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Konstantin Pät-
si mälestusmär-
gi ideekonkur-
si võitis Toivo 
Tammiku ja 
Vergo Verniku 

kavand «Riigipea». Monument 
rajatakse rahvusooper Estonia 
taha Uuele Turule. Tallinna 
üldplaneeringute sektori arhi-
tekti Kaidi Põld oja sõnul võiks 
mälestusmärgi valmimist oo-
data 2021. aasta sügiseks.

Žürii esimees Rein Veide-
mann sõnas kavandi kunsti-
list väärtust kommenteerides, 
et tegu on monumentaalsuse-
ga selle sõna tegelikus tähen-
duses. «Ta on selline suur, aga 
igasuguses monumentaalsuses 
on ka oma osa rõhuvust. See 
oli seal olemas. Selle kaudu, et 
ta on seotud tasapinnaga, mil-
le all on maa, leiab rõhutamist 
Konstantin Pätsi seotus maa-
ga – ehk kogu riik ja rahvas on 
võrsunud maast.»

«Muidugi võib küsida, mil-
leks see tasapind seal on,» jät-
kas Veidemann. «Sellel on ole-
mas mitte nii väga õigustus, 
aga tähenduslik seletus, kui 
me mõtleme eesti rahva ja rii-
gi saatusele 1940ndatel, mil lõi-
gati ära meie rahva parim osa 
kas läände põgenemise või lau-
sa küüditamiste, vangistamis-
te või tapmistega. Teisalt viitab 
see, et kui pead lendavad, siis 
vähemasti eesti rahva puhul 
on kehad püsinud kogu oma 
olekuga maas.»

Puine ja püsiv
Ka kunstiajaloolane Jüri Kuus-
kemaa oli tulemusega pigem 
rahul, kuigi oma võimsuse juu-
res on selles tema sõnul mõ-
ningane annus puisust. «Kuns-
tiliselt ma hinnet viis talle ei 
paneks, aga neli küll.»

Kuidas Kuuskemaa tööd 
tõlgendab? «See on nagu üks 
rändrahn, mis on väga toetav 

UUS MONUMENT. Ajaloolane David Vseviov leiab, et kõik monumendid 
ei peagi hurraa-tundeid tekitama – mõni võiks mõjuda hoiatusena.

Päts tuleb ränd rahnuline 
ja ehk isegi brutaalne
 
reporter

ja püsiv. See rändrahnulisus 
võiks mõnele tunduda brutaal-
ne ja kohmakas, aga samas on 
selles ikkagi eestluse püsivust, 
mis Pätsi märterlusega on jäl-
legi paremale järjele saanud.»

Eesti Kunstiakadeemia lek-
tor Mart Kalm väljendas ka-
vandit kommenteerides, et 
see ajab asja ära.  Küll aga on 
Kalm väga rahul mälestusmär-
gi asukohaga. «On hea, et Päts 
on niisugusel kohal, sest Es-
tonia on Eesti poliitilise aja-
loo poolest niivõrd tähtis ma-
ja. Estonia ümbrust ei pea täis 
tikkima ainult lauljate ja tant-
sijatega, nagu Estonia võib-ol-
la loodaks.»

Ei peagi meeldima
Ajaloolane David Vseviov jät-
tis arvustamata nii kavan-
di kunstilise väärtuse kui ka 
üleüldise rajamise sobivuse. 
«Ma ei kaldu kummagi poo-
le,» tunnistas ta. «See ei ole 
mustvalge. Ja kust me leiame 
ajaloost inimesi, kelle puhul 
saaksime seda öelda?» Vse-
viovi sõnul võiks selliste mo-
numentide vaatamine panna 
meid mõtlema, kuidas ajaloo-
listes situatsioonides teisiti 
käituda. 

Kui vaadata tagasi pronks-
sõdurile ja ka sellele, et viimas-
tel nädalatel on üle maailma 
mälestusmärke maha kistud, 
tekib küsimus, millise poliiti-
lise laengu võiks saada Pätsi 
monument. 

Vahetatav pea
«Pätsiga on see eelis, et ma 
olen ammu soovitanud polii-
tiliste tegelaste ausambaid te-
ha vahetatavate peadega. Pätsi 
puhul tekib muidugi probleem, 
et kui sa pea ära vahetad, siis 
ei jää alla midagi,» naljatles 
Vseviov ja lisas, et kui täna 
laetust ei ole, siis võib see tek-
kida homme. Ajaloolane pak-
kus välja, et selliseid ausam-
baid võiks võtta ka hoiatuse-
na. «Miks ei võiks Kolumbu-
se ausammas olla meile hoia-
tuseks tänapäeva vaatevink-
list, et kui toimime Amazona-
se metsades nii, nagu Hispaa-
nia-Portugali vallutajad toimi-
sid kohalike inimeste ja olude-
ga, siis meid ähvardavad sa-
mad tulemused.» Vseviov tõ-
des siiski, et inimesed ei suu-
da ausammastesse üldiselt nii 
konstruktiivselt suhtuda. 

Teise koha ning 8000-eu-
rose preemia said «Pätsi Plat-
si» eest Villem Tomiste ja An-
na Mari Liivrand, 6000-euro-
se preemia teenisid «Puhkava 
presidendi» autorid. Samuti said 
preemia «Nurgakivi», «Piir», 
«Esimese Wabariigi nägu».

«Mälestusmärgid ei pea 
meis tekitama ainult positiiv-
seid mõtteid ja soovi plaksu-
tada. Nad võivad panna meid 
mõtlema näiteks sellele, et äk-
ki oleksime võinud 1939. aastal 
toimida teisiti. Või mida peak-

sime tänapäeval tegema tei-
siti, et mitte korrata neid 
vigu,» sõnas ta.

«Miks peaks mäles-
tusmärk olema objekt, 

mille puhul kisame alati 
«hurraa» ja viskame müt-

se taevasse? Kui võtame vastu 
otsuse, et hakkame püstitama 
ausambaid ainult neile, kellest 
1,3 miljonit Eesti elanikku on 
vaimustuses, siis seda inimest 
me ei leia,»  lausus Vseviov.

Ma olen ammu 
soovitanud 
poliitiliste tegelaste 
ausambaid teha 
vahetatavate peadega.
Ajaloolane David Vseviov

«Puhkav president». Autorid 
Siim Tanel Tõnisson, Ra Martin 
Puhkan, Mari Poom, Kertu Jo-
hanna Jõeste, Mark Aleksander 
Fischer, Jaan Tiidemann. 

«Piir». Autorid Madis Eek, Juhan Teppart. 

«Esimese Wabariigi nägu». 
 Autorid Risto Tali, Martin Aus, 
Rait Siska ja Anna Roomet.
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