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Gunnar Vaidla Arhiiv

GEORG OTS 100: laulja, kes jääb
igavesti rahva südamesse

TÕNIS ERILAID
tonis.erilaid@ohtuleht.ee

„Ma laulsin juba väikese lap-
sena kodus, kasvasin laulu sees. 
Konservatooriumis õppisin kla-
verit ja kord terava noaga rukki-
leiba lõigates lõikasin pahema 
käe keskmisel sõrmel kõõluse lä-
bi. Sõrmeots jäi pisut kõveraks ja 
klaverimäng tuli lõpetada. Mul 
oli sellest isegi hea meel, mulle 
ei meeldinud klaver. Läksin üle 
laulu õppimisele,“ on Georg Ots 
läinud sajandi 50. aastatel Stock-
holmis väliseestlastele rääkinud. 
Tarvitades jutus sõnu „Eesti ajal“, 
mil ta oli tugev ujuja, paar korda 
tuli vabariigi meistriks ja edestas 
teisi ka üle Tamula järve ujudes. 
Lõpetas prantsuse lütseumi, mis 
oli üle riigi kuulus ujujate poo-
lest. Ja arvas ikka, et teater on to-
re, aga laulmine on tüütu.

Isa arvas, et
pojast lauljat ei saa

Küllap oli süüdi isa, Estonia 
solist Karl Ots, kes oli pojale 
pähe tagunud, et kui midagi la-
val teha, siis tuleb ikka esime-
ne olla. 

„Isa seisukoht oli järsk ja karm: 
minu häälest ei piisa professio-
naalseks lauljaks. Ta käskis sel-
le mõtte igaveseks kõrvale jät-
ta,“ meenutas Ots, kuidas ta 
16aastaselt oli absoluutse kuul-
misega isale ette laulnud.

Nii viiski ta paberid pärast se-
da, kui ta Nõukogude võimu tul-
les mereväest reservi arvati, hoo-
pis polütehnilise instituudi ehi-
tusteaduskonda. Jõudis enne sõ-
da esimese kursusegi lõpetada 
ja abielluda rikka veinikaupme-
he noorukese tütre Margot Laa-
nega. 

Georg oli 20 ja Margot 18, kui 
nad 1. jaanuaril 1941 abiellusid.

Mobilisatsioon. Ots pandi 
laevale nimega Sibir, mis põh-
ja lasti.

Päästetuna pidi ta Leningra-
dis sokkis kõndima – saapad kis-
kus laeva uppudes jalast, et ker-
gem oleks ujuda.

Tee viis töölaagrisse Sõrjan-
kas, paarsada kilomeetrit Tšel-
jabinskist. 

Otsal vedas, kui ta aasta hil-
jem Kaarel Irdi eestvõttel Jaros-
lavli kunstiansamblitesse pää-
ses (neist on pikemalt juttu tei-
sal tänases Õhtulehes) ja seal te-
ma hääl avastati.

Kodus aga teati, et ta on huk-
kunud. 

Abielu läks lõhki ja Venemaal 
abiellus Ots baleriin Astaga, tun-
tud vestekirjaniku Hendrik Saa-
re (Kivilombi Ints) tütrega. Ka 
Asta endine mees oli Jaroslav-
lis, mängis orkestris. Kuuldavas-
ti ei tulnud ta enam Eestisse ta-
gasi, jätkas esinemist Lätis, kir-
jutab Kulle Raig.

Tagasi Eestis
ja ooperikooris

Sügisel 1944 
olid kunsti-
ansamblid Tal-
linnas tagasi. Ots 
tahtis esiti min-
na polütehnikumi 
ehitust õppima, 
kuid teater kiskus 
ja ta läks hoopis 
Estonia ooperikoo-
ri lauljaks. Suurt kar-
jääri ei paistnud 
algul kusagilt. 
Solistiks ta tõu-
sis, aga veel 
mitte kriiti-
kute lemmi-
kuks.

Siis  tuli 
1949. aastal 
„Saaremaa valss“ 
ja üleüldine menu, 
millele lisas tuult 
tiibadesse samal aas-
tal ekraanile tulnud fi lm 
„Valgus Koordis“. Olgu fi lm, 
mis ta on, aga mehelikult sil-
mapaistev Ots vääris vaatamist. 
Ühtlasi sai Ots juba teist korda 
Stalini preemia. Ots kaalutles 
koguni, kas jäädagi kergema 
muusika juurde, kuid otsustas 
siiski teatri kasuks. Samasse ae-
ga langes ka Estonia partorgiks 
tõusmine, mida Otsale on taas-
iseseisvuse tulles vahepeal ki-
bedalt ette heidetud, nagu ka 
sõja ajal julgeolekule allkirja 
andmist „patriootilistel kaalut-
lustel“.  

Esinema Soome ja Rootsi

Välismaale, algul Soome, pää-
ses Ots esinema päris 50. aasta-
te alguses. Rootsis tulid koos 
kontsertidega kohtumised seal-
sete eestlastega.  

Eesti omaaegseid tuntumaid 
ajakirjanikke Voldemar Kures 
püüdis temaga kohtuda ja kirju-
tas lauljast oma päevikus mitu 
korda alates 1955. aasta 
1. juunist. „Rahvast 
oli musttuhat 
koos, ka eest-
lasi. Esines 
nimelt N. 
L i i d u s t 
t u l n u d 
varietee-
tsirkuse ja 
t e a t r i -
art ist ide 
grupp. Ainu-
kese eestlase-
na Georg Ots. 
Ta on tore mees, 

toreda kasvu, toreda välimuse ja 
vaba esinemisega. Laulis suure-
päraselt. Rahvas oli päris vai-
mustatud. Eestlased olid estraa-
di taga pikalt rääkinud Otsaga, 
kes oli kohe öelnud, et ta on abi-
elus ja laste isa, millega oli mõis-
ta andnud, et ärge minust suu-
remat lootke ja ärge mind tüli-
tage. Oma poolõe Tamara Viik-
holmiga oli rääkinud tund ae-

ga... Koolivend insener Il-
mar Saarnele olevat 

Ots  öelnud, et tal 
on 11aastane poeg 
ja seitsme aastane 
tütar. Öelnud, et 
ta tervis on pa-

ha: oli nagu tei-
sedki mobili-
s e e r i t u d 
Vene maal 
aasta Siberi 
vangilaagris 

ja saanud 
s e a l 

nee-

rutuberkuloosi. Laulmist haka-
nud ta alles Venemaal õppima. 
Isa lasknud Eestis ainult klave-
rit õppida, arvas, et pojast laul-
jat ei saa.  Ots on teist korda abi-
elus, Kivilombi Intsu tütrega, kes 
on Estonia baleriin. Ta oli väga 
noorelt abiellunud ühe ilusa tüd-
rukuga, kes oli Eestisse jäänud 
ja kergemeelset elu hakanud ela-
ma. Oli kellegi tsiviilvalitsuse 
kõrgema ametniku armuke ol-
nud ja teeninud Kadrioru lossis 
Litzmanni juures. Enamlaste tul-
les oli see naine suurte pakkide-
ga Saksamaale põgenenud. Pa-
kid olid koosnenud Kadrioru los-
sist varastatud varandusest.“

Otsal tuligi hiljem üks neer 
eemaldada.

„Saaremaa valss“

Margot Ots oli tõesti Tallin-
nas sõja ajal olnud pidevalt kõr-
gete Saksa ohvitseride seltskon-
nas. See sundiski ta venelaste 
kättemaksu hirmus põgenema 
ja hiljem sai temast juba Toron-

tos väliseestlase, uue vaba Ees-
ti esimese aukonsuli Ilmar 

Hein soo abikaasa.
Pärast „Saaremaa 
valsi“ menu oli 

Eestis ja ka Soo-
mes vaevalt 

üht põlve-
p i k k u s t 

poisikestki, kes Otsa poleks tead-
nud. Kulle Raig tsiteerib orkest-
ridirigent Jaakko Borgi: „Georg 
oli suur kunstnik, keda hinnati 
Eestis ja mujal tollases Nõuko-
gude Liidus, Soomes lausa ju-
maldati. Seda arvestades oli ta 
ülimalt, otse ebatavaliselt taga-
sihoidlik. Kui siia juurde arvata 
tema sarm, saame vastupanda-
matu isiksuse. Ja kõik Fazeri tüd-
rukud olid tema ees loogus maas. 
Georgis ei olnud kübetki teesk-
lust. Ta oli alati täiesti loomulik 
ja ühesugune kõigi inimestega, 
kellega ta suhtles.“

Tõsi, vahepeal muserdas Ot-
sa Tallinnas ja mõneti kauge-
malgi tiirelnud rahvajutt tema 
homoseksuaalsusest. Tol ajal oli 
see äärmiselt halvakspandav ka 
lihtsamate inimeste hulgas. Kes 
selle jutu lahti lasi, polegi tea-
da, aga paika ei näi see pidavat 
– isegi KGB kõiketeadvates toi-
mikutes pole sellest juttu. 

Ühtaegu tekivad peres rasku-
sed, Asta ja Georgi suhted halve-
nevad. Et veel midagi päästa, min-
nakse koos puhkusereisile ja ko-
litakse uude korterisse Kaarli 
puiesteel. Abielu see ei päästnud, 
nagu ka ootamatu samm, kui oma 
kahele lapsele lisaks võeti perre 
veel kaks kasupoega. Pärast la-
hutust Asta soovil tuli Otsal ka 
neile hiigelalimente maksta.

Kolmas abielu
jõululaupäeval

Siis ilmus Otsa ellu temast 20 
aastat noorem, aga juba tuntud 
mannekeen Ilona, kellega abiel-
luti vaid poolteist kuud kestnud 
tutvuse järel. Jõululaupäeval. 

„Alustasime nullist. Elasime 
vaikselt ja tagasihoidlikult,“ on 
Ilona menutanud, kuid tunnistab, 
et sai vihakirju, milles teda varan-
duseõngitsejaks tembeldati.

Ots oli oma võimete tipul, 
noorim tütar Mariann sündis 
1967. aastal. Suved veedeti Võ-
sul –  Otsa on nimetatud seal-
seks kuulsaimaks suvitajaks. Lõh-
kus ise puud, kõpitses elamise 
kallal ja käis Käsmu kaluritega 
merel, et värske kala laual oleks. 

Kuid juba varitses haigus. 52aas-
taselt hakkas Otsa tervis tõsise-
malt üles ütlema. Tal leiti põse-
koopavähk. Mitu lõikust parane-
mist ei toonud. Viimast korda lau-
lis ta 1975. aasta jaanuaris, kuid 
surm tuli kiiresti, 5. septembril. 
Matustel 10. septembril tungles 
Estonia ümber tuhandeid inime-
si. Oma jumaldajate hulgalt on 
Ots jäänud siiani ületamatuks.

Suure laulja viimne puhke-
paik on Metsakalmistul.

T nis
Erilaid

AUTORIKÜLG

Mina sain Georg Otsaga tuttavaks naabripoiste juures
telerit vaadates. Näidati Leningradis tehtud linateost
„Mister X“. Pisut seiklust, aga need laulud! Ots ise on
hiljem küll öelnud, et imal ja armetu oli see fi lm, aga mi-
nusugusele poisile läks hinge. Ei teadnud ma toona
Otsa keerulist elukäiku ega ka seda, et laulmise asemel
võinuks ta saada hoopis mereväeohvitseriks või ehita-
jaks. Tõsi, nüüd täiskasvanuna ma seda fi lmi uuesti ei
vaataks. Otsast on palju muud ja eredamat meenutada.

Estonia 

ooepr 

„Colas 

Breugnon“ 

1970: Georg 

Ots – Colas 

Breugnon, 

Aino Kül-

vand – 

Jacqueline, 

Uno Kreen 

– preester 

Chamaille, 

Enno Ees-

maa –  

Robinet.

LAVA TAGA: Ilona Ots ja Georg 

Ots rõivastatult Germonti rolli 

jaoks („Traviata“).

BALERIINIST 

ABIKAASA: Asta Ots

Kuulsa laulja elukäik

Georg Ots sündis 21. märtsil 1920 

Peterburis. Lõpetas prantsuse lüt-

seumi 1938., muusikakooli 1946. 

ja konservatooriumi Tiit Kuusiku 

klassis 1951. aastal.

Algul Estonia koorilaulja, solist 

1945. aastast. 1951. ja 1952. aas-

tal oli konservatooriumi direktor ja 

1974. aastast surmani teatriühingu 

esimees.

Eesti NSV rahvakunstnikuks sai 

ta 1957., NSV Liidu rahvakunstni-

kuks 1960. aastal. Kahel korral päl-

vis Stalini ja ühel korral NSV Liidu 

riikliku preemia. Sai kolm ordenit.


