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Sügis on käes ja Horisondi sügisnumber trükist väljas. Sügist on nüüd juba tõesti
igal pool tunda – valget aega jääb päev-päevalt vähemaks ning õhtud kisuvad
pikemaks, kargemaks ja vaiksemaks, kuni viimased ritsikadki sügisele alla vannu-
vad, et pillid lõplikult kotti panna. Kui osa inimesi ütleb, et pikad ja pimedad
sügisõhtud mõjuvad neile ängistavalt, siis peaksid astronoomiahuvilistel silmad
nüüd just eriliselt särama lööma – käes on suurepärane aeg tähevaatlusteks.
Selge ilmaga on juba päris varastel õhtutundidel võimalik jälgida, kuidas taeva-
laotuses süttivad lugematud tähed ning Linnutee, mida mööda meie esivanemad
arvasid rändlinde sügiseti lõunamaale ja kevadeti meie juurde tagasi lendavat,
ereda lindina üle taevavõlvi kummub.

Meie teadmised ümbritsevast universumist on viimasel aastasajal hüppeliselt
kasvanud, millesse on märkimisväärse panuse andnud arvukad Eesti päritolu
teadlased. Nimetagem kasvõi mitmekülgset teadusemeest Ernst Öpikut, kes 
jõudis teiste oluliste avastuste seas esimesena tõdemuseni, et Andromeeda udu-
kogu on iseseisev tähesüsteem ja universum seega meie kodugalaktikast märksa
suurem. Või siis selleski Horisondinumbris pildile püütud Jaan Einastot, kelle juhi-
tud uurimisrühm tuli esimesena välja avastusega, et lisaks nähtavale ainele leidub
universumis varjatud ehk tumedat ainet, ning kummutas senise ettekujutuse,
nagu oleksid galaktikad ja galaktikaparved jaotunud ilmaruumi juhuslikult – 
selgus, et universumil on korrapärane võrguline struktuur. Mõlema mehe nimed
on tihedalt seotud juba kaks aastasadat Tartus tegutsenud observatooriumiga.
Observatooriumist ja seal tehtavast teeb juttu ka seekordne Horisont, usutledes
asutuse uut juhti Antti Tamme, et teada saada, milliste põletavate küsimuste 
üle astronoomid praegusel ajal nii Eestis kui mujal maailmas pead murravad. 

Viimasel paaril-kolmel aastal on Eestis pidevalt tähistatud kõikvõimalikke 
riigile olulisi juubeleid, alustades saja aasta möödumisest autonoomse Eestimaa
kubermangu moodustamisest kuni sellekevadise Tartu rahu sajanda aastapäevani
välja. Tartu rahust on kuulnud ilmselt küll iga eestlane ja küllap seostubki see
enamikule meist just Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel 1920. aasta veebruaris
sõlmitud lepinguga. Märksa vähem teatakse ilmselt, et rahulepinguid sõlmiti 
Tartus 1920. aastal aga koguni kaks – Venemaaga sõlmis Tartus sada aastat tagasi
rahu ka meie põhjanaaber Soome, tehes seda küll mitu kuud hiljem, 14. oktoob-
ril. Värskes Horisondis võtab Soome rahuläbirääkimised, nende tulemused ning
Soome avalikkuse hinnangud idanaabriga kokkulepitu kohta lähema vaatluse
alla Oulu ülikooli ajalooprofessor Kari Alenius. Kui Eesti ajakirjanduses kiideti
rahulepingusse kirja saanud kokkulepped igati heaks (vt Ago Pajuri artiklit 2020.
aasta esimeses Horisondis), siis Soomes peeti läbirääkimiste tulemusi valdavalt
halvaks või koguni häbiväärseks. Miks see nii oli, saab artiklist lähemalt lugeda. 

Lugeda saab uuest Horisondist aga veel paljut muud põnevat nii meilt kui
mujalt, nii ilmaruumi kui maiste asjade kohta. Ilusat sügist Horisondi seltsis! •
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