
Hääl, mida tundsid ja armastasid miljonid Georg
Ots 21. III 1920 - 5. IX 1975
5. mai 1953; kultuurimaja saal Väike-Maarjas on publikust tulvil. Ja sealt
nad tulevadki - kontserdiõhtu konferansjee, legendaarse Imbi Valgemäe
kannul astuvad lavale kolm härrasmeest. „Kõige pikem on Georg Ots,"
sosistab mulle ema. Kõigi loogikareeglite järgi peab Georg Otsast eespool
tulija olema siis Viktor Gurjev, sest algamas on Georg Otsa ja Viktor Gurjevi
laulude õhtu. Viimane saabujaist läheb otseteed klaveri juurde - laulude
loojana tuntuks saanud Gennadi Podelski on Maarjamaal juba tunnustatud
kontsertmeister.
Avaloona vallandub Edgar Arro „Rahvaste sõprus". Alustab Ots, kellega
liitub refräänis Gurjev. Nende kahe hääletämbrid, Otsa mahe bariton ja
Gurjevi teravatooniline tenor, sulanduvad oivaliselt. Ja pole midagi
imestada, kui nõukogude romansside ja laulude konkursil Moskvas kolm
aastat hiljem pärjatakse seni tundmatu Eesti duett Gurjev-Ots
võidupreemiaga, kuigi, jah, Georg Otsa enda populaarsus meie
planeedikuuendikul oli tänu idanaabri raadiojaamadele juba kindlal
tõusuteel.
Esmane kujutluspilt Georg Otsast tekkis mul, kui vaatasin esimest
Nõukogude Eesti värvifilmi „Valgus Koordis". Too ideoloogiline
propagandaüllitis pidi tagant tõukama Eestimaa talurahva kolhoosidesse
astumist. Peategelast, sõjast kodukülla Koordisse naasnud Paul Runget
pandi mängima populaarseim eestlane, Georg Ots, et oleks ikka selge, kelle
poole tollases ideoloogilises võitluses hoidma peab. Režissöör Herbert
Rappaport toodi kohale koguni Lenfilmist, sest nii tähtsat poliitilist
ettevõtmist ei saanud ju igaühele usaldada. Ja kuigi need, kes koihooside ja
toonase eluga vähegi kokku puutunud, noid aegu enam meenutadagi ei
taha, suutis Rappaport Hans Leberechti samanimelise romaani ainetel
vormida siiski stiilipuhta sotsialistliku realismi teose, mida nüüd tulebki
käsitleda oma aja lapsena. Eesti vaatajaskond võttis kolhoosi loomise
etendust Koordi külas tragikoomilise paroodiana, millel reaalsusega
vähimatki pistmist pole, ja väärtustas üksnes oma lemmiknäitlejate Ants
Eskola, Hugo Lauri, Aleksander Randviiru, Evi Raueri jt meisterlikku mängu.
Üsna filmi algul teeb sõduri mundris Paul Runge (Georg Ots) särava
etteaste, lauldes koju kihutavas rongis vaguniakna kõrval seistes Boris
Kõrveri hoogsat laulu „Tagasi tulles", mille refrääni hakkab põhjamaise
vaoshoitusega toetama kogu ülejäänud vaguniseltskond. Sellest vallandub
kauaigatsetud kodunurmede ja -paikade jällenägemise rõõm; nooruke
Georg Ots oma kauni tämbriga hääle ja meheliku sarmiga on
vastupandamatu. See filmilõik sai omamoodi tõmbenumbriks, mille pärast
nii mõnigi filmi uuesti vaatas. „Valgus Koordis" ongi ainus terviklik filmiteos,
milles näeb nii noort Georg Otsa; Nõukogude Liidus kassarekordeid löönud
„Mister X" vändati üle kümne aasta hiljem, kui laulja oli juba küpses
keskeas. Ühtegi täispikka ooperi- või operetirolli salvestust meie
laulukuulsusest ette näidata pole.

Kunagi ütles omaaegne FIDE president dr Max Euwe Paul Keresele: „Te
olete maailma kauneim maletaja." Nii filmimuljete ja ka hilisemate
kokkupuudete toel julgeksin väita, et Georg Ots on olnud maailma üks
kauneimaid lauljaid.Kõik edasine tollel maiõhtul läks mööda väljakujunenud
rada: duetile järgnesid Gurjevi ja Otsa sooloetteasted ning tõusvas joones
kulgenud kontsert lõppes taas duetti lauldes. Silvio proloogi Leoncavallo
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ooperist „Pajatsid" olin varem kuulnud Tiit Kuusiku suurepärases esituses,
kelle võimas ja mahlakas bariton kõmises nagu torre põhjast. Kuuldes nüüd
sedasama teost Otsalt tundeküllase sõnumina, mis liigutas pisarateni, olin
üllatunud: kuidas on ühe ja sama ooperiaariaga võimalik kuulajaid nii
erineval viisil lummata. Võimsalt, rüütatuna tema lüüriliselt sametise
tämbriga, kõlas Otsalt ka Marco-Stefani mehine võitluslaul Issaak
Dunajevski operetist „Vaba tuul", millele järgnes publikus elevust tekitanud
„Kui tuled minule mehele, minule kenale poisile...". Peibutavalt kõlasid
sealsed read „ .. .panen sind pilliga magama, äratan ülesse lauluga ja
hellitlevalt: „Tõuse lille, lüpsa lehma, ärka kulla, kurna piima!" Järgmine salm
algas aga pahaendeliselt: „Kui lähed temale mehele, temale pahale
poisile...", muutudes päris kurjaks sõnade juures „Ta paneb piitsaga
magama, äratab ülesse sõimuga". „Tõuse laiska, lüpsa lehma, ärka kõrki,
kurna piima!" kõlas juba peaaegu räigelt. Kui kordus taas õrnutsev esimene
salm koos sõnadega „minule kenale poisile", hakkas publik naerma. Ja
naeris ka Georg Ots ise. Oli tekkinud sundimatu kodune õhkkond. Muidugi
plaksutati see tuntud eesti rahvalaul tagasi. Seal lõi välja Otsa oskus anda
meloodiale tundeküllane värskus ja vallutada publik.
Omaaegse Noorte Hääle rubriigis „Meie sõbrad, meie tuttavad" meenutas
Ots oma esinemist sõjatulest räsitud Tallinnas 1944. aastal, kui ta laulis
Draamateatri laval Edgar Arro laulu „Kodulinn Tallinn": „Kui noor ja kui
saamatu ma tookord olin..." Laulude õhtul Väike-Maarjas ei pakkunud
hillitsetud ja siiras Ots millegagi üle, kuid kõik võisid näha tema
näitlejameisterlikkust.

Samas artiklis meenutab Ots ka oma päris esimest avalikku esinemist
haavatud eesti sõdurite ees sõjaaegses Tutajevo puhkekodus Volga ääres,
kus ta esitas laulu „Vaikne kena kohakene." Mida küll võisid tunda nood
sõdurpoisid kaugel Venemaal, keset verd ja varemeid, kuulates seda
harrast viisi isamajakesest, mida esitas tundmatu sihvakas ja kauni
hoiakuga noormees eesti keeles! Kas mängufilmi „Georg"1 autor
aastakümneid hiljem ka aimas, kui raske ülesande ta endale võttis, kui
üritas tabada Georg Otsa fenomeni? Ja kas seda ongi üldse võimalik
tabada? Filmis kõlab Otsa sõjaaegne esmaesinemine millegipärast koos
sõdurpoiste ansambliga hoogsas rütmis, mis sobiks ehk pigem
pulmaseltskonda.
Sõja hakul evakueeriti Georg Ots koos paljude teiste kutsealustega laeval
Sibir, mis hukkus Saksa lennukite rünnakulaines Soome lahel. Ühel päeval
paar aastat hiljem tõttas Georg Otsa lohutamatus leinas vanemate juurde
erutatud Georg Taleš: „Just praegu kuulsin Moskva raadiost kontserdi
ülekannet Ametiühingute Maja sammassaalist, kus laulis ka Georg Ots!"
Kas tõesti ime, et nende Georg on elus? Ja laulab Moskva raadios? Aga
nende Georg ju ei laula...
Imesid juhtub küll väga harva, kuid vahel siiski. Eesti ujumismeistri Georg
Otsa oli päästnud Suursaare lähedal uppumissurmast tema treenitud keha.
Kui Nõukogude Liit oli ise surmasuust pääsenud ja sõjatandril juba initsiatiivi
haaranud, hakkas sõjajärgsetele aastatele mõtlev valitsus teadus-, kultuurija
spordieliidile suuremat tähelepanu pöörama. Ja nii sattus äsja moodustatud
Eesti Kunstiansambli segakoori ka ooperilaulja Karl Otsa musikaalne poeg
Georg, kes seni „ei olnud laulnud , kuid arvas, et seda peaks siiski
katsetama. Sõjapäevil oli see paljudele ainus ellujäämisvõimalus.
Raimond Valgre „Saaremaa valss" lindistati ühel pilvisel maiõhtul 1949.
aastal. Valgrel oli selle loomise impulsiks Debora Vaarandi poeem „Lööne



talgud", lugu talgutest Lööne soos Saaremaal. See sündmus toimus 9. juunil
1946 ja selles lõi kaasa seitsesada kuuskümmend üheksa noort inimest.
Loo linti mängimisel osalenud Eesti Raadio estraadiorkestri tollane
saksofonimängija Valter Ojakäär on meenutanud Georg Otsa kui korrektset
ja sõbralikku kolleegi, kes orkestrantidega siiski semutsema ei kippunud.
Kes võinuks aimata, et „Saaremaa valss" vallutab peagi nii Eesti kui ka
Soome kuulajaskonna ja et see pealkiri muutub omamoodi sümboliks?
(Praegu kannab seda nime üks spaa Saaremaal ja Kulle Raig pealkirjastas
niimoodi oma raamatu Georg Otsast.) Ma ei tea ühtki teist eesti laulu,
millele oleks osaks saanud selline menu. Laulu lindistamise juures viibis ka
kolmekümne viie aastane Valgre ise, kellel oli elada jäänud veel vaid pool
aastat ning kes ei võinud aimatagi, milline tunnustus talle kunagi osaks
saab. Kuid kui Valgrest kujunes müüt olude sunnil alles pärast tema surma,
siis Georg Otsast sai müüt juba tema eluajal.
Mängufilmis „Georg" laulavad „Saaremaa valssi" bussis sõitvad naised, kes
sarnanevad lõbusa matkagrupiga.Paraku on sellest kadunud kogu võlu, mis
oli seal tänu Otsa andele. Teiste laulusolistide hilisemad „Saaremaa valsi"
esitused jäid Otsa tasemele oluliselt alla. Filmis tulnuks rõhuda pigem
Georg Otsa karismale, tema talendile, mitte niivõrd probleemidele tema
abielus. Film, mida olid rahastanud nii Eesti, Soome kui ka Venemaa, püsis
kinoekraanidel paraku lühikest aega. Dokumentaalfilm „Muusikarüütel"2 on
hoopis teisest puust, sest seal esineb Georg Ots ise.
Laulude õhtule pani väärika punkti Katzi hoogne „Joogilaul", milles
vallandub kohtumisrõõm kogu oma ülevuses. Nüüd, üle kuuekümne aasta
hiljem kangastuvad mulle endiselt esmamuljed Georg Otsast ja Viktor
Gurjevist. Endiselt mäletan nende lauldud laule ja isegi kohta, kus istusin.
Nagu olnuks see kõik alles eile.
Georg Otsa kuulsus hakkas kasvama veereva lumepallina. Üha rohkem
pommitati Eesti Raadiot ka Soomest ja Venemaalt tulnud kirjadega, milles
ikka ja jälle sooviti kuulda eriliselt kauni häälega Georg Otsa. Juba ilmus
Sirbis ja Vasaras Valter Ojakääru artikkel „Miljonitele tuttav hääl"3. See
südamest tulev hääl leidis tee miljonite südamesse. Pärast ränki sõja-
aastaid olid kuulajate seas väga menukad tollased nn nõukogude laulud -
paljuski küll minoorse helikeelega, ent mitte haledalt sentimentaalsed.
Nende mõju võimendas Otsa kordumatu hääletämber. Esile oli kerkinud
terve plejaad andekaid laulumeistreid: Matvei Blanter, Boriss Mokroussov,
Vassili Solovjov-Sedoi, Issaak Dunajevski... Eesti autoritest täiendasid meie
levimuusika repertuaari Raimond Valgre, Boris Kõrver, Edgar Arro, Leo
Tauts, Valter Ojakäär jt.
Poplaule toonasest lauluvaramust võis kuulda heliplaatidelt kinoseansside
eel, aga ka valjuhäälditest enne rahvapidude algust, kuhu publik aegsasti
kogunes. Noil aegadel oli meie elanikkonna, eriti maarahva seas isiklik
raadioaparaat veel luksusese. Raadiote nappusele oli kaasa aidanud ka
nende ärakorjamine punavõimude poolt sõja alguspäevil ning tagastamata
need hiljem jäidki. Nii olid valjuhääldid meie linnapildis üsna tavapärane
nähtus.
Georg Otsa hääle paindlikkus koos väga selge diktsiooniga võimaldas tal
laulda kõige erinevamaid laule, nii Valter Ojakääru särtsakat, polkarütmis
„Kutset tööle", millest sai tõeline lööklaul (selle laulis plaadile veel tollane
nõukogude menulaulja Vladimir Trošin), kui ka Mokroussovi igatsevnukrat
„Üksikut lõõtspilli", mis vallutas publiku sooja inimliku tundega. Ots taipas, et
ainult ilusast viisi lõõritamisest jääb väheks, kui publikuni ei jõua laulu mõte.
Kui vaja, kohendas ta teksti nii, et aktsent meloodias langeks õigele sõnale.



Hääl oli talle vahend sõnade ilmestamiseks, et kokku tuleks meeleolukas
pilt. Mitmed muusikakorüfeed (Valter Ojakäär, Peter Saul) on kurtnud, et
tänapäeval puudub meie noortel lauljatel sageli arusaam, miks üht või teist
laulu üldse laulda. Igal laulul on ju sõnum! Vahel tundub aga, et lavale
minnaksegi pigem ennast publikule näitama.
Õhtulehes tsiteerib Aigi Viira Valter Ojakääru: „Eesti estraaditraditsiooni
esimene oli Aleksander Arder, ooperilaulja. Artur Rinne ja Arne Viisimaa olid
samuti ooperilauljad, Ants Eskola oli teatris operetilaulja. Nad olid kõik
koolitatud mehed, sest keegi ei julgenudki nii lavale minna, et hakkab häält
alles otsima, et kuidas seda õiget nooti siis võtta."4 Lisaksin siinkohal, et
sõjajärgsetel aastatel edendasid edukalt estraadi meie eliitooperilauljad
Veera Neius ja Ott Raukas. Paraku on Ojakääru arvates estraadivärav
viimastel aastakümnetel nii valla, et sellest mahub läbi igaüks. Toona pidi
laulja kindlasti kantileeni valdama. Georg Ots andis kontserte aga juba enne
konservatooriumi ja jõudis ooperilavale isegi muusikakooli õpilasena. „Kuid
Ots oli erand, tal oli k õ i k olemas," leidis Ojakäär seepeale. „Kui nüüd
kuulan neid väheseid heliülesvõtteid, mis temaga tookord praeguse Inglise
Kolledži keldrikorrusel tegime üheainsa primitiivse mikrofoniga, on kohe
selge, et Ots oli juba siis Ots."5 Praegu tekib superstaare hordidena.
Maalehes on meie omaaegne tippdirigent ja arranžeerija Peeter Saul selle
kohta öelnud: „Ma ei saa vist kõigest enam hästi aru. Minu jaoks on staar
olnud alati midagi muud. Mu ema [eluaegne konservatooriumi
laulupedagoog Linda Saul - T. L.] ütles kord: „Poeg, staar on ju täht. See
asub üleval väga kõrgel. Teda on raske kätte saada, kuid tähe valgus on
lummav." Selle selgituse järgi ei oska ma praeguseid staare paika panna."
Ja lisab edasises usutluses: „Staarid ja superstaarid laulavad tihtipeale
laule, mida nad ise on kirjutanud, unustades seejuures, et hea laulu
kirjutamisel tuleks kasuks ka pisut kompositsiooni õppida... Teine asi on
hääl: lauldakse kõige tüüpilisemat viga tehes - kõri peal ja läbi nina. Aga
ega ma seda kellelegi ütlema lähe."6 Arne Mikk on Georg Otsa meenutades
veendunud, et lisaks kõigele oli Otsal imeline võime anda isegi lihtsale
šlaagrile kunstiline väärtus. Sellisena oli Ots heliloojatele ja
heliplaadistajatele tänuväärne maiuspala, kellele tasus panustada. Ja nii
sündis Georg Otsa pingelise teatritöö ja kontserttegevuse kõrval poolde
tuhandesse küündiv laululaegas lööklauludest kuni romanssideni välja.
Esimene helisalvestus Eesti Raadio fonoteegis Otsa esituses oli Blanteri
lustakas „Oleme lendurid", millest selgub, et olla lendur on täitsa vahva, kuid
mitte neil, kes maa peal veel naituda pole jõudnud, sest „taevas ei leidu ju
naist". Aga neile, kes täna jõudsid „armuda ja südame anda", võib juba
homme kõlada käsk „ära lennata taas". Niisiis - „jääda külmaks, ei armuda
veel!".
Selliste laulude sõnad olid meeleolukad, kuid veelgi rohkem nakatas haarav
meloodia.
Ilmar Palli intervjuus Arne Mikuga arvab viimane: „Mina isiklikult kuulaksin
huviga ka Georg Otsa Stalini aegadel esitatud laule ehk teisisõnu kõike,
millega ta on kunagi avalikkuse ette astunud. Jah, Stalini aeg oli jube, aga
laulja imeline."7 Tollastest menulauludest ei tea meie praegune põlvkond
midagi. Ja polnud Ots ega teised süüdi, et nende loominguline kõrgaeg
sattus stalinlikku ideoloogilisse põrgusse. See oli aeg, mil tangorütmid olid
keelatud ja heliloojatelt nõuti patriootlikke ülistuslaule ning poliitilis-
ideoloogilises kastmes rahvuslikke valsse ja polkasid. Boris Kõrveri
läänelikus stiilis „Kaluri laulu" tekstis oli õnneks seda, mida ootas range ja
valvas tsensorisulg: „...koos me veame noota siin..." ja „...tulid mulle, hoogu



andsid tööle sinu töökad käed..." - seega vajalik töömiljöö! Kuid rahvast
lummas teksti peidetud romantika kaunilt voolavasvalsirütmis ja laulust
kujunes aastate populaarsemaid viise.
Leo Tautsi poplaulus „Mängi, mängi lõõtsapill", mis kõlas raadios aastaid, jäi
kohustuslik poliitiline sõnum üsna varju, nii et seda suurt ei märgatudki.
Sama autori hoogsas polkarütmis kaasakiskuv „Kolhoosi pillimehed" lõppes
sõnadega „Olgu põllul, metsas, soos, uhke neile on kolhoos". Ei häirinud
kedagi, et pealkirjas ja viimases laulureas leidis kolhoos kohustuslikku
äramärkimist.
Üleliidulise huvi künnise ületas 1950. aastal linti lauldud Valter Ojakääru
„Rannakolhoosis", mis oli samal aastal Otsa esituses enim mängitud laul
Eesti Raadios. Kulutulena üle Nõukogudemaa levides ilmus sellest
nelikümmend trükki. Kontserdil Moskva Konservatooriumi
Tšaikovskinimelises kontserdisaalis tuli see laul Otsal kordamisele. Alles
hiljem sai autor teada, et algselt oli Debora Vaarandi tekst ilmunud pealkirja
all „Uus paat". Selle omavoliline muutmine oleks tänapäeval autoriõiguste
tõsine rikkumine, toona oli see aga tühiasi. Soome plaadifirma „Rytmi" andis
samale laulule pealkirjaks „Kalastajan laulu" ja pani selle „Saaremaa valsi"
plaadi b-poolele.
1950. aastatel lauldi neid ja teisigi laule rahvapidudel, matkaradadel,
ekskursioonidel veoautokastis istudes (massiline busside aeg tuli hiljem),
seltskonnas viibides jm. Ja laulsid neid ühtviisi vanad ja noored. Meie maja
ühelt tüdrukult küsisid kord külalised: „On see tõsi, et Georg Ots on su
sõber?" - „On jah," kinnitas lapsuke. „Ta käib tihti meie raadios laulmas."
1960-ndate keskpaiku viibisin kohtumisõhtul Georg Otsaga tollases
Kesklektooriumis Harju tänava ja praeguse Vabaduse väljaku nurgal.
Küsimusi sadas rahva lemmikule rahena ja Ots püüdis kõigile ka vastata.
Huvituti isegi sellest, mitu korda on Ots teatrilaval abiellunud ja surnud.
Siinkohal jäi NSV Liidu rahvakunstnik kimpu: „Ma ei oska sellele vastata."
Korraks ta ilme aga tõsines: „Kord olen siiski olnud surnud päris tõsiselt." Ja
ta jutustas: „Pärast rasket neeruoperatsiooni ja taastusravi sõitsin
esmakordselt koos kolleegidega Kehrasse esinema. Segaduse tõttu, mille
oli põhjustanud ootamatu voolukatkestus, pandi meid esialgu Kehra
raudteejaama pimedasse ooteruumi, kus viibis ka kohalikke inimesi. Ruumi
seinal rippuvast krapist, mis edastas muusikat, tuli järsku laul minu esituses.
„Kas teate," reageeris sellele üks hääl, „et Georg Ots on surnud?" Toetasin
oma seljaga vastu kuuma ahju ning kuulasin huviga, mis nüüd järgnes. Kuid
kogu see ahastav surmajutt lõppes õige pea, kui üks tütarlapsehääl teatas
resoluutselt, et vale puha! Tema käinud täna Tallinnas ning näinud ise
Georg Otsa trammis."
Üksteise järel ilmusid meie estraadilauljate repertuaari poplaulud läänest.
Tundus, et Danksi „Hõbedaselt helgib juuksekuld", šoti „Laul
ammumöödunud aegadest", prantsuse laulud „Viimne voorimees" ja „Vana
moosekant", Cannio itaalialik „Armunud sõdur" jt on loodud laulmiseks
üksnes Georg Otsale. Just tema häälesügavus suutis neid kõige kaunimalt
edastada. Nende laulude loetelu ei mahu käesolevasse artiklisse, sirvida
võib meie omaaegsete soovikontsertide statistikat Eesti Raadios.
Kontsertidel meie põhjanaabrite ees kuulus Otsa „kohustuslike" lisapalade
hulka kindlasti soomekeelne „Üksik roos orus puhkend on õitsele", aga ka
Martini „Armurõõm" prantsuse keeles. Soomes ei peetudki Otsa enam
välismaa lauljaks. Lahe põhjakaldal välja antud heliplaadid Otsa esituses
kanti juba „omade" registrisse.
Nagu meie laulukoorid laulukaare all, ei pääsenud poliitilis-patriootlikest



lauludest ka Ots, keda on nimetatud isegi „Kremli punaseks õuelaulikuks".
Eks löö siingi välja inimlik kadedus ja õelus. „Tiitliga" „Kremli ööbik" pärjati
omal ajal ju ka Jaak Joalat. Isegi patriootilisi laule oskas Ots laulda väärika
mõõdutundega. Ajakirjanikuna tuntud Paavo Kivine on märkinud, et
patriootilisi laule võib laulda nii, et nööbid lendavad kuuelt, kuid ka nii, nagu
laulab Georg Ots. Tõepoolest, seal, kus võinuks vabalt kõlada fortissimo või
isegi forte fortissimo, pidas Ots, kui vaja, kinni piano' st või koguni piano
pianissimo'st, kuid selles polnud kuulajale midagi võltsi, ei mingit poosi ega
tehtud tagasihoidlikkust.
Poliitiliste laulude osakaal Otsa loomingus jäi siiski napiks. Kolmanovski
„Kas ihkab sõda meie maa?" teksti kirjutas tuntud poeet Jevgeni Jevtušenko
ja selle eestinduses puudub konkreetsus - see on lihtsalt üks sõjavastane
laul. Kolmanovski „Elu, armastan sind" muutus aga ülistuslauluks elule,
mida lauldi näiteks ka Martti Ahtisaari soovil pärast tema vannutamist
Soome presidendiks - ta ise laulis täiel häälel kaasa. „Kas ihkab sõda meie
maa?", Solovjov-Sedoi „Õhtud Moskva lähistel" ja Oskar Feltsmani
kosmonautikaaineline „Mind uskuge, sõbrad" salvestati Tallinnas ja Moskvas
Otsa esituses vene, inglise, saksa, prantsuse ja hispaania keeles ja need
levisid ka väljapoole NSV Liidu piire.
Ja nii oli Georg Ots muutunud Maarjamaal igapäevaseks nähtuseks, alati
käepärast olevaks; ta oli parim, kes meil oli ja kellest oli saanud Eestimaa
visiitkaart. Aga see tundusenesestmõistetav. Hüsteeriani küündiv artistide
kummardamine pole eestlastele omane. Ometi teda jumaldati. Ja mitte kui
noorukist rokitähte, vaid kui mitmekülgselt täiuslikku lauljat nii estraadi- kui
ka ooperilaval. Kogu suurel Nõukogudemaal sai hitiks Imre Kälmäni Etienne
Verdier'/ Mister X-i aaria „Tsirkusprintsessist", mille laulmisest Otsal polnud
pääsu ühelgi kontserdil. Tänapäeval sünnib ja kustub tähti üleöö. Tehnilised
võimalused on avardunud ja meediagi toob asju esile teisel viisil. Otsa ajal
ei olnud võimalik kuulajat petta. Iga aeg sünnitab oma kangelased, oma
müüdid. Teistsugused on ka mood ja maitse. Eurovisiooni omaaegseid
võidulaule Andres Vihalemi toimetatud telesaates „Horoskoop" oodati
samasuguse kannatamatu õhinaga nagu Valdo Pandi menusaadet „Täna 25
aastat tagasi".

Estonia teatri esmakordsel gastroleerimisel Leningradis 1954. aastal laulis
Ots nimiosa Anton Rubinšteini „Deemonis", kus peale õela deemonlikkuse
on ka inimlikku nukrust ja tundeküllasust. Ja korrapealt muutus Ots
leningradlaste lemmikuks, võludes saali oma lauluga hiirvaikseks, kuni
puhkes meeletu aplausitorm koos braavohüüetega. Kulminatsioonifraas
õnnestus sedavõrd hästi, et Otsal tuli oma etteastet korrata. See oli
ennekuulmatu. Ridamisi hakkasid talle tulema esinemiskutsed Kirovi-nim
teatri etendustele ja ikka peaosades: Jevgeni Onegin, Deemon, Jago,
Rigoletto. Oli minulgi õnn mu õpiaastatel Neeva linnas neist Otsa
ülesastumistest osa saada.
„Othellot", seda Verdi poolt muusikalisse vormi pandud Shakespeare'i
tragöödiat vaatasin-kuulasin kolm korda. Esialgu arvati, et kurikavala
intrigaani Jago roll „Othellos" nõuab dramaatilist häälepartiid ega sobi
seepärast Otsale kui lüürilisele baritonile üldse. Taheti dramaatilisemat,
pahaendelisemat häält! Otsa ennast ei rahuldanud aga Jago rolli
traditsiooniline lahendus. „Othello" etendusel Jerevanis olnud talle juba
eesriide avanedes kohe selge, kes on kes. No muidugi, mees inetult suure
kongus nina ja hirmsa musta parukaga on paha - ilmselt siis Jago. Kuid elus
varjub kurjus tihti välise lihvi ja headuse maski taha. Ots loobus parukast,



piirdudes vaid siledate, ettepoole kammitud juustega. Lisaks veel pisut
rõhutatud kulmujoon, kitsad vuntsid ja lühike lõuahabe. Jago kogu väline
kest oli ülimalt tagasihoidlik. Jagoks ümber sündides sündis justkui ümber
ka Otsa hääl, kus polnud enam jälgegi talle loomupärasest pehmusest ja
kaunikõlalisest toonist. Ta lihtsalt laulis nii, nagu Jagot peakski laulma,
kõlades kohati koguni võikalt. Aastatega oli Otsa hääl omandanud
tugevama kõlajõu, millesse, kui vaja, sugenes ka traagilisi noote. Nagu
Jago, nii ka teiste tema parimate ooperirollide ees avanesid paljude
ooperiteatrite lavad Riias, Vilniuses, Minskis, Budapestis, Helsingis jm ning
koos Estonia teatri kollektiiviga gastroleeriti Moskvas, Leningradis,
Jerevanis, Helsingis ja Varnas. Tollaste kriitikute arvates ei olnud teist sellist
baritoni, kes kehastanuks Jagot nii usutavalt, mitmekülgselt ja rutiinivabalt.
Vahel isegi üllatuti, kuidas suudab niivõrd sümpaatne isiksus nagu Georg
Ots kujutada nii ehedalt kurja Jagot. Ots ise aga leidis, et halva inimese
lahtimõtestamisel tuleb temas alati leida ka inimlikke jooni.
Ühes hilisemas raadiovestluses meenutas Ots, et algselt laulis ta Venemaal
vene keeles vaid Jago monoloogi, kogu ülejäänud partii kõlas eesti keeles.
Dialoogis Cassioga küsinud eestikeelne Jago: „Kas said aru?", mille peale
ta partner vastanud alati vene keeles: ,,Da" („Jah"). Aja jooksul omandas
Ots Jago rolli täielikult vene keeles ning kui kõlas taas too tuttav episood
„Kas said aru?"- „Jah", sosistanud leningradlasest lavapartner Georgile:
„Seekord sain teist tõepoolest aru!" Ots ei häbenenud laulda oma
emakeeles ka raja taga. Tema eestikeelsete esinemiste mõjul olid nii
mitmedki vene laulufännid hakanud eesti keelt õppima.
Ühelegi muusikahuvilisele ei ole saladuseks, et nõukogude ooperielu
Olümposeks oli Moskva Suur Teater, mille etendustele pileti saamine jäi
enamikule vaid unistuseks ning kõik 2150 etendusele pääsenut võisid end
tunda loterii peavõidu omanikuna. Kord olla teatri juhtkonnal isegi palutud
avaldada ajakirjanduses pilt Suure Teatri piletist, et seda võiks vähemalt
selgi kujul näha. Ja pääsemine sellele parnassile oli lauljale muidugi tõelise
meistriklassi näitaja.
Kui 1962. aastal täitus maailmakuulsal tenoril Sergei Lemeševil
kuuskümmend eluaastat, valis ta oma juubelietendusele, „Jevgeni
Oneginile"nimiossa Georg Otsa, lauldes ise Lenskit. Onegini partnerina
säras ka Tatjanat kehastanud võrratu Galina Višnevskaja. Nii võimsa trio
esinemise etendusejärgne arvustus kõlas vaid ülivõrdes.
Kui Metropolitan Opera noorel solistil Teresa Stratasel seisis 1963. aastal
ees esmakordne esinemine Maria Teatris Tatjanana „Jevgeni Onegin is",
kardeti Leningradis, et südasuvisel puhkuseajal võib saal tühjaks jääda, sest
kas ikka tullakse kuulama veel suhteliselt tundmatut tütarlast(l). Kuid teatri
juhtkond kutsus Onegini rolli Georg Otsa, et see publiku magnetina saali
tooks. Ja nii läkski. Saal oli lõhkemiseni täis, Ots hiilgevormis ning andekas
lauljatar pakkus tõelise elamuse, nii et aplaus katkestas korduvalt etenduse.
Pärast etendust kutsus Teresa Stratas oma lavapartneri õhtustama, olles
eelnevalt tellinud laua restoranis Astoria. Otsal tuli sellest aga ära öelda,
sest rong Tallinna oli kohe-kohe väljumas ning Otsal oli järgmisel hommikul
ees proov ja õhtul etendus. Järgmiste aastate jooksul laulis Teresa Stratas
sadu kordi maailma suurimates ooperimajades. Otsa ei kuuldud La Scalas,
Metropolitanis ega Covent Gardenis kunagi... Väljaspool Eestit on Georg
Ots laulnud Oneginit rohkem kui kakskümmend viis korda ning kõik Tatjanad
olla järgemööda armunud mehelikult kütkestavasse lauljasse. Neist paljude
hinnangul ei olnud nad sedavõrd puškinlikku kangelast varem kohanud.
Pealegi pärines vene publiku silmis aristokraatlik ja elegantne Georg maalt,



mis oli tuntud kui ,,sovetski zarubež" ehk „nõukogude välismaa". Veel tuli
Otsal Oneginina Suure Teatri lavale astuda kolmel korral, siis juba Tamara
Milaškinaga Tatjana osas. Viimane stseen Tatjanaga oli meie lauljale taas
tõeline triumf. Saal hoidis hinge kinni, kuni puhkes mürisev aplaus koos
braavo-hüüetega, mis ei lõppenud isegi siis, kui polnud enam lootustki, et
eesriie enam tõuseks.
Kulle Raig resümeerib mitme vene ooperifänni arvamusi: „Kuulsa
Hvorostovski Oneginiga tutvunud daam on endas kindel: „Olen istunud
ooperis alates viiendast eluaastast, näinud ja kuulnud mitut Oneginit, aga
paremat kui Georg Ots ei ole olnud ega tule. Hvorostovski jääb kaugele
maha." Kas pole kummaline, et vene kirjaniku loodud Peterburi salongides
blaseerunud dändi parima tõlgenduse au kuulub eestlasele ja sel arvamusel
on venelased ise?"8 Eesti lauljaist on Suure Teatri lavale pääsenud mulle
teadaolevalt veel Hendrik Krumm ja Margarita Võites, kellest viimane esines
põhiliselt Violettana „La traviatas". Kuid nägemata jäid meie lauljatel
Euroopa prestiižikad teatrilavad - seal ei tuntud ei meie lauljaid ega ka
Eestit, sest lääne suunal jäi meie ette raudne eesriie. Peeter Sauli hinnang:
„Kuhu oleks võinud Georg jõuda, kui olud ja elu olnuksid teistsugused!
Tema laulukool oli hea, tema võrratu hingamistehnika suurepärane, tal ei
olnud vokaalseid ega tehnilisi vajakajäämisi. Ja kõige tähtsam oli tema
kaunitämbriline hääl! Teist sellist ei ole ega tule."9 Meie ei tundnud maailma
ja maailm ei tundnud meid. Just siis, kui Ots oli 1960. ja 1970. aastate algul
oma karjääri tipul, oli ka Estonia repertuaar kõrgtasemel. Üle kolmekümne
aasta maailma tipporkestreid dirigeerinud Neeme Järvi arvates tehti Eestis
sel ajal suuri tegusid, praegune sugupõlv isegi ei tea, kui suuri. Meil ei ole
enam selliseid jõude, selliseid andeid nagu siis, neid ei sünni igal ajal. Siis
oli meil hea itaalia rühm: Krumm, Kuusik, Ots jt. Olime ise oma tasemest
teadlikud, aga meil ei olnud seda kellelegi demonstreerida. Sest Eesti oli
nagu Vene sõjaväebaas, kust keegi ei pääsenud välja ja kuhu keegi ei
pääsenud ka sisse.10 Georg Otsa on Neeme Järvi nimetanud Eesti kõigi
aegade parimaks lauljaks.
Ilmar Palli usutluses Arne Mikuga11arvavad mõlemad, et eesti inimesel
peaks alati olema võimalus osta endale „Kalevipoeg", „Tõde ja õigus"... ja
Georg Otsa loomingut.
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