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Toimetaja veerg

Nende ridade kirjutami-
se ajal on astronoomiline 
sügis kestnud mõned tun-

nid. Sügis algas suvise soojaga, ometi 
olid üleminekuaja märgid juba siis 
näha. Lehti langes, õhtud olid pime-
dad. Vaikselt hakkas ligi hiilima see, 
mida kutsutakse sünkpimedaks ajaks 
või kaamoseks. 

Meie keelde on see sõna jõud-
nud soome keele kaudu. Soomlased 
on selle saanud põhjasaamidelt, kes 
kasutavad sügistalve kohta sõna skab
maaige, saamikeelne sõna omakorda 
on pärit norralastelt. Norra keeles on 
väljend skamtid (skam ’lühike’+ tid
’aeg’). Just nii selgitab sõna teket eesti 
keele instituudi keeleveeb. 

Viivi Luik on enese kohta öelnud, 
et ajast, mil ta sai lugemise selgeks, 
on ta maailma näinud sõnana. Ja tõe-
näoliselt mõjutab sõna seda, kuidas 
me maailma tajume. Lühike aeg kõlab 
leebemalt kui kaamos ja annab loo-
tust. Päevad on küll lühikesed, kuid 
valgusenappus kestab ainult mõned 
kuud. Selleks ajaks tuleb lihtsalt kor-
ralikult valmistuda. Loomad saavad 
sellega enamasti hästi hakkama. 

Olen juba paaril sügisel jälginud 
Alaskal asuva Katmai rahvuspar-
gi loodusharidusüritust „Paksu karu 
nädal“ (Fat Bear Week), mille peakan-
gelased on rahvuspargis Brooksi jõel 
toituvad karud. Rahvuspargi töötajad 

postitavad veebi pilte karudest, kes 
on end lõhekalast ülipaksuks söönud. 
Vaatajad otsustavad veebihääletusel, 
milline karu on kogunud taliuinakuks 
kõige korralikuma rasvavaru.

Inimene kobab siiani pimeduses 
ega tea, kas põhja pool elavatel ini-
mestel on mingeid kohastumusi, mis 
aitaksid just vaimul kaamosega hak-
kama saada. Seepärast tasub enneta-
valt tegutseda ja teha meeldivaid asju, 
näiteks käia looduses ja meisterdada 
midagi koos lastega. Näpunäiteid leiab 
ka sellest ajakirjanumbrist. 

Seekordses intervjuus on samuti 
kõne all kaamos ja vaimne tervis. Ka 
psühholoog Aija Kala oletab, et sügi-
sesel tujutusel ja jõuetusel võib evo-
lutsiooniliselt olla oma otstarve. Pika 
ajaloo jooksul ei ole ju inimliigil kül-
mal aastaajal olnud käepärast täna-
päevaseid mugavusi. 

Nii püüabki aju jõuetu enesetunde 
kaudu suunata meid kunagises kon-
tekstis väga mõistlikult käituma: väljas 
on külm ja pime, palju ohte – säästa 
parem ressursse, püsi pigem koopas. 
Aija Kala sõnul peame õppima, kui-
das kohandada oma loodusest antud 
reaktsioonid kõige mugavamalt täna-
päeva oludega. Kasu võib olla teadmi-
sest, et sügise hakul ligi hiiliv jõuetus 
on midagi, mille oleme pärinud oma 
väga kaugetelt esivanematelt.
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Looduse vastu ei saa,
ega peagi saama
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