
Viktor Sobolev – teoreetilise astrofüüsika patriarh

T. Viik

Sissejuhatus

Pärast  rekonstrueeritud  peahoonesse  taas  sissekolimist  ei  saanud  ma  oma 

raamatuid  riiulitesse  panna,  sest  riiuleid  veel  polnud.  Nii  said  raamatud 

põrandale nurka,  kust  neid siis  tasapisi  püüdsin ikkagi  ära paigutada.  Selle 

tegevuse käigus jäi näppu väike brošüür Viktor Sobolevist, mille mulle 2000. 

aastal kinkis tema parim õpilane Vsevolod Ivanov – Tartu astronoomidele Seva 

nime all tuntud. Kohe tuli mõte, et kui ma olen paljudest sellistest kuulsatest 

meestest  kirjutanud,  keda  vaid  raamatute  kaudu  tunnen,  siis  miks  mitte 

kirjutada Sobolevist, keda ma paljude aastate vältel isiklikult tundsin.

Sobolevi elulugu

 

Viktor  Sobolev  sündis  2.  septembril  1915  Petrogradis.  Lapsepõlv  möödus 

Kostroma  kubermangus,  kus  tema  vanemad  olid  keskmikud  talupidajad. 

1923.a. pere kolis Petrogradi eeslinna, mis siis kandis nime Uritsk (enne ja ka 

nüüd Ligovo, praegu Peterburi linnaosa). Isa hakkas tööle raudteel. Sobolev 

lõpetas kohaliku seitsmeklassilise kooli ja läks edasi õppima 41. keskkooli, mis 

oli üks parematest koolidest kesklinnas ja mis enne revolutsiooni kandis nime 

Peterschule.  Pärast  keskkooli  lõpetamist  astus  ta  Leningradi  ülikooli 

matemaatika-mehaanika teaduskonda. Sel ajal köitis teda puhas matemaatika, 

kuid noore professori  Viktor Ambartsumjani mõjul hakkas ta tegelema hoopis 

teoreetilise astrofüüsikaga. Ja see jäigi tema elu armastuseks.

Ning oli loomulik, et kui Sobolev 1938.a. lõpetas ülikooli, siis astus ta 
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                                            Viktor Sobolev

aspirantuuri just Ambartsumjani juurde ja juba 1941.a. kevadel kaitses ta oma 

kandidaadiväitekirja  „Energiabilanss  gaasilistes  udukogudes“.  See  töö  oli 

niivõrd suurepärane, et Sobolev otsustati jätta ülikooli juurde, kuhu ta jäi kogu 

oma eluks.

Siis  aga  algas  sõda  ja  Sobolev,  kes  oli  tervise  pärast  mobilisatsioonist 

vabastatud,  evakueeriti  koos  mitmete  teiste  Leningradi  ülikooli  töötajatega 

algul  Kaasanisse  ja  hiljem  Volga  lisajõe  Kaama  kaldal  asuvasse  väikelinna 

Jelabugasse. Seal töötas ta päevast päeva väikeses raudahjuga köetavas toas 

koos  selliste  suurmeestega  nagu  V.  Fok,  V.  Smirnov,  V.  Ambartsumjan  jt. 

Viimane oli ka Jelabuga filiaali ülem.  Loomulikult tegelesid seal kõik sõjaliste 

ülesannetega.  Astronoomidel  oli  selleks  kiirguslevi  ähmastes  keskkondades 

ning  sellega  seotud  kaugete  esemete  ja  tulede  nähtavus.  Hiljem  sai 

Ambartsumjan  nende  tööde  eest  riikliku  preemia.  Üks  Sobolevi  lahendatud 

ülesannetest  oli  allveelaevadele  sobiva  maskeeringu  leidmine.  Teoreetilised 

rehkendused näitasid, et loodus oli lahenduse juba ammu leidnud, sest  kalade

 kõht on enamasti valge, et alt vaadates nende värvus sulaks taeva värvusega 
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kokku ja selg on tume, ikka selleks, et tumeda põhja taustal vähem välja

                          V. Sobolevi omakäeline biograafia

 paista. 

1944.  aasta  jaanuaris  murti  rinne  Leningradi  all  läbi  ja  juba  sama  aasta 

kevadel  pöördusid  ülikooli  töötajad  oma kodulinna  tagasi.  Neid  ootasid  ees 

suured muutused, sest paljud õppejõud olid kas lahkunud või sõjas hukkunud. 

Kõige  suuremad muutused  olid  ees  astrofüüsika  kateedris.  Senine  juhataja 

Ambartsumjan  lahkus  Armeeniasse,  kus  ta  valiti  kohe  Armeenia  Teaduste 

akadeemia presidendiks ja  kateedrijuhataja kohusetäitjaks sai A. Lebedinski. 

Tema  valitsuse  ajal  jagunes  kateeder  mitmeks,  kõigepealt  eraldus 

täheastronoomia  kateeder  K.  Ogorodnikoviga  eesotsas  ja  seejärel  üldise 

astronoomia  kateeder  V.  Šaronoviga  eesotsas.  Ambartsumjan  käis  harva 
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Leningradis  ja  1947.a.  loobus  hoopiski  kateedri  juhatamisest  ning  uueks 

juhatajaks  valiti  V.  Sobolev,  kes  oli  1946.a.  kaitsnud  doktoritöö 

kiirgustasakaalust  liikuvates täheümbristes.   See töö avaldati  1947.a.  eraldi 

raamatuna,  mis  peatselt  tõlgiti  ka  inglise  keelde.  Siinkohal  tuleb  nimetada 

publikatsioonidest ka suure autorite kollektiivi koostatud õpikut „Astrofüüsika 

ja täheastronoomia kursus“, mille esimene osa ilmus 1951.aastal ja mis sai 

kiiresti tuntuks Pulkovo kursuse nime all.  Sobolev oli kuulunud selle raamatu 

initsiaatorite ja  autorite hulka, kuid see polnud siis ainus raamat, mille kallal 

Sobolev töötas, sest järgmisel aastal ilmus tema, E. Musteli ja  A. Severnõi 

koostatud „Teoreetiline astrofüüsika“, mis hiljem tõlgiti inglise, saksa, hispaania 

ja  hiina  keelde  ja  mis  sellest  ajast  on  ilmunud  mitmes  trükis.  Raamatute 

koostamine jätkus parajas tempos ja 1956.aastal ilmus nn „must Sobolev“, mis 

sai oma nime köite värvi järgi ja mis kandis pikka nime „Kiirgusenergia levi 

tähtede ja planeetide atmosfäärides“.  See raamat sai  kiiresti  kuulsaks, sest 

Sobolev koondas sellesse oma tööd kiirguslevi alal. 

Ilmselt  mängis  selle  raamatu  ilmumine  olulist  rolli  selles,  et  Sobolev  valiti 

Nõukogude Liidu teaduste akadeemia kirjavahetajaliikmeks.

1961  –  1962.  aastani  oli  Sobolev  direktoriks Leningradi  ülikooli 

astronoomiaobservatooriumis. Tundub, et see amet talle ei sobinud, sest tegu 

oli kaunis suure bürokraatliku asjajamisega, seepärast sai tema asemele üsna 

peatselt  direktoriks  V.  Dombrovski.  Järgnevasse  aega  jääb  üks  Sobolevi 

meistritöid  –  kiirguslevi  võrrandi  lahendamine  anisotroopse  hajumise  puhul 

ning  selle  töödetsükli  alusel  valmib  1972.  aastal  uus  raamat,  nn  „sinine 

Sobolev“, nimi anti jälle köite värvuse järgi. Ka ainult Sobolevi autorluses ilmus 

ümbertöötatud „Teoreetiline astrofüüsika“. Seda on ilmunud mitu trükki, minul 

on küll  vaid  selle  raamatu  teine  väljaanne.  Kuigi  Sobolev  polnud  kunagi 

töötanud  teaduste  akadeemia  asutustes,  valiti  ta   1981.  aastal 

täisakadeemikuks, mis oli selle aja kohta täiesti unikaalne juhtum. Ja veel neli 

aastat hiljem antakse Sobolevile Sotsialistliku töö kangelase kuldtäht.

Viktor Sobolev suri 7. jaanuaril 1999 84-ndal eluaastal.  Mõned päevad enne 

oma surma lõpetas ta kollektiivse monograafia „Astronoomia ajalugu Venemaal 

ja Nõukogude Liidus“ teise korrektuuri lugemise. See raamat, mille maht on 40 
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trükipoognat, valmis tema eestvõtmisel ja järelevalve all. Ka oli ta üks selle 

autoritest. 

Astronoomia instituut, kus ta pikki aastaid töötas, kannab sellest ajast tema 

nime. 

Sobolevi elutöö

Mida  ta  siis  ikkagi  korda  saatis?  Kuigi  mõningaid  vihjeid  on  tehtud  juba 

eespool, räägime Sobolevi töödest veidi põhjalikumalt.

Aga enne veel tuleb rõhutada, et kuigi Sobolevi elu ulatus ka elektronarvutite 

maailma, ei kasutanud ta neid kunagi, sest ta lahendas oma probleeme vaid 

analüütiliselt. Tema sõnade kohaselt annavad arvutid vaid arvude jadasid, mille 

tõlgendamine füüsikaliste protsesside kirjeldamiseks pole kaugeltki nii lihtne ja 

selge kui valemid seda lubavad. 

                              Sümpoosionil Elva lasketiirus 1982 
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Kui ta alustas oma teadlaseteed, siis huvitas teda  energia jäävuse  probleem 

gaasududes.  Seda probleemi oli muidugi juba varem püütud lahendada, kuid 

eeldusel, et udukogu koosneb vaid vesinikust, mistõttu keelatud joonte mõjule 

energialevis ei pööratud tähelepanu. See viis udukogude temperatuuri tugeva 

sõltuvuseni tähe temperatuurist, mida aga vaatlustega ei kinnitatud. Aga kuna 

Sobolevi töö valmis 1941.a. ja hävis sõja ajal, siis peetakse siiani udukogude 

energeetilise tasakaalu esimeseks kirjeldajaks USA astronoom L. Allerit,  kuigi 

ta oma töös põrgete mõju ei arvestanud. 

Samas varases töös käsitles Sobolev  ka kiirgusrõhku udukogudes. Kuni selle 

ajani oli  hinnatud, et kiirgusrõhk Lα  joones on kohutavalt suure tähtsusega. 

Selline rõhk oleks pidanud udukogu väga suure kiirusgradiendiga laiendama. 

Sobolevi  rehkendused  aga  näitasid,  et  kiirgusrõhu  suurus  on  vähemalt 

tuhandeid kordi üle hinnatud. Niisugune erinevus tekkis sellest, et varasemad 

uurimused  ei  võtnud  arvesse  kvantide  ümberjagunemist  spektrijoones  neid 

neelavate ja kiirgavate aatomite liikumisest, so ei võtnud arvesse nt Doppleri 

efekti. 

Nii  jõuamegi  kiirguslevini  spektrijoones.  Esimest  korda  käsitles  Sobolev 

spektrijoone sageduste täielikku ümberjaotumist  hajumisel  1941.aastal.  See 

hüpotees  jäi pikaks  ajaks tähespektrite  teooria  nurgakiviks.  Milles  selline 

lähenemine seisneb? Kui  aatom neelab kvandi,  siis  aatomi  siirdel esialgsele 

energianivoole kiiratakse kvant,  kuid mitte  enam täpselt  sama sagedusega. 

Sagedus muutub mitmetel põhjustel – Heisenbergi printsiibi mõjul, aatomite 

soojusliikumise tulemusel, hajumise ja kiirgamise vaheajal toimunud põrgete 

tõttu  jne.  Sobolevi  püstitatud  hüpotees  tähendab  seda,  et  igal  hajumisel 

unustab  kvant  täielikult  oma  sageduse  ja  kiirgub  mistahes  sagedusel,  aga 

antud  spektrijoone  piirides muidugi.  Näiteks  soojusliikumisest  põhjustatud 

Doppleri  efekti  mõjul  on  sageduse  suhteline  nihe  10000  K  juures   umbes 

1/100000. Seepärast arvati, et nii tühine suurus ei mõju kuidagi kiirguslevile, 

et kiiratud kvant on peaaegu täpselt sama sagedusega kui neelatud kvantki. 

Seejuures unustati aga asjaolu, et spektrijoones muutub neeldumiskoefitsient 

sagedusega äärmiselt tugevasti,  mistõttu isegi kvandi sageduse väga väikene 

muutus viib selleni, et kvandi vaba tee pikkus muutub kolossaalselt. Näitena 
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olgu öeldud, et kvandi sageduse muutumine  ainult kolme Doppleri laiuse võrra 

suurendab kvandi  vaba  tee  pikkust  10000  korda!  Ja  see  muidugi  ei  jäta 

kiirguslevile  oma  mõju  avaldamata  –  kiirguslevi  spektrijoones  muutub 

globaalseks probleemiks, mille lahendamiseks sobivad integraalvõrrandid palju 

paremini kui diferentsiaalvõrrandid. 

Väga  hea  matemaatilise  tausta  tõttu  on  loomulik,  et  Sobolev  tundis  huvi 

kiirgusvälja asümptootsete lähendite vastu. Jällegi algas see huvi Jelabugas, 

kus  ta  käsitles  kiirgusvälja  parameetreid  optiliselt  paksus,  kuid  lõplikus  ja 

isotroopselt hajutavas atmosfääris. Selgus, et neid parameetreid saab edukalt 

kirjeldada optiliselt poollõpmatu atmosfääri parameetrite kaudu. Aga neid on 

märksa lihtsam leida. Teine tüüp asümptootseid valemeid käsitles väga väikese 

neeldumisega kiirguslevi kirjeldamist puhta hajumise parameetrite kaudu.   

Vahetult  pärast  sõda  vaatles  Sobolev  kiirguslevi  spektrijoones,  mis  tekib 

tähtede paisuvates ümbristes.  Selles vallas saadud tulemused on kahtlemata 

kõige  tuntumad ja  neid  tulemusi  tsiteeritakse kõige  laiemalt.  Kui  tavalistes 

kiirguslevi  ülesannetes  on  kvantide  hajumine  globaalne  nähtus,  st  ka  väga 

kauged piirkonnad võivad kiirguslevi  antud punktis  mõjutada,  siis  laienevas 

ümbrises on tegu lokaalse probleemiga, sest Doppleri efekti tõttu väljub footon 

ümbrisest ainult mõne hajumisakti pärast. Sellisel juhul saame allikfunktsiooni 

jaoks  tavaliste  integraalvõrrandite   asemel  lihtsad  algebraliste  võrrandite 

süsteemid. Sobolev kasutas seda teooriat Wolf-Rayet', Be ja teiste analoogilist 

tüüpi tähtede spektrijoonte seletamiseks. Hiljem selgus, et see teooria selgitab 

ka kvasarite, aktiivsete galaktikate tuumade, kosmiliste maserite jt spektrite 

iseärasusi. Sobolevi teooria võidukäigu kohta on öelnud tema õpilane Ivanov, 

et  60-ndate aastate lõpul tundis ta huvi selle Sobolevi  teooria tsiteeringute 

vastu.  Kui  Sobolev  sellest  kuulis,  siis  uuris  ta,  et  kui  palju  siis  seda 

tsiteeritakse. Ivanov tahtis olla delikaatne (tsiteeringuid polnud kuigi palju) ja 

ütles, et tema teisi tulemusi tsiteeritakse rohkem, Selle peale kostis Sobolev, 

et mis siis ikka, järelikult pole aeg veel niikaugel. Ootame. Ja tal oli õigus, sest 

kui  Ivanov  1975.aastal  pöördus  uuesti  sama  asja  juurde,  siis  tsiteeringud 

Sobolevi  sellele  tööle  ületasid  arvuliselt  kõiki  teisi  tsiteeringuid  nõukogude 

astronoomide töödele. 
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Sobolev on kirjutanud, et konkreetsete teaduslike ja ka praktiliste ülesannete 

lahendamine  on  teooria  jaoks  suur  tõukejõud.  Niisuguseks  praktiliseks 

ülesandeks osutus Sobolevile ka polariseeritud valguse levik. Ta lahendas selle 

ülesande  Rayleigh'  hajumise  puhul,  kusjuures  lahend  avaldus  lineaarsete 

integraalsete võrrandite  kaudu.  Kaks  aastat  pärast  Sobolevi  lahendas sama 

probleemi Chandrasekhar,  kuid hoopis teise meetodiga, mis võimaldas palju 

lihtsamalt kiirgusvälja vajalikke  parameetreid leida. Ja loomulikult leidsid nad 

mõlemad,  et  maksimaalse  polarisatsiooniga  on  Rayleigh'  seaduse  järgi 

hajutavas keskkonnas väga sügavatest kihtidest tulev kiirgus.  Ainult  et  see 

oleks  astronoomilistes  objektides  registreeritav  vaid  siis,  kui  kiirgus  tuleks 

kaksiksüsteemist, sest üksiktähe kiirguse polarisatsiooniaste on tähe sfäärilise 

sümmeetria tõttu null. Sellest Sobolevi tööst hakkas huvituma V. Dombrovski, 

kes avastas (koos USA astronoomide Hiltneri ja Halliga), et imelikul kombel on 

ka mõnede üksiktähtede kiirgus  siiski  polariseeritud ja  polarisatsiooniaste  on 

seda  suurem,  mida  kaugemal  asub  täht.  Loomulikult  viis  see  mõttele,  et 

üksiktähe  polariseerimata  kiirgus  polariseerub  tähtedevahelise  keskkonna 

läbimisel.

Sobolev jõudis kiirguslevi käsitlemisel homogeensetes  isotroopselt hajutavates 

tasaparalleelsetes   keskkondades  tulemusteni,  kus  allikfunktsiooni  kirjeldab 

Fredholmi  teist  järku  integraalvõrrand,  mille  tuum  on  argumentide  vahest 

sõltuv  sümmeetriline  funktsioon.  Selle  lahendamiseks  on  vaja  leida  kahest 

muutujast  sõltuv resolvent- ehk Green'i  funktsioon.  Viiekümnendate aastate 

keskel  tegi  Sobolev  kindlaks,  et  see  funktsioon  on  avalduv ühe muutujaga 

funktsiooni  kaudu,  mida  on  hakatud  kutsuma  resolventfunktsiooniks  ehk 

Sobolevi  Φ-funktsiooniks.  Tuleb  öelda,  et  selle  funktsiooniga  on  minul  eriti 

tihedad sidemed, sest koos Aavo Heinlo ja Rein Rõõmuga avaldasime omal ajal 

monograafia selle funktsiooni lähendamise kohta eksponentide reaga. Kuigi see 

polnud kes teab mis pioneerlik samm, sest seda oli kasutatud ka varem, kuid 

meil  õnnestus  sellise  metoodika  abil  lahendada  terve  hulk  kiirguslevi 

ülesandeid  ja  mis  on  eriti  oluline,  väga  täpselt.  Rein  Rõõm üldistas  meie 

lähenemist  ka anisotroopse hajumise käsitlusele,  seejuures tuli  tal  Sobolevi 

valemeid  kohendada,  kuna  need  kippusid  andma  puhta  hajumise  korral 
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singulaarsusi.  Kui  Rein  need  tulemused  Sobolevi  seminaril  ette  kandis,  oli 

Sobolev rõõmus.     

Selleks  ajaks  oli  Sobolevil  juba  mitu  edukat  õpilast,  nagu  V.  Ivanov  ja  D. 

Nagirner.  V.  Ivanov  uuris  kiirguslevi  spektrijoones  täieliku  ümberjaotumise 

eeldusel ja avaldas sellest raamatu, mis peatselt ka inglise keelde tõlgiti.  I. 

Minin lahendas mitmed ajast sõltuva kiirguslevi ülesannetest, saades täpsed 

lahendid.  Dima  Nagirner  lahendas  mitmed  kiirguslevi  võrrandid  keerulistel 

juhtudel, kasutades oskuslikult Laplace'i teisendust.

Polariseeritud kiirguse leviku teooriat arendas edasi  väga andekas H. Domke, 

kes  oli  Leningradi  ülikooli  aspirantuuri  suunatud  tolleaegsest Saksa 

Demokraatlikust  Vabariigist  ja  kes  siis,  kui  Saksamaad  ühinema  hakkasid, 

mängis selles protsessis väga olulist rolli ja jäigi poliitikasse. Polarisatsiooniga 

tegeles ka V. Loskutov.

Kindlasti  tuleb  peatuda  Sobolevi  tööl  kiirguslevi  kohta  anisotroopsetes 

keskkondades,  st  sellistes  keskkondades,  kus  hajumine  ei  toimu  kõikides 

suundades  ühesuguse  tõenäosusega.  Tüüpiliseks  anisotroopse  hajumisega 

keskkonnaks on näiteks pilved Maa atmosfääris, kus tõenäosus kvandil hajuda 

peaaegu otse ette, so kiirguse leviku suunas on tuhandeid kordi suurem kui 

mõnes teises suunas. Oskuslikult kasutades Legendre'i funktsioonide omadusi 

suutis  Sobolev  selle  keerulise  ülesande  taandada  suure  hulga  lihtsamate 

ülesannete lahendamisele. Tulemused vormistas Sobolev juba mainitud „sinise 

Sobolevina“.

Sobolev  oli  NL  Teaduste  Akadeemia  juures  oleva  Astronoomiliste  kaadrite 

ettevalmistamise  nõukogu  esimees  (venekeelne  akronüüm  СПАК).  Seda 

positsiooni kasutas Sobolev astronoomia arendamiseks õige targal viisil  – ta 

nimelt  valis  iga  paari  aasta  tagant,  kui  see  nõukogu  koos  käis,  mõne 

looduslikult kaunis  või arhitektuuriliselt huvitava  ääreala  piirkonnas tegutseva 

pedagoogilise instituudi ja korraldas koosoleku seal. Loomulikult oli see tugev 

trump  kohapealsetele  täppisteaduste  õppejõududele,  mida  nad  oskuslikult 

kasutasid  astronoomia  õpetamise  populariseerimiseks,  sest  neid  oli  välja 

valinud Leningradist pärit akadeemik ise. Ja sellele oli ülemustel väga raske 

vastu vaielda.
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Sobolev inimesena

Sobolevil oli minu teada mitu kirge, kuid kõige tugevamad neist astronoomia, 

võib-olla  pigem  siiski  matemaatilise  füüsika  kõrval  (Sobolev  olevat  kord 

öelnud,  et  ta  pole  elus  teleskoobiga  vaadelnud),  olid  poeesia  ja  jalgpall. 

Kummaline  kooslus  igatahes.  Kuid  ta  võis  esitada peast  terveid  Puškini, 

Lermontovi  ja  Tjutševi  luuletusi.  Ta  armastas  seejuures  teinekord  peatuda, 

nagu oleks tal luuletus meelest läinud, ja oma õpilastelt  küsida, kuidas see 

luuletus  jätkub,  aga  kui  keegi  jätkata  ei  suutnud,  kandis  ta  luuletuse  ette 

lõpuni  ilma raskusteta. Kunagi  1995.  aastal  intervjueeris  Sobolevi   ajakirja 

„Sankt-Peterburgi Ülikool“ korrespondent, kes muude küsimuste hulgas tundis 

huvi,  kas  Sobolevi  armastatud  luuletajad  on  midagi  sellist  kirjutanud,  mis 

sobiks hästi ka tänapäeva, mille peale Sobolev tsiteeris Puškinit: 

„Хоть убей,следа не видно,

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам“.  

Ja lisas, et teelt eksis Venemaa mitte viimastel aastatel, vaid kaugelt varem. 

On päris ilmne, millele Sobolev vihjas.  Kuid Sobolev uskus Venemaasse, sest 

kandis samas ette salmi Tjutševi tuntud luuletusest:      

„Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить,

У ней особенная стать -

В Россию можно только верить“,

lisades, et Venemaa on mitmel korral rasketes katsumustes olnud, kuid alati 

neist võitjana välja tulnud.

Ja teine tõsine Sobolevi kirg oli jalgpall, ta oli nimelt Leningradi meeskonna 

„Zenit“ fanaatiline poolehoidja. Kui keegi ei juhtunud teadma selle meeskonna 

eelmise  nädalavahetuse  kohtumise  tulemust,  langes  see  inimene  Sobolevi 

silmis mitu pügalat.

Ta hämmastas oma õpilasi sellega, et ta sügisel pärast puhkust teatas, et suvel 
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oli olnud vastik ilm, kuigi kõik teadsid, et suvi oli olnud erakordselt ilus ja soe. 

Kui siis õpilased oma hämmastust ei varjanud, ütles Sobolev, et kui ilm on ilus, 

siis  sunnivad  kodused  teda  jalutama  ja  ta  ei  saa  oma  lemmikkohas  – 

kirjutuslaua taga – töötada!

Kõik tema õpilased toovad esile Sobolevi erakordset kiindumust täpsuse vastu 

ja tema haruldast mälu. V. Vitjazev rääkis, et aspirandina pidi ta oma artiklit 

14 korda ümber tegema, sest ükski neist variantidest Sobolevi kui juhendajat 

ei  rahuldanud.  Kui  Vitjazev  läks  Sobolevi  juurde  15.  variandiga,  siis  väitis 

juhendaja, et eelmine oli parem, mille peale Vitjazev kohkunult teatas, et tal 

pole eelmist varianti enam alles. „Ah et pole alles,“ sõnas Sobolev ja dikteeris 

Vitjazevile eelmise variandi sõna-sõnalise täpsusega ette. 

Kunagi  40-ndatel  aastatel  süüdistati  üht  Leningradi  ülikooli  astrofüüsika 

aspiranti  „antipatriootlikkuses“,  sest   tema  töödes  oli  liiga  vähe  viiteid 

nõukogude  teadlastele.   Selline  formuleering  oleks  parimal  juhul  aspirandi 

teadusest  efektiivselt  kõrvaldanud,  aga  halvemal  juhul  koonduslaagrisse 

saatnud. Sobolev soovitas „uurimiskomisjoni“ otsuses muuta ainult üht sõna - 

„antipatriootilise“  asemel  kasutada  sõna  „mittepatriootlik“.  Ja  see  päästis 

aspirandi eksmatrikuleerimisest, kui mitte elukaotusest.

Tema õpilased meenutavad sageli, kuidas Sobolev tsiteeris Epikurose kuulsat 

lauset: „Tänu jumalatele, et maailmas on kõik tähtis lihtne, aga kõik keeruline 

– ebatähtis“.

Sobolev oli oma loomult tagasihoidlik ja ta ei armastanud ennast kuidagi esile 

tõsta. Suurepäraseks näiteks sellise käitumise kohta oli tema 70. sünnipäeva 

tähistamine. Kui see päev lähenes, siis teatas Sobolev,et ta ei kavatse seda 

traditsioonilisel  viisil  tähistada,  seades  nii  oma  kolleegid  väga  täbarasse 

olukorda. Aga ta pakkus välja kompromisslahenduse – tähistada selle asemel 

hoopis kiirguslevi integraalvõrrandi 100. aastapäeva. Sobolev oli välja uurinud, 

et Peterburi ülikooli füüsika õppejõud Orest Hvolson oli 1890.aastal avaldanud 

töö  kiirguse  levimisest  piimklaasides  ja  tuletanud  integraalvõrrandi  palju 

aastaid enne näiteks Schwarzschildi tööd 1905.aastal. See konverents kujunes 

tõeliseks kiirguslevi inimeste pidupäevaks, sest kohal oli lisaks igast NL kandist 

pärit  „kiirguslevijatele“  ka  H.C.  van  de Hulst  Hollandist.  Tõsi,  ta  tegi  enne 
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Peterburisse  jõudmist  Tartu  Observatooriumi kutsel  peatuse  Tõraveres,  kus 

esines seminaril ettekandega, ja tutvus ka Tallinnaga.

Hvolsoni võrrandi 100-ndale aastapäevale pühendatud konverentsist osavõtjad  

Peterhofis 1990 (Straume foto).

Sobolev  ei  käinud  kordagi  välismaal,  sest  kord,  kui  ta  oli  saanud  USA 

astronoomide käest kutse, siis ta isegi alustas asjaajamist, aga kui ta kuulis, et 

ta peab kaheteistkümnele enda foto tagaküljele ilusa käekirjaga kirjutama oma 

täieliku nime, siis viskas ta kogu selle paberimajanduse prügikasti ja teatas, et 

ta ei sõida kuhugi. Ja pidas oma sõna.

Ta olevat sageli rääkinud, et tsaariajal piisas sellest, kui sa andsid vanemale 

kojamehele  (just  nimelt  vanemale!) oma sooviavalduse välismaale sõiduks, 

kes viis selle politseijaoskonda, siis järgmisel päeval tõi vanem kojamees sulle 

välispassi.  Ja  kõik.  Mitte  mingisugust  alandamist  rajoonikomiteedes,  kus  ta 

oleks  pidanud valvel  seisma puitunud kommunistide  ees  ja  vastama nende 
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küsimustele NLKP ajaloost. 

Ka ei astunud ta kunagi parteisse, ja ka marksisimi-leninismi õhtuülikooli ta ei 

läinud, kuigi seda talle mitmel korral tungivalt soovitati. Nendelt soovitajatelt 

küsis ta:“ Aga milleks? Mida nad mulle oskavad õpetada?“  Ja tsiteeris peast 

terveid lõike Marxi „Kapitalist“. 

Sobolev ei võtnud osa  aatompommi  kokkupanijate töörühma tööst. Kui talle 

vastava koosoleku kutse saadeti,  siis  taipas Sobolev koosolekust  osavõtjate 

nimekirja järgi, mis probleemiga tegemist tuleb ega läinud sinna koosolekule. 

Tänapäeval  teavad  kõik,  kui  tähtis  selle  pommi  valmistamisel  on  osata 

lahendada  mitmeid  kiirguslevi  ülesandeid,  kasvõi  uraani  või  plutooniumi 

kriitilise massi arvutamiseks...

Niivõrd tark ja ettenägelik teadlane ei teadnud samas peaaegu mitte midagi 

igapäevaelust. Vitjazev mäletab, et kunagi Sotšis oli vaja osta toitu ja Sobolev 

andis talle selleks raha, mida oli ligi kakskümmend korda rohkem, kui oleks 

olnud tarvis! Aga ega tal igapäeva muresid ka polnud, sest alguses hoolitses ta 

eest ema ja hiljem õde, sest ta ei abiellunud kunagi. 

Minu kohtumised Soboleviga

Nüüd on vist õige aeg meenutada mu enda kohtumisi Soboleviga.

Esimene kord oli kas 1966. või 1967.aastal, kui Leningradi astronoomid olid 

meil  Tõraveres  külas.  Mäletan,  et  tema  õpilane  Ivanov  kirjutas  oma 

ettekandes  tahvlile  määratud  integraali,  milles  ülemine  piir  oli  „x“  ja 

integreerimise muutuja oli ka „x“. Sobolev tegi Sevale märkuse, et see pole 

korrektne ja kui Seva vastu vaidles, et see on vaid iluviga, siis tõusis Sobolev 

oma kohalt ja asendas muutuja „y“-ga!

Teine  kord  oli  Valgevenes,  Svitjazi  järve  ääres  1969.aastal,  kus  korraldati 

üleliiduline  seminar  kiirguslevi  alal.   Tõravere  mehi  oli  seal  mitu,  mäletan 

Saparit,  Mullamaad,  Avastet  ja  Kärnerit.  Selleks  ajaks  oli  Sobolev  hakanud 

tegelema kiirguslevi probleemidega, mis käsitlesid anisotroopilist hajumist ja 

millest Sobolev seal ka oma ettekande tegi.

Kui  1970.aastaks  oli  mu  kandidaadiväitekiri  valminud,  siis  otsustas minu 
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juhendaja Arved Sapar, et see tuleb tingimata ette kanda Leningradis, Sobolevi 

seminaris. Et kui seal probleeme ei teki, siis on töö sisuliselt kaitstud. Nii me 

siis sinna sõitsime. Siis asusid astronoomid veel Vassili saare  10. liini majas 

number  33,  mille  ees seminari  algust oodates  istusime  päikesest 

kuumaksköetud  pargipingil  ja  jälgisime  tolmuses  liivas suplevaid  varblasi. 

Ettekanne läks hästi, kuigi Sobolev tegi märkuse, et numbrilised rehkendused 

on lõpuni viimata. Nii see oli, ja ma lubasin sellega hiljem tegelda. Tõsi, see 

lubadus on siiani täitmata, kuid kiirguslevile olen ma kogu eluks truuks jäänud.

Lisaks  tegi  ta  märkuse  oma  õpilastele,  et  näe  Tartu  mees  on  juba  seda 

meetodit kasutanud, millest nemad siiani ainult rääkinud olid.

Sellest  esinemisest  sai  alguse  omaette  traditsioon,  sest  juba  kandidaadina 

käisin ma igal kevadel Sobolevi seminaridel oma töid ette kandmas. Hilisõhtuse 

bussiga Tartust Leningradi, öö läbi sõitu, nii et kael kangeks jäi, varahommikul 

kohal, siis aja parajaks tegemine mööda Nevskit kõndides (jumal ise teab, mitu 

korda ma selle tänava otsast otsani läbi olen käinud) ja siis esinemine, alguses 

Vassili saarel, aga hiljem, kui täppisteadlased Peterhofi kolisid, siis seal. Lõpuks 

jõudsime Leningradi astronoomidega kokkuleppele, et selliseid kohtumisi tuleb 

laiendada  ja  me  alustasime  iga-aastaseid  ühiseid  seminare,  üks  aasta 

Leningradis, teine aasta Tõraveres. Päris enne NL lagunemist jõudsime selliseid 

seminare laiendada veelgi – hõlmasime ka Läti ja Leedu astronoomid. Kahjuks 

on need seminarid nüüdseks juba ammu ajalugu, millest on tuline kahju.

Üks  meeldejäävamaid  kohtumisi  Soboleviga  oli  mul  Telavi  linnas  Gruusias, 

kuhu kogunes noorte astronoomiakaadrite ettevalmistamise nõukogu. Meilt oli 

selle nõukogu liige Arved Sapar, kes aga ei tahtnud nii kaugele sõita ja ma 

pakkusin asendajaks ennast – Sapar ja Sobolev jäid selle vahetusega nõusse. 

See  vahetus  oli  sobiv  tõepoolest,  sest  ma  olin  siis  meie  kandidaadikraadi 

kaitsmise nõukogu sekretär. Koosolekul tuligi ettekandmisele kraadikaitsmise 

seis NLs. Mäletan, et ettekandja oli Leningradi astronoom V.  Gagen-Torn, kes 

teatas,  et  Eestis  kaitsti  eelmisel  aastal  8  kandidaaditööd,  samal  ajal  kui 

Leningradis vaid üks. Selle peale Sobolev vihastas tõsiselt ja ta küsis minult 

üsna kõrgendatud häälega: „Kas te seal Tartus arvate, et olete kõige targemad 

või?“ Ma olin targu vait ja õhtul banketil, kui imehea gruusia vein lauale toodi, 
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siis Sobolev tuli minu juurde ja poolestsaadik nagu vabandas, et oli nii karmiks 

läinud.

Palju  aastaid  hiljem,  kui  Jaan  Einasto  oli  alustanud  lõunaobservatooriumi 

rajamist  Usbekistani  ja  tellinud  Leningradi  ülikooli  juures  olevast 

konstrueerimisbüroost  1.6  meetrise  teleskoobi,  mis  kunagi  reaalsuseks  ei 

saanud,  kuid  raha  nõudis  küll.  Kui  me  siis  jälle  Jaaniga  Leningradis  olime 

asjade  seisu  kontrollimas,  siis  nurus  teleskoobi  valmimise  eest  vastutav 

Babadžanjants meie instituudi käest 100000 rubla. Meil see raha siis oli ja ma 

selle talle ka lubasin. Pärast küsis Sobolev minu käest, et miks ma seda tegin. 

Vastasin, et tahan  nende telekoobiehitust siiski  aidata  elus hoida. Tundub, et 

kuigi Sobolev selle peale pead vangutas, jäi ta vastusega ometi rahule.

Üks hästi meeldejäänud kohtumisi Soboleviga – võib-olla et viimane - toimus 

Pulkovo  observatooriumi  150.  aastapäevale  pühendatud  pidulikul  üritusel 

1989.aastal  Pulkovo  aktusesaalis. Kui  ma  olin  oma  lühikese  tervituse,  mis 

vihjas  Pulkovo  observatooriumi  raskele  majanduslikule  olukorrale  ja  oli 

tegelikult Koz'ma Prutkovi mõttetera,  „Огорошенный судьбою,  ты всё ж не 

отчаивайся!“  ette  kandnud (tervitajaid  oli  terve  armee  ja  pikki  tervitusi  ei 

lubatud), siis kutsus Sobolev mind enda kõrvale, aga endast vasakule poole 

istuma,  sest  ta  parema  kõrvaga  enam ei  kuulnud  ja  me  vestlesime  meie 

observatooriumide olukorrast, mis juba siis ei olnud enam sugugi kiita.

Lõppsõna

Selline siis oli ühe enesele kindlaks jäänud mehe elu, kes saavutas peaaegu 

kõik,  mida  normaalne inimene teaduses  ihaldada saaks  –  kõrge  teadusliku 

positsiooni  ja  rajas  eluvõimelise  koolkonna,  keda  terve  maailm,  sealhulgas 

kindlasti ka eesti astronoomid, tunnustab. 

Tema elu motoks oli ta enda ütlus:“ Teadlane pole mitte see, kes teadusega 

tegeleb, vaid see, kes ei saa teadusega tegelemata jätta.“ 
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