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TOIMETUSE VEERG

Meil on õnn elada ajal, kus on lausa igakuiselt põhjust tähis-
tada saja aasta möödumist mõnest järjekordsest olulisest
teetähisest kas siis Eesti Vabariigi või meie naabrite lähiaja-
loos. Üks hiljutisi tähtsündmusi oli lõunanaaber Läti sajas
sünnipäev, mida tähistati 16. novembril. Läti suure juubeli
puhul alustas Horisont uut artiklisarja, milles Tartu ülikooli
uusaja professor Mati Laur heidab valgust meie lõunanaabri-
te ajaloole, tõstes esile nii seda, mis meid lätlastega ühen-
dab, kui sedagi, mis meie rahvaste minevikus erinevat on. 

Ehkki Eesti iseseisvus kuulutati välja juba 1918. aasta
varakevadel, võib Eestiski saja aasta tagusest novembrikuust
mitmeid olulisi tähtpäevi leida ning riikluse ülesehitamise
seisukohast oli ehk november veebruarist tähtsamgi. Pidi ju
Eesti ajutine valitsus oma tegevuse veebruari lõpus katkesta-
ma. Tegelik võimalus riigi elu ise korraldama hakata avanes-
ki eestlastele alles 1918. aasta novembris, kui Saksa okupat-
sioonivõimud end siitkandist lahkuma seadsid. Sellest, milli-
ses olukorras Eesti riiki toona üles ehitama hakati, annab
aimu Tartu ülikooli Eesti ajaloo dotsendi Ago Pajuri ülevaade
27. novembril ilmunud esimesest Riigi Teatajast. Igati arusaa-
davalt tegeles suur osa selles väljaandes sisaldunud otsustest
ja üleskutsetest kõige pakilisemate probleemide lahendami-
sega. Nii katsutakse esimeste riigielu korraldanud aktidega
muuhulgas leevendada Eesti elanikkonda painanud toidu-
puudust, et vältida tõsisema näljahäda puhkemist, ning astu-
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U takse samme Eesti oma kaitseväe loomiseks. Viimane oli seda
pakilisem, et 28. novembril 1918 puhkes Eesti Vabadussõda –
jälle üks kuupäev, millele kalendris joon ümber vedada. 

Mõistagi ei tulnud toidu-, korteri- ja kütteainekriis, mis
sõja-aastatel ainult süvenes, kuidagi kasuks rahva tervisele.
Küll tuli see kasuks kõikvõimalikele tõbedele, mille levikut
oli antibiootikumide- ja riiklike immuniseerimiskavade-eelsel
ajastul märksa keerulisem pidurdada kui täna. Nagu kirjutab
meditsiiniajaloolane Ken Kalling, oli iseseisvunud Eestis
surma põhjustanud tõbede seas esikohal tuberkuloos, milles-
se haigestumine oli siinmail 19. sajandi teisest poolest alates
suure sammuga kasvanud. Pole siis ime, et tiisikust põevad
paljud tegelased toonastest kirjandusteostest, ning kui
Tammsaare laseb härra Mauruse tütrel tuberkuloosi surra,
siis teab ta ise väga hästi, mis tõbi see on, mille ta „Tõe ja
õiguse“ kaante vahele kirjutab. Oli ta ju isegi sellega noor-
põlves kimpus ning alles Kaukaasias, Punasel Lagedal, millest
Sotši olümpiamängud mõne aasta eest halastamatult üle
sõitsid, õnnestus tal end sellest terveks ravida. 

Ehkki enamik neist tuhandetest haigetest, keda tuberku-
loos rõsketes eluruumides maha murdis, on hääletult ajaloo-
hämarusse vajunud, leidub paradoksaalsel kombel selliseidki
tiisikushaigeid, kelle kuulsusele näib just kopsutõbi teed 
sillutanud olevat. Nii oli näiteks kurikuulus „Doc“ Holliday
tegelikult hoopis hambaarst ning Atlantas praksisegi ava-
nud, kui kuri haigus sundis teda idarannikult läände kolima.
Sinna, kus kliima oli kuivem ja nagu selgus, elu märksa põne-
vam. Nii võibki ehk just tuberkuloosi süüdistada, et „Doc“
Hollidayst ei saanud korralikku hambaarsti, vaid Metsiku
Lääne püstolikangelane, kes möllas mängupõrgutes ning jõi
ja taples, kuni lõpuks – tuberkuloosi! – suri. Ameeriklastel
igal juhul on, kellest laagritulede ümber rääkida!

Sellest, mis tunne on istuda laagritulede ümber Aafrikas,
saab lugeda selles Horisondis aga Indrek Rohtmetsa loost
Sahara-taguste rahvusparkide kohta, mida ta ise väisanud
on. Samuti saab novembrikuisest Horisondist lugeda, kuidas
Marsil saaks hapnikku toota, mida põnevat on toimumas
geoinfomaatika vallas, kui elujõulised on soome-ugri vähe-
muskeeled, kuidas taimed ilma ennustavad ja veel paljut
muud põnevat. Head lugemist ja püsigem juubelilainel! 
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