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Multaj sciencistoj konsentas ke Issac 
Newton, kiam li estis formulanta kaj 
inventinta la leĝojn de la forto kaj 
gravito kaj kalkulo en la lastaj jaroj de 
1600 jardeko, eble sciis ĉiujn sciencojn. 
En la sekvantaj 350 jaroj estis taksita 50 
milionoj da esploraj paperoj kaj multaj 
libroj estis publikigitaj pri naturaj 
sciencoj kaj matematiko. La moderna 
mezlerneja studanto nun eble scias 
pli ol kion Newton sciis, kaj ankoraŭ 
scienco ŝajnas esti kiel nepenetrebla 
monto de faktoj por multaj popoloj. 
Unu vojo por konkeri tiun monton estas 
fariĝi pli kaj pli faka, sed tamen kun 
limigita sukceso.  Kiel biologo, mi ne 
atendus pasi la du unuaj frazoj de fizika 
papero. Eĉ paperoj en imunologio 
kaj ĉelo-biologio mistifikas min – kaj 
ankaŭ kelkaj paperoj en mia propra 
kampo, neŭrobiologio. Ĉiutage mia 
sperto ŝajnas mallarĝiĝi. Do sciencistoj 
devis inklini al alia stategio por venki 
tiun monton de informo: ni pleje 
ignoras ĝin. 
Tio ne devas surprizi vin. Certe, vi 
devas scii tro multe por esti sciencisto, sed scii tro 
multe ne fariĝas bona sciencisto. Kio fariĝas bona 
sciencisto estas ignoro. Tio eble sonas ridinda, sed 
por sciencistoj la faktoj estas ĵus kiel ekkomenco. 
en scienco, ĉiu nova eltrovo levigas 10 novajn 
demandojn, kiel verkisto George Bernard Shaw 
sarkasme deklaris en tagmanĝa tosto al Albert 
Einstein.
Per tiu ĉi kalkulo, ignoro pli rapide kreskas ol scio. 
Sciencistoj kaj laikoj same konsentus ke por ĉio, 
kion ni venas scii, ekzistas multe pli kiun ni ne scias. 
Pli grave estas ke, ĉiutage ni pli scias ke ni nenion 
scias. Unu grava rezulto de scienca scio estas generi 
novajn kaj pli bonajn vojojn por esti ignoro: ne tia 
ignoro kiu rilatas al manko de scivolo aŭ edukado 
sed tiu kiu estas pli altvalora kaj altkvalita. Tio 
alvenas al la esenco de kion la sciencistoj faras: ili 
distingas inter kvalitoj de ignoro. Ili faras tion en 

iliaj proponoj kaj en diversaj kunvenoj. 
Kiel James Clerk Maxwell, eble la plej 
bona fizikisto inter Newton kaj Einstein 
diris, “tute konscia ignoro estas preludo 
por ĉiuj realaj antaŭeniroj en scio.” 
Tiu perspektivo pri scienco – ke 
demandoj pli gravas ol respondoj – 
devas esti kiel plifaciligo. Tio fariĝas 
scienco malpli minaca kaj pli amika, 
fakte, amuza. Scienco fariĝas kiel 
serioj de enigmoj kiuj estas ene de aliaj 
enigmoj – kaj kiu ne ŝatas enigmojn? 
Demandoj ankaŭ estas pli atingebla 
kaj ofte pli interesa ol respondoj; 
respondoj estas la fino de proceso 
sed la demandoj entenas vin meze de 
tio. Mi ne povas kompreni tro multe 
da imunologio, malgraŭ mia belega 
doktora atestilo , sed la bonega afero 
estas ke multaj imunologistoj ankaŭ ne 
povas – neniu ĉion scias plu. Kvankam 
mi povas kompreni la demandojn kiujn 
antaŭenirigas la imunologio. Kaj mi 
ne ŝajnigas kompreni tro multe pri 
kvantuma fiziko, mi povas alte taksi 
kiel la demandoj en tiu kampo naskiĝas 

kaj kial ili estas tre fundamentaj. Emfazi ignoron 
estas inkluziva; tio faras popolojn senti pli egalan 
kiel la spaco igas nin ŝajni malgrandaj. 
Scienco estas amaso da faktoj kiuj estas tre malfacila 
por ni konkeri. Sed se la sciencistoj parolas pri 
la demandoj anstataŭ enuigi vin kun multajn 
terminologiojn, kaj se la amaskomunikiloj ne ĵus 
raportas pri novaj malkovroj kaj ankaŭ la demandoj 
kiujn ili respondis kaj la novaj kreitaj enigmoj, kaj se 
sciecistoj haltas ŝteli la informojn kiuj jam estas ĉe la 
Vikipedio – tiam ni eble trovas popolojn kiuj denove 
engaĝigas en tiu granda aventuro kiu komencis por 
la pasintaj 15 generacioj. 
Do se vi iam renkontos scienciston, ne demandu 
kion li scias, sed demandu kion li volas scii. Tio 
estas pli bona konversacio por vi ambaŭ.
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