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Seekordse Horisondi kaanepildil kirjutab Eesti rahudelegat-
siooni juht Jaan Poska alla 2. veebruaril 1920. aastal Nõu-
kogude Venemaaga sõlmitud Tartu rahulepingule – dokumen-
dile, mis lõpetas üle 400 päeva kestnud Vabadussõja ja võimal-
das rindemeestel koju tagasi pöörduda. Nagu Tartu ülikooli
Eesti ajaloo dotsent Ago Pajur Horisondi kaaneloos kirjutab,
hindasidki kaasaegsed lepingut ennekõike kui ränga sõja lõpe-
tajat, mis oli nõudnud väikeselt Eestilt juba niigi liiga palju
inimelusid. Kuidas rahuni jõuti ja mida lepingust toona arvati,
saab lähemalt lugeda artiklist. 

Rahuaja saabumine andis äsja iseseisvunud Eesti riigi juhti-
dele võimaluse keskenduda riigi ülesehitustööle. Alustada tuli
praktiliselt nullist ning olukorda ei teinud kergemaks Vene-
maalt Eestisse taganenud Loodearmee sõjameeste seas puhke-
nud tüüfuseepideemia, mis levis peagi ka Eesti sõjaväkke ja 
tsiviilelanikkonna hulka. Tegemist on valusa ajaloopeatükiga:
1920. aasta algul viis tõbi paari kuuga hauda ligi kümme tuhat
loodearmeelast ja sõjapõgenikku. Eesti idapiiri taga võis 
soetõve laastustöö küündida toona aga koguni paari miljoni
inimeluni.

Nagu meditsiiniloolane Ken Kalling värskes Horisondis kirju-
tab, pandi tähnilise tüüfuse levikule Eestis peagi piir. Võitlus
teise tõsise „pisikuga“, mis idapiiri tagant Eestisse imbuda
ähvardas – nimelt „kommunismipisikuga“ –, ei lubanud Eesti
julgeoleku tagamise eest vastutanud ametkondadel aga terve
omariiklusperioodi vältel käsi rüppe lasta. Tänapäeval tavatse-
takse Eestit mõnikord käsitleda kui piiririiki kahe tsivilisatsiooni
kokkupõrkejoonel. Sellest vaatepunktist lõpeb Eesti idapiiril
euroopalik kultuur ja maailmanägemine. Sõdadevahelisel
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perioodil põrkusid Eesti idapiiril ühtlasi kaks vastandlikku ideo-
loogiat. Et kommunismioht oli tõepoolest reaalne, näitasid
ilmekalt 1924. aasta 1. detsembri sündmused.  

Erinevalt Tartu rahuga määratletud idapiirist kujutas 1920.
aastal Lätiga kokku lepitud Eesti lõunapiir endast piirjoont
kahe küllaltki sarnase rahvusriigi vahel. See ei tähenda, et piiri
paikapanek lõunanaabriga oleks osutunud kuidagi hõlpsa-
maks – Lätiga peetud läbirääkimistel tõusnud tüli ähvardas
lausa sõjaks paisuda, nagu on Horisondi veergudel kirjutanud
(vt eelmist Horisonti) Tartu ülikooli uusaja professor Mati Laur,
kes selles ajakirjanumbris Läti ajalugu tutvustanud artiklisarja
otsad kokku tõmbab. Üks Eesti ja Läti vahelisi suuri tüliõunu oli
toona Ruhnu saar, mis jäi teadupärast Eestile. Nii ei olegi meie
lõunanaabril ühtegi meresaart, samas kui Eestil on neid uue-
matel andmetel koguni paar tuhat. Kahele neist – Kihnule ning
Manijale – viib meid värskes Horisondis folklorist ja kultuuri-
loolane Marju Kõivupuu, kes räägib põhjalikult lahti, mida
kujutab endast 2008. aastal UNESCO inimkonna vaimse 
kultuuripärandi esindusnimekirja kantud Kihnu kultuuriruum. 

Vanade traditsioonide säilimine ja elushoidmine tänases
globaliseeruvas maailmas on üks Kihnu suuri imesid, mille üle
meil on 21. sajandil põhjust rõõmustada. Kihnlaste traditsioo-
niline elulaad ja kombed on suutnud ajaproovile vastu panna.
Kuidas aga saab antropotseeni ajastul hakkama elusloodus?
Kuidas suudab elusloodus kohaneda muutustega, mida kutsub
oma tegevusega esile „looduse kroon”? Algavas artiklisarjas
võtavad Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur Tuul Sepp ja
ökotoksikoloog Randel Kreitsberg selle küsimuse lähemalt
luubi alla. Lisaks algab uuel aastal Horisondis uus rubriik, 
milles keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemtea-
durid Andi Hektor ja Kristjan Kannike viivad meid füüsika-
teaduste eesliinile, et tutvustada kõige värskemaid füüsika-
alaseid avastusi ja eksperimente. Ja seda ikka selleks, et 
saaksime laiendada oma teadmiste piire. 

Põnevat lugemist ning head Tartu rahu aastapäeva! •
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