2021.aasta viimasel
akadeemilisel õhtul viis
Juhan Aru meid ringkäigule
ümber matemaatika. Nüüd
viisime meie Juhani
küsimuste ringile.
Kas matemaatika oli lapsest saati see
“lemmik” õppeaine või kujunes see
pigem kooli ajal alles välja, et see on
SINU ala? Kas sellel teel oli mõni oluline
isik, kes Sind vastavas suunas juhatas?
EPFL’is, kus ma praegu töötan on
parasjagu kampaania, mille nimeks on
« respekt » ja mille eesmärgiks on, et kõik
võiksid tunda end ülikoolilinnakus ja
loengutes vabalt ja turvaliselt. Semestri
alguses oli meie kui õppejõudude
ülesanne õpilasi sellest kampaaniast
teavitada. Mulle kui matemaatikule oli see
väga lihtne: võisin rahulikul ja kindlal
südamel Juhan Viidingut ümber sõnastada
ja lausuda, et matemaatikal on ükstapuha,
kes te olete; matemaatika ei hooli teie
soost või rassist või usust, matemaatikat
ei huvita, kui anderikkad või vähem
andekad te olete; matemaatika on teie
vastu sõbralik ja avatud, kui temaga
tegelete, ning samas ei lase kedagi endale
päris ligi – ta hoiab alati mõne saladuse
varuks.
Ja täna mõtlen, et ehk tundsin tõesti juba
kooli ajal seda avatust, otsisin seda
matemaatika sõprust. Ma ei tea, kas
matemaatika oli mu lemmikaine, aga oli
kindlasti aine, kus tundsin end alati
mõnusalt. Hiljem olen proovinud mitu
korda matemaatika juurest pageda, võibolla sellepärast, et ta endale päris ligi ei
luba, aga siis ikka jälle tagasi tulnud –
tunnen end tema seltsis hästi!
Kuna küsite nimesid, siis tõesti tervitaksin
– tervitaksin oma matemaatika õpetajat

Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Hele
Kiiselit, kes armastab matemaatikat ja
armastab ka õpilasi, kes armastavad
matemaatikat. Tema toetus ja
arusaamine, et matemaatika vajab ka
vabadust, tõi mulle rõõmu ja andis
kindlust. Ja tervitaksin Leopold Partsi,
minust veidi vanemat sõpra, kes
keskkooliaegsetes matemaatika laagrites
näitas mulle, et võib osata matemaatikat
ja korvpalli samaaegselt. Tänu Leopoldile
sattusin ka oma õpingutele Inglismaale,
ilma milleta minust kindlasti
matemaatikut saanud poleks. Oma venda
muidugi tervitan ka – usun, et keskkooli
ajal oli osa matemaatika indu siiski seotud
veel sellega, et tema oli selles nii tubli ja
ma mõtlesin, et äkki siis oskan ikka mina
ka. Pere üldisemalt on muidugi toetanud,
kuigi ega nad minuga matemaatikast
pikemalt vestelda ei soovi!
Kuidas jõudsid Šveitsi?
Šveitsi tulin järeldoktorantuuri 2015. aasta
sügisel. Doktorantuuri ajal Lyonis
Prantsusmaal oli mind tänu mu äärmiselt
toredale ja kannatlikule juhendajale
haaranud valdkond nimega juhuslik
geomeetria. Minu suureks õnneks oli selle
valdkonna suurimad nimesid, Wendelin
Werner, ka nõus mind ETHs enda
järeldoktoriks võtma. Olen talle tänaseni
südamest tänulik, tegemist on mitte ainult
suurepärase matemaatiku vaid ka väga
suure inimesega (olen temaga teinud ka
intervjuu Sirbis: „Pilvede tähtsusest“),
temagi on minu kui matemaatiku teed
palju mõjutanud.
Kas soovitaksid noortel kaaluda Šveitsi
ülikooli astumist? Miks?
Kaks föderaalset tehnikainstituuti, ETH
Zürichis ja EPF Lausanne’s on maailma
tippülikoolid, ükskõik millise mõõdupuuga
võtta. Aga ka kantonite ülikoolid nagu

Zürichi, Genfi, Baseli ja Fribourgi ülikool on
teatud valdkondades väga kõrgel tasemel
ja tihti on seal põnevaid õppejõude. Seega
ei ole kahtlust, et Šveitsi ülikoolidest saab
hea hariduse. Lisaks on siin veel natukene
vana Humboldti laadis ülikooli vaimu, et
ülikooli ülesanne pole ainult teadus vaid
ka rahva harimine. See kõik meeldib
mulle.
Aga tippülikoole on muidugi ka teistes
riikides ja Šveitsi juures on siiski
valupunktiks elukallidus. Õppemaksu küll
sisuliselt pole, aga eluolu on väga kallis ja
sama tugevat stipendiumite süsteemi
nagu näiteks Ameerika tippülikoolides siin
veel sisse viidud pole. Mis viib muidugi
mõttele – äkki peaks Eesti Selts Eesti
õpilastele mõne stipendiumi kokku
panema?

sooviksid veel saavutada või kuhugi
jõuda?
Unistama peaks kindlasti rohkem! Naljaga
pooleks öeldes - tahaksin saavutada
elurütmi, kus võiksin rahulikult ja
mõnusalt matemaatikaga aega veeta! Mis
sellest koos veedetud ajast siis välja tuleb,
on võib-olla minu jaoks vähem tähtis;
usun, et kui millegi kallal südamega tööd
teha, siis küllap miskit põnevat ikka tuleb.
Mitte, et ma ei tahaks midagi olulist
avastada, see oleks muidugi tore, aga
tahan siiski mõelda, et tulemusest
olulisem veel on teadmine, et oled endast
parima andnud, oled üritanud tabada oma
kutsumust ja üritanud seda parimal
võimalikul viisil ka järgida.

Mis sind Šveitsi juures enim võlub? Kus
võib sind kohata nädalavahetusel?
Mäed on kindlasti võluvad, kuigi päris
kaljused, lumised kõrgmäed siiski ka
hirmutavad mind veidike. Mulle meeldib
veel Šveitsi mitmenäolisus – mitu erinevat
keelt ja tegelikult ka olemist, kultuuri. On
saksa Šveits, prantsuse Šveits ja itaalia
Šveits, aga lisaks on ka linnade Šveits ja
mägikülade Šveits, on pankade Šveits ja
käsitöö Šveits. Nii saab minna sinna, mille
järgi parasjagu tuju on.
Nädalavahetusel võin olla Zürichis
raamatupoodides ja näitustel, Luzernis
kontserdil või mägedes jalutamas – minu
lemmikuks on praegu ilmselt Jura, sest
sealsetes metsades ja veel rohekatel
mägedel tunnen end veidi julgemalt kui
päris Alpide südames; ja siiski on juba
avarust ning vaateid ka. Aga iga talv üritan
veidi rahulikku aega ka päris kõrgel olla,
näiteks kõik Valais’ ehk Wallise orud on
avastamist väärt.
Mis on Sinu unistused seoses
matemaatikaga? Mis oleks see, mida

Kas Eesti on lähedal või kaugel?
Jura metsas ja talvises Genfi järves on
Eesti lähedal. Südasuvel, kui kõik aknad ja
aknakatted on kuuma eest kaitseks kinni
pandud ja istun külmas vannis, on Eesti
kaugel – liiga kaugel.
Kui kirjutan, on Eesti mulle lähedal. Kui on
pere tähtpäevad, on Eesti liiga kaugel.
Sa kirjutad ka luuletusi. Millal seepool
sinus avanes või millal sa selle huvi
leidsid?

Oma esimesed luuletused kirjutasin küll
tütarlastele põhikoolis. Suurt edu mul
nendega polnud, aga arvan, et proovimist
tasus – vähemalt jõudsin luuleni.
Tegelikult oli siiski ka üks neid, minu
esimene armastus, kellele luule päris
meeldis ja meeldis ka ühe poisikese ebalev
luule.
Teadlikumalt hakkasin kirjutama, kui
Eestis lahkusin. Luuletamine oli mulle
justkui päeviku eest. Muidugi on mu ema,
kes on suur kultuuriarmastaja ja
humanitaar, seda tegevust alati toetanud
ja mind ka kokku viinud inimestega,
kellega luulest ja kirjandusest arutada. Üks
neist näiteks oli Ene Mihkelson. Käisin
tema juures oma luuletustevihikuga vast
aastal 2009 ja lugesime neid siis koos ja ta
vangutas pead ja ütles, et mis jama see
on. Õnneks olid mul kusagil kaks rida, mis
talle meeldisid – ma mäletan, kuidas ta
ütles, et noh, Juhan, selles eest andestan
sulle kõik muu. Jäimegi temaga
kirjavahetusse ja igas Ene kirjas oli midagi,
mille üle muiata või järele mõelda.
Need kaks rida sobivad ka tänasesse
talveootusesse:
„Eestimaa metsad on raagus
ja ootavad lume külvamist“
Mäletan, et kirjutasin need bussis
Tallinnast Tartusse, olin just Inglismaalt
jõuludeks koju lennanud, lund veel polnud
ja Eestimaa näis seal pilvede vahelt pisut
nukker ja ootel.
Kuidas jõudsid koostööni Eeva Talsiga,
Curly Stringsiga?
Eevat tunnen juba kooliajast Tartus. Minu
keskkooli pinginaaber Joonas oli
Ülenurmest, kus ka Eeva üles kasvas.
Kohtusime tihti pidudel ja meil oli ka
ühine räpihuvi.
Koostöö Eevaga algas meil üsna
juhuslikult, kui kord Tartus baaris jälle
kohtusime, elu ja loomingu üle arutasime,
kui pärast jutuajamist saatsin talle mõned

read ja tema saatis vastu viisi. Edasine oli
üks äärmiselt vahva ja soe olemine, mil
kohtusime minu Eestis käikude aegu,
läksime minu või tema maakohta, käisime
metsas jalutamas, jututamas ja ennekõike
loomas – kogu maailm kuidagi hingas
sõnades ja muusikas. Selle koosloomise
tulemuseks oli siis plaat „Vähemalt täna“,
mis minu meelest kannab seda soojust
küll.
PS! Curly Stringsil tuli vist ka hiljuti uus
plaat, ma pole küll veel kuulanud, aga
miks mitte reklaami teha!
Kui sul tuleks kohe selline väike jõululine
luulerida, siis Jõululeht tänab sind :)
Täna sajab Lausanne’s lund. Sellest
innustatuna saadan read oma luulekogust
„Vihmapiisk nina peal”:
tahaksin olla sama värske nagu äsja
langenud lumi
laiade lumeräitsakate kombel talveöös
hõljuda
tasa koputada akendel – head und!
juba varavalges ärgata –
puhas, särav, lai lumi
mis ripsmetele langedes naeratab
üks julge ja värske mõte, mis rõõmustab,
kui ütled valjusti!
Tegime neist sõnadest ka Eevaga loo:
https://www.youtube.com/watch?v=pSb1M_Wkz0&ab_channel=EevaTalsi

