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Enn Tõugu
80 aastat on inimese elus pikk aeg, millega
kaasneb nooremate jaoks hoomamatu
kogemustepagas, elutarkus, mida ei asenda
ükski õpik ega teaduslik käsitlus. Raske on
ette kujutada, et see pagas saaks koguneda
mitmekesisemalt sündmuste baasilt, kui
seda on pakkunud meie kolleegi ja õpetaja
Enn Tõugu senine elurada.
Nagu igaühel meist, nii on temagi teel pluss- ja miinusmärgiga sündmusi, millest
viimaste heaks omaduseks on, et need teevad meid tugevamaks. Päris selge, et
Ennul jäävad sellele kontole asumisaastad Siberis ning vanemate kaotamine
lapseeas. Aga järgnenud karjääri võiks pidada isegi peadpööritavaks: väljasaadetust tippteadlaseks ning NSVL riikliku preemia laureaadiks ja N Liidu
Kongressi saadikuks, ekskavaatoritehase konstruktorist TTÜ ja Rootsi juhtiva
tehnikaülikooli KTH professoriks ning Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Need
saavutused teevad kadedaks mõnegi akadeemilisel karjääriredelil pusiva
teadusejüngri. Ennu tööde ja hobide täielikku loetelu võite lugeda TTÜs korraldatud
juubelinäituse plakatilt.
Ligi 40 aastat on Küberneetika Instituut olnud Ennu koduinstituut, kust ta on teinud
ajutisi kõrvalepõikeid, et õpetada või teha kaastööd muudele organisatsioonidele.
Ennu on õigusega nimetatud Eesti arvutiteaduse üheks rajajaks. Üle 20 inimese üle
maailma saavad teda pidada enda vahetuks teadusteele juhtinud õpetajaks. Tema
õpetus on sisaldanud peale dissertatsiooni teadusuuringute juhendamise ka
teadlaseks ja inimeseks kasvatamise komponenti ning eetilisi tõekspidamisi, mis
moodsas küünarnukiõigusele ülesehitatud keskkonnas alati kõige efektiivsemalt ei
toimi, kuid seavad esikohale püsiväärtusi.
Fred Jüssi, Ennu klassikaaslane Tallinna Ühisgümnaasiumist, on öelnud: „Vananemise traagika seisneb selles, et jäädakse nooreks. Kui sa ei lepi sellega, et sa oled
selles eas.” Enn on ikka veel uskumatult aktiivne nii teaduses, purjetamises kui ka
teaduste akadeemias. Soovime, et ta peab silmas oma osavast sõnaseadjast
klassivenna ülaltoodud sõnu ja teisi elutarkusi ning saab nii ennast õnnelikuna ja
hästi tunda. Loodame, et mitmekülgne elu on õpetanud talle seda, mida ütles
allakirjutanule kunagi üks teine Eesti kuulus teadlane ja akadeemik oma
elukogemuse põhjal: „Kiire on siin ilmas vaid juhul, kui on tarvis kirpu tappa. Kõige
muuga on tegelikult aega …”
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