
Ott Raun TUNA � unustamisest ja vanade asjade meeldetuletamisest

Kuigi vanade asjade meeldetuletamine ongi Tuna pärisosa
ning mitte asjatult ei kandnud äsjasündinud ajakirja ava-
essee Ilmar Venelt paljutähenduslikku pealkirja Minevik

mälus, sobib unustamine märksõnana iseloomustama eriti hästi
just seda kahetuhandenda aasta esimest numbrit.

Unustatud katkendite nime all tutvustab Tiina Kala 1999. aas-
tal Tallinna Linnaarhiivist teiste arhivaalide hulgast leitud 15.
sajandi lõpu või 16. sajandi algusest pärit ainukest tolleaegset kesk-
alamsaksakeelset terviklikku vaimulikku teksti. Ilmar Vene juhib
essees Nobel eksis muuhulgas tähelepanu asjaolule, kuidas Nobeli
kirjanduspreemiate andmisel on �unustatud� Nobeli idee auhin-
nata silmapaistvamat idealistliku suunaga teost, Indrek Jürjo aga
oma Wermachti näituse käsitluses seda, kuidas natside kuritegude
hulka �unustati� NKVD kuriteod. Tõnu Tannberg oma Beria käsit-
luse viimases osas vihjab muu hulgas ka sellele, kuidas on �unus-
tatud� Malenkovi ja Beria poliitilised taotlused, sealhulgas ka Stalini
hukkamõistmise katsed ning kuidas samal ajal on �ära unustatud�
Stalini �hukkamõistja� Hru�t�ovi kuriteod. Kaupo Deemanti arhii-
vist pärineb Antsla rajooni kolhoosnikule 1951. aastal antud linna-
sõiduluba. See asi oli nii �unustatud�, et keegi ei osanud õieti vas-
tatagi, miks sellist luba üldse vaja oli, sest erinevalt Venemaa  kol-
hoosnikest olid eesti soost maameestel kasutada passid ja päris
sunnismaisust ka nagu ei olnud. Jevgeni Kaljundi tuletab vene val-
gete liikumise konverentsiloos meelde unustamakippuva asjaolu,
et  Judenit� oli vaid �Judenit�i armee� üks seitsmest väejuhist ning
selle eesotsas vaid poolteist kuud. Kultuurilooline arhiiv pakub
unustatud apteekri ja Päevalehe kaastöölise Aleksander Schnickeri
mälestuspildi veelgi enam unustatud Tartu agulielust 19. sajandi
lõpupoolel. Ja ega kodueestlased tea ilmselt suurt ka nendest
ponnistustest, mida tegid väliseestlased sõja lõppedes oma lastele
emakeelse hariduse andmise nimel. Ning eks kipuvad ununema
ka juba laulva revolutsiooni aegsed detailid.

Kui püüda pisut vaimutseda, siis selle numbri ajaloofilosoof
Karl Löwith kasutas unustamise vastu parimat võimalikku rohtu,
pannes kirja Curriculum vitae.

Lõpetada tahakski sellesama Curriculum Vitae lõpulausetega:
�Meie ei saa silmapilkugi eksisteerida ilma maailmata, aga tema
võib olla ka ilma meieta. Ei saa ka endale kujutada seisundit enne
maailma või pärast teda, vaid üksnes seisundimuutust ikka juba
olemasoleva maailma piires, või olgu siis, et postuleeritakse abso-
luutselt tühistav eimiski, millest ei saa tekkida mitte kui midagi ja
mis oleks ka veel maailma juures osalev eimiski.� Kes tahab, võiks
siit otsida tähendussõnu ka unustamise kohta.


