
Georg Otsa laul päästis surmasuust
tütarlapse, kes püsib ka pool sajandit hiljem
tema lummuses
Marimaa pealinnas Joškar-Olas elava Polina Tšistjakova korterist
on aastatega saanud tõeline Georg Otsa muuseum, lisaks on
naine üllitanud oma iidolist kaks unikaalset raamatut.

- NB! PABERKANDJAL ILMUNUD SISU -

On 1960ndate algupool. Ühes Ukraina haiglas vaagub
pimesooleoperatsiooni tüsistuste tõttu hinge nooruke Polina. Keegi
on unustanud lõunase vaikse tunni ajaks mängima seinal oleva
pruunika krappraadio, kust kõlab Georg Otsa kontsert. Haige
Polina kuulab Otsa laulu, ent nagu kontsert läbi saab ei jää
märkamata, kui jõudsalt eluvaim neiu olemisse tagasi pöördub.

Järgmisel hommikul on Polina juba jalgel. Imestunud raviarst
kinnitab, et oma karjääri jooksul polnud ta kunagi varem sellist
muusikalist imet ja paranemist kogenud.

“Tõesti, Georg Otsa muusika päästis mu elu,” ütleb 75aastane
Polina Tšistjakova, kes nüüd elab Marimaa pealinnas Joškar-Olas.
Terve elu meditsiiniõena töötanud naine räägib, et on täielikult
pühendunud oma elupäästaja mälestuse jäädvustamisele.
Üllitanud oma kulu ja kirjadega ka kaks raamatut – kokku 800
lehekülge materjale.

Polina Ivanovnal on meeles, et päris esimest korda kuulis ta Otsa
lummuslikku häält juba enne kooli, onu kingitud raadiovastuvõtjast
nimega Rodina.

Veel üks eriline mälestus jääb aastasse 1964. Georg Otsa laul
kõlas Ukraina ühe rajoonikeskuse väljakul posti otsas olevast
valjuhääldist. “Peatusin, et kuulata. Korraga nägin, et kõik inimesed
platsil seisavad tardunult. Kui helge ja ilus see oli,” meenutab
Polina Tšistjakova.

Ei ühtki kirja

Imelisest pääsemisest saati on Polina jälginud Georg Otsa
tegemisi, kuid päris kontserdile ei jõudnudki, ehkki kuulus bariton
andis kontserte üle terve Nõukogude Liidu. Saan teada, et
erinevalt väga suurest hulgast teistest austajannadest, Polina ei
kirjutanud oma lemmiklauljale ühtegi kirja. Miks?

Ja Polina selgitab: “Nii suurele inimesele nagu Georg Ots tuleb
kirjutada eriliselt kaunilt. Kuigi mu vene keele ja kirjanduse hinded
olid koolis väga head, ei suutnud ma leida meistri väärilist õiget
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väljendusviisi. Mõtlesin, kas mul on üldse õigust sellist inimest oma
kirjaga tülitada.”

Ja nii jäigi, kuni oli hilja. Georg Ots lahkus meie hulgast 1975.
aastal.

Väga palju Otsaga seotud fotosid, plakateid, heliplaate ja muid
meeneid on Polina Tšistjakova muuseumilaadsesse korterisse
kogunenud. Kui palju täpselt, polegi kokku loetud, aga arvata võib,
et neid on sadu. “Kas te pole mõelnud oma korterit Georg Otsa
muuseumina avada?” uurin. Polina jääb mõttesse. Näib, et mu
pakkumine polegi vastuvõetamatu. Tõesti – Tallinnast 1700
kilomeetri kaugusel Marimaal korraga Georg Otsa muuseum.
Vägev!

Muld haualt

Eriliseks museaaliks Polina kodumuuseumis on muld Otsa haualt.
“Kui elasin Ukrainas, siis kaks korda aastas, Otsa sünni- ja
surmapäeval, sõitsin Tallinna. Hommikul saabusin ja õhtul sõitsin
Moskvasse tagasi, vahepeal jõudsin tema haual ära käia.”

Ühelt selliselt külastuselt pärineb ka peotäis mulda, mis rändas
koos Polinaga 1985. aastal Marimaale.

Et olla paremini kursis Georg Otsa kodumaa sündmustega, hakkas
Polina tellima ajalehti Sovetskaja Estonia, Molodjož Estonii ja
kultuuriajakirja Tallinn. Mujal kirjutatu kohta käis Polina andmeid
kogumas Marimaa rahvusraamatukogus. Sealsel veebilehel kiidab
rahvusraamatukogu enda perioodikasaali kuldlugejat Polina
Tšistjakovat, kellega koos on uuritud läbi N Liidus ilmunud
perioodika alates 1950ndatest, kus leidub Georg Otsa kohta
käivaid materjale.

Teeneline lehelugeja

“Lisaks Joškar-Ola raamatukogule olen saanud materjale Tadžiki,
Moldova, Leedu ja Türkmenistani rahvusraamatukogudest,” räägib
Tšistjakova Maalehele oma uurimistöö ulatusest. Teadaolevalt pole
keegi teine säärast Georg Otsa elu venekeelses ajakirjanduses
kajastamise kokkuvõtet koostanud.

2015. aastal õnnestus naisel esimene osa oma uurimusest välja
anda 300-leheküljelise raamatuna “Георг Отс, неповторимость
таланта”. Ehk siis “Georg Ots, talendi kordumatus”. Raamatu teeb
rariteetseks tiraaž – vaid 100 eksemplari. Õnneks levib see laulja
venekeelsete fännide ringkondades ka arvutiformaadis.

Raamat algab 1957. aastal ajakirjas Sovetskaja Muzõka ilmunud
kirjutisega Otsast ja lõpeb 1990. aasta artiklitega ajalehes



Sovetskaja Estonia.

Raamatuga Estonias

Georg Otsast mitmes keeles raamatuid üllitanud Kulle Raig
meenutab, et Polina käis tema raamatu venekeelse väljaande
esitlusel Estonia teatris aastal 2015. “Tõeliselt pühendunud naine,”
hindab Kulle Raig.

Imetlus- ja kiidusõnu jätkub Tšistjakova kohta ka lavastajal ja
teatritegelasel Arne Mikul, kes puutus Polinaga kokku viie aasta
eest, kui tähistati Georg Otsa 95. sünniaastapäeva.

Tšistjakova tuli Tallinna, kaasas vastilmunud raamat, mille soovis
kinkida ka Estonia teatrile ja Arne Mikule isiklikult. Nii ta, raamatud
pihus, valvelauda astustki. Kuna aga Estonias oli just tulemas Kulle
Raigi raamatu esitlus, otsustati ka Marimaal üllitatut tutvustada. Nii
sai ühest esitlusest kaks ja Polina Tšistjakoval oli võimalus särada
estoonlaste keskel.

“Ma saan Georg Otsa 100. sünniaastapäevaks valmis ka järgmise
raamatu temast,” hüüab andunud Otsa-uurija Marimaalt telefoni.
See on lausa 500 lehekülge paks artiklite, arvustuste ja uurimuste
kogumik. Sisaldab ka luuletusi.

Selle loo valmimise ajal oli lootus, et nüüdseks on raamat koos
Polinaga juba Tallinnas. Aga ohtlik koroonaviirus on teinud
plaanidesse oma korrektiivid.

Tuhanded fännid Venemaalt

Polina Ivanovnast ja tema Otsa-huvist on kirjutanud nii kohalik
ajaleht Mariskaja Pravda kui salvestanud uudislõike Mari
televisioon. Ta on omal maal kuulus.

Eestis me ei taba alati, kui väga on Georg Ots hinge läinud
kümneile tuhandeile meist ida pool elavatele inimestele.
Sotsiaalmeediast võib leida mitmeid fännigruppe, kes tegelevad
Otsa pärandi hoidmise ja levitamisega. Ühel grupil on näiteks 1800
huvilist.

Mõnestki grupist võib leida viiteid, et austajate sügavam Eesti huvi
või kogunisti huvi eesti keele vastu on välja kasvanud just Otsa
muusika armatusest. Otsitakse ja levitatakse ka Otsa laulude
eestikeelseid sõnu, mis tavaliselt pole venekeelses meediaruumis
eriti levinud.

Õnnelik Eesti rahvas



Tšistjakova ei jäta kasutamata võimalusi saada Joškar-Olas kokku
eestlastega, sest nad tulevad ju Georg Otsa kodumaalt.

“Pärast kontserti tuli meiega vestlema proua, kes osutus
tulihingeliseks Georg Otsa austajaks koos kõige sinna juurde
kuuluvaga. Kaelas ilutses tal kallihinnaline medaljon laulja pildiga
ja peakatteks oli stiilne must kübar looriga. Proua sulest pärineb
raamat Georg Otsa elust ja Eesti poole lähetas ta muidugi rikkaliku
kingikoti.” Nii meenutavad pärimusmuusikud Kristi Mühling ja Anna
Mišina kirgast kohtumist 2016. aastal. See on ära toodud
kogumikus “Soome-ugri sõlmed”.

Väsimatu Otsa-uurija ja -austaja Polina Tšistjakova ei väsi kiitmast
Eestit ja eestlasi. Tema otsene pöördumine Maalehe lugejate poole
kõlab nii: “Teie, eestlased, olete väga õnnelik rahvas, sest olete
maailmale andnud nii suure ime nagu Georg Ots!”

Laupäeval, 21. märtsil on Georg Otsa 100. sünniaastapäev.

- ÄÄREJUTT - 

Kontserdid Tomskist Krimmi ja Karjalani

Georg Otsa sünniaastapäeva tähistamine Vene
Föderatsioonis, Ukrainas ja Soomes

Täna, 19. märtsil esitletakse Pihkvas oblasti teadusraamatukogus
lauljale pühendatud muusikalis-kirjanduslikku kompositsiooni.20.
märtsil toimub Tomski filharmoonia orelisaalis kontsert.21. märtsil
on kavas juubelikontsert Peterburi filharmoonia suures saalis.Ka
Krimmi Eesti Selts tähistab Otsa juubelit 21. märtsil.27. märtsil
peaks kontsert toimuma Peterburi Maria teatri Mussorgski
saalis.28. märtsil toimub kontsert Petroskois Karjala
rahvusraamatukogus.3. mail on korraldamisel juubelikontsert
Simferoopolis.15. veebruaril tähistati Georg Otsa juubelit Helsingis
Venemaa teadus- ja kultuurikeskuses.Moskva noodi- ja
muusikaraamatukogus oli 23. veebruarist fotonäitus Georg Otsa
rollidest.Udmurtia pealinnas Iževskis oli fotonäitus Georg Otsa
rollidest.7. märtsil toimus Peterburi Jaani kirikus järjekordne
kontsert sarjast “Georg Ots – lauljate laulja”.

Allikas: Georg Otsa fännide kogutud andmed Venemaa
sotsiaalmeediast

TÄNAV NARVA JA PARK PETERBURISSE



Neevalinnas laabub Georg Otsa mälestuse jäädvustamine kiiremini
kui Narvas

Tänavu sügisel avatakse Peterburis Georg Otsa nimeline park
laulja sünnikoha ligiduses Panfilovi tänava veeres.

Ettepaneku nimetada Narva punakommunisti Albert-August
Tiimanni tänav ümber Georg Otsa tänavaks on Narva võimudele
teinud ülemaailmne peterburilaste klubi, kuna Narvas on sündinud
Georg Otsa isa, ooperilaulja Karl Ots. Vanaisa, tunnustatud
koorijuhi Hans Otsa algatusel loodi 1874. aastal Narvas esimene
eesti selts Ilmarine, ühendamaks teatri- ja muusikaarmastajaid.

Narva linnavõim on seni kiivalt hoidnud Tiimanni nime ja hoidunud
ümbernimetamise otsustamisest.

- PISITEKST - 
●

Peatusin, et kuulata. Korraga nägin, et kõik inimesed platsil
seisavad tardunult. Kui helge ja ilus see oli.Polina Tšistjakova

●

Teie, eestlased, olete väga õnnelik rahvas, sest olete
maailmale andnud nii suure ime nagu Georg Ots! Polina
Tšistjakova

●

Lisaks Joškar-Ola raamatukogule olen saanud materjale
Tadžiki, Moldova, Leedu ja Türkmenistani rahvusraamatu-
kogudest. Polina Tšistjakova

 

Sarnased uudised

ERR-i tele- ja raadiokanalid tähistavad Georg Otsa 100.
sünniaastapäeva (52%)

Kuidas portreteerida Georg Otsa? (55%)
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Georg Otsa laul päästis surmasuust tütarlapse, kes püsib ka pool
sajandit hiljem tema lummuses (98%)
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