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Sel kevadel tähistas oma sajandat sünnipäeva rahvusarhiiv –
asutus, kus on tallel suur osa Eesti maa ja rahva kirjalikust
mälust. Värskes Horisondis annavad ajaloolased Birgit Kibal ja
Tõnis Türna ülevaate rahvusarhiivi viimasest aastasajast ning
tutvustavad, milliseid kasutusvõimalusi arhiiv tänapäeval kõigi-
le huvilistele pakub. 

Need, kes on ajanud arhiivis oma esivanemate jälgi, teavad,
et suguvõsauurimiseks vajalikke materjale – kirikuraamatuid,
hingeloendeid ja elanike nimekirju – saab igaüks juba mõnda
aega sirvida koduse arvuti tagant lahkumata. Rahvusarhiivi
digikogudest võib leida nii fotosid, filme, kaarte kui ka arvu-
kaid dokumente eri sajandeist. Eesti vabariigi algusajast on
internetti muuhulgas jõudnud toonaste valitsuste protokollid
ja Eesti välissaatkondade materjalid, mis annavad lugejale
põneva pildi, kuidas ja millistes oludes Eesti riiki saja aasta eest
üles ehitama hakati. 

Sada aastat tagasi varakevadel oli Eesti vabariik kimpus 
tüüfuseepideemiaga, mida kardeti kogu riigis „laiali lagune-
vat“. Selle kevade märksõna on kahtlemata uus koroonaviirus,
mille läidetud ülemaailmne pandeemia mõjutab meist igaüht.
„Ajaloo vältel on esinenud mitmeid viirustest põhjustatud 
epideemiaid, ent 21. sajandi algus näib nende poolest eriti tihe
olevat. Viimase 20 aasta jooksul on toimunud kolm koroona-
viiruste puhangut. Lisaks kimbutavad inimkonda seagripp,
ebola, leetrid, dengepalavik ja rida teisi nakkushaigusi. Veelgi

Helen Rohtmets-Aasa, toimetaja
helen@horisont.ee
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ärritavam on, et epideemiate vaheline aeg lüheneb,” tõdeb
värskes Horisondis molekulaarbioloog Ülar Allas. Artiklist saab
lugeda, millised on viiruste erinevad levikustrateegiad, miks
nad meid haigeks teevad ning mistõttu põhjustavad enamiku
uutest nakkushaigustest tänapäeval viirused, mis on inimestele
„üle hüpanud“ loomadelt.

Nagu viimasel ajal palju räägitud, ei ole meil paraku põhjust
eriliselt loota, et uusi tõsiseid viirusepuhanguid tulevikus enam
ei vallandu. Panuseid tuleks sellises olukorras teha eelkõige
efektiivsete vaktsiinide ja ravimite väljatöötamisele ehk teisi-
sõnu – teadusele ja teadlastele, kes selle taga seisavad. 

Tänu vaktsineerimisele on õnnestunud Eestist eemale tõrju-
da nii mõnigi tõsine viirushaigus. Üks sellistest on marutõbi,
millest teeb maikuises Horisondis juttu meditsiiniloolane Ken
Kalling. Kodu- ja metsloomade vaktsineerimine on osutunud
siinmail sedavõrd edukaks, et 2013. aastal kuulutati Eesti maru-
taudivabaks. See ei tähenda aga, et me võiksime valvsuse 
kaotada – metsikud ja hulkuvad loomad teadupoolest piiril
passi ei näita. Nakatumise puhul hakkab moodsal ajal mängi-
ma aeg: kui sajandite eest tähendas „hullult“ koeralt 
või metsloomalt pureda saamine vältimatult, et järgnemas 
on piinarikas surm, mille vastu pole teha muud kui kirikulaule
laulda ja härdalt palvetada, on tänapäeval võimalik tõvest
võitu saada, kui hammustada saamise järel viivitamatult arsti
poole pöörduda. 

Ühest tähelepanuväärsest arstist, kellelt said abi 19. ja 20.
sajandi vahetusel iseseisvuse eest võidelnud buurid, teeb mai-
kuises Horisondis juttu aga ajaloolane Karin Veski. Nagu artik-
list selgub, ilmutas Eestist pärit doktor ajal, mil Aafrika lõuna-
osas „transvaali tehti“, üles erakordset vaprust ning pälvis selle
eest kiidusõnu nii kolleegidelt kui kohalikelt buuri liidritelt.

Lisaks saab värskest Horisondist lugeda, miks tasub uurida
Eesti maapõueressursse, mil moel elusloodus inimese muude-
tud keskkonnas väljasuremise vastu võitleb ning veel paljut
muud põnevat ja silmapiiri avardavat.
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