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esivanemad on meile pärandanud,
otsekui suure aidana, siis teadlast
võiks võrrelda pühendunud aidamehega. Teised sahmivad sisse ja
välja, topivad hõlma alla, mis ripakil,
ent rahumeelne aidamees käib suure
kaustikuga ringi ja paneb kenasti järjekorras kirja kõik, mis riiulitel reas.
Lisades iga eseme kohta hoolika joonise.
Dilemma muidugi jääb. Tänapäeval, ma mõtlen, ma ei pea silmas
Baeri aegasid. Kui ait otsast suure
leegiga põleb, kas see hoolikas joonistamine ja joonestamine tuleks ehk
vähemalt ajuti vahetada välja mõne
veidi väledama ja märjema tegevuse vastu.
Eesti teadlaste pihta on viimasel ajal palju kive loobitud: mis nad
õige redutavad seal laboris, miks
nad ei aita kaasa meie Majanduse
Arendamisele! Kas iga teadusesse
investeeritud euro ikka tõstab samavõrra meie Elatustaset?! Ma kutsuks
üles täpselt vastupidisele: näidakem,
et meist on tõesti tolku, ja püüdkem
sellele hukatuslikule Arendamise teerullile vähemalt üks korralik kaigas
kodarate vahele lükata.*
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eentega seoses tuleb muidugi esimesena meelde maailmakuulus matemaatik
Grigori Perelman. Aastatel
2002–2003 avaldas Perelman
tõestuse Poincaré hüpoteesi kohta, mille eest oli välja
pandud miljonidollarine
autasu ning mille peale polnud hakanud ühegi teadlase hammas juba ligi sajandi vältel. Perelman keeldus
auhinnast ning avalikest kommentaaridest, mispeale hakkasid tema ümber parvlema kõmumeedia ajakirjanikud. Tagasihoidliku
õpetlase vastus ühe verbaalse paparatso telefonikõnele on saanud legendiks: „Te segate mind. Ma korjan
seeni.“
Tõeliselt kuninglik. Käige kuu
peale kogu oma rahaahnuse, klikimajanduse ja üksteise eludes tuhnimisega! Seened on olulisemad.
„Griša ei püüa muuta maailma
enda järgi. Ta lihtsalt lõpetab suhtlemise nende ühiskonna osadega, mis
talle ei meeldi,“ valgustas hiljem üks
Perelmani lähedasi kolleege.
Suhtlus vahetult otse loodusega –
näiteks seente korjamine – on taevalik alternatiiv. Seni, kuni seda vahetut
(inimputukast enam-vähem ümbertöötamata) loodust on üldse veel
võtta. Kui enam pole, tuleb otsida
muid hädalahendusi: kellele muusika, kellele arvutimängud, kellele reisid võõrastesse hotellidesse võõrastes
linnades.
Eks teadus isegi võta ju teinekord põgenemise mõõdud. Grigori
Perelman olla Poincaré hüpoteesiga möllanud seitse aastat ühtejutti,
sulgudes askeetlikult oma pisikesse
poissmehekorterisse. Teadlase labor
on tema kindlus ühiskonnaelu ahastamapanevate totruste eest. Olgu
poliitikute jauramised kui tahes arutud, laboris sünnib ja koguneb, kild
killu haaval, kullaprooviga Teadmine.
Kui vaadelda seda maailma, mille
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