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R
iigipea Konstantin Pätsi eile 
avatud mälestusmärk  taheti 
algul rajada Toompea lossi 
kõrvale, kuid see realiseerus 
hoopis all-linnas Estonia teat-
ri kõrval.

Konstantin Pätsi Muuseumi juha-
tuse liige Trivimi Velliste kirjutas juba 
2007. aastal, kui lähenes Eesti Vabarii-
gi 90. sünnipäev, et on kummaline, et 
meie riigi pealinnas ei ole riigipea mä-
lestusmärki. «Nii et see mõte kääris juba 
üsna ammu. Aga tõsised arutelud alga-
sid 2016. aasta alguses. Alguses väikse-
mas ringis ning lõpuks aasta lõpus Õpe-
tajate Majas juba suuremalt,» meenu-
tas Velliste.

18. jaanuaril 2016 pöördusid Kons-
tantin Pätsi Muuseum, Eesti Muinsus-
kaitse Selts ja veel viis organisatsiooni 
riigikogu juhatuse poole ettepanekuga 
rajada Toompeale Kuberneri aeda Pätsi 
mälestusmärk. Juhatusel oli ettepane-
kuga tegelemiseks sobiv komisjon juba 
olemas – see oli Kuberneri aia korras-
tamise komisjon. Riigikogu kantseleil 
oli olemas ka raha aia korrastamiseks.

«See oli Pätsi 60. surma-aastapäev. 
Päts suri 18. jaanuaril 1956, see oli süm-
boolne kuupäev. Ja kuna Eesti riigi 
 sajanda sünnipäevani oli jäänud kaks 
aastat, tundus see piisav aeg, et selleks 
ajaks mälestusmärk valmis saada,» 
ütles Velliste.

28. novembril 2016, Vabadus-
sõja alguse aastapäeval, tehti mä-
lestusmärgi rajamise plaan avali-
kult teatavaks. «Mõte oli, et ena-
mikus riikides on par-
lamendi juures mäles-
tusmärgid riigi kõige 
tähtsamatele tegelaste-
le. Võtame või Riia või 
Helsingi või mõne  teise 
linna. Eestis äratas 
2016. aastal  tähelepanu, 
et riik hakkab saama 
saja-aastaseks, aga sa-
ja-aastase riigi pealin-
nas pole mälestusmärki 
riigi rajajale ja esimese-
le valitsusjuhile. Sellest 
mõttest hakkas asi are-
nema,» meenutas Velliste.

Ükskõik milline, peaasi 
et on olemas
Õpetajate Maja ei valitud plaani tutvus-
tamiseks juhuslikult. «Kui olukord oli 
väga raske ja lootusetu, kogunes just siin 
majas Eesti ajutine valitsus. Ja kui Nar-
vast tuli teade, et Punaarmee on liikunud 
Narva peale, põrutas Päts just siin majas 
rusikaga vastu lauda ja  ütles: «Hakkame 
vastu!»,» rääkis  Velliste tookord.

Ideed toetanud kunstnik Jüri  Arrak 
lisas: «Mis Pätsi puudutab, siis me kõik 
oleme viletsad ja eksinud. Ei ole ühtegi 
ideaalkuju ja sellepärast oleks kohatu nä-
rida Konstantin Pätsi mingite inimlike 
vigade juures, mis on  kahtlemata  olemas. 
Ma toetasin ka Vabadussõja võidu samba 
rajamist, sest tähtis pole  mitte see, mis-

sugune ta on, vaid see, et ta on olemas. 
Pätsi monumendiga on  samamoodi: aru-
tada võib nii ja naa, aga see peab olemas 
olema. Kui keegi protokollima peaks, 
siis  palun pange  kirja: mitte ainult Pätsi 

 monument, vaid kõikide presidentide 
monu mendid peavad  olemas ole-
ma. See on juba kunstnike, skulp-
torite asi, kuidas nad neid teevad. 
See olekski minu sõnum: vähem 

virisemist, roh kem tööd ja et me 
peaksime lugu oma 
juhtidest,» lausus Ar-
rak plaani tutvustusel.

Siis aga algas kaht-
lemine ja  kõhklemine. 
«Riigikogu juhatus 
nagu pooldas, aga riigi-
kogu liikmetel oli iga-
suguseid arvamusi ja 
siis tekkis äkki mõte, 
miks ainult Päts. Et oli 
ju terve päästekomi tee 
ja miks ei võiks teha 
mälestusmärki ees-
ti omariiklusele. Siis 

kuulutati välja võistlus Eesti omariik-
luse mälestusmärgile, mis pidi rajata-
ma Kuberneri aeda,» meenutas  Velliste.

Mälestusmärgi loomiseks korraldati 
konkurss, mis aga ebaõnnestus. «Kon-
kursile esitati rukkililli ja muid  Eestit 
sümboliseerivaid töid, aga ei olnud 
 ühtegi tööd, mis oleks kunstiliselt huvi 
pakkunud, ja žürii kuulutas võistluse 
 läbikukkunuks,» rääkis Velliste.

Pärast omariikluse ausamba võistlu-
se nurjumist hakati mõtlema, et äkki on 
linnas mõni teine koht, kuhu  Pätsi mä-
lestusmärk võiks sobida. Velliste  sõnul 
pakkus kunstiteadlane Harry Liivrand 
välja, et miks ei võiks mälestusmärk 
olla Estonia teatri taga ajaloolisel Uuel 
turul, kus varem oli 1905. aasta mäles-
tusmärk.

See koht sobis ka seetõttu, et Päts oli 

otseselt seotud nii Tallinna linnava litsuse 
kui ka 1905. aasta  sündmustega. Ajalehe 
Teataja toimetajana avaldas ta 1905. aas-
tal ühe tööliste üleskutse ning mõisteti 
selle eest tagaselja surma. Lisaks oli Päts 
Estonia Seltsi juhatuse liige.

«Ja meie leidsime, et Estonia teatri ta-
gune Uus turg on isegi parem koht, sest 
siin liiguvad ka Eesti inimesed, Toompeal 
käivad ainult turistid,» ütles Velliste.

2019. aasta sügisel kuulutati välja 
konkurss Pätsi mälestusmärgi rajami-
seks Uuele turule ning võitja selgus 2020. 
aasta juulis. Võidutöö «Riigipea» autorid 
on Vergo Vernik ja Toivo Tammik.

Paremini, 
kui plaanitud
«Minu arvates on see väga hästi õnnes-
tunud. Kavandi järgi võis jääda mulje, 
nagu oleks mingisugune kapsapea põ-
randale pandud, ja arvutiekraanilt ei 
saanud ka selle suurusest aimu. Aga kui 
see on kolme meetri kõrgune, siis mõ-
jub see tegelikkuses hoopis teistmoodi. 
Jaak Jõerüüt ütles väga hästi, et tähtis 
on tajuda mälestusmärki tegelikkuses, 
mitte joonisena,» rääkis Velliste.

Ta nentis, et tegelikult läksid asjad 
isegi paremini, kui alguses kavanda-
tud. Mälestusmärgi asukoht on parem 
ja skulptuur ise ka õnnestunud. Kuber-
neri aeda sobinuks paremini klassikali-
ne täispikkuses kuju.

Mälestusmärgi praeguse asukoha 
laitis tookord maha kunstnik Leonhard 
 Lapin, kelle sõnul ei saanud Anton Han-
sen Tammsaare ja Päts omavahel üldse 
läbi ning seetõttu olevat sobimatu pai-
gutada Päts Tammsaare kõrvale. Velliste 
lükkas selle väite ümber. «Mälestusmär-
gi žüriis oli ka Tammsaare-uurija Maarja 
Vaino, kes ütles, et see pole õige. Tamm-
saarel ja Pätsil võisid olla erimeelsused 
nagu vaimul ja võimul ikka, aga min-
git vihavaenu ei olnud,» lausus Velliste.

Kuigi ajakirjanduses ilmunu põhjal 
võis jääda mulje, et Pätsi  mälestusmärgi 
rajamine käis pidevate tülide ja vaidle-
mise saatel, tegelikult see nii ei  olnud. 
«Nimekate ja mõjukate inimeste seas 
aktiivseid vastaseid ei olnud. Aga on 
 sellised inimesed, keda mina nimetan 
külahulludeks. Mõni niisugune tuleb tä-
naval vastu, võtab mul rinnust kinni ja 
räuskab: «Sina, kuradi Velliste! Kas sa 
pole ikka aru saanud, et Päts oli arg-
püks?» Või oli ta reetur, või mõlemat 
korraga. Aga neid ei maksa tähele pan-
na.»

● Eesti pealinn sai lõpuks 
esimese riigijuhi monumendi.

● Päts sobib all-linna 
paremini kui Toompeale.

● Riigipea oli seotud nii 
Estonia teatri kui ka 1905. 
aasta sündmustega.

Konstantin Pätsi mälestusmärgi 
teekond Toompealt all-linna
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Konstantin Pätsi 
monumendi rajamine 
• 18. jaanuaril 2016 pöördusid seitse orga-

nisatsiooni riigikogu poole sooviga raja-
da Toompeale Kuberneri aeda Konstan-
tin Pätsi mälestusmärk.

• 28. novembril 2016 tutvustati Õpetajate 
Majas plaani avalikkusele.

• 2017. aasta kevadel kuulutati välja kon-
kurss monumendi rajamiseks Kuberneri 
aeda.

• 2017. aasta novembris kuulutas žürii 
omariikluse monumendi konkursi läbi-
kukkunuks.

• 13. aprillil kuulutati välja konkurss Pätsi 
mälestusmärgi rajamiseks Estonia teatri 
juurde.

• 29. juunil 2020 kuulutati välja konkursi 
võidutöö «Riigipea», mille autorid on 
Toivo Tammik ja Vergo Vernik.

• 21. oktoobril 2022 avati Pätsi monument 
Estonia teatri juures.

 ALLIKAS: POSTIMEES

Eile avati ja pühitseti Estonia teatri tagusel ajaloolisel Uuel turul Eesti Vabariigi väljakuulutaja, esimese valitsusjuhi ja esimese presidendi Konstantin Pätsi mälestusmärk.  FOTO TAIRO LUTTER

Mõni külahull tuleb 
vastu, võtab mul 

rinnust kinni ja räuskab: 
«Sina, kuradi Velliste! 
Kas sa pole ikka aru 
saanud, et Päts oli 

argpüks?» Aga neid ei 
maksa tähele panna.

Konstantin Pätsi Muuseumi juhatuse liige 
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