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EESTI 
TEADUSTE AKADEEMIA

Geda Paulsen, keeletoimetaja

teadusasutustele saavad osaks poliitilised rünnakud. Teadus-
rahastuse näguratest väljavaadetest siinkohal ei räägigi.
Milleks meile siis üldse teadus? On see väärt hoidmist?

Neljandat aastat Horisondi keeletoimetaja ametit pida-
nuna on iga numbri lugude tarvis uue kausta loomine minu
jaoks rõõmus-ootusärev rituaal. Juba tean, et mul on jälle
võimalus tutvuda Eesti teadlaste tegemistega, ning erandi-
tult iga numbri ettevalmistusperioodil üllatun ikka ja jälle,
kui põnevad, nutikad ning hingekosutavad need tegemised
on. Hingekosutust pakub juba teadmine, et siinsamas meie
seas on olemas inimesed, kes oskavad näha uurimisväärset
esmapilgul täiesti igapäevastena tunduvates nähtustes. 
See on lisaks rahulolule teadasaamisest ka innustav. Minu
jaoks annab teaduse väärtustamine teatud kindluse, et ka
meie laste jaoks on olemas võimalus siin väikesel maal oma
andeid ja võimekust asjatundlike juhendajate käe all proo-
vile panna. Horisondi olümpiaadikajastused annavad aimu
täna meie maal valitsevatest võimalustest – sõida Almadasse
või Yongini või proovi omaenda kirjutuslaual kätt erinevate
alade ülesannetega! 

Ja kuidas teaksimegi midagi endi, meie m(M)aa ning 
universumi kohta, kui usinad teadlased ei tõstataks olulisi
uurimisküsimusi ega püüaks neile vastuseid leida? Kus oleks
inimkond ilma uudishimuta? Minu arvates on Eestil oma
teadust ning (võimalikult palju) teadlasi tarvis nii mitmel
põhjusel, et sellesse väikesesse kirjatükki need ritta ei mahu.
Loodan väga, et meie noorte võimalused teaduse kaudu
maailma avastada ei kahane ning meie tulevik on täidetud
rahuldustpakkuva tegevusega hõivatud inimestega. Loodan
ka, et meie aruteludes võetaks näpuganäitamiste asemel
üles kasvõi teadusasutuste juhendajate ebareaalselt suureks
paisunud töökoorem. 

Vajadust laiemale üldsusele teadlaste tegevuse tutvusta-
mise järele ei saa aga ülehinnata. Kes murrab pead küsimu-
se üle, millega need meie teadlased küll tegelevad, lugegu
Horisonti!•
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