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estlastel on sammastega 
skisofreeniline suhe. Püsti
tada tahaks, aga naljalt ei 
leia sellist, millega rahul 
oleks. Enamasti läheb äge
daks materdamiseks, mis 

halvemal juhul lõpeb kasti panemi
sega. Ka Konstantin Pätsi mälestus
märk «Riigipea» on rahva  hambusse 
sattunud.

Sotsiaalmeedia läks kihama ala
tes hetkest, mil monument Estonia 
taha jõudis. Küll arvati vihmast lapi
liseks muutunud kujul olevat  mingi 
nahahaigus, küll monteeriti  juurde 
Sudafedi aerosool, millega nohune 
pea saaks oma ninaaluse kuivana 
hoida. Leiti ka, et Pätsust saab üsna 
tõhus sademete tüübi ja tiheduse 
määramise mõõteriist.

Heatahtlikumad fotošoppisid 
pea asemel alusele kultusmultikast 
«Vanameeš» tuntud nimitegelase 
kolu, mis üllataval kombel sobis sin
na väga hästi ja kandis isegi mõnes 
aspektis võrreldavat vaimsust. Kur
jemad võrdlesid pead kommunistli
ke puuslikega, eeskätt kuulsa Bur
jaatias asuva Lenini mälestusmärgi
ga, ja küsisid, milleks on meil vaja 
Estonia taha sellist «suurt juhti ja 
õpetajat».

Muidugi oli Konstantin Päts nii 
autoritaarne kui ka patriarhaalne, 
sümboliseerides kõike seda, mida 
meie Twitteriavangard peab  üdini 
tagurlikuks. Lisaks veel talle esita
tud süüdistus hääletus  alistumises 
ja kahtlustused venesõbralikkuses. 

Nende argumentidega on  tulnud 
kõige ägedamad vastuhääled nii 
 Pätsi mälestuse jäädvustamisele ül
diselt kui ka selle konkreetsele vor
mile. Eriti arvestades, et Päts juba 
eluajal endale ise monumentumi ek
seegis.

Teisest küljest on kogu see pila 
ja tigedad hinnangud ajanud kaitse
seisundisse need, kelle silmis on 
Konstantin Päts silmapaistev ühis
konnategelane ja üks Eesti riikluse 
rajajaid. Mõne tulihingelisema jaoks 
tähendab Pätsi narrimine ja määri
mine sõna otseses mõttes pühaduse 
teotamist. Nii on juba külvatud see
me, millest võib kasvada järjekordne 
monumentaalne vastasseis.

Kuid sambad 
võivad olla ka ar
mastatud ja ühen
davad. Võibolla üks 
selliseid on laulu
väljaku murul istu
va Gustav Ernesak
sa mälestusmärk. 
Elusuurusest suu
rem, rõhutab see 
Ernesaksa ajaloolist 
tähtsust, samas pole tal postamenti, 
mistõttu kuju on vahetult hooma
tav, ta on lähedane, temaga on või
malik inimlikult suhestuda.

Ka Pätsu peal on samasugust 
hingust. Kuju silmad on enamvä
hem vaataja silmade kõrgusel ja alus 
ei takista seismast talle lausa in
tiimselt lähedale. Pätsu ilme on küll 
karm ja vorm viitab aegadele, kui 

oli kombeks suuri riigijuhte ülista
da. Kuid oleks kitsarinnaline näha 
kuju esteetikas varjamatut natsiona
listlikku paatost. «Riigipea» eristub 
selle poolest selgelt Vabadussõja või
dusambast, mis taaskehtestab Vaba
dussõjast sündinud Eesti  Wabariigi 
esteetikat ja väärtusi ilma  kriitilise 
refleksioonita. Võidusammas on ole
vikku toodud minevik, üsna üks 
ühele. Pätsu pea seda ei ole, tege
mist on tänapäevase kommentaa
riga eelmise sajandi esimese poole 
vaimsusele ja riigijuhile, mis on too
nilt ühtaegu lugupidav, samas veidi 
irooniline.

See jätab lahtiseks, kuidas 
suhtu da niihästi Konstantin Pätsis

se kui ka temale 
püstitatud mäles
tusmärgisse. Eks 
igaüks leiab siin 
oma vaatenurga, 
kuid minu jaoks 
väljendab Päts Ka
levipoja  arhetüüpi: 
ta on rahvuslik 
suurkuju, riigi raja
ja, kuid  kaugeltki 

mitte üheplaaniliselt positiivne, vaid 
inimlike eksimuste tõttu vastuolu
line nagu Kalevipoegki. Ja lõpuks 
saab Päts hukka üsna samamoodi 
nagu Kalevipoeg. Karma.

Kui rahvuseepos lõppeb värssi
dega, et kangelane tuleb kord tagasi 
rahva põlve uueks looma, siis nõu
kogude ajal leidis sama unistus tee 
laulu sisse sõnadega «Ma tahaksin 

kodus olla / kui käibel on Eesti sent 
/ kui Laidoner juhatab väge / ja Päts 
on president». Nende ridade magus
valus igatsus on tuttav kõigile, kes 
seda oma EÕMi või EÜEkaaslaste
ga on suveööl tule ääres laulnud.

Kui paljude rahvaste puhul on 
eepose kangelane väärikalt tolmu
nud, siis Kalevipoeg on senini väga 
elav: teda on eesti kirjanduses, pop 
ja subkultuuris tõlgendatud rikkali
kult ja sugugi mitte alati respektiga. 
Ta elab edasi ka rahvasuus, kasvõi 
halvustavtunnustava nimena Eesti 
ehitajate kohta Soomes.

Konstantin Pätsis ja temale 
 pühendatud «Riigipeas» on sama
sugust potentsiaali. Me ei pääse te
mast kuidagi, samamoodi nagu kee
gi ei pääse oma vanaisast – sa oled 
lihtsalt tema sünnitis, ja kui teda ei 
oleks olnud, siis ei tea, mis oleks tul
nud. Ta võib tunduda aegunud ja ir
riteeriv oma mitmekihilisuses, aga 
me oleme sama lahutamatu osa te
mast, nagu tema on meist.

Kui Pätsule vaadata selle 
 pilguga, siis ei tundu tema mälestus
märk  sugugi vale või kohatu, vaid 
 midagi, mis kasvab välja Eesti ka
marast sama loomulikult nagu Lut
su kapsa pea. Miks mitte teha su
vel  temale veega põnevaid sõjamaa
linguid, tema asteeklik vorm pa
kuks selleks häid võimalusi. Või liht
salt istuda ta kõrvale korraks elu üle 
mõtisklema. See askeetlik kivi pa
kub selleks küllalt ainet.  

  MARTIN EHALA

Kalevipoja mõõtu tegelane

RIIGIPEA. Estonia teatri taga ajaloolisel Uuel turul on võtnud koha sisse poolmüütiline 
riigipea, Eesti Vabariigi väljakuulutaja ning esimene president Konstantin Päts.

Päts võib 
tunduda aegunud 

ja irriteeriv oma 
mitmekihilisuses, 
aga me oleme sama 
lahutamatu osa temast, 
nagu tema on meist.
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45 päeva peaminister

Mukunga – saata 
tuleriidale või mõista?

Karjääripoliitiku hüpe 
teadmatusse

Liz Trussil õnnestus kindlustada oma koht 
vähemalt mälumängude ajaloovoorudes kui 
Ühendkuningriigi kõige lühemalt ametis olnud 
peaminister. Tulevik näitab, kas tema 45päe
vane ametiaeg hakkab paistma ka omamoodi 
pöördepunktina.

Konservatiivse partei populaarsus on kõi
gi aegade väikseim – 14 protsenti leiboristide 
53 protsendi vastu. Juba aastakümneid sisemi
selt ussitanud partei, mille lõhed Brexitiga ai
nult laienesid, näib olevat võtnud pöörduma
tu suuna valimiskaotusele, mis tõenäoliselt äh
vardaks jätta nad võimult kõrvale vähemalt ka
heks valimistsükliks. Selle suuna vääramiseks 
läheb vaja nii erakordselt andekat järgmist juh
ti kui ka erakordset vedamist.

Ja eks me siis näe, mis saab Brexitist. On ju 
juba kolm Ühendkuningriigi peaministrit jär
jest näidanud, et nad ei oska sellega õieti mida
gi peale hakata. Erik Aru

Nädala alguses raputas Eesti (rahva)spordielu tea
de Keenia jooksja Ibrahim Mukunga Wachira po
sitiivsest dopinguproovist. Peaaegu aastakümne 
jagu mitmesugustel võistlustel auhinnaraha kor
janud välejalg tekitab kahesuguseid arvamusi.

Kohe kui Tiidrek Nurme aitas Mukunga siia 
võistlema, leidus oponente: «Mida ta trügib meie 
õuele?!» Keelatud ainete tarvitamine käivitas 
seda poolt veel: «Ilmselt on kogu aeg pannud!»

Absoluutset tõde on võimatu välja  selgitada. 
Must valgel seisab, et dopinguaine sattus Mu
kunuga organismi hooletusest – ta lasi  tänavu 
augustis arstil põlvevigastuse raviks süstida 
tundmatut lahust.

Kas nii ka oli? Või läks Mukunga ühel  hetkel 
ahneks? Igatahes on lähedased Keenia  sportlast 
kirjeldanud kui tagasihoidlikku inimest, kes 
nüüd valusalt libastus. Jarmo Jagomägi

 Keit PentusRosimannus on olnud Reformi
erakonna raudvara ajast, mil temast sai juba 
väga noorena üks erakonna noortekogu asuta
jaid.  Poliitikasse tuli Tallinna volikogu liikme ja 
linna osavanemana, seejärel oli ta riigikogu liige 
ja aseesimees, edasi tuli mitu ministrikohta ning 
peaministri büroo juhatamine. Karjääri hoogu 
võtsid maha tema eraelulise tegevusega seotud 
süüdistused, mis on aga raugenud, ning poole
teistaastase tütre ema alustab uut karjäärihüpet.

Euroopa Liidu Kontrollikoja liikme kandi
daadiks esitatuna taandas ta end rahandus
ministri kohalt ja poliitikast, mis oli esimene 
samm okkalisel teel. Kandidatuur peab saama 
heakskiidu europarlamendi eelarvekomisjonilt, 
seejärel täiskogult ning lõpuks Euroopa Liidu 
nõukogult. Miski pole kindel, õhus on võima
lus, et endisel tipppoliitikul tuleb karjääri jät
kata kusagilt alumiselt realt.  Aimar Altosaar


