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l. Elulugu

Tdnu Viik stindis 12. detsembril 1939.a. Harjumaal Rohuneeme kiilas kaluri perekonnas.
Alghariduse sai ta Viimsi 7-kl. Koolis, mille l6petas 1954.a. Haridustee jiitkus Tallinna II
Keskkoolis aastatel 1954 - 1958. Piirast keskkooli h6bemedaliga l6petamist astus ta Tartu
Ulikooli Matemaatika-Loodusteaduskonna ftiiisika osakonda. Ta l6petas iilikooli 1963.a, saades
astronoomi kutse. Samal aastal asus ta tddle tolleaegsesse Eesti NSV Teaduste Akadeemra
Fiiiisika ja Astronoomia Instituuti ja sooritas kohe aspirantuuri sisseastumiseksamid. Opingus
jiiid aga pooleli N6ukogude Armeesse kutsumise t6ttu j a j?itkusid alles 1965.a. Sellest ajast alates
on ta td'dtanud nooremteadurina, vanemteadurina, instituudi teadusseketiirina ja alates 1985.a.
direktorina (selle aja kestel on instituudi nimi kaks korda muutunud - 1973.a. Astroffiiisika ja
Atmosftiiiriftiiisika Instituudiks ja 1 995.a. Tartu Observatooriumiks.
Nii fiiiisika-matemaatikakandidaadi viiitekirja (1970) kui ka astronoomiadoktori vaitekirja
(1991) kaitses ta Tartu Ulikoolis. T. Viik on avaldanud ligi 80 teadusartiklit erialastes ajakirjades
kiirguse hajumise kohta planeetide ja t,ihtede atmosftiiirides. Viimase aja t66d on kiisitlevad
polarisatsiooni m6ju kiirgusvAlja iseloomustavatele suurustele.
T. Viik on Rahvusvahelise Astronoomialiidu ja Euroopa Astronoomiaiihingu liige.

Kiisimused ja vastused

1. Kuidas olete suutnud iihitada T6raveres administraatori ameti ia teadlase elukutse?

Peaaegu ainuke v6imalus selleks on teha administraatori t<i6d tavalisel t66ajal ja teadlase td6d
iilej iiiinud ajal.

2. Teil on veel kolmaski amet - 6ppej6u oma. Hiljutine Inglismaa s6it oli seotud sellega. Mida
tegite Cambridge'is?

Inglismaal kiiisin ma Cambridge'i Ulikooli ja Avatud Eesti Fondi toetusel, et kasutades iilikooli
Astronoomia lnstituudi suurepiirast raamatukogu, ajakohastada oma loengukursust "Teoreetilise
astrofiiiisika alused".

3. Vahel on teadusasutuste juhte, kes iisna sageli ajakirjanduses s6na v6tavad. Teie poole aga
pcicirdutakse sageli teadusuudiste kommenteerimiseks, sest olete aldis sdna v6tma. On's see neljas
amet?

Ei, seda ma ei arva. Asi on vist selles, et omal ajal sain ma v2iga hea kooli, olles lektoriks iihingus
"Teadus" just sellel ajal, kui kosmos populaarseks muutus. Olen s6itnud liibi terve Eesti ja
selgitanud kosmoselendude p6him6tteid viiga erinevatele inimestele. Kiillap see on aidanud mul
6ppida oma m6tteid arusaadavalt viiljendama.

4. Milliste tdddega olete elus veel kokku puutunud? Ja kas on veel varuks mingi v6imalik amet,
millega v6iksite leiba teenida?

Olen kiiinud karjas, teinud heina (teen veelgi igal suvel 6ejuures), l66nud katust, kiiinud merel,
peksnud rehte, olnud s6dur, ennustanud ilma, v6tnud naiseja kasvatanud koos temaga iiles kolm
last.
Arvan, et piirast tiiiendus6pet oleksin v6imeline praegugi ilma ennustama, sest vene kroonu pani



selleks tugeva aluse. Ja arvatavasti sobiks igasugune kontoritdd leivateenimiseks.

5. Kuidas tegelikult toimus tiihtede juurde minek?

Reaalainete vastu olen ma alati suurt huvi tundnud ja Reaalkoolis olid mul viiga head 6petajad.
Mind t6mbas viiga teoreetilise ff.iiisika poole ja iilikooli tulin ma m6ttega seda 6ppida. Kuid siis
oli ju esimeste tehiskaaslaste aeg ja ma sattusin lunoidivaatlejate r66msasse seltskonda. Ning
Jaan Einasto oli see, kes mind astronoomiks viirbas.

6. Mis on selles osas olnud lemmikteemad ja millele olete eriti keskendunud?
n;fuLt)

Footonid on ainsad, mis meile taevakehadelt informatsiooni toovad (viimasel ilf 
tl-u *ut ii.rX(

kuid infomahud pole veel mitte vOneldavadki). Kuidas need footonid taevakehades levivad -
hajuvad, neelduvad, polariseeruvad, mis iganes - see on olnud minu huviobjektiks juba pikka
aega. Nii et vaatlev astronoom ma pole, aga piiris v66raks teleskoopi ka ei pea.

7. Kuuldavasti olete suur looduse- (a linnu) huviline. Kui Te poleks astronoom, kes oleksite
v6inud olla teadlasena siis?

T6epoolest meeldivad mulle linnud vaga, sest see, kuidas nad raskusj6udu trotsivad, iiratab
vaimustust, aga bioloogiks saada ma pole tahtnud. Kas ma iildse teadustddga oleksin tegelnud,
v6ib-olla oleksin olnud niiiteks elektriinsener.

8. Mida teete laupieval-piihapiieval?

Kui lapsed olid viiikesed, siis kiiisime nendega niidalavahetustel palju timbruskonnas matkamas
jalgsi, rattaga, suuskadel ja paadiga. Ntiiid on matkamine tagaplaanil ja niidalavahetustel teen
tddd ja loen hea meelega raamatuid, mida mujal nimetatakse phantasy'ks.

9. Fantaseerime pisut. Kui Teil oleks v6imalik vestelda iiksk6ik kellega iiksk6ik millisest ajast,
kelle valiksite vestluskaaslaseks?

Minu vanavanemad surid enne minu siindimist. SellepZirast tahaksin ma hirmsasti niiha oma
esivanemaid ja tii?ikida nendega.

10. Millist teadusavastust liibi aegade peate k6ige tiihtsamaks, k6ige ohtlikumaks?

Kunagi ammu riiiikis Madis K6iv T6ravere filosoofiaseminaris Vana-Kreeka filosoofidest. Mind
rabas Madise ettekandes see, kuidas keeklased taipasid, et anud iiks, kaks, kolm, jne v6ivad olla
objektid omaette ja mitte olla seotud teiste objektidega, nagu iiks kivi, kaks templit, kolm hiirga
jne. See oli t6eline revolutsioon m6tlemises ja sellest algas tiinapeevane teadus - mis on alati
tiihtis ja alati ka ohtlik.

I l. Milline oleks Teie vapideviis?

ABSIT INVIDIA (iira kadesta ega soovi halba).


