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EESTI  
TEADUSTE AKADEEMIA

Ajakiri Horisont hakkas ilmuma 1967.  aastal. Toimetus 
pidi kokku tulema muidugi varem, 1966.  aasta teisel 
poolel, ja tollest ajast alates oli järgneva kolme aasta-
kümne vältel peatoimetajaks Feodor Feodorov. See oli 
märkimisväärselt pikk aeg ka meie ajakirjanduse lähiaja-
loo mõttes, sest isegi tol ajal polnud rotatsioon tundma-
tu mõiste. Olen ise töötanud kümmekond aastat Feodori 
ehk Fedja, nagu me teda toona kutsusime, juhitud toi-
metuses bioloogiatoimetajana. Samal ajal ei jätnud ta 
aga rõhutamata oma Peipsi-äärset päritolu ja vastavat 
nimekuju Feodor.  
     Feodor Feodorov oli kahtlemata fenomenaalne pea-
toimetaja, sest ta oskas suhelda nii alluvate kui ka üle-
mustega ja loomulikult ajakirja autoritega, kes kuulusid 
suures osas tolleaegsesse teadlaste eliiti. Feodor liitis        
toimetuse ühtseks ja kaitses oma inimesi igasugustes 
konfliktides, mida ajakirjanduses ikka ette tuleb, sealhul-
gas tsensuuri ees. Omaaegne ajakirja kunstnik Rait 
Prääts ütleb: „Tunnen Feodorit kui erakordset diplomaa-
ti ajast, kui ka akadeemikud käisid parteikomitees aru 
andmas. Feodori diplomaatia keskendus õilsale eesmär-
gile: tutvustada teadust omaaegse tsensuuri valvsa pilgu 
all. Ta oli inimene, kes oskas kuulata ja teha otsuseid, 
mida kõnelejad pärast aktsepteerisid.“ 
     Feodor koondas Horisondi ümber tippteadlased ja 
teaduse populariseerijad. Need olid ajad, kui iga ajakirja 
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toimetusel pidi olema kolleegium. Horisondi kolleegiu-
misse kuulusid teiste seas Endel Lippmaa, Ustus Agur ja 
Harri Jänes. Feodor oskas valida inimesi ja talle omasel 
rahulikul viisil teada anda, mida on võimalik avaldada. 
Kolleegium teadis seda. Horisont tõusis komeedina aja-
kirjandustaevasse 50  000 ületava tiraažiga. Akadeemik 
Soomere on ütelnud, et Horisont asus tõlkima teadust ja 
tolleaegsele lugejale oli see väike aken maailma aina 
sumbuvas õhustikus. Horisondil olid ka teatud vabadu-
sed, sest teadus, näiteks arstiteadus ja astronoomia, ei 
kuulunud väga terava kontrolli alla, kuigi sealgi pidi 
olema ettevaatlik. 
     Oma keskkooliajast mäletan, kuidas õpetaja kutsus 
klassijuhatajatunnis klassi ette ühe minu klassivenna ja 
ütles, et temast tuleb eeskuju võtta: tal on tellitud Hori-
sont. Küllap teadis Feodor, et ajakiri on populaarne ka 
noorte hulgas. Horisont oli silmatorkavalt kirev oma mit-
mekesiste rubriikidega. Eks nõudis omajagu julgust ja 
asjaajamist ka piiritaguse ulmekirjanduse sissetoomine. 
Huvitav on Fedja meenutus ajakirjale nime leidmisest. 
Igal pool üle kogu Nõukogude Liidu oli samasuguse pro-
fiiliga ajakirjade nimi ikka Teadus ja Elu, isegi Lätis ja 
Leedus. Meil aga, meenutas Feodor, hakkas ilmuma 
ideoloogiavaba kõlaga Horisont, mille nimetamisel 
olnud keskne roll arvutiteadlasel Ustus Aguril. 
     Oma meenutuse lõpetuseks kasutan ridasid, mille on 
käesolevaks puhuks kirjutanud astronoom Uno Veis-
mann: „Horisont oli tolleaegse ajakirja Tehnika ja Toot-
mine järglane. Seda keerulist üleminekut oskas Feodor 
Feodorov autorite jaoks väga taktitundeliselt korralda-
da. Teades, et ma huvitun elust kosmoses, tellis ta minult 
artikli kosmosetsivilisatsioonidest (see ilmus ajakirja esi-
meses numbris). Tean, et tal tuli selle ja mitme edasise 
kirjutise puhul selgitusi anda tsensuurile – nende jaoks 
tähendas sõna „kosmos“ midagi kahtlast ja salastatut –, 
aga ta ei nurisenud autoritega. Edasised kontaktid and-
sid mulle sõbrasuhted Horisondi perega. Tundus isegi, et 
Feodor oli pisut kallutatud astronoomia poole“. 
     Lahkunud on ühe ajakirja asutaja ja selle pikaaegne 
edendaja.  
     Feodor Feodorov 
     3.11.1926–31.12.2022 
 
     Indrek Rohtmets,  
     Horisondi endine peatoimetaja,  
     kaks korda vähem aega kui Feodor Feodorov 
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