus otse va-
pustav.

Georg Otsa tõeline tähe-
tund saabus aga juba 1946. aas-
ta märtsikuus, kui rambival-
gust nägi Agu Lüüdiku lavasta-
tud Sigmund Rombergi operett 

Kõigist omadustest, mille summa 
moodustab lavaKunstniKu 
talendi, on minu arvates Kõige 
väärtusliKum võime hinnata 
väga täpselt oma loomingulisi 
võimalusi. mulle tundub, et 
selline osKus on Kui võluvägi, mis 
muudab KesKpärased eeldused 
suureKs ja suured geniaalseKs.
Georg Ots

Georg Ots Verdi ooperis „Othello“ (1963).
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„Kõrbelaul“ Georgiga Punavar-
ju rollis. Selle osatäitmisega lau-
lis ta end ka publiku ning eel-
kõige naissoost teatrikülastajate 
südamesse.

Võib arvata, missuguse pom-
miplahvatuse tekitas pikk ja 
sportlik Georg Ots esimese ar-
mastaja romantilises rollis. Ül-
le Ulla on meenutanud: „See, 
mis siis Tallinnas toimus, niisu-
gust asja pole varem olnud,“ pi-
dades silmas just Otsa lavafe-
nomeni mõju naissoost teatri-
publikule, kui nood veel hiljuti-
sest sõjamöllust räsituna endi-
se kino Gloria Palace luksusli-
kus interjööris Otsa rollisooritu-
sele kaasa elasid. Estonia oli sel 
ajal alles varemetes. „Kõrbelau-
lu“ etendused olid pidevalt välja 
müüdud ja läksid suure menuga. 
Ning suur osa selles oli noore 
laulja sarmikal lavavälimusel.

Muide, juba 1945. aastal kir-
jutas kriitika Georg Otsa rol-
list Ralph Benatzky operetis 
„Kolm musketäri“: „Näiteks lu-
bab endast mõndagi head loo-
ta Georg Ots, kes antud korral 
d’Artagnanina ei osutanud küll 
veel sellist uljust ja tempera-
menti, nagu see osa nõuab, kes 
endas veel kinni näib olevat, 
aga kellest lavatalent end nagu 
välja pressida tahab.“

„Väide, et Georg Otsa vo-
kaalne külg rabas kuulajaid juba 
õppeperioodil ning interpretat-
siooni kõrgtase oli juba maast 
madalast kaasa antud, paneks 
muigama eelkõige laulja enda,“ 
kirjutab Helga Tõnson oma Ot-
sa monograafias. „Kaunitämb-
riline hääl kõlas esialgu kül-
laltki pingutatult ja kammitse-
tult, ulatudes baritoni tavalise 
keskregistri kõrguseni. Seepä-
rast tuli kaua ja väsimatult vae-
va näha, enne kui ilus ja mah-
lakas hääl vabamalt, kantileen-
semalt ja loomulikult helisema 
hakkas.“

Georg Ots ise on meenuta-
nud oma osatäitmist operetis 
„Kõrbelaul“ järgmiselt: „Minu 
näitlejaoskused olid sel ajal veel 
pehmelt öeldes tagasihoidlikud. 
Häbenesin olla laval. Olin kange 
nagu puupakk, ebaloomulik ja 
võlts, olin krambis. Ma ei suut-
nud kuidagi vabaneda, ennast 
lõdvaks lasta. Agu Lüüdik ise 
oli Punavarju isa rollis. Lõpu-
stseenis peab isa andma Puna-
varjule korraliku kõrvakiilu. Ta-
valiselt lõi Agu mind õlale, aga 

ühe etenduse ajal otsustas ta 
anda mulle korraliku tou. Vaa-
tame, kas saame poisist ehtsa 
reaktsiooni välja pigistada! Nii 
ta mind lõigi ja tugevasti! Sel-
le asemel et oleksin vabanenud, 
läksin veel rohkem lukku.“

Muide, 1963. aastal pöör-
dus Georg Ots taas „Kõrbelau-
lu“ juurde tagasi, debüteerides 
seekord lavastajana ning lauldes 
taas ka peaosa. See lavastus aga 
sensatsiooni enam ei tekitanud. 
Georg tunnistas hiljem, et esi-
meses „Kõrbelaulu“ lavastuses 
ei küündinud tema tasemele, 
mida Punavarju roll temalt nõu-
dis, teisel korral oli ta aga sel-
lest juba välja kasvanud.

Kui 1949. aastal jõudis Esto-
nia lavale Eino Uuli lavastajakäe 
all Franz Lehàri operett „Suur 
viiuldaja“, siis oli selle peaosas, 
Paganini rollis Georg Ots. Selles 
etenduses Napoleoni õde, suur-
ilmadaam Anna-Maria-Eloise’i 
mänginud Linda Sellistemägi 
on meenutanud: „Võrgutasin Pa-
ganinit – Georg Otsa, nagu os-
kasin. Ots oli võrratu! Vitriinist 
Estonia ees varastati Otsa pilt 
ilmlõpmata ära. Sain temaga 
haruldase kontakti. Kui Pagani-
ni mulle „ei“ ütles ja lossist lah-
kus, laulsin: „see mees on tõesti 
pattu väärt“. Küll mulle see ope-
rett meeldis!“

1980. aastal tunnistas Georg 
Otsa pikaaegne lavapartner Me-
ta Kodanipork vestluses Heino 
Pedusaarega: „Georg Ots oli sel-
line partner, kes kunagi ei var-
jutanud ei vokaalselt ega män-
guliselt oma lavakaaslasi. Nägin 
ju kõige lähemalt, kuidas Georg 
kasvas iga rolliga lausa fenome-
naalselt. Iga uus osa andis talle 
uut jõudu, ta leidis iga lavaku-
ju juures midagi sellist, mida tal 
varem ei olnud. Ja tõmbas ime-
päraselt kaasa ka oma partne-
rid. Georg ei tulnud proovidesse 
valmis osaga. Ta kujundas seda 
küllaltki aeglaselt, lisas siis pi-
devalt midagi värsket ning are-
nes etendusest etendusse, lei-
tud joontest kramplikult kinni 
hoidmata. Väga leidliku ja kii-
relt reageeriva kunstnikuna os-
kas ta ettetulnud viperusi ime-
kiiresti likvideerida ja neid ladu-
salt „välja mängida“.“

VÄIKE HÄÄL OOPERI JAOKS
Palju on räägitud sellest, et 
Georg Otsa hääl ei sobinud esi-
tamaks suuri ja dramaatilisi oo-

perirolle. Laulja ise on öelnud 
selle kohta järgmist: „Katsun 
alati leida oma rollidest selliseid 
jooni, mida neist enne ei ole ta-
hetud või osatud otsida ja leida. 
Mul ei ole pääsu, ma pean seda 
tegema, sest minu hääl ei ole nii 
võimas kui teistel lauljatel. Nii-
siis pean ma leidma muid va-
hendeid ja üritama teatud sün-
teesi. Ma pean rõhutama selli-
seid tõlgenduslikke ja ka väli-
seid omadusi, mis annaksid pa-
rima lõpptulemuse.“

Georg Ots jätkab: „Ma vas-
tandan väljendusrikkuse valjus-
ti laulmisele. Hääle jõuline kõ-
la on üks hääle omadusi. Ühte-
del lauljatel on seda loomulik-
ku eeldust rohkem, teistel vä-
hem. Ent valjusti laulmine on 
see, mida mõned esinejad püüa-
vad tõelise kandvuse ja kõlajõu 
pähe välja pakkuda. Vali laulmi-
ne on surrogaat. Sellepärast on-
gi piinlik, kui forsseeritud laul-
mine sõna otseses mõttes aina 
„ronib“ sulle kõrvu. Üks tolla-
ne kõnekäänd ütleb, et öösel on 
kõik kassid hallid. Nii muudab 
ka valjusti laulmine kõik noodid 
ühenäolisteks. Muidugi pole see 
„nägu“ tingimata hall. See võib 
olla päikesepaisteline, kaunis. 
Aga kui päike on liiga hele, jää-
vad silmad valusaks.“

„Olen kuulnud teda palju la-
val ja minu jaoks on tema hääl 
olnud alati piisav,“ tõdeb Valter 
Ojakäär. „Ta ei ole iialgi karju-
nud. Georg oli selles mõttes eba-
tüüpiline laulja, et ta ei pressi-
nud kunagi üle, tal ei olnud ka 
kilomeetripikkusi fermaate, et 
ahaa! Vaadake! Võtsin selle või 
teise noodi ja pean seda nüüd 
võimalikult kaua. Ta ei edvista-
nud oma häälega.“

1949. aastal tuli Estonias la-
vale Juri Miljutini operett „Ra-
hutu õnn“ ning kui helilooja 
saabus Tallinna etendust vaata-
ma, sattus ta sellest suurde vai-
mustusse. Eriliselt sügava mulje 
jättis talle Georg Ots. „Mäletan 
tänaseni,“ meenutas Juri Milju-
tin viisteist aastat hiljem, „mil-
lise mulje jättis tookord mul-
le Andrei rollis esinenud Georg 
Ots. Mind üllatasid laulja suure-
pärased vokaalsed võimed, hää-
le pehme ja väga omapärane 
tämber koos suurepärase dra-
maatilise andega. Sellele lisan-
dus haruldane võime saavuta-
da auditooriumiga kõige vahe-
tum kontakt. Kui ma teda kuu-

lasin, hakkas mulle tunduma, 
et ta räägib otse minuga, et just 
mulle on adresseeritud tema sü-
damlik laul.“

Lavastaja Arne Mikk mee-
nutab oma 1974. aastal esieten-
dunud Giuseppe Verdi ooperit 
„Traviata“, milles Germonti rol-
lis tegi Georg Ots oma viima-
se rolli koduteatri lavalaudadel: 
„Minule oli „Traviata“ üks esi-
mesi klassikalisi ooperilavastu-
si /---/ Tunnistan, et Georg Otsa 
tugi nende esimeste sammude 
ajal oli tohutult oluline. Tegime 
„Traviatat“ eesti keeles, kohen-
dasime vana eestiaegset tõlget, 
üritades itaalia keele aktsen-
te ja rütme sinna sisse sulatada. 
Usun, et tänu sellele aitas mingi 
sisuline nüansi- ja värviküsimus 
rollide kujunemisele kaasa. Mäl-
lu on sööbinud mõned fraasid 
teisest vaatusest – „Aeg möö-
dub, te pole enam noor...“ Georg 
sosistas seda ja värv, millega ta 
Violettale naha vahele puges... 
seda pole mitte keegi korranud. 
Praegusel ajal õpib enamik laul-
jaid oma rolle plaadi järgi, kuid 
see, mille nad sealt omandavad, 
pole nende endi intonatsioon.“

Eri Klas on öelnud ühes 
meenutussaates Georg Otsast: 
„Tihtipeale töötades lauljaga ma 
palun, et ta ei laulaks, vaid et ta 
räägiks mulle, millest ta laulab. 
Otsa puhul oli see sõnum, sest 
tekst oli primaarne. Kui selle-
le lisandus veel hurmav hääl ja 
fraseering, siis oli see kõik ko-
he paigas. Kui on neid, kes töö-
tavad ainult selle nimel, et hääl 
oleks õiges kohas, hästi kõva ja 
tugev, siis Georg Otsal oli neid 
nüansse ja varjundeid niivõrd 
palju tänu sellele sõnumile.“

Katkend pensionär M. Smir-
nova kirjast Georg Otsale: „Teis 
on kõike: mängu rangust ja va-
henditust, trotsi ja elurõõmu, 
ajuti lausa lapselikku, poisikese-
likku naiivsust. Seda aga kohtab 
lavakunstnike juures nii harva. 
Ükskõik, kas te laulate või män-
gite. Te elate!“

NAERA, PAJATS!
Arne Mikk on 2015. aastal ühes 
telesaates öelnud: „Jääb mul-
je, et Georg Ots oli Superman 
ja niisugune veatu inimene. 
Kindlasti olid tal omad mured 
ja omad vead, aga ma ei suuda 
meenutada, et ta oleks oma käi-
tumisega kolleegide või teatri-
rahva hulgas jätnud sellist mul-

Georg Ots ja Marianna Jurassova mängufilmis „Mister X» 
(1958).
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