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„Ta ei saa ise süüa. Ta ei saa ise juua. 
Ta ei saa ise sügada oma nägu. Kõik sel-
lised elementaarsed asjad, mis tundu-
vad hästi lihtsad, on talle võimatud.”

Balletiliidu kogu aur on läinud prae-
gu sellele, et koguda toetusi. „Alles pool-
teist päeva tagasi tulime üleskutsega välja. 
Praegu seisab kõik selle taga, et selguks Anatoli 
diagnoos ja ravikulud. Enne seda on raske teha 
edasisi konkreetseid plaane, kasvõi näiteks ka-
vandada heategevuslikke kontserte,” selgitab 
Triinu Leppik-Upkin.

Kui abi küsida ja vastu võtta võib Eesti kul-
tuuriruumis olla raske, siis abi anda on neist 
mõlemast palju lihtsam. „Meile siin on jäänud 
lihtsam ülesanne: Anatolit ja tema peret  aidata 
kasvõi materiaalselt,” tõdeb Leppik-Upkin.

Kuidas jõudis olukord nii eskaleeruda? Ke-
vadel sai koroonaviirus kätte ka rahvusooper 
Estonia trupi, põeti nii ooperi- kui ka balleti-
poolel. Teiste seas oli palavikus esisolist Arhan-
gelski. Pärast seda, kui pigem kergemate sümp-
tomitega COVID-19 taandus, tundus, et kõik sai 
korda. Teatrid avati, Eesti rahvusballett alustas 
taas tööd. Arhangelski tundis aga end balleti-
saalis ja laval järjest kehvemini: pea kippus va-
lutama ja ringi käima, tasakaal oli häiritud, 
nägemine kehv, vasak käsi surises. Olukord hal-
venes iga päevaga. Haigusleht ja väike puhkus 
ei aidanud, sümptomid aina süvenesid. Suri-
nast sai käekramp, nägemine muutus mitme-
kordseks ja lainetavaks, igapäevased tegevu-
sed muutusid keeruliseks. Abikaasa oli sun-
nitud korduvalt kutsuma kiirabi, kuid tehtud 
analüüsid ei andnud põhjust Arhangelskit pi-
kemalt haiglas hoida.

Haruldane juhtum. Juuni keskpaiku viidi 
Anatoli Ida-Tallinna keskhaiglasse, kus ta vii-
bis üle kuu aja. Ta kaotas peaaegu täielikult 
kõnevõime, nägemise ja kontrolli jäsemete üle, 
mis tõmblesid ning läksid krampi. Raviarstid, 

ravimeetodid ja võimalike diagnooside oletu-
sed vahetusid, aga lõplik diagnoos  jäigi pane-
mata. Arstid nentisid vaid, et tegu on harulda-
se juhtumiga, millega neil pole kogemust.

Eesti haigekassa lubas, et niipea kui selgub 
diagnoos, saab anda hinnangu, kas ravi on või-
malik osutada ka Eestis. „Kui Eesti arstide hin-
nangul patsienti siiski Eestis ravida ei ole või-
malik, saab haigekassa teha ravi rahastamise 
kohta otsuse,” sõnas haigekassa kommunikat-
siooniekspert Heidi Kukk.

Arhangelski ravi toetuseks raha koguva 
 balletiliidu juhatuse esimees Triinu Leppik- 
Upkin sõnas, et raviks vajaminev summa ning 
see, kas või mis ulatuses haigekassa ravi toetab, 
selgub alles siis, kui saab paika diagnoos ja sel-
le põhjal ravivõimalused. „Lootus on, et diag-

Mõistusega on Anatolil kõik 
korras ja ta saab kõigest aru, 
aga ta on jäänud oma kehasse 
vangi ning pole teada, millal 
sellest välja pääseb.

Arstid nentisid 
vaid, et tegu 
on haruldase 
juhtumiga, 
millega 
neil pole 
kogemust.

noos saab selgeks esmaspäeval, 2. augustil,” 
lisas Leppik-Upkin. Praeguseks on tema sõnul 
annetatud veidi üle 80 000 euro.

Rahvusooperist Estonia öeldi, et Arhangels-
ki teeb kaasa ligi kümnes praegu repertuaaris 
olevas lavastuses. Balletis on aga  kõigis  rollides 
alati mitu osatäitjat ja seega on dubleerivad 
artistid olemas. „Kuna tegemist on füüsiliselt 
väga nõudliku alaga, siis nagu tippspordiski 
ei hüüa vigastused tulles. Teisalt on  Anatoli 
 Arhangelski kui Eesti rahvusballeti esisolist 
üks hinnatumaid peaosade esitajaid ja tema 
eemalviibimine annab kahtlemata tunda,” 
sõnas Estonia rahvusooperi pressiesindaja 
Marion Leppik.

Rahvusooperi metsosopran Juuli Lill 
 ütles, et sai kolleegi õnnetusest teada teatri-
töötajatele saadetud ringmeilist ja tegi kohe 
ka ülekande, et toetada Arhangelskite peret. 
„Ei ole estoonlast, kes ei toetaks nende peret. 
Vähemalt meie trupp teeb seda kindlasti. Sel-
list jama ei soovi isegi mitte vaenlasele. Looda-
me, et lähipäevad toovad paremaid uudised.” 

Anatoli Arhangelski (Peeter I) ja Sergei Upkin (Narr) Toomas Eduri 
lavastatud balletis „Katariina I” FOTO: PRIIT SIMSON

Jevgeni Gribi 
lühiballett „Tango”. 
Marika Muiste, 
Anatoli Arhangelski
FOTO: RÜNNO LAHESOO
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