
«Saaks olla ühegi päeva ilma peavaluta...»
40 aastat tagasi viis raske haigus meie hulgast Georg Otsa, kes surmahaigena oli teatris viimaste hetkedeni
«Näkku nüüd on tulnud kurrud, tuhm on vana silma-
paar.,.» Vana viiuldaja Pali Raczi aariat laulva Georg
Otsa silmi varjavad suured mustad prillid. Nägu on
kuidagi kitsaks jäänud, nina ja suu juurest alla jooks-
vad jooned lubavad aimata kibedust ja traagikat.
«Kõik mis oli, on nüüd läinud - kahju küll, kuid mis sa
teed...» Ots laulaks nagu iseenda elust. O JAANUS KULLI

jaanus.kulli@ohtuleht.ee

Ülikond istub küll enam-vähem
laitmatult, kuid videolindiltki
võib aru saada, et selle kandja on
näinud paremaidki päevi. Ta on
endiselt väärikalt rühikas, kuid
ometi on suur mees kuidagi lühi-
keseks jäänud. Liigutused on na-
pid, kuid hääl endine, selle tun-
neb ära ilmeksimatult. «Nii see
läks, nii see läks. Möödas kõik!»
Georg Ots laulab teda jumalda-
nud publikule viimast korda.

Nädala eest sai juba 40 aastat,
kui kuri haigus viis siit ilmast ära
Eesti ühe suurima laulja ja inime-
se läbi aegade. «On
1975- aasta 5- sep-
tember. Estonia
alustab 70. hoo- ■
aega ooperiga . ■
«Tasuleegid», l jM
Kui etendus on L
jõudnud poole
peale, tuleb
teade, mis va-
pustab, ehkki se- �
da on osatud ooda-
ta. Georg Ots on sur- ""

nud õhtupoolikul paar tundi ta-
gasi. See tehakse publikule vahe-
ajal teatavaks. Etendus jätkub,
kuidagimoodi... Pärast eesriide
langemist lahkuvad inimesed
langetatud päi. Georgi elu jääb
aga lõpetamata. Tema jaoks on
eesriie langenud liiga vara, keset
parimat loome- ja meheiga,» kir-
jutab oma raamatus «Saaremaa
valss. Georg Otsa elu» Kulle Raig.

«Issand jumal, minna viie-
kümne viieselt,» ohkab Volde-
mar Kuslap (pildil), kes koos Ot-

saga laulis Estonia laval üksteist
aastat. Mõõga löök peab olema
nagu välk, et surm oleks kiire ja
vaeva vähem... «See surmahaige
Otsa lause oli kuidagi ääretult tä-
henduslik. Mis õnneks on jääd-
vustatud soomlaste filmitud
kaadritele ühest viimasest «Don
Giovanni» Otsa proovidest,»
meenutab Mozarti ooperi nimi-
tegelast kehastanud Kuslap üle-
kohtuselt vara lavalt lahkunud
Otsa.

«Mäletan, tookord neid Ot- *sa sõnu laval kuuldes me ■
otse kangestusime. ■
Võib-olla oli see ainus I
kord, kui ta ise oma hai- 9

gusele vihjas. Pärast se-
la repliiki vaatab ta JMg|

korraks kaadris- 1HH
se, kohendab Kg!
prille ja istub ta- HB
gasi oma tooli- VHj
le.» IH

« Kuslapi sõnul H
tegi Ots trupiga ||

umbes kümme-
kõnd proovi, en-

L „ ne kui halasta-
matu haigus talle

kiire lõpu tegi. «Ise ta �H�H|
ei rääkinud oma hai-
gusest kunagi. Küll
aga me nägime ja
teadsime, et ta tuli
järjekordselt keemia- ���Hravi seansilt. Seda oli ��Hnäha, et ta suu kuivas.» �H



1
Teatris kuni lõpuni
Sama kordab Otsa raamatu autor
Kulle Raig: «Helgi Sallo on mee-
nutanud, kuidas Ots «Don Gio-
vannit» lavastades, mustad pril-
lid ees, vahepeal vett jõi. Kui tal
oli halb ja tal olid valud, kee- j
ras ta selja ning siis läks
proov edasi. Proovi
aeg oli neli tundi ja ta V
pidas selle vastu.»

Vaid mõned ag
päevad enne Otsa
surma tahtis Kus-
lap teda haiglasse 4B
vaatama minna. .ü
«Ent üks minu koi-
leeg oli just seal käi- V
nud ja ütles, et ei. Las ta \
jääb sinu mälestustesse 'hoopis helgemana. Ta
lõpp oli muidugi traagiline —ja nukker,» ütleb Kuslap. 1

Raigi sõnul viis Arne Mikk '
talle haiglasse just ilmunud Hel-

ga Tõnsoni mono-
| graafia «Georg Ots».
I Aga Otsa auto-
I gramm oli Miku sõ-

nui väga konarlik ja vaevaline.
«Sest muidu ta allkiri oli päris
lennukas,» teab Raig.

«Kui ma praegu mõtlen, tun-
dub see lausa uskumatu, et ta nii
sügavalt haige inimesena tahtis
ja suutis käia proovides. Paar
korda ta ütles, et peab jälle sean-
sile minema. Aga ei midagi sel-
list, et oi, kui raske ja millised va-
lud mul on. Ei midagi sellist. Tei-
ne poleks ka voodist välja tulnud,
aga tema oli teatris sõna otseses
mõttes viimaste hetkedeni. Mul
on alles mõned tema kirjad, mis
ta mulle Moskvast saatis, kui ta

seal järjekordsel operatsioonil
t käis. Neid hoian ma kui talis-� mane,» ütleb Kuslap.
Hbk, «Kui kaugele oleks
Efcr*» ta teistes oludes

näiteks
Mozarti

lauljana võinud jõuda! Kindlasti
oleks ta Euroopas läbi löönud.
Mul on olnud võimalus ka Met-
ropolitan Operas ja teistes teat-
rites näha palju etendusi maail-
ma tipplauljatega ning ma ütleks,
et oma väga varjundirikka hääle
ja filigraanse osalahenduse poo-
lest oli ta täiesti rahvusvaheline
klass,» märgib Kuslap.

Siin-seal on avaldatud arva-
must, et Ots tõmbus oma viimas-
tel aastatel, kui haigus aina süve-
nes, rohkem iseendasse. «Minu-
le materjale läbi töötades seda
muljet ei jäänud,» kinnitab laul-
ja loomingut ja elu põhjalikult
uurinud Raig. «Minule sellist
muljet ei jäänud. Ei inimestega
rääkides ega ka arhiivimaterjale
läbi töötades,» ütleb Raig.

Sama kinnitab Kuslap: «Mis
puutub üksildusse.... Ma ei oska
seda öelda. Eks meist igaüks tun-
ne ennast vahetevahel üksiku-
na.» Anu Kaal lisab: «Ma ei julge
seda öelda. Ma tõesti ei tea. Ma
ei olnud temaga nii lähedane.
Peale töösuhete. Välja ta seda iga-
tahes teatris ei näidanud.»

Vari endisest
l suurest Otsast
B «Aga ega ta ka oma haigu-
�k sest rääkinud,» märgib

Raig otsekohe. «Kahjuks
ei õnnestunud mul raa-

HB matut kirjutades rääki-
�HB da tema arstidega, ku-

na oli juba palju aastaid
mööda läinud. Haigla
jutt või tema olek ja käi-
tumine haiglas - see on

��B tulnud minu kõrvu
mingitest muudest al-
likatest. Aga kokku-
võte on, et Ots oli vä-

���Bga hea patsient. Ta ei
���Bkurtnud, ta ei kae-

velnud, ta oli väga
���Bhea sõber lastega,
���Bkes parajasti haig-
���Blas olid. Ühesõnaga



- väga kannatlik. Ometi rääkis
mulle kadunud Peeter Saul, et
enne lõppu oli ta vaid vari endi-
sest suurest Otsast,»ütleb Raig.

Tema sõnul tehti Otsale viis
operatsiooni. Osa nendest
Moskvas. «Seda on rääkinud Ot-
sa õde Maret, et kui talle oleks
kohe tehtud radikaalne lõikus,
oleks ehk saanud tema elu pi-
kendada. Aga seda kardeti ja
võib-olla ka Ots ei tahtnud lõi-
kust, sest halvemal juhul oleks
see ta laulmisele kriipsu peale
tõmmanud.»

Otsa viimane operatsioon
tehti Tartus doktor Raudami käe
all. «Ent siis polnud enam mida-
gi päästa. Kurb-irooniline selle
asjajuures oli see, et algselt diag-
noositi Otsal põsekoopapõletik.

Laulja Haili Sammelselg on
meenutanud, et pärast ühte

etendust olid nad koos liftis, kui
korraga Georg ütleb, et ta pea
käib ringi ja tal on paha. Peava-
lud olid tal pidevad. Mati Põld-
rele on ta tunnistanud, et saaks
ta olla ühegi päeva ilma peava-
luta... Sellised sümptomid olid
olemas, aga ikka raviti põsekoo-
papõletikku. Kuni viimaksjälile
jõuti, mis tegelik põhjus. Ent
miks seda põsekoopapõletiku-
na raviti? Ilmselt sellepärast, et
Georgi isa, tuntud tenor Karl
Ots kannatas sama haiguse all.
See pidigi olema lauljatel üsna
sagedane haigus. ÕdeMaret on
arvanud, et kuna Georgil oli
komme istuda proovide ajal la-
val, kus oli alaline tuuletõmbus,
lisaks saepurust ja liimist küllas-
tatud õhk, siis kõik see kokku
võis olla kaasaaitav faktor hai-
guse tekkeks,» ütleb Raig.

Ots maeti Metsakalmistule
viis päeva pärast lahkumist,
10. septembril. Suurejoonelised
matused olid omamoodikarju-
vas vastuolus suure laulja taga-
sihoidlikku pale ja tema väärtus-
hinnangutega.

«Estonias käisid kirstu juu-
rest läbi kõik tollased parteibos-
sid. Loomulikult olid teda saat-
mas tohutu rahvahulk. Aga igas
kõnes rõhutati Otsa ennekõike
kui kommunisti, tema rahva
heaks tehtud tööd. Ainus sü-
damlik ja ilma paberita kõne oli
leedu lauljalt Vergilius Norei-
kalt,» tõdeb Raig.

Kuslap oli üks neist, kes suu-
re laulja sarga viimsesse puhke-
paika kandis. «Temast oli järel
vaid vari, ta oli kõhnaks jäänud.
Ometi tundus kirst nii tinaras-
ke,» meenutab Kuslap mõtlikult.

Reetmist Georg Ots ei andestanud
Raamatu «Saaremaa valsi» autor Kulle
Raig (pildil) nendib, et raamatu a
jaoks materjali kogudes ja inimes- A
tega intervjuusid tehes ei leidnud
ta ühtegi inimest, kes oleks rääki-
nud juba eluajal legendiks saa-
nud laulja varjukülgedest.

«Tõsi, tema viimane abikaasa
Ilona natukene paotas eesriiet. Et ▼
näiteks võis Ots olla kohati väga äki-
line. Samas hoidis ta ennast tagasi,
sest Otsal oli väga hea lastetuba. Vane-
mad olid ju tulnud Peterburi kõrgetest kultuuri-
ringkondadest. Elanud vana vene kultuuri keskel,
mis ühtlasi tähendas poja teistmoodi kasvatamist.
Teada on seegi, et Ots ei andestanud kergesti, kui
teda reedeti. Aga otseselt tema kohta mingit
kompromiteerivat materjali mul saada ei õnnes-
tunud,» tunnistab Raig.

Otsa suurusest kõneleb ka Kuslap. «Kahtlema-
ta oli ta väga sügava kultuuriga härrasmees,ta
polnud selline õlalepatsutaja - selline familiaarne
sell. Nii et teatud distantsi ta hoidis. Aga samas
oli ta ääretult sõbralik ja üllatavalt tagasihoidlik.
Nii et tema küll kusagil ei esile ei tükkinud. Oma
ütlemisteski oli ta ääretult delikaatne ja tagasi-
hoidlik. Oli taju saanud klassikalise hariduse Tal-
linna Prantsuse lütseumis. Üks väheseid lauljad,

kes oli võimeline ennast klaveril saatma,

Inii et oma partiide õppimisel ta tihti
ei kasutanudki kontsertmeistrite

k abi. Lisaks sügav musikaalsus ja
1 kordumatu tämbriga hääl ning
I fantastiline muusikaline mälu.»■ Raadiomehed räägivad Kuslapi
j sõnul, et temaga lindistamine oli

lausa lust. «Et ei pidanud enne te-
gema mitu tuhat varianti. Ja loomu-

likult oli suur õnn näha tema enamiku
suurrollide sündi ning tema meeletut-

meeletut populaarsust Venemaal. Meie siin olime
temaga justkui juba harjunud. Öeldakseju, et mis
meile on harilik, see teistele on imelik. Aga Otsa
gastrollid... See oli uskumatu! Eriti Moskvas või
Leningradis, kus teda sõna otseses mõttes kätel
hotelli kanti. Ja ei kingitud mitte ainult sületäisi,
vaid lausa seljatäisi lilli. Ta oli suisa jumalus! Nii
Venemaal kui Soomes,» tõdeb Kuslap.

«Jah, võib-olla vähestele inimestele on loodu-
se poolt nii palju antud. Lisaks meeldiv välimus,
sportlaslik rüht. Peale selle veel kunstianded. Te-
ma sõbralikke sarže, maale ja akvarelle on palju-
de tema kolleegide kodudes tänagi. Samas oli ta
ju omaaegne Eesti tippujuja. ÜleTamula järve
ujumise võitja! See on uskumatu, et ühele inime-
sele on antud kamaluga kõike!»



SUURSÜNDMUS:Georg Otsa viimne teekond tõi kokku massiliselt inimesi.




