
Aprillis 1940 võis H. Keres aruandesse kirjutada: „Olen 
läbi töötanud enam-vähem kõik Tartus leiduva kirjan-
duse, et spetsialiseeruda relatiivsuse teoorias. „Lisaks 
Weyli raamatule on loetelus A.S. Eddingtoni monograa-
fiad  „Space, Time and Gravitation“ ja „The Mathematical 
Theory of Relativity“ ning M. Borni ja M. Laue õpikulaad-
sed käsitlused, aga ka F. Kleini, L.P. Eisenharti ja 
E.H. Rothe raamatud mitteeukleidilisest geomeetriast ja 
tensorarvutusest.
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Tähetorni raamatukogus sorides olin sattunud 
relatiivsus teooriat käsitlevatele raamatutele ja nende 
sisuga pisut lähemalt tutvunud. Teooria oli mulle uudne 
ja põnev ning, nagu mulle tundus, veidi müstilinegi. 
Ülikoolis polnud ma temast sõnakestki kuulnud. Nüüd 
arvasin, et otsin dissertatsiooni teema siit.

(Harald Keres, “Sajandi seiklused”, 2009)

Juba Tähetorni päevil oli H. Keres sattunud relatiiv-
susteooriat käsitlevatele raamatutele, muu hulgas ka 
Hermann Weyli raamatule „Raum, Zeit, Materie“. Ta ise 
meenutab: „See oli väga hästi kirjutatud raamat, lugesin 
seda kui ilukirjanduslikku teost. Nii ma sellesse teoo-
riasse süvenesin ja mida rohkem uurisin, seda enam 
hakkas meeldima, see provotseeris edasi uurima…“.
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Mul on olnud neli aspiranti: Väino Unt, Ruth Lias, Ivar Piir ja 
Aare Koppel. Nad kõik kaitsesid oma väitekirja edukalt, vii-
mased kolm on olnud Tartu Ülikooli õppejõud.

(Harald Keres, Sajandi seiklused, 2009)
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