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TOIMETUSE VEERG
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Selle numbri kaaneteema ajendas mind kodusest raamaturiiulist välja otsima
1997. aastal Horisondi egiidi ja ajakirja kauaaegse toimetaja Rein Veskimäe
käe all ilmunud kogumiku „Universum“. Nõukaaegse astronoomiaalase aimekirjanduse järel oli see üle tüki aja esimene mahukas üllitis, mis uute teadmiste
valguses pikalt ja põhjalikult universumi väiksemaid ja suuremaid mastaape
tutvustas. Minusugusele astronoomiahuvilisele põhikoolilõpetajale oli raamat
jalustrabav, kuna see sisaldas muuhulgas arvukalt värvifotosid nii planeetidest,
kosmilistest udukogudest kui galaktikatest. Mäletan, et pidin koduraamatukogus Sondas kuid laenutussabas ootama, kuni järg lõpuks minuni jõudis.
See oli tõeliselt vaimustav raamatuelamus!
Põhjus, miks ma seoses käesoleva Horisondi esilooga selle 20-aastase teose
jälle kätte võtsin, peitub raamatu artiklis, milles astrofüüsik Enn Kasak arutleb
kosmoloogiliste paradokside ja antroopsusprintsiibi üle. Kirjutises on juttu
läinud sajandi esimese kolmandikuni kehtinud arusaamast, et universum,
milles elame, on lõputu, igavene, homogeenne, igas suunas samade omadustega ja aineliselt ühtne. Seda kunagist koolitarkust murendama hakanud
ning omal moel maailmalõppu kuulutavate paradokside, nagu näiteks
universumi soojussurma kõrval viitab Kasak ka teooriatele, mille järgi on
olemas lõpmatult palju erinevaid universumeid. Nagu keeks hüperruumis
lõpmatu multidimensionaalne supipott, kus tekib vahetpidamata lõputult
mullikesi – omaette universumeid –, mis paisuvad, tõmbuvad kokku, lõhkevad
ja kaovad...
Just need mullid meenusidki kohe selle numbri avaloost, milles osakestefüüsikud Kristjan Kannike ja Andi Hektor kirjeldavad vee keemisel tekkivate
mullide näitel üht uut võimalikku maailmalõpustsenaariumi. Selle keskseks
tegelaseks on 2012. aastal avastatud Higgsi boson. Nimelt arvatakse, et
see kõikidele osakestele massi andev algosake võib esineda kahes erineva
energiaga olekus. Seetõttu elame justkui valevaakumis, kus võivad tekkida
madalama energiaga pärisvaakumi mullid. Sellised kosmilised mullid võivad
paisuda peaaegu valguse kiirusega, hävitades kõik oma teel. Sisuliselt võib
terve maailmaruum nõnda tormiliselt „keema“ minna!
Ent me ei pea nüüd murelikult viimset päeva ootama jääma. Kannike ja
Hektor on siiski optimistlikud ning osutavad, et tõenäoliselt eksisteerib universumis vastukaaluks meie koduvaakumit ähvardavale Higgsi bosonile veel
mõni seniteadmata tasakaalustav algosake.
Üks elu kuldreegel ütleb, et kõigel, millel on algus, on ka lõpp. Iga lõpp
loob jälle aluse millelegi uuele. See on osa looduse suurest tasakaalust. •
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