
Marikal on praegu 
üle mõistuse raske!

Anatoli abikaasal 
ŠOKK

Rahvusballeti esisolist, 43-aastane  Anatoli 
Arhangelski oli veel kevade hakul täisjõus, 
Eesti üks tunnustatumaid balleti tantsijaid, 

kel roll kümnes eri  lavastuses. Pärast kevadist 
COVID-19 põdemist on Arhan gelskile ja tema 
perele suvi osutunud kui õudus unenäoks.  Eesti 
arstid laiutasid käsi ja diagnoosi tunnustatud 
balletiartist kodumaal ei saanud mitme kuu 
vältel. Nüüd üritavad diagnoosis selgusele jõu-
da ja ravi alustada oma ala parimad  arstid 
Itaalias.

Pere toimetas peaaegu kõne- ja liikumis-
võimetu ning krampides Arhangelski Itaaliasse 
Udine haiglasse, kus on vajalikud aparaadid ja 
spetsialistid ning neuroloogiliste  haiguste  
ravile spetsialiseerunud osakonnad. Abi-
kaasa Marika Muiste on mehele haiglas 
toeks ja hooldab teda, kuid pere vajab 
selleks rahalist abi.

Anatoli ja Marika jõudsid  Udinesse 
reedel, 23. juulil. Marika on ööpäev 
läbi abikaasa kõrval. Pere kaks last, 
kaheksa-aastane Sofia ja kolme-
aastane Simon, jäid Eestisse 
vanavanemate ja sugulaste 
hoida.

Valus on näha mehe 
nuttu. Balletiliidu juht 
Triinu Leppik-Upkin 
 ütleb, et Arhangelski sei-
sund on väga halb. Ta on 
iga päev suhelnud  Anatoli 
abikaasaga, kes viibib 
mehe palatis. „Marikal on 
üle mõistuse raske näha oma abikaasat 
jõuetult nutmas. Teadmatus diagnoosi 
kohta, segadus, igatsus Eestis sugulaste hoole 
all olevate tütre ja poja järele, kes on veel väga 

väikesed,” loetleb Leppik-Upkin.
„Marika elab rasketes tingimustes: 

viibib kogu aeg haiglas, kust tal pole 
lubatud lahkuda. Ta ei saa haiglas 
süüagi, aga ta ei kõhkle, et olla abi-
kaasa kõrval. Anatoli vajab prae-
gu ka kõige lihtsamates asjades 
tema abi ja naine ongi kogu aeg 
temaga. Marikale teeb valu, kui-

das Anatolil ei jää muud üle kui 
nutta. Mõistusega on Anatolil kõik 

korras ja ta saab kõigest aru, aga ta on 
jäänud oma kehasse vangi ning pole tea-

da, millal sellest välja pääseb.”
Anatolit hooldav Marika rääkis ETV saa-

tes „Ringvaade” , et kaasa olukord on halb ja ta 
ei saa mitte midagi ise teha. „On üks hea asi, 
et ta ei tunne valusid. Aga tema nägemine on 
mitme kordne, ta ei tunne vahemaad, kui ligi-
dal keegi talle on.”
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Kolleegid ja balleti-
sõbrad hoiavad pöialt, 
et balletitäht Anatoli 
Arhangelski haiguslukku 
tuleks selgus ja saadaks 
alustada ravi.
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