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Toimetuselt

Aastalõpu Tuna komistab kohe alguses oma alustaladele. Ava-
 essee pealkirjas sisalduv küsimus – kas Nõukogude aeg on
 uuritav? – on puhas provokatsioon, sest selle ajastu uurimine

oli üks kaalukaid põhjusi, miks Tuna viis aastat tagasi üldse käima pandi.
Järgmine provokatsioon on eos järgmises artiklis. Kes oskaks täpselt
vastata, kus pesitseks Tuna toimetus täna, kui Rootsi võimudel oleks
õnnestunud lõpuni viia 1680. aastatel välja töötatud plaan Tõnismäe
mahalihvimiseks, et vaenlane ei pääseks enam Toompea pihta põm-
mutama? Küsimustele ei näigi lõppu tulevat ja teiste hulgas on neid,
millele ammendava vastuse andmine alles ees. Skinheedluse vastu on
küll võideldud, kuid pole endale selgeks tehtud, mida see nähtus en-
dast õieti kujutab. Esimese katse seda etnoloogiliselt seisukohalt hin-
nata teeb Tuna sellessamas numbris Marika Mikkor. Asi on aga nii
uus, et eestikeelse terminoloogiagi väljatöötamises tuleb ajakirjal olla
pioneer.
On paljusid teisigi asju, mida me arvame, et teame, kuigi ikka õieti ei
tea küll… Teatakse, et Eestist lahkus ümberasumise ja järelümberasu-
mise tulemusena 23 000 baltisakslast, aga kuidas see õigupoolest toi-
mus, selle kohta on teadmised sageli pinnalised ja pahatihti pole ka
kellegi käest küsida. Õnneks on kultuurivarade väljaviimise ajal kuns-
tieksperdina töötanud Ella Vende pannud 1975. aastal kirja oma mä-
lestused. Tema loost tuleb välja see, mis peabki tulema – et baltisaksla-
sed polnud kaugeltki mingi homogeenne inimrühm ja et mingi jao eest-
laste vastu vaenulikult meelestatute kõrval oli ka neid, kes suhtusid
Eesti riiki kas mõistmisega või lugupidavalt, nagu mööblivabrikant Lu-
theri perekond, kelle suhtes paraku pole tänane Eesti riik samavõrd
heatahtlik olnud. Ei saa öelda, et ka 1930-ndate Eesti riik oleks kõigil
juhtudel, eriti perekonnareliikviate puhul, ülemäära arusaaja olnud.
Tunas paisatakse õhku veel üks küsimus: kuidas periodiseerida Eesti Va-
bariiki – millega alustada, millega lõpetada? Vastamine jääbki pooleli.
Ajaloofilosoofiliste küsimusteni viib Tuna lugeja Carlo Ginzburgi es-
see, mille järelsõnas Marek Tamm sedastab: “Rünnates teravalt
Nietzschet, ründab Ginzburg seeläbi tänapäeva “postmoderniste”, keda
on täpsem nimetada postnietzscheaanideks, nagu Richard Rorty on
tabavalt täheldanud.”
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