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Igal asjal mitu tahku
1949. aasta märtsis küüditasid punavõimud Eestist Siberisse üle 20 000 inimese,
teiste hulgas ka minu vanaema. Ühes onu ja tädiga sai tema uueks koduks
Pada küla asemel enam kui 5000 kilomeetri kaugusel Krasnojarski krais Abaka-
ni linna külje alla jääv Belõi-Jari küla. Harjuda tuli uue ja võõra reaalsusega,
mille lahutamatu osa oli alalõpmata mühisevate voogudega Jenissei, kaljused
mäed ning lõputuna näivad stepiavarused. 

Mäletan vanaema meenutusi, kuidas ta oli 1956. aastal sünnimaale naastes
esialgu kahetsenud, et üldse siia tagasi tuli. Polnud teda siin enam õieti keegi
ees ootamas ning kohe oli teda ebameeldivalt tervitanud sant ilm ühes muda
ja lögaga. Aastatega järje peale seatud elu ja kõik sõbrad-tuttavad olid Siberis-
se maha jäänud.   

Vanaema pildialbumis on foto, mille saatis talle 1957. aastal Siberist üks saa-
tusekaaslastest – sõbranna, kes polnud esimesel võimalusel tagasiteele asunud.
Ajastule omaselt laineliseks lõigatud servadega pildi taha on kirjutatud kõne-
kad read: „Siberi kuuvalged ööd ja sätendavad sügisesed stepid – nad kas ei
kutsu meid!“ Ilmselt kraapis sellesse lausesse kätketud Siberi-igatsus esialgu
valusalt teistegi tagasitulnud küüditatute hingesid.  

Eesti kunstiakadeemia doktorant Eva Sepping märgib selles Horisondis, et
Siber seostubki meile peamiselt repressioonidega. Vähem mõeldakse aga Sibe-
riga seoses sinna 19. sajandil välja saadetud või hiljem omal soovil rännanud
eestlastele. Teada on, et näiteks 1926. aastal elas Siberis ligi 30 000 eestlast.
Just nende kogukondade järeltulijatest, kes elavad mulle endale eeskätt vana-
ema juttudest tuttavast Abakanist lõunasse jäävatel aladel, kust eesti keel pole
senini päriselt kadunud, lähemalt juttu tulebki.  

Praegu neid ridu kirjutades olen veidi tõbine – nina on tatine ja kurgu-
mandlid valulikult paistes. Mõned aastad tagasi, kui põletikulised mandlid
mind pikalt piinasid, määras perearst raviks nädalase antibiootikumikuuri.
Tänu sellele sain terveks. Samas kirjutavad Tartu ülikooli doktorant Ülar Allas ja
professor Tanel Tenson selle numbri kaaneloos, et vahepeal kõikvõimsateks
imerohtudeks peetud antibiootikumid on oma tõhusust kaotamas. Antibiooti-
kumiresistentsete haigusetekitajate levik, mis viib igal aastal maailmas hauda
kümneid tuhandeid inimesi, ajendab teadlasi üha uusi ravimeid välja töötama.   

Tänaste antibiootikumide üks häda peitub selles, et nad hävitavad meie
organismis ühtmoodi nii haigusetekitajaid kui kasulikke mikroobe. Tallinna
tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadurid Kaarel ja
Signe Adamberg tõdevad rubriigis „Teadlane kabinetis“, et eriti laastavalt
mõjuvad antibiootikumid soolebakteritele, kelleta me aga kuidagi elada ei saa.
Nende ja seeläbi ka meie endi heaolu aitab aga hoida toit, milles on rikkalikult
kiudaineid.
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