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Toimetaja veerg 

Seekordse Eesti Looduse põhi-
teemaks sai valitud inimese-
teadus ehk antropoloogia, sest 

meie antropoloogia rajajal Juhan 
Aulil (15. oktoober 1897 – 29. august 
1994) on tänavu 125. sünniaastapäev. 
Tuleb nõustuda Gudrun Veldrega: 
Juhan Auli panus Eesti loodusteadus-
te arengusse ei piirdu kitsalt inimese-
teadusega, vaid on tunduvalt laiem. 
Juhan Auli kutsumus oli kogu elu 
olla õpetaja, ta alustas kooliõpetaja 
ja loengute pidajana rahvaülikoolides 
või haridusseltsides ning lõpetas pro-
fessorina Tartu ülikoolis.

Intervjuu oleme teinud Juhan Auli 
õpilase antropoloog Leiu Heapostiga. 
Ta meenutab, et professor Aul oli 
küll nõus teda juhendama, ent rõhu-
tas, et valitud eriala on väga raske. 
Antropoloogia on igal ajastul olnud 
peen ja õrn teadus: meie endi ehk ini-
meste uurimine pakub paraku igasu-
guseid võimalusi ja tekitab mõtteid. 
Selle vastuoluline väljund on näiteks 
eugeenika ja rassidesse suhtumine.

Tõuväärinduse eesmärke on Juhan 
Aul (aastani 1931 Klein) väljendanud 
1926. aastal oma raamatus „Pärivus ja 
rahvas“. Ent ka siin on olulisel kohal 
ikka hariduse tähtsustamine. „Kõik 
paremad ja ärksamad rahvapojad! 
Kõik tublimad ja tüsedamad 
rahvatütred! Koonduge 
tõuväärinduse seltsides-
se ja süvendage tõuvää-
rinduslikku propagandat! 
On andmeid, mis näita-
vad, et Ameerikas on ilu-
sad seadused, millest eel-
misel leheküljel jutt oli, 
sagedasti pidanud sur-

nud kirjatäheks jääma. Mispärast? 
Sellepärast, et rahvas ei ole nende 
seaduste mõttest küllalt teadlik, sel-
lepärast, et rahvas on pärivusteadus-
likult harimata“ (lk 108).

Üks esimesi Juhan Auli kirjutatud 
õpperaamatuid oli „Katseline ja vaat-
lusline taimeteadus (Töö- ja õpiraa-
mat algkoolile) V. (VI.) õppeaasta“ 
1922.  aastal. Nii saame Juhan Auli 
pidada ka kodumaise taimeteadusli-
ku õppekirjanduse rajajaks ning igati 
tuleb nõustuda teose eessõnas esi-
tatud väitega: „Käesolev raamatuke, 
mis sisaldab mitmeaastase koolitöö 
praktika mõned läbiviia mõeldavad 
katsed ja vaatlused, tahab olla üheks 
kaasaaitajaks suure töökooli-aate 
teostamisel. Ta tahab näidata sihti, 
milles tuleks minna, ta tahab esitada 
võimalusi, mida tuleks kasutada, et 
vast osaltki teostuks loodusloo pio-
neeride-metodistide juba kauaaegne 
soov: viia õpilased harjumusele ja 
oskamisele töötada mitte ainult raa-
matu, vaid ka loodusnähtuste ja loo-
dusasjade eneste kallal!“ (lk 3).

Juhan Aul koos abilistega on ära 
mõõtnud rohkem kui 50  000 ini-
mest, kusjuures mõõdetud arvudele 
lisaks on säilinud isikute sotsiaalset 

ja kultuurilist tausta näitavad 
ankeedid. Seda andmes-

tikku saab praegugi väga 
edukalt teadustöös 
kasutada: lk 24–30 
tutvustame Markus 
Valge uurimistöö tule-

musi. Inimese uurimine 
on oluline ka nüüdisajal 
ja tulevikus.

Katseline ja vaatluseline

inimeseteadus 73. aastakäik Nr 10, oktoober 2022

Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu

e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee

Peatoimetaja Toomas Kukk
742 1143, toomas.kukk@loodusajakiri.ee

Toimetaja Juhan Javoiš
juhan.javois@loodusajakiri.ee

Toimetaja Katre Palo 
katre.palo@loodusajakiri.ee

Toimetaja Piret Pappel
piret.pappel@loodusajakiri.ee

Keeletoimetaja Monika Salo
monika.salo@loodusajakiri.ee

Küljendaja Raul Kask
raul@ww.ee

Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Veski 4, 51005 Tartu, 610 4105

www.loodusajakiri.ee
www.facebook.com/eestiloodus

Tegevjuht, reklaam: Riho Kinks
508 6690, riho.kinks@loodusajakiri.ee

Turundusjuht: Mariliis Kesküla
501 0119, mariliis@loodusajakiri.ee

Tellimine: www.tellimine.ee/loodusajakirjad
617 7717, tellimine@expresspost.ee

Ajakiri ilmub 
keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel

© MTÜ Loodusajakiri, Eesti Loodus®, 2022

Summaries of some articles can be found at 
our web site www.eestiloodus.ee

Trükitud trükikojas Printall

Trükitoode
4041 0820

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

PEFC/19-3-3

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed
forests and controlled
sources

www.pefc.org

rahvas“. Ent ka siin on olulisel kohal 
ikka hariduse tähtsustamine. „Kõik 
paremad ja ärksamad rahvapojad! 
Kõik tublimad ja tüsedamad 
rahvatütred! Koonduge 
tõuväärinduse seltsides-
se ja süvendage tõuvää-
rinduslikku propagandat! 
On andmeid, mis näita-
vad, et Ameerikas on ilu-
sad seadused, millest eel-
misel leheküljel jutt oli, 
sagedasti pidanud sur-

mest, kusjuures mõõdetud arvudele 
lisaks on säilinud isikute sotsiaalset 

ja kultuurilist tausta näitavad 
ankeedid. Seda andmes-

tikku saab praegugi väga 
edukalt teadustöös 
kasutada: lk 24–30 
tutvustame Markus 
Valge uurimistöö tule-

musi. Inimese uurimine 
on oluline ka nüüdisajal 
ja tulevikus.

Fo
to

: e
ra

ko
gu

|722|  2            EESTI LOODUS OKTOOBER 2022


