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Merike Pitk

  

Maalehe ajakirjaniku Argo Ideoni sulest ilmub seni kõige põhjalikum käsitlus president Toomas
Hendrik Ilvesest.

      

Raamat pealkirjaga "THI" ilmub kavakohaselt oktoobri lõpus – novembri alguses, juba pärast
seda, kui Ilves on andnud oma ameti üle järgmisele presidendile. Välja annab selle Ekspress
Grupi kirjastus Hea Lugu.

  

"Tegemist ei ole presidendi elulooraamatuga. Pigem on see lähiajalooraamat, mis kõneleb
Toomas Hendrik Ilvese kümnest presidendiaastast," selgitas Ideon. Raamat keskendub Ilvese
kahe presidendiaja olulistele sündmustele, sealhulgas tema rahvusvahelisele tegevusele, ka
suhetele erinevate maailma liidritega.

  

Raamatu kirjutamise mõte sai Argo Ideoni sõnul lõplikult paika 2015. aasta oktoobris ühel
kohtumisel kirjastuse Hea Lugu juhi Tiina Kaalepi ja Toomas Hendrik Ilvesega. "Olin valmis
võtma töö enda peale tingimusel, et Ilves on nõus tegema koostööd ja et minu raamatu näol on
tegu ajakirjanduse, mitte suhtekorraldusliku maineprojektiga," ütles Ideon. Töö käigus salvestas
ta president Ilvesega umbes 15 tundi usutlusi, samuti tegi kümneid muid intervjuusid erinevate
inimestega Eestist ja väljaspool Eestit.

  

"Kasutasin ära ka suure hulga materjali oma isiklikust arhiivist, mida oli Ilvese kohta kogunenud
viimase viieteistkümne aasta jooksul terve kuhi – mõndagi sellest ei ole varem kusagil
ilmavalgust näinud," rääkis raamatu autor. Ta lisas, et on aasta otsa väga kõvasti vaeva näinud
ja usub, et tegu on seni kõige põhjalikuma käsitlusega president Ilvese kohta, mis on kirja
pandud loetavalt ning sisaldab hulganisti põnevaid seiku ning ka seniavaldamata teavet.

  

Küsimusele, kas raamatus on juttu ka presidendi isiklikust elust, vastas Ideon, et ta ei ole
kunagi olnud seltskonnaajakirjanik ega kavatse selleks hakata ka nüüd. "Aga Ilvese erinevad
tahud presidendi ja inimesena ilmnevad raamatus läbivalt," lubas Ideon, öeldes samas, et
raamatu sisust on mõtet pikemalt rääkida siis, kui see on juba lugejale kättesaadav.
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Raamatu toimetaja on Toomas Mattson, kunagine Argo Ideoni kolleeg Postimehe päevilt.

  

Artikkel Maalehe veebilehel .
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