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Ilona, Marianne ja Georg. Rostislav Gurjev ja Georg Ots W. A. Mozarti ooperi „Don 
Giovanni“ proovis (1975).

jet. Me ei suuda keegi ka ette 
kujutada, et noore inimesena tal 
opereeriti ära üks neer, et oma 
elu parimad aastad oli ta laval 
ühe neeruga, ning hiljem oli tal 
see kasvaja operatsioon. Millist 
kibedust või nukrust ta võis en-
das tunda.“

Elus on nii juba seatud, et 
rõõm ja kurbus käivad ikka kä-
sikäes. Lavale minnes peab ar-
tist suutma tagaplaanile jät-
ta oma eraelu rõõmud ja mu-
red, ehkki alati ei olegi see nii 
lihtne.

Georg Ots on meenutanud 
ühte „Mustlasparuni“ etendust: 
„Minu nelja-aastane poeg oli 
haigestunud ajukelmepõletik-
ku. Viisin ta haiglasse. Arstid 
ei andnud mingit lootust, ütle-
sid vaid, et poiss elab ehk paar-
kolm nädalat. Penitsilliin oli al-
les tulnud meile, aga seda oli 
raske saada, streptomütsiin oli 
aga täielik uudis. Kui olin selle 
raske sõnumi saanud, pidin mi-
nema teatrisse, sest etendus oli 
algamas. Tegin grimmi, panin 
mustlasparuni kostüümi sel-
ga ja läksin lavale. Seal kaotasin 
enesevalitsemise. Stseenis, kus 
lava on pime ja kus mustlasnai-
ne küsib, kus on su isa, ja mi-
na vastan, et surnud, ei jõudnud 
ma enam ennast tagasi hoida. 
Mäletan, et nutsin kogu selle pi-
meda stseeni ajal, pisarad voo-
lasid, ehkki samal ajal laulsin, 
et olen mustlasparun ma. Ma 
ei saanud sinna midagi parata.“ 
Hiljem poeg küll paranes, ehkki 
oli kogu oma noorukiea sunni-
tud võitlema haigustega.

Oma elu viimased aastad 
veetis Georg Ots pidevas ja jul-
mas võitluses parandamatu hai-
gusega. Raskete ajukasvaja ope-
ratsioonide tagajärjel pidi ta 
kandma eraelus nüüd pidevalt 
tumedaid prille ning kannata-
ma pidevaid peavalusid.

„Ta ütles mulle, et kui saaks 
olla kas või kümme päeva elust 
ilma peavaluta, siis võiks jäl-
le vanaviisi elada. Ta palus vaid 
hetkelist kergendust! Ligi neli 
aastat pidevat peavalu! Võib et-
te kujutada, mida see tähendaks 
ükskõik kellele, seda enam aga 
lauljale. Tal oli uskumatu enese-
valitsus,“ on tõdenud filmilavas-
taja Mati Põldre.

Keegi tuttav oli kiitnud 
Georgile tema nimirolli Giaco-
mo Puccini ooperi „Gianni  
Schicchi“ 1972. aasta lavastuses 

ning küsinud, et miks laulja oli 
valinud endale nii koleda grim-
mi. Küsija ei teadnud, et tervis-
lik seisund ei võimaldanud laul-
jal endale enam grimmi teha. 
„See oli täiesti minu oma nä-
gu...“ tõdes Georg Ots.

1971. aastal nägi Estonias 
Sulev Nõmmiku lavastuses 
rambivalgust Mitch Leigh’ 
muusikal „Mees La Manchast“. 
Georg Otsa kehastatud don 
Quijote ustavat relvakandjat 
Sancho Panzat mängis Endel 
Pärn, kes on meenutanud ühes 
raadiole antud intervjuus: 
„Georg oli juba raskelt haige. Ta 
palus mind, et kui tuleb surma-
stseen ja kui ma märkan, et ta 
silmad jäävad lahti, siis suleksin 
need. Valgus paistis talle otse 
silma ja tegi haiget. Ma täitsin 
ta soovi, see oli mulle imelikult 
raske hetk.“

Kes teab, võib-olla inspireeri-
tuna muusikali „Mees La Man-
chast“ menust huvitus Georg 
Ots mõne aja pärast veel ühest 
sügavalt inimlikust teosest, Jer-
ry Bocki muusikalist „Viiuldaja 
katusel“ ühes selle Tevje rolliga. 
Kahjuks ei antud tookord aga 
teose lavastamiseks Moskvast 
luba. „Viiuldaja katusel“ jõudis 
Estonia lavale küll, aga alles ka-
heksateist aastat hiljem ja kah-
juks ilma Georg Otsata...

Sulev Nõmmik oli see, kes 
teatas Estonia publikule Georg 
Otsa surmast. Käis 1975. aasta 
hooaja avaetendus, ooper „Ta-
suleegid“. Teise vaatuse lõpus, 
kui Sirje on röövitud ja leina-
koor lõppenud, läks Sulev Nõm-
mik lavale ja ütles: „Georg Ot-
sa ei ole enam.“ Kolleegidel on 
meeles, et ta tegi seda ääretult 
südamlikult ja ilusti. Saal läks 
peaaegu tühjaks...

Georg Otsa tütar Mariann 
laulja viimasest abielust Ilo-
na Otsaga meenutab: „Ma olin 
vist viieaastane, kui mul oli kõr-
vapõletik. Ma ei unusta kuna-
gi seda valu, see oli nii kohu-
tav. Isa kandis mind kogu öö 
süles. Mäletan tema rahustavat 
häält. Ta oli mässinud mind si-
nisesse tekki, mis on mul prae-
gugi alles. Tunnen veelgi isa lõh-
na ja mäletan tema ruudulise 
hommikumantli siidist kangast. 
Näen ikka unes, et isa on elus ja 
et me oleme kodus Kaarli puies-
teel. Seal on meie klaver. Isa tu-
leb ja ütleb, et ta ei ole surnud, 
et ta elab, ja mind valdab suur 

õnnetunne. See on nii suur ja 
nii tõeline, et ma ei tunne min-
git hirmu. On vaid see suur õn-
netunne.“

Kas tema annet ekspluatee-
riti ühekülgselt?

„Mida kaugemale jääb aeg, 
kus teda enam ei ole, seda roh-
kem ma mõtlen temale,“ tõ-
deb Ülle Ulla 2005. aastal ühes 
Georg Otsale pühendatud tele-
saates. „Seda rohkem ma igat-
sen sellise kunstniku järele.“

„Eestis tehti sel ajal suuri as-
ju, praegune sugupõlv isegi ei 
tea, kui suuri. Meil ei ole enam 
selliseid jõude, selliseid andeid 
kui siis, midagi pole teha, neid 
ei sünni alati. Siis oli meil teat-
ris hea itaalia rühm, oli Krumm, 
olid Kuusik ja Ots, kui vaid suu-
rimad nimed ära mainida. Me 
ise olime oma tasemest teadli-
kud, aga meil ei olnud seda kel-
lelegi demonstreerida. Selles 
mõttes jäi see kõik vääriliselt 
hindamata,“ on öelnud dirigent 
Neeme Järvi.

„Kahjuks ekspluateeris nõu-
kogude võim Georgi annet väga 
ühekülgselt ning teda ei saade-
tud kunagi välismaale Mozartit 
või Schubertit laulma,“ räägib 
Arne Mikk. „Olen kuulnud maa-
ilmanimedest selliseid baritone 
nagu Dietrich Fischer-Dieskau 
ning Hermann Prey ja julgen 
öelda: kui kammerloomingu pu-
hul võis veel kahelda Otsa läbi-
löömises nende suuruste kõrval, 
sest selle muusikažanri peensu-
sed kujunevad välja pikaaegses 
kontaktis Saksamaa või Austria 
muusikaeluga, siis ooperilaval 
oleks tema näitlejatalent küll 
auga igasuguse võistluse välja 
kannatanud.“

Eri Klas tõdeb 2005. aastal: 
„Tegemist oli mingi lummuse-
ga. Ja see lummus ei ole jätnud 
meid vist tänapäevani, sest meil 
on ju nüüd olemas võrdlusast-
med... neid, kes tahaksid olla 
populaarsed, ka tol ajal, kes ta-
haksid olla nii armastatud... Aga 
see vägisi armastama panemi-
ne, ükskõik kui palju sa omale 
grimmi või minki peale paned 
või ordeneid kaela riputad, ega 
sa selle poolest ei saa rahva ar-
mastust võita. Otsal oli see kiir-
gus, ja see kiirgus, nagu ka an-
ne, ongi see, mida ei saa ei osta 
ega õppida.“

Laulutaat Gustav Ernesaks 
on aga öelnud: „Georg Ots pol-
nud lühiajaliselt nähtud efektne 

komeet, vaid oma säraga, oma 
värvusega, omaenese rajaga pla-
neet, mille muusikaline valgus 
polnud ebastabiilne ega juhus-
lik, vaid suurenes pidevalt. Te-
ma populaarsuse kõigis rahva-
kihtides tagas aga tema ande 
mitmekülgsus.“

Jüri Kruus on leidnud: „Mul-
le tundub, et, Georg Otsa kogu 
kunsti värskus on siiski tohu-
tu suur sisemine anne ja tohu-
tu orgaaniline tervik. Teda ai-
nult üksnes helisalvestiste jär-
gi võtta on küllaltki raske, sest 
puudub mingi väga, väga oluline 
– see, kuidas laulja oli laval, kui-
das ta ühendas üht või teist rol-
li, erinevaid nüansse. Üks asi on 
heliline, kuid teine asi on siis-
ki see, kuidas laulja loob laval, 
kuidas ta haarab oma kunstiga 
publiku.“

Arne Mikk aga lisab: „Me ei 
taha kedagi alavääristada või 
vähem hinnata, aga selleks, et 
Georg Otsa ületada ooperi- või 
muusikateatri näitlejate mõõ-
dupuu mõttes, selleks peab vä-
ga suur anne tulema ja selleks 
peab see anne väga palju tööd 
tegema.“

LIHTNE, TAGASIHOIDLIK 
JA ENESEKRIITILINE 
SUPERSTAAR
„Hoolimata oma fenomenaal-
sest kuulsusest oli Georg Ots 
inimesena ääretult tagasihoid-
lik. Tal polnud kombeks se-
mulikult õlale patsutada. Pi-
gem hoidis tema ja hoiti tema-
ga distantsi. Ta oli väärikas, ta-
gasihoidlik ja galantne. Kogu 
oma pooljumala staatuse juu-
res oli ta uskumatult lihtne. 
Kui ma teda esmakordselt koh-
tasin, siis olin üllatunud, kui-
das saab inimene olla nii lihtne 
ja loomulik. Arvan, et lihtsus ja 
tagasihoidlikkus näitabki ini-
mese suurust.“ Nõnda on mee-
nutanud Georg Otsa tema kol-
leeg Estoniast Voldemar Kuslap 
oma 2011. aastal ilmunud raa-
matus „Minu muinaslugu muu-
sikas“.

„Rääkisime ja ma ütlesin tal-
le, et minagi tahaksin kord nii 
kaugele jõuda kui tema: kõik, 
mis te teete, on hea ja kvaliteet-
ne, enamgi veel, teil ei ole va-
ja muud teha, kui lavale tul-
la, ja iga fraas on suurepärane! 
Kõik kirjutavad ja ülistavad! Ta-
haksin olla nagu teie!“ räägib 
samas Georg Otsa kolleeg Es-

Helgi Sallo, Georg Ots ja Endel Pärn M. Leigh’ muusikalis 
„Mees La Manchast“ (1971).

toniast Helgi Sallo. „Kas teate, 
mis ta mulle vastas? Ta vaatas 
mind natuke irooniliselt ja üt-
les siis: „Kallis laps! Ärge taht-
ke seda, sest siis ei saa te enam 
objektiivset kriitikat. Ise teate, 
et te pole olnud sugugi nii hea, 
aga kriitikud arvavad oma liig-
ses aukartuses ja ehk ka rutiini 
mõjul vastupidist. Olgu teil ala-
ti inimene, kes armastab teid 
nii palju, et juhib tähelepanu 
ka teie puudustele. Ja arvestage 
veel, et 100-protsendilist õnnes-
tumist ei olegi olemas.“

Georg Ots on öelnud: „Laul-
ja võib olla laval karm, mehine, 
lembe, lüüriline, aga ta ei tohi 
kunagi olla võlts. Psühholoogi-
line õõnsus, teeseldud mitmetä-
henduslikkus ja väline ülespu-
hutus tapavad etenduse juba al-
guses. Siis ei ole päästjat kau-
nist meloodiast ega ka sisukast 
tekstist. Minu unistuseks on 
jääda alati iseendaks. Aeg ja ini-
mesed muutuvad, aga südamlik-
kus, ausus, siirus ja sügavamõt-
telisus on ja jäävad, need on pü-
sivad väärtused.“

Ühes intervjuus Helga Tõn-
sonile 1972. aastal on Georg 
Ots tõdenud järgmist: „Kunst-
nik jääb oma arengus seisma, 
kui ta enam ei otsi, kui ta pide-
valt ei avasta enda jaoks mida-
gi uut ja senitundmatut. Kui tal 
enam huvitav ei ole.“ Küsimuse-
le, mida soovitaks ta oma noor-
tele kolleegidele teatris, vastas 
Georg Ots: „Mitte rahule jääda 
saavutatuga. Tavaliselt on noor-
te suurimaks puuduseks oma 
võimete ülehindamine ja iseen-
da arendamise alahindamine. 
Ma ei kujutle kunstniku kasvu 
eluliste tähelepanekuteta, kir-
janduse ja teiste kunstiharude 
jälgimiseta. Peab huvituma kõi-
gest enda ümber. Mida haritum 
inimene, seda suuremad on te-
ma tagamaad. Tuleb luua oma 
„mina“, mille aluseks on õppi-
mine, õppimine ja veel kord õp-
pimine.“

Küsimusele, mis on teie loo-
minguline kreedo, vastas Georg 
Ots: „Mõtte otsimine.“

Katsun alati leida oma rollidest 
selliseid jooni, mida neist enne ei 
ole tahetud või osatud otsida ja 

leida. mul ei ole pääsu, ma pean 
seda tegema, sest minu hääl ei ole 

nii võimas Kui teistel lauljatel.
Georg Ots


