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:(PoolloØdele ja veerandtnteØgentldele å. meeldt pool-
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vaide: Teaduste Akadeemia instituudid
Oll sundinud ulikooli rupes, kuuluvad
sinna ja nende enamik pOOrdub vOib-olla
ulikooli tagasi.

Jah, kui poleks olnud TRO-d ja TPI-d,
å! oleks saadud akadeemiat uldse luua.
Kuid faktidele àè andes tunnistagem
siiski, et TRO rupes ei ole sundinud
Qkski akadeemia praegusest uheteistkum-
nest instituudist ega ainuski nei~t viiest.
mis vahepeal lainud ÒÀ alluvusest òè-
jale. Ja vaevalt oleks kuigi mOistlik
allutada Tartule enam kui neli tuhat ÒÀ
tbOtajat. kellest suurem osa ametis
Tallinnas.

See, mis kOlbas pOlvkond-kaks tagasi.
Eesti teaduse pisitillukeste mastaapide
juures. ei tarvitse enam sobida sootuks
uues olukorras. Êà organisatsioonilistes
otsingutes tuleb minna ikkagi ainult
edasi: tagasi kiviaega vOi ainult kuber-
neetika-eelsessegi vist enam ei paase.

Kui vOtta mOnda juubelijuttu tOsiselt,
valjaspool hetkepaatost. siis peaks tege-
òà jarelduse, et teadus kujunes Eestis
parisorjuse, osalt kapitalismi aastatel,
sotsialismi ajal aga tegeldi vaid olemas-
oleva tarbetu burokraatliku umbertOst-
misega. Ent' see oleks ju tegelikkuse áå!
karikeerimine. Tegelikult on just nOu-
kogude aastail toimUnud enneolematult
kiire edasiminek ja taiesti uute kvali-
teetide sund.

Kuigi paljusid nahtusi (eriti just vai-
mUvallas) on vaga raske arvude keeles
valjendada, ðåàòå alati selle poole
puudma. Retoorika ja emotsioonid kipu-
vad. meid ikka pQQraselt alt vedama. Nai-
teks tundub umbes allakirjutanu eas ini-
mestele tihti, et aastat ÇÎ ...40 tagasi oli
kOik hoopis parem. Isegi kliima! Soovi-
tan vOtta eeskuju Anatole France'i pro-
fessor Bergeret'st. Kui kurdeti. et aja
juoksulon kOik halvemaks mUutunud,
jai professor nOusse. «VQtke kas vOi see-
sama trepp: nelikummend aastat tagasi
lendasin ules nagu tuul, nuud pean vahe.
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Paarkiimmend versta Tartust lOunas
asub inimkatega loodud «kuppelmaastik»
-TOravere teaduslinnak, ametliku ni-
mega Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Astrofiiiisika ja Atmosfaarifiiiisika Insti-
tuut (AAI). Selle astronoomiline osa on
W. Struwe nimeline Tartu Astrofiiiisika
Observatoorium, mis koosneb kolmest
(TOravere, Tallinna ja Tartu) tahetornist
kokku iiheksa teleskoobi ja mitmekesise
þèè aparatuuriga.

KOige vaiksem neist teleskoopidest
saadi koos vana Tartu tahetorniga Tartu
Riiklikust Ulikoolist. KOik saadu teeb
kokku vast umbkaudu paar protsenti
praegusest AAI-st, teleskoopide kogu-
vOimSusest aga vahemgi. Kui suurkooli
poolt antu piirduks materiaalsete vaar-
tuste ja koosseisuiihikutega, siis ei vaa-
riks see tiihine osa iildse mainimistki.
Ent asi ei piirdunud sellega. Ule vOeti
W. Struwe traditsioonid ja astronoomi-
liste uuringute jarjepidevus. See aga on
juba midagi vaart!

Uhiskond saab eksisteerida ainult tra-
ditsioone ja innovatsioone (uuendusi)
iihendades. Kuid tavade ja uuenduste
vahekord on erinevatel aegadel vaga
erinev ning muutub taiesti kindlas suu-
nas: kauges minevikus olid traditsioonid
kDik, innovatsioonid eimiski, tapsemalt
negatiivne vaartus, hukkumisohu idu;
niiiidisajal, tormilises teadus- ja tehnika-
revolutsioonis (TTR) on vahekord òèè-
tunud juba peaaegu vastupidiseks. See
on harjumatu, tihti mOistetamatu ja teki-
tab aeg-ajalt paanikatki, tagasi-puu-otsa-
meeleolusid. Tahetakse, et TTR-i ajastul
etendaksid traditsioonid sama osa mis
kiviajal.

Muidugi on mOnel juhul, naiteks òà-
tuse- ja juubelikOnedes lubatud suured
iilepakkumised. LoomUlikult tuli neid
ette ka TRU hiljutise ilusa juubeli kaigus.
MOnes sOnavOtus jOuti peaaegu tagasi-
puu.otsa-iileskutseteni. Uhe siigavalt
austatud kolleegi kirjutises esines naiteks

.Eesti HSV Teaduste Aka.
deemia loodi 1946. lastal:
kaesoleva aasta hakul t6ot.!
seal 4354 inlmest.

.Akadeemla 1080 teaduri
seas îï 79 doktorit ning 579
kandidaati.

.Meie "abarilgi T6atluste
Akadeemlasse kuulub 19 aka.
deemikut la 18 korrespondenf.

lilget.
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