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gi teinud ka tähistae-
va vaatlusi, aga minu 
jaoks on tähistaevas 
lihtsalt kaunis ja planeedid 
on toredad asjad. Minu jaoks 
on kõige toredam muidugi see, et 
meie planeet Maa on nii hästi disai-
nitud, et siin saab elada. (Naerab.)

Mida arvate solaarenergiast ja 
päikesepatareidest?

Sellel projektil on kindlasti tulevikku, 
aga siin on vaja läbimurret – päikese-
paneelid peavad odavamaks muutu-
ma, nii et neist peaks saama tarbe-
ese. Mäletan, kui ma 1995. aastal sain 
Sorose fondi stipendiumi ja sellest 
5000 Ameerika dollari eest sülear-
vuti ostsin. Olin ise nii vaimustuses, 
sest see oli tolle aja kohta metsikult 
võimas arvuti, kallis ka. Praegu mak-
sab sama võimas arvuti 500 dollarit. 
Alternatiivenergiaid tuleb uurida ja 
suured energiahiiud võiksid oma hii-
gelkasumitest osa anda uuringuteks. 
Päike on ju tohutu energiaallikas.

Olete öelnud, et riigikokku enam ei 
kandideeri. Mida Te tegema hakkate? 
Kodus sokke kuduma?

Sokke? Ei hakka! (Naerab.) Sokiku-
dumine pole minu rida, ei oska seda 
ega hakka õppima kah. Aga mis ma 
ikka teen, eks mõtlen oma elu üle 
järele... Poliitikast olen väsinud. Olen 

kaotanud huvi. Armastan asju teha, 
kui mul on mingi eesmärk. Olen juba 
pensionieas ja elanud kireva elu, just-
kui mitme inimelu jagu, saanud maa-
ilmas palju ringi käia. Ühe projektina 
tegelen oma elust raamatu kirjutami-
sega, ja mul on väga palju raamatuid, 
mida tahaks lugeda. Võib-olla annan 
ülikoolis mõne kursuse. Eks vaatame. 
(Muheleb.)
Poliitikasse tulin, et midagi ära teha. 
Eks me kõik oleme kõrvalt vaadates 
jube targad ja varmad teisi kritiseeri-
ma. Mulle ka öeldi, et mida sa jutus-
tad, tule tee parem ise. Siis läksingi. 
Aga kui ise asja sees oled, saad aru, et 
ega see nii lihtne olegi. Ühe asja tegin 
küll ära − pean seda enda teeneks, 
et käivitus protsess, mille käigus 
saab Eesti aastal 2015 Euroopa kos-

moseagentuuri liikmeks. Seda 
on vaja meie noortele. See 

annab tulevikus eestlastele 
võimaluse osaleda maail-

ma suurimates protses-
sides. Väiksemad riigid, 
isegi enamik suuri rii-
ke, ei suuda selle tase-
me protsessides üksin-

da kaasa lüüa. Kosmos 
ei ole enam ammu tea-

dus, vaid muutunud suu-
reks majandusharuks! Peame 

suurte teadus- ja majandusriikide-
ga koostööd tegema, nendega samas-
se klubisse kuuluma, siis saame omi 
ägedaid ideid ellu viia. Tekkinud on 
neljas ruumidimensioon – satelliidid. 
Kujutage ette, kui jalgpalli MMi ajal 
satelliidid ei tööta. Kosmosemajan-
duses liiguvad tohutud rahad ja vaja-
lik informatsioon. Oluline on, kuidas 
neid andmeid kasutad. Satelliite on 
igasuguseid, erinevatel kõrgustel ja 
erinevate funktsioonidega. Ideaalis 
võiks kõik rahu ja inimkonna heaolu 
teenida.

Vestluse lõpuks näitab Ene oma kabi-
netis tehtud fotot, kus on koos Alek-
sei Leonoviga, mehega, kes 1965. aastal 
käis esimese inimesena avakosmoses. 
Nõukogude kosmosetööstuse konteks-
tis meenutab Ene, et Põltsamaa konser-
vitehas tootis kunagi kogu hiigelsuurele 
kosmosetööstusele tuubitoitu. (Kindlas-
ti meenub siinkohal paljudele magusha-
pu Põltsamaa marmelaad Kosmos.) Ene 
Ergma kabinetist vaikselt mööda riigi-
kogu pehmeid koridorivaipu läbi Valge 
saali kiiskavasse sügispäikesesse kõndi-
des tunnen, kuidas uhkus Eesti kui kos-
moseriigi üle on rinnus veelgi suure-
maks paisunud. 

sõjad ära lõpetama ja ühiselt Marsi 
poole vaatama. Missioon Marsile on 
väga keeruline ja kallis, selle tulemu-
si peab mõtestama enne, kui haka-
ta kuhugi edasi liikuma. Marss on 
näiteks gravitatsiooni mõttes Maa-
ga üsna sarnane – Marsi mass on 
0,1 Maa massist. Teoreetiliselt peaks 
inimene seal ennast enam-vähem 
normaalselt tundma. Kui Kuu peale 
lennatakse umbes nädal, siis Marsile 
lendaks umbes pool aastat. Kosmo-
nautide/astronautide elu pole meel-
div. Mitte liiga nõrganärvilistel tasub 
lugeda selle kohta raamatut “Tee-
kond Marsile”. See raamat pole peene 
maitsega inimestele, sest seal kirjel-
datakse pisidetailideni ja ausalt, kui-
das on näiteks kaaluta olekus tuale-
tis käia. Kui Kuu peale lennates on 
Maa siiski suur ja nähtav, siis Marsi-
le lendad kuude kaupa järjest täieli-
kus tühjuses ja pimeduses, lendad, 
lendad, lendad … kuni Maa muutub 
samasuguseks imepisikeseks täpiks 
ja ainus heli on aparatuuri tiksumine. 

Kas usute astroloogiat?
Ei usu. Astroloogia on usk. Mina ei 
ole usklik. Head astroloogid on head 
psühholoogid, seda peab küll ütlema. 
Nad oskavad ennustada nii, et igaüks 
leiab endale midagi, ja kui ennustus 
juhuslikult täppi läheb, siis ongi oi-
oi-oi. Aga kui pikemalt tõenäosust 
analüüsida, on teine lugu. Kui keegi 
tahab astroloogiat uskuda, siis palun 
väga, mul pole midagi selle vastu. 

Teie sodiaagimärk on Kalad ja element 
on vesi. Kuidas kommenteerite?

Loogiline, et kaladel peabki vesi ole-
ma. (Naerab.) Mina ei ole huvitatud 
nii lähedasest asjast nagu Päikese-
süsteem. Olen selline plahvatuslik 
inimene, olen uurinud supernoova-
sid, nende plahvatusi, neutrontähti, 
musti auke, selliseid võimsaid asju. 
Planeedid on minu jaoks hirmus iga-
vad. Las keegi teine tegeleb nendega. 
Mind tõmbab kogu universumis see 
suur ja võimas loodus, mis on loonud 
tingimusi, mida Maa peal elu sees 
ei saa luua. Kujutage ise ette mag-
netvälja, mille tugevus on 10 astmes 
14 gaussi, mille tuhande kilomeet-
ri raadiuses on selline elektromag-
netiline foon, et ühtegi elusat ole-
vust ei oleks enam. See on kosmoses 
olemas! Mind huvitavad neutrontä-
hed, umbes Päikese massiga tohutud 
jurakad, mis keerlevad millisekun-
dilise kiirusega. Vaat see on põnev. 
Olen füüsik-teoreetik, kes on muidu-

Poliitikast 
olen väsinud. 

Olen kaotanud 
huvi.
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