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Tänavu läks teadusilma auväärseimaks tunnustuseks peetav Nobeli preemia Eestist mööda lähemalt kui eales varem. Pean silmas just füüsikaauhinda, millest
pool läks James Peeblesile ning teine osa Michel Mayorile ja Didier Quelozile.
Peeblesile tõid tunnustuse maailmapilti muutvad avastused füüsikalises kosmoloogias, Mayorile ja Quelozile päikesesarnase tähe ümber tiirleva eksoplaneedi
avastamine. Samas oleks võinud Peeblesi asemel või koos temaga poolele Nobelile pretendeerida meie astronoomia vanameister Jaan Einasto. Mitte selle pärast, et ta on Peeblesi hea kolleeg ja sõber, vaid kuna mõlemat on teadustöös
paelunud sama asi – meie hoomamatult suure maailmaruumi olemust dikteeriv
salapärane tumeenergia ja -aine. Üks tegutses ühel, teine teisel pool raudset
eesriiet.
Intrigeeriv on seejuures fakt, et tegelikult jõudis Einasto koos õpilaste Ants
Kaasiku ja Enn Saarega oma uurimistöö tulemused napilt enne Peeblesit avalikkuse ette tuua. Nimelt ilmus meie meestelt 1974. aasta juulis mainekas teadusajakirjas Nature tollaseid astronoomilisi arusaamu raputanud artikkel, milles nad
näitasid, et galaktikatel on peale tavalise aine – tähtede, gaasi ja tolmu – ulatuslikud massiivsed tumedast ainest kroonid. Peebles ja tema kolleegid Jeremiah
Ostriker ja Amos Yahil käsitlesid sama teemat sama aasta oktoobris ehk eestlastest vaid kolm kuud hiljem väljaandes The Astrophysical Journal.
Kahjuks (ütlen kahjuks, kuna uut Nobeli teadusauhinda Eestile vähemalt niipea ei paista) ei mõjutanud see ajalooline tõde tänavuse Nobeli füüsikaauhindade saajate üle otsustamist. Aga mis seal ikka – elu lihtsalt võibki kulgeda selliste
keerdkäikudega. Üks on aga selge: tumeaine, millest rääkides ei saa kuidagi
Einastost mööda vaadata, on täna kosmoloogia lahutamatu osa.
Märkimist väärib, et Peebles on Eestiski käinud. 1977. aastal osales ta Tallinnas toimunud rahvusvahelisel astronoomiasümpoosionil, kus jälle meie astronoomid laineid lõid. Einasto käis siis koos kolleegi Mihkel Jõeveeruga esimest
korda välja seisukoha, et universumil on kärjeline ehitus ning galaktikad paiknevad maailmaruumis korrapäraste ahelatena superparvedes. Suursündmusel kõlanud uusi ideid tutvustas lähemalt sama aasta viimane Horisontki. Einasto tõdes
artiklis „Universum – milline sa oled?“, et eks aeg näitab, kas tema sümpoosionil
esitletud uudset nägemust maailmaruumi ehitusest ka laiemalt arvesse võetakse. Seejuures kirjeldas ta oma idee olemust tabava näitega: „Me uurisime
superparvede omavahelist paigutust. Nagu selgus, jäävad nende vahele ulatuslikud tühikud läbimõõtudega kuni mitusada miljonit valgusaastat. Sellise ruumi
minimudeli saaksime, kui asetaksime kasti lauatennisepallid ja täidaksime vahed
liivaga. Tegelikkuses ei pruugi need tühikud olla ühesugused ja korrapärased
nagu pallide puhul. Ka galaktikate parved ei asetse juhuslikult, vaid moodustavad ümber tühikute kaarduvaid pikki kette ja ahelikke.“ Hea meel on tõdeda,
et täna me ei oskagi teisiti oma maailmaruumi ette kujutada. Tõsi, tumeenergia
ja -aine olemus on siiani mõistatus.
Horisont on läbi aegade hoidnud kätt sündmuste pulsil ja tutvustanud lugejatele teaduse eesliinil toimuvat. Vanameister Einastogi on tunnustavalt märkinud,
et Horisont on esimene ajakiri maailmas, milles tumeaine temaatika leidis ulatuslikku käsitlemist juba selle uurimise algaegadest saadik. Luban, et püüame taset
hoida ja jätkuvalt teadmiste horisonti avardavaid sündmusi kajastada.
Kohtumiseni uuel aastal! •
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