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Teaduspreemiatest, eriti sellest kuulsaimast
Igal hilissügisel, ja seda juba aastast 1901, annab Rootsi kuningas Stockholmis valituile kätte
Nobeli auhinnad, mis määratakse neile, kes „inimkonnale on teinud suurimat tulu”. 
Preemiaks on Nobeli bareljeefiga kuldmedal, diplom ja tšekk. 

Igal asjal siin maailmas on aga vähemalt kaks külge. Praeguseks on Nobeli auhind ilmselt
kõige prestiižsem teadusauhind maailmas, kuigi juba reglemendi kohaselt ei saa seda

paljudel aladel suurepäraseid tulemusi saanud teadlased. Piiratud on see nelja
alaga – füüsika, keemia ja meditsiin-füsioloogia, millele pool sajandit tagasi

lisandus majandusteadus. Seega ole sa kui tahes hea matemaatik, geoloog,
zooloog, semiootik jne, need alad ei kvalifitseeru. Eks neil aladel on oma-
korda asutatud oma auhindu, mis vastavates ringkondades ei ole vähem
tähtsad (näiteks Oswald Schmiedebergi medal farmakoloogias, millest 
on juttu ka käesolevas Horisondis). Eesti Vabariigi iga-aastased teadus-
preemiad hõlmavad selles mõttes palju laiemat teadusalade spektrit. 
Sellegipoolest – Nobeli auhind oli, on ja loodetavasti jääb.

Kogu tegevus kulmineerub Rootsis ja mujal maailmas oktoobris-novembris,
kui preemiasaajad välja kuulutatakse. Tipphetk on 10. detsembril, kui need

Stockholmi kontserdimajas pidulikult kätte antakse. Rootsis on see 
vaieldamatult aasta kõige pidulikum meediasündmus.

Kontserdimajas toimuval tseremoonial on kohal Rootsi teaduseliit, majandustege-
lased, Rootsisse akrediteeritud välisriikide suursaadikud ning loomulikult kuninglik

perekond. Tegemist on väga väärikalt lavastatud etendusega, kus prevaleerib sisu ja mitte 
pelgalt kostüümid. Tseremoonial peab iga auhinnasaaja pidama lühikese kõne, kus ta 
selgitab, mis ta tegi, mida leidis ja miks see inimkonnale oluline on. Jutt peab olema nii
sisult korrektne kui ka arusaadav teiste erialade inimestele (näiteks Rootsi kuningale), seega
populaarteaduse kõrgeim pilotaaž. Selles, et tippteadusest on võimalik täiesti arusaadavalt
rääkida, veendusin ise, osaledes neljal aastal Eesti Vabariigi suursaadikuna Nobeli auhindade
tseremoonial. Seda demonstreerivad suurepäraselt ka need noored Eesti teadlased, kes
tutvustavad käesolevas Horisondi numbris selle aasta auhinnatuid.

Tseremooniale Stockholmi kontserdimajas järgneb pidulik kontsert-õhtusöök Stockholmi
raekojas, kuhu on kutsutud suursaadikutest üksnes need, kelle kaasmaalased samal aastal
auhinna said. USA suursaadik on seal iga-aastane külaline, Eesti suursaadikul sinna seni asja
pole olnud. 

Kuid ikkagi eestlased ja Nobeli preemiad. Auhinnatuid meie teadlaste hulgas siiani 
tõepoolest ei ole. Samas oli Lundis töötanud Eesti Teaduste Akadeemia välisliige Indrek 
Martinson aastaid Nobeli auhinna füüsikakomisjoni liige. Eks selleski ametis tuli teha häid
valikuid. Kandidaate on ju maailmas tohutult.

Huvitav on kindlasti ka seik, et aastal 1980 Jakob von Uexkülli rajatud Õige Elamisviisi
Auhind (Right Livelihood Award), mida nimetatakse ka alternatiivseks Nobeli preemiaks, 
on seotud Eestimaaga, seda eelkõige von Uexküllide suguvõsa kaudu, kes on Eestist pärit.
Jakob von Uexküll finantseeris aastatel 1993–1997 ka Eesti Taassünni Auhinda – esimest
omataolist Eestimaal. ●
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ESIKAANEL: Köleri fresko. FOTO: HENDRIK OSULA, DELFI/EESTI AJALEHED.
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Rootsi soost leidur ja 
suurtööstur Alfred Nobel jättis

endast testamendiga maha raha 
ja omanimelise auhinna.
Esimene preemia Nobeli 

viiendal surma-aastapäeval 
10. detsembril 1901. aastal tõi

selle võitjale 150 000 Rootsi
krooni, tänavu saab (saavad) 
iga ala võitja (võitjad) tšeki 

10 miljonile Rootsi kroonile.
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