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TOIMETUSE VEERG

Moodsal ajal, mil internet meid teabega üle kallab ning reis
maailma teise otsa üldjuhul vaid ühe ööpäeva sisse mahub,
tavatsetakse öelda, et maailm muutub üha väiksemaks.
Ideaalis võiks see tähendada, et selles peopessa või inter-
netiaknasse mahtuvas maailmas on üldise teadmiste kasvu
ja levikuga käsikäes pidevalt paranenud ka meie aru-
saamad teistest kultuuridest ja rahvastest. Ja eks teatud
mõttes ongi, sest vaevalt leidub meie seas enam neid, kes
arvavad, et Aafrika põliselanikud on trumme taguvad 
kannibalid, nagu veel 19. sajandil eestikeelsest perioodikast
lugeda võis. 

Ometi on meil ilmselt just Aafrika kohta säilinud igane-
nud mõttemalle rohkem kui ühegi teise regiooni kohta
maailmas, ning nagu möönab käesolevas Horisondis ajaloo-
lane Karin Veski, kipuvad selle kontinendiga seotud nega-
tiivsed kuvandid olema vägagi elujõulised. Selliste kuvan-
dite tekkepõhjusi aitab mõista ekskurss ajalukku, millega
Karin Veski sel korral Horisondi veergudel algust teeb,
andes ühtlasi avalöögi ajakirja uuele rubriigile. Rubriigi ees-
märk on tutvustada lugejaile lähemalt nii Aafrika ajalugu 
ja kultuuri kui ka sealset loodust, ning leida kokkupuute-
punkte, mis meid selle kauge regiooniga ühendavad. 

Kokkupuude vähendab võõristust, murrab müüte ja 
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U tekitab huvi, ning kui juttu on Aafrikast, siis võib sellest
kokkupuutest kergesti välja kasvada armastus – just Aafri-
kat külastanud inimesi olen tihtipeale kuulnud ütlemas, et
nende süda jäi sellele mandrile (ja seda hoopis teises mõttes
kui Livingstone’il). Sest mis see muu neid ikka Aafrika rah-
vusparkide suurejooneliste vaadete ja ainukordsete elu-
kate juurde tagasi tõmbab. Selle eest, et me seda kõike 
21. sajandi hakul aga üldse veel imetleda saame, tuleb
tänulik olla kõigile neile tuhandetele entusiastidele, kes 
19. sajandist alates oma elu Aafrika loomariigi ja loodus-
maastike säilitamisele pühendasid.

Eestiski hakati looduskaitse korraldamisega tõsisemalt
tegelema 19. sajandil ning järgmise hakul loodi Vaika linnu-
riigi kaitseks siinmail esimene looduskaitseala. Inimeste 
suhtumine metsikusse loodusesse oli vaid mõne aasta-
kümne jooksul teinud läbi otsustava muutuse – nagu aja-
loolased Ulrike Plath ja Kaarel Vanamölder selles ajakirja-
numbris kirjutavad, söödi Baltimaades veel 19. sajandi kesk-
paiku meelsasti erinevaid laululinde, keda selleks otstarbeks
püüti ja turul müüdi. Lähemalt võtavad nad artiklis vaatluse
alla aga need eetilised ja moraalsed küsimused, mis sel
perioodil koduloomade julma kohtlemise ja elusloomadega
tehtud katsetega seoses esile kerkisid – nagu loost selgub,
pandi 19. sajandil siinmail alus ka loomakaitseliikumisele,
mille esmane eesmärk oli pehmendada inimese toorest ja
tahumatut hinge. 

Eeltoodule lisaks ajab varakevadine Horisont saladusli-
kult merepõhja kadunud allveelaeva Kalev jälgi; uurib, mil-
liseid tarkusi mehed oma tervise eest hoolitsemisel silmas
peaksid pidama; kummutab süüdistusi, nagu oleks just
tumeaine süüdi vähkkasvajate tekkes ning räägib veel 
paljust muust huvitavast – ja seda kõike ikka selleks, et
avardada lugejate silmapiiri. 

Head lugemist! •

Helen Rohtmets-Aasa, toimetaja
helen@horisont.ee
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