
Voldemar Kuslap 82aastaselt veel täiesti hääles
Voldemar Kuslap (82) kasutab enda kohta väljendit tagasihoidlik
maapoiss. Sealt ta tõepoolest kunagi alustas, ent järgnenud on pool
sajandit lauljaja näitlejatööd Estonia teatris ning lugematu arv kontserte
ja kohtumisi nii rahvusvahelise kui ka koduste kultuurimajade publiku
ees.
Abikaasade Voldemar ja Kaie Kuslapi Mustamäe kodu kaheksandalt
korruselt avaneb uhke vaade üle tee asuvale Männi pargile. Seal istub
sombuse taeva all m uruplatsil skulptor Tauno Kangro «Mõtlev mees».
Pargiteed on üsna tühjad, et rahulikult mõtiskleda. «Rõõm on näha
lapsekäruga emasid ja pensionäre jalutamas. Kohe nagu Gorki park
meil siin,» kiidab Voldemar oma kodukandi haljasala. «Aga
aastavahetusel on siin küll tõeline Iraagi sõda,» kirjeldab ta siis
hommikuni kestvat tulemöllu. Kaheksandalt korruselt paistab toredalt
koju kätte, millise linnajao elanikud esimesena paugutamist alustavad.
Kõigepealt ikka Õismäe, siis järgnevat mustamäekad ja Kopli elanikud.

Viis aastat enne «Mustamäe valssi»

«1966. aastal olid Sõpruse puiestee ääres vaid mõned üksikud majad.
Mäletan, kui siinkandis veel mustlaslaagrid peatusid,» kirjeldab
Voldemar aega, kui Kuslapitest said Mustamäe elanikud. See oli viis
aastat enne, kui sündis «Mustamäe valss», mille viis kummitab paljude
eestlaste peas just tänu Voldemari nakatavalt heatujulisele baritonile.
Eriti on Voldemarile sellest ajast meelde jäänud improviseeritud
jaanituled, mida süüdati vist küll musttuhat. «Kuna keskset lõket ei
olnud, siis ikka vaatasime neid aknast ja külastasime abikaasaga
mõnda ise ka,» kirjeldab laulja igasuvist tuledemerd. «Kaukaasia mehi
oli palju, nii et ninast kaljaproovi võtmist tuli alalõpmata ette.»
Viimased 17 aastat on Kuslapite linnakodu paiknenud
kaheksakorruselise maja viimasel korrusel. «Iga kolimisega oleme
jõudnud korrus kõrgemale,» on Voldemar asjaga rahul.
Ent m itte vaade ei saanud Kuslapite mägironimisel määravaks, vaid
inimlik soov vältida ülemiste naabrite korraldatud üleujutusi. «Nüüd
meid enam ei uputata,» rõõmustab ta.
Muhe eluterve huumor pole Voldemari maha jätnud.

Tekstiraamatuga metsarajal
Mustlaslaagrid ja lõkked on Mustamäelt kadunud, kuid elukeskkonda
võrdleb Voldemar lausa sanatooriumiga. Nimelt hakkavad Kuslapite
korrusmaja tagant pihta Mustamäe metsarajad. Laulja sõnul, kes
kontsertide ja kohtumisõhtutega jätkab ka pensionärina, on seal
jalutamine parim viis ühendada meeldivat kasulikuga. Näitlejal-lauljal on
tuupimist omajagu!«Siinsetel pargiradadel on pähe õpitud kõik
teatrirollid ja haltuuratööde sõnad!» kinnitab mees, keda sealsed
jalasirutajad on ehk märganud tekstiraamatuga jalutamas ja omaette
kõnelemas.
«Kui tahad olla professionaal, siis tuleb vaeva näha, ilma tööta ei saa
mitte midagi,» räägib Voldemar. «Kuid olles noor inimene - energilisem,
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parema mäluga -, oli ka omandamine kiirem. 82aastaselt enam keegi
suurt ei häälitse - see ei ole keksimise pärast öeldud, aga mina veel
häälitsen.»
Ent iga aastaga kulub enese häälestamise peale rohkem aega. «Ei ole
enam nii, et hüppad voodist välja ja lähed lavale. Ei, nüüd peab ennast
ikka väga korralikult häälestama,» räägib 82aastane laulja sellest,
kuidas ta end vokaalselt vormis hoiab.
Kuslapite elutoas on pianiino, kuid sellel mängib Voldemar väga harva.
«Seinad on siin kohutavalt läbilaskvad - säästan oma naabreid musta
töö kuulmisest,» põhjendab ta. «Vabandan väga, aga vahel käin ka
keldris laulmas, harjutused o n m u l CD-l.»
Voldemar on rahul, et võimalusel eraldatakse talle proovisaal ka
Estonias. «Teatris siiani soositakse, et ma käin seal harjutamas
hommikuti 9-10 paiku, kui teisi veel ei ole ja on vabu ruume.»
Voldemari südame teeb soojaks, et esinemiskutseid endiselt jätkub:
«Teate, tore on inimestele rõõmu ja heameelt valmistada, eriti
omaealistega kohtudes! Eriti, kui sa ei pea laulma laule sellisel tasemel
soigumisega, et m a ei tea, kui palju m inust sinu sisse jääb. Ma kõlan
ehk vanainimeselikult kibedalt seda üteldes? Aga nii on, jah.»
Omaealine kuulajaskond on Voldemari sõnul ääretult tänulik. Omalt
poolt pakub Voldemar publikule seda, mida kõige paremini tunneb:
Eesti ja maailma estraadiklassikat, laule operettidest ja m uusikalidest.
«Peale selle teatrinaljad, humoorikad luuletused ja naljalood -
sõnalismuusikaline kava läheb rahvale väga peale,» selgitab
Voldemar.mitu põlvkonda ooperi-, opereti- ja estraadimuusika austajaid.
Rollide loetelu võtaks mitu lehekülge.
Kõige meeletumaks tööalaseks vedamiseks peab Voldemar võimalust
saada osa Estonia hiilgeaegadest. «Milliste kolleegidega on mul olnud
võimalus koos töötada! Helgi Sallo, Endel Pärn (1914-1990), Neeme
Järvi, Eri Klas (1939-2016), Tiit Kuusik (1911-1990), Georg Ots (1920-
1975), Hendrik Krumm (1934-1989), Mati Palm (19422018), Teo Maiste
(1932-2018), Margarita Võites, Anu Kaal, Urve Tauts, Lydia Panova-
Järvi - igast hääleliigist oli rahvusvahelise klassiga lauljaid.»

Lilli tegi vanavanaisaks
Kõige töisem aeg algas Voldemaril samal ajal koos perepea rolliga.
Just sel ajal oli pereisal vähe aega ja poega-tütart pidi kooli viima
abikaasa Kaie. Artisti jaoks ju puuduvad sageli mõisted nagu laupäev,
pühapäev ja riigipühad. Ja etendusi, milles Kuslap mängis, oli
repertuaaris tihedalt.
Kaie ütleb, et tema pole abikaasale otseseid etteheiteid kunagi teinud.
«Ikka mu enda sees oli tunne, et mind pole piisavalt,» tunnistab
Voldemar.
Nüüd on Voldemaril kuus lapselast. Aga mitte ainult - poeg Argo
vanemal tütrel endalgi on nüüd tütar. Pisike lapselapselaps Lilli on
lisanud teenekale artistile vanavanaisa tiitli.
«Võime end abikaasaga pidada rikasteks inimesteks,» kinnitab laulja,
et perekond ja vanaisaks olemine pakuvad suurt rõõmu ja et
lastelastega suheldes kompenseerib ta meeleldi seda, mida enda
lapsed töö tõttu ei saanud.



Bensiinita metsade vahel
«1971. aastal sain autoomanikuks. Tol ajal, kui jäid teepervel seisma,
peatus juba kolmas-neljas autojuht ja uuris, kas on abi vaja. Ükskord
sõitsin maale. Oli pime sügisöö, Tallinnas aga bensukriis. Lootsin, et
jõuan allesjäänud kütusega maale välja, aga ei. Enne Tartut, Kärevere
pimedate metsade vahel, jäi masin seisma. Mõtlesin, et sooh, siia jään
ma nüüd terveks ööks. Masinaid oli teel ka väga vähe. Aga ühtäkki
ligines Tallinna poolt üks auto. Hääletasin, aga tema - siuh! mööda.
Sõitis, sõitis, järsku jäi pidama. Midagi nad seal nõu pidasid ja tulid
tagurpidi tasakesi tagasi. Juht ütles: mina oles mööda pannu, a mu
naene tundše šu ära.»Nii saigi Voldemar bensiini. «Ükskord hiljem
Tartus esinedes tuleb üks mees minu juurde ja küsib: kaš ša minnu ei
tunne? Ma ei tahtnud muidugi öelda, et ei tunne. Ütlen hoopis, et jaa,
olen nagu kusagil näinud, aga ei mäleta. Tema vastu: aga mina olingi
šee, keš šulle bennsini andis.»

Platnoi sõidumaneerigajuhid
Voldemar sõidab oma esinemistele, mida on kogu Eestis, endiselt ise.
Tänu sellele tunneb ta Eesti teid läbi ja lõhki. Kaaslaseks on tal vaid
raadio, tavaliselt naudib ta klassikakanalit või Raadio Tallinnast džässi.
Läbi ja lõhki tunneb Voldemar ka Eesti autojuhti. Lood on nüüd hoopis
teised, kui mõnikümmend aastat tagasi - abivalmidust ja hoolimist
märkab vähem. «Inimeste sõidumaneer on selline, et puudub
igasugune kollegiaalsus. Sõidetakse mööda, kammitakse autode vahel.
Platnoi sõidumaneeriga juhid sõidavad kas või kolmandast reast
esimesse vahele ja ette! Kui siis täis buss on sunnitud järsult
pidurdama, võib järgneda ränkraskeid vigastusi!»
Midagi selles Eesti elus igatahes on, mis inimesi muretsema ja
hoolivust unustam a paneb. «Eesti inimesed on olmemuredest
võrdlemisi mornid.»
Seda näeb Voldemari sõnul eriti hästi, kui korra väljamaal ära käia.
«Kui tagasi tulla, mõtled, et issand jumal, miks on kõik nii sünged? Veidi
läheb aega mööda, kui järsku tabad peeglisse vaadates, et m a olen ju
samasuguse morni näoga.»
Pealegi tuleb treenida kultuurset käitumist: «Välismaal puudutad kedagi
kogemata ja sulle öeldakse kohe «palun vabandust». Siin aga seisab
sul bussis keegi peaaegu varba peal, aga kui midagi ütled, siis
ühmatakse, et mis siis,» ei saa härrasmehelikke Voldemar aru.
maneere jonnakalt alalhoidev
Maailmanaba Muraste
Abikaasa Kaie on keetnud meile kannutäie pärnaõieteed. Mesi, mis tee
sisse läheb, tuleb Võrumaalt. «Tütrekese enda mesilastelt,» kiidab
Voldemar.
Kuldsed pärnaõied on Voldemari korjatud. Enda istutatud pärnapuult.
Päris Tallinna külje all olev väike suvila Murastes on paik, kuhu omal
ajal pärn istutatud sai ja kus on nüüdseks varakevadest hilissügiseni
elatud juba kolmkümmend aastat.
«Linnaelu rahuldab m ind talvel väga, kuigi Muraste on minu jaoks siiski
see m aailma kesknaba. Ma ei jõua juba praegu ära oodata, millal



abikaasaga sinna saame. Juba kesktalvel hakkan igatsema ja
muretsema.»
Voldemar meenutab varem valitsenud vaeseid aegu, kui om a aia vili
kulus igati marjaks. «Aga nüüd võtan paar õunapuud, mida sai algselt
liialt palju istutatud, juba maha. Ei jaksa lihtsalt,» lisab mees veidi
vabandava tooniga. Süda ei luba üleliigseid ubinaid ka
kompostihunnikusse visata.
Sel kevadel kaevatakse ka uus kanalisatsioonitrass, selgitab Voldemar
ja lööb ise mõttes juba neid saabuvaid pikki töötunde kokku. «Maal on
ikka, mida teha. Sageli käin mere ääres kepikõndi tegemas. Ja siis, kui
lained on limpsinud kalda peegelsiledaks, on tore jälgida minevaid-
tulevaid laevu.»
Voldemar tajub teravalt, kui palju keerulisemates olukordades on
suurem osa temaealistest. «Enamikul tuttavatel on elu pärast
pensionipõlve saabumist keerulisemaks läinud. Eriti traagiline, kui ei ole
lähedasi.»
Voldemar käib esinemas ka hooldekodudes. Pilt on väga erinev, kohati
traagiline. «Siis tuleb küll mõte, et mis saab, kui minu elust esinemised
ära langevad ja ma pean hakkama elama ainult pensionist.»
Selle peale ei taha vanameister üldse mõeldagi. «Tulnuks juba varem
mõelda näiteks kinnisvarasse investeerimisele, et kindlustada
vanaduspõlve,»tunnistab Kuslap. «Aga see on mulle võõras ja nõuab
närvi, nahaalsust ja oskusi, mida mul ei ole. Ma olen selline liblika
moodi lendaja.»
Meie jutt võtab liiga minoorse kõla, ütleb Voldemar, aga need on
murettekitavad asjad. «Maal kauplustes käies vahel m u süda murdub
sees, nähes, kuidas sente loetakse. Inimene, kes on nii palju
panustanud Eesti ellu, on pensionärina sellises olukorras! Kui näed
seda suurt viletsust ümberringi, tekib paratamatult küsimus, miks
peavad juristidel, notaritel või pankuritel olema nii meeletud
sissetulekud?»
Praeguste poliitikute tegevust analüüsima Voldemar ei kipu, aga
nimetab nende hoolimatut juttu keskkonnahoiust või metsapoliitikast
kergekaaluliseks juraks. Kas ei m eenuta see isegi Vene aega?
Voldemarile meenub lugu. «RAMi lauljatel oli kohustuslik käia
Marksismi-Leninismi õhtuülikoolis. Tenor Ivar Laidele (1931-1987)
trehvanud pilet teemaga «Kommunism».
Eksaminaator küsib: Mida oskate rääkida?
See on niisugune külluslik ühiskond! Võib-olla täpsustaksite?
Teate, täpsustaksime siis, kui me sinna jõuame, vastanud seepeale
lõuapoolikust tenor.

Tõde isa surma kohta
«Veel 1990ndatel ei teatud õieti, mis koht on Levašovo kalmistu
Peterburis. See oli salastatud,» viib Voldemar jutu oma suurele
lemmikteemale, Eesti ja kogu maailma surnuaedades uitamisele.
Levašovo on aga kõigist kalm istutest kõige erilisem. Sinna on m aetud
Voldemari isa Arnold Kuslap. Koos sadade tuhandete teistega langes
isa 1937. aastal m assiküüditamise ohvriks, kui sisserännanute
küladest kõik elujõus mehed m ar oli siis vaid kahekuune.



Perekond ei teadnud isast midagi aastakümneid, otsis teda taga ja
ootas koju. Isa saatus selgus alles 2012. aastal, kui ajakiri Tiiu võttis
ette Kuslapite suguvõsauuringu. Suguvõsauurija Fred Puss leidis üles
andmed, kus on kirjas isa täpne surmaaeg ja -koht. «Dokumentides on
kirjas, et jah, 17. jaanuaril 1938. aastal mu isa hukati ja on maetud
Levašovo kalmistule. Arvasin, et olen piisavalt karastunud, aga
teadmine, et see pole järjekordne loll vale, oli väga emotsionaalne,»
kirjeldab Voldemar erilist hetke.
Levašovo kalmistu külastus pärast seda uudist oli kõike muud kui
tavapärane. Sinna on m aetud 4500 Leningradi ja Pihkva oblastist
küüditatud eestlast. «Kalmistul kallati surnud massihaudadesse. Kui
sealkandis käinud Gagarin, öeldud talle, et robustsete roheliste
plankude taga on pioneerilaager. Kraavid on praegugi aimatavad, kuigi
mets on peale kasvanud.»

Graniiti raiutud valu
Isegi risti ja põiki läbi käidud Eesti surnuaiad pakuvad Voldemarile aina
uusi üllatusi, mis varem kahe silma vahele jäänud. «Eks selleks hobiks
peab natuke hull olema. Ma olengi natuke hull,» kirjeldab Voldemar,
kuidas tema huviala teistele võib paista.
Või siis ka mitte! Alati on neid, kes paluvad Voldemari endale
kalmistutuuri korraldama. «Ma muidugi meeleldi lähen,» on ta rõõmuga
valmis jagama kultuuritegelaste elu puudutavaid põnevaid seiku.
Uudishimu on ajanud Voldemari rändama ka mööda laia maailma
kalmistuid. Vee ääres olnud ja looduse enda poolt lihvitud kivi võib olla
mõjuvam kui pompoosne kuju. Ent maitsekalt kujundatud skulptuur võib
olla väga mõjuv! «Kui vaadata Maksim Gorki tuberkuloosi põdenud poja
kuju - sisselangenud õlad, tühi pilk. Vera M uhhina on nii palju valu
graniiti raiunud! Sellise ausamba ees seisad lummatult. Moskva
Novodevitšje kalmistul on terve kvartal täis m aetud kindralikesi, keda
keegi ei tea ja kes pole kultuurile ega ühiskonnale midagi head teinud,
ainult tapnud. Aga millised imelised marmorist ja graniidist ausambad!
Samas seal kõrval on lihtsasti m aetud ga tšellist Mstislav Rostropovitš.
Siis vaatad küll, et võim valitseb vaimu.»
maailmanime-Voldemari lemmiklinn on Firenze Santa Croce kirikuga,
kuhu on m aetud Dante, Michelangelo, Rossini, Galileo, tuumafüüsik
Fermi. Ent ka Pariisi Pere Lachaise'i kalmistu kuulub võimsamate
hulka. «Seisad seal ja mõtled, et issand, ma olen geeniuse haual. Ta on
lahkunud palju nooremana kui mina, aga kui palju rohkem suutis tema
inimkonda parandada!»
Chopini, Mozarti, Schuberti, Beethoveni või Kälmäni maise põrmu
juures seistes on Voldemar tihti mõelnud, et tema enda 55 teatris
töötatud aastat on kaduvväike panus selle kõige kõrval.

"«Mäletan, kui siinkandis veel mustlaslaagrid peatusid,» kirjeldab
Voldemar aega, kui Kuslapitest said Mustamäe elanikud."

"«Järsku kuulsin, et kangesti Georg Otsa hääletämbriga sarnane vend
lõõritab. Taipasin, et oi, pagan, siin on veel kangemad mehed kui meil
Tõrvas!»"



"«Võime end abikaasaga pidadarikasteks inimesteks,» kinnitab laulja,
et perekond ja vanaisaks olemine pakuvad suurt rõõmu."

"«Tulnuks juba varem mõelda näiteks kinnisvarasse investeerimisele,
et kindlustada vanaduspõlve.»"

"«Kalmistul kallati surnud massihaudadesse. Kui sealkandis käinud
Gagarin, öeldud talle, et robustsete roheliste plankude taga on
pioneerilaager.»"
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STIIL: AIJA KIVI RIIDED: STOCKMANN CONSTRUE JA
STOCKMANN 1862 JUMESTUS: GETHE ROHUMÄGI FOTOD:
TERJE UGANDI, TIINA KÕRTSINI, TEET MALSROOS JA ERAKOGU
О О Volli (esiras keskel) Uderna algkooli kuuenda klassi poisina 1951.
aastal. mar Kuslap 1968. aastal konservatooriumi lõpetamisel koos
õpetaja Els Aarnega. 1975. aastal, üks viimaseid koos Georg Otsaga.
Voldemari tuntumaid rolle. hast» (1971), Voldemari lavapartnerid on
Helgi Sallo ja Endel Pärn. О Mati Palm, Anu Kaal ja Volde«Don
Giovanni» proov © О Marssal de Guiche «Cyrano de Bergeracis»
(1995) on Operetis «Maskeraad Ungrus» (1989) koos Karl Kalkuniga.
О «Mees La Manc-
Voldemar ja Kaie oma Mustamäe korteri elutoas, kust avaneb kaunis
vaade Männi pargile. m inem a viidi. Volde • 2018. aastal Tallinna
Siselinna kalmistul uitamas. 
 


