
Päts punnis viimseni vastu, teda tuli 
kätest tirida ja tagant lükata.” Miks 
saadeti president Jämejala 
vaimuhaiglast uuesti Venemaale? 
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President Konstantin Päts veetis oma viimased 13 eluaastat vaimuhaiglates. Oli ta tõepoolest 
hull? Miks ta Jämejalalt uuesti Venemaale saadeti? Eesti Päevaleht uuris 30 aasta eest kodumaa 
mulda sängitatud Pätsi viimaste aastate ja tervise kohta Tartu ülikooli ajaloodotsendilt Ago Pajurilt 
ja endiselt Eesti NSV KGB esimehe asetäitjalt Vladimir Poolilt. 
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On teada, et Konstantin Pätsi füüsiline tervis oli juba 1930ndatel kehv. Mõned Eesti ajaloolased on Pätsi 
ülekuulamisprotokollide põhjal järeldanud, et presidendi vaimne tervis oli halb juba siis, kui NKVD hakkas teda üle 
kuulama, kuna tal esines probleeme mäluga ja mõnede arvates pole jutt, mida Päts oma ülekuulajatele rääkis, kõige 
adekvaatsem. On ka vastupidiseid seisukohti, et Konstantin Pätsil pole vaimse tervisega kunagi probleeme olnud. Isegi 
mitte siis, kui ta 1954. aastal Jämejalale toodi. 

Vaid luu ja nahk 

Koos Toomas Karjahärmiga 2018. aastal seni põhjalikuima Pätsi eluloo avaldanud Ago Pajur räägib, et Pätsi elu viimast 
perioodi, muuhulgas tema tervist, ümbritseb endiselt saladuseloor, kuna Eesti presidendi viimased aastad möödusid 

Nõukogude julgeoleku meelevallas. Nii ei tea me ka talle pandud diagnooside kohta, kas need olid tõesed või vaid 
pandud selleks, et Pätsi kuni tema elupäevade lõpuni Venemaa psühhiaatriahaiglates vangis hoida. Pajur räägib, et 
Päts oli haige mees juba enne 1940. aastat, kuid Venemaal vangistuses veedetud aeg murdis tema füüsilise tervise 
lõplikult. 

https://epl.delfi.ee/kultuur/pats-punnis-viimseni-vastu-teda-tuli-katest-tirida-ja-tagant-lukata-miks-saadeti-president-jamejala-vaimuhaiglast-uuesti-venemaale?id=91448020
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Jämejala vaimuhaigla enne sõda 
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„Pätsi tervis polnud kiita, aga tal oli vanust ka üle 80 aasta. Kogu tema elu lõpp möödus Venemaa vanglates ja 

psühhiaatriahaiglates ning ega seal midagi head ei olnud. Tal oli juba 1930ndatel aastatel probleemid suhkruhaiguse ja 
podagraga, mis Venemaal olevat küll järele andnud. Kuid Venemaa vanglates ja haig lates toideti teda halvasti ning 
räägitakse, et kui ta Jämejalale toodi, siis oli tast järgi ainult luu ja nahk. Päts lamas teda kohaletoimetanud auto kongis 
ja teda oli raske ära tunda. Hambad olid tal nii viletsad, et ta suutis süüa ainult pehmet või vedelat toitu. Pärast seda, kui 
ta Jämejalast Venemaale tagasi viidi, läks ta tervis veelgi halvemaks. On räägitud südame nõrkusest, madalast 
vererõhust ja muust. Tegemist oli vana ja kurnatud inimesega.” 

Päts viibis aastatel 1943-1956 erinevates psühhiaatriahaiglates, kuid pole mingit tõestust, et ta oleks kannatanud vaimse 

tervise probleemide all. „Pätsi vaimset tervist on keerulisem hinnata. 1943. aastal paigutati ta vanglasüsteemi 
psühhiaatriahaiglasse ja selle põhjal võiks eeldada, et ta kannatas psüühikahäirete all. Kuid ega me tegelikult ei tea 
ajendeid ja põhjuseid, miks ta sinna viidi. Nii palju kui haiguslugusid ja meditsiinilisi dokumente on säilinud, siis mingit 
erilist diagnoosi me sealt ei leia. Talle kirjutati diagnoosiks „rauga nõdrameelsus”.” 

President oli hommikupoolikuti täiesti adekvaatne, kuid õhtupoole kippus 
„ära vajuma”. 

Kas see tähendab seda, et Pätsi oli tabanud dementsus? Pajur vastab eitavalt. „See oli seotud tema kõrge vanusega. 
Tuleb arvesse võtta seda, et diagnoos ei pruukinud üldse tõene olla. Seda seisu, milles ta Venemaa kliinikutes oli, me ei 
tea, kuid Jämejala arstid konstateerisid, et ta orienteerus täiesti adekvaatselt nii ajas kui ka ruumis. Ta teadis, et on jäl le 
Eestis ja rõõmustas selle üle, et saab maetud sünnimaa mulda. Ta sai aru ka paljudest teistest asjadest. [Pätsi minia] 
Helgi Päts on oma mälestustes kirjutanud, et Viljandi arst Mats Nõges sai erandkorras loa külastada Pätsi Jämejalal ja 
rääkis hiljem Helgi Pätsile, et president oli hommikupoolikuti täiesti adekvaatne, kuid õhtupoole kippus „ära vajuma”. 
Kuid see ei pruukinud olla haigus, vaid ealine iseärasus ja füüsilistest hädadest tulenev üldine kurnatus.”  

Vana mees tahtis koju 

Pajur ütleb, et me ei tea lõpuni ka motiive, miks toodi Päts 1954. aasta 18. detsembril Jämejala vaimuhaiglasse. „See oli 
KGB-süsteemist tulnud otsus ja korraldus ning lõpuni me neid asju teada ei saa. Nii palju teame, et pärast Stalini surma 
otsustati lubada Baltikumist toodud riigitegelased normaalse elukorralduse juurde tagasi pöörduda, sest mingit ohtu nad 
endast enam ei kujutanud ja olevat oma karistuse ära kandnud. Aga Pätsi seisund oli eriline, sest kui teised vabastati 



vanglast, siis Päts oli psühhiaatriahaiglas, talle oli pandud diagnoos ning teda normaalsesse ellu lasta ei saanud. Päts 
saadeti Eestisse, kuna Eesti NSV-st pärit haige vanainimene tuli saata oma kodukanti.” 

Pajur märgib, et Viljandis pääsesid lahti jutud Pätsi saabumisest. Ilmselt said need alguse Jämejala haigla töötajatelt. 
„Päts toodi kõigepealt Tallinna Patarei vanglasse ja saadeti vangla autoga edasi Jämejalale. Jutud pääsesid lahti 

Jämejala töötajatelt: arstidelt, õdedelt ja muult personalilt. Näib, et jutud levisid esmalt Viljandis ja jõudsid hiljem ka 
Viljandist kaugemale.” 

 
President Pätsi ümbermatmine 1990. aasta oktoobris 
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Pajur räägib, et jutud massilisteks muutunud palverännakutest Jämejalale ei pea täielikult paika, kuid Jämejalale siiski 
uudistajaid tikkus. „Seda ei saa nimetada massiliseks, kuid käidi tõepoolest ja üritati Pätsiga kontakte luua. KGB-d häiris 
see tõsiselt.” Päts viidi uuesti Venemaale. 

Pätsi säilmete Venemaalt üles leidmine ja Eestisse toimetamine polnud kaugeltki nii kerge, nagu see tagantjärele võib 
tunduda ja Pajuri sõnul nõudis see tõsiseid pingutusi. „Ega see lihtne polnud, sest esialgsed andmed tulid jälle KGB-
süsteemist. 1988. aastal tulid KGB polkovnikud-majorid välja infoga, et Päts on maetud Buraševosse. Pärast seda 
leidsid aset kaks arheoloogilist ekspeditsiooni. Esimesel korral ei suudetud Pätsi leida, ehkki Buraševos kaevati palju 
säilmeid välja. Päts oli lõpuks neljakümne kuues, kes leiti.” 



 
President Pätsi haud Metsakalmistul 
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Pätsi säilmete leidmine oli tõsine töö, sest pooleldi metsa kasvanud kalmistul ei osanud inimesed ette näidata täpset 

kohta, kuhu Päts on maetud. Pätsi endine raviarst oli veel elus, aga väga vana. Ja ka loodus oli selle ajaga kõvasti 
muutunud. 



 
1988. Buraševos Pätsi matmispaiga leidnud ja selle eest hoolt kandnud Henn Latt asetab hauale lilli. 

FILMIARHIIV 

Vello Lõugase juhtimisel seal kaevati ning see nõudis tõsiseid jõupingutusi. Kindlasti nõudis see vedamist ning oleks 
võinud juhtuda, et Päts oleks leidmata jäänud. Samas ütleb Pajur, et tänapäeval võime 100% kindlad olla, et 
Metsakalmistule maeti tõepoolest Eesti Vabariigi esimene president. Esialgu tegid leedulased kohapeal 
antropoloogilised uuringud, mida Eestis veel korrati. Selles, et Metsakalmistul puhkab Päts, ei tohiks mingeid kahtlusi 
olla. 

Muust maailmast isoleerimiseks hullumajja 

 

Endiselt ENSV KGB esimehe asetäitja Vladimir Pool, kellelt ilmus sel aastal raamat „Konstantin Päts. Vang nr 12”, 
märgib, et üldjoontes tundis Päts end elu lõpus hästi ning ainsana tekitasid talle vangistuse ajal valu jalaliigesed. Kuid 
mõistus oli tal selge. Pool räägib, et Nõukogude võimud soovisid, et Päts vajuks unustusse. Selleks tuli ta muust 
maailmast põhjalikult isoleerida. 



 
Vladimir Pooli raamatu „Konstantin Päts. Vang nr 12“ esitlusel 
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„Pätsi tervist uuriti 1942. aastal põhjalikult ning arstide otsus oli, et ta on terve. Nii talle kui ka ta pojale kirjutati 
paberitesse otsus „zdorov” (terve). Sellele vaatamata paigutati ta 1943. aastal psühhiaatriahaiglasse. Samas on 
ebatõenäoline, et ta oleks ühe aastaga nii rumalaks jäänud, selle põhjused olid teised. Seda tehti selleks, et teda muust 
maailmast isoleerida.” 

Päts saadeti Eestisse, kuna Eesti NSV-st pärit haige vanainimene tuli saata 
oma kodukanti. 

Pool ütleb, et tavalises vanglas poleks Eesti esimest presidenti ilma süüdistust esitamata isegi Nõukogude võim hoida 
saanud. „Jutt oleks lahti läinud, et endist riigipead hoitakse vanglas. Peale selle ei olnud talle ühtegi süüdistust esitatud. 
Selle pärast tuli tema vangistuses hoidmiseks leida teine põhjus.” 

Pätsi Jämejalale toomine sai võimalikuks peale Stalini surma, kuid Nõukogude võimud ehmusid, kui jutud presidendi 
Eestisse saabumise levima hakkasid. Päts viidi uuesti kodumaast kaugele. „Hruštšovi ajal taheti üles näidata liberalismi. 
Esialgu otsustati nii, pärast mõeldi ümber, kuna rahvas hakkas Jämejalale „palverännakuid” tegema.”  

Küsimusele, kas Pool puutus Eesti NSV KGB-s töötades kokku ka julgeolekutöötajatega, kes olid Pätsi valvanud või 
saatnud, vastab Pool, et KGB lõpuaastatel oli tal avameelne jutuajamine oma alluvaga, aastatel 1951-1954 KGB-s 
autojuhina teeninud Georgi Nikitiniga, kes Pätsi Jämejalalt ära viis. 



 
Vladimir Pooli raamat „Konstantin Päts. Vang nr 12“ 
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Pool märgib, et KGB garaažiülemana töötanud Nikitin jõudis pärast KGB garaaži üle andmist ka Eesti Vabariigi ja kapo 
heaks töötada. „Nikitin oli autojuht, kes Pätsi 30. detsembril 1954 Jämejalalt minema viis. Nad ööbisid Tartus ja panid ta 
järgmisel päeval Pihkvas rongi peale. Nikitin meenutas hiljem, et ta jõudis veel enne uut aastat koju. Küsisin Nikitinilt, 
kas Päts oli hull ja tema vastas, et Päts oli „normalnõi starik” (normaalne vanainimene). Päts küsis oma vangistajatelt, 
kuhu teda viiakse ning ei tahtnud nendega kaasa minna. Kui Tartus tehti puhkepaus, siis ei tahtnud Päts autosse minna 
ja ta tuli sinna jõuga toppida. Ka rongi peale ei tahtnud ta Pihkvas minna, seal tiriti teda kätest ja lükati tagant, et ta juba 
liikuma hakanud rongi peale saada.” 

Kui Tartus tehti puhkepaus, siis ei tahtnud Päts autosse minna ja ta tuli 
sinna jõuga toppida. 

Pool räägib, et huvi Pätsi vastu oli tal ka varem olnud, kuid enne ei pääsenud ta materjalidele ligi. „1988 algas uus 
rehabiliteerimisprotsess ning anti käsk vanad asjad läbi vaadata. KGB-s moodustati selleks vastav grupp, sellega pidi 
tegelema uurimisosakond ja arhiiviosakond. Neid kureeris kindral Ivan Tšernoivanov. Suur osa materjalist oli 
eestikeelne, ta nõudis, et need talle vene keelde tõlgitaks. Kuid uurimisosakonnas oli ainult üks tõlk ja nad ei jõudnud 
materjale tõlkida. Asi jäi toppama ja Eesti NSV KGB esimees Karl Kortelainen käskis mul selle üle võtta. Hakkasin 



toimikutega tutvuma ja mul tekkis idee Konstantin Pätsi ning Johan Laidoneri elulugu jäädvustada. Ning hakkasin 
vaikselt, endale toimikutest märkmeid tegema.” 

Pool kahetseb, et ei kasutanud toonaseid võimalusi ära ning tegi märkmed ainult Pätsi ja Laidoneri kohta. „Juurdepääs 
oli tuhandetele toimikutele ja tagantjärele on kahju, et ma teiste kohta kohta märkmeid ei teinud. Oli ka palju teisi 

põnevaid isikuid. Seal oli näiteks palju Eesti sõjaväelaste kohta, keda peale Eesti rahvusväeosade laiali löömist 
Venemaal represseeriti, seal oli Eesti meremeeste kohta ja palju muud. Kahjuks läks see kõik kaduma. Aga otsustasin, 
et Pätsi ning Laidoneri elulugusid üritan säilitada.” 

PÄTSI HAUA LEIDJA: KGB-L POLNUD SÄILMETE OTSIMISEGA 
MINGIT PISTMIST 
TAAVI MINNIK 

Kuigi Pätsi haua leidmisest Buraševos on möödas juba enam kui 30 aastat, jääb endine KGB major Henn Latt endale kindlaks: tem a ja 

endine KGB alampolkovnik Valdur Timusk juhindusid õilsatest motiividest, mitte KGB antud suunistest. 

See, et Pätsi haua otsingute taga oli KGB, on Eesti Muinsuskaitse Seltsi tegelaste poolt rahva seas lendu lastud müüt, on Lat t 

veendunud. Muinsuskaitsjad tahtnuks ise esimestena Pätsini jõuda, kuid jäid hiljaks ja ei suutnud seda hiljem talle ning Timuskile kunagi 

andestada. 

Mis huvi oli kahel KGB ohvitseril 1980ndate lõpus Pätsi jäänuseid otsida?  

Olen sellest juba nii palju rääkinud ja kirjutanud. Mingit KGB osa selles loos ei olnud, see on hiljem kultiveeritud müüt. Selleks ajaks, kui 

Pätsi hauda hakkasime otsima, polnud ma juba kaheksa aastat KGB-s töötanud. Ka järgmistelt töökohtadelt löödi mind minema, töötasin 

sel hetkel Simuna kolhoosis varustajana, ja on täiesti ebatõenäoline, et KGB-s oleks tulnud selle peale, et saata kedagi minusugust 

Pätsi hauda otsima. Ma polnud mingi KGB käsutäitja! Mind visati sealt välja... KGB-st pole mul meeldivaid mälestusi jäänud. Need 

inimesed, keda endale informaatoriteks värbasime, said Eesti Vabariigis tähtsateks tegelasteks ja tegid kõva karjääri, aga mulle ei 

tahetud normaalset pensionigi anda. 

Mis teid siis liikuma pani? 

See oli juhus. 1988. aastal kärkis Trivimi Velliste laulukaare all Eestimaa Laulu ajal kommunistide peale, et kuhu need matsid Konstantin 

Pätsi, ja sellest hetkest hakkas see idee mu peas arenema. Olin laulva revolutsiooni ajal väga aktiivne, käisin erinevatel ür itustel. 

Pärast sain kokku oma endise KGB kolleegi Valdur Timuskiga ja üritasin teda veenda, et võiksime Pätsi haua üles leida. Timusk oli 

KGB-st paar aastat enne seda ära läinud. Timusk ei tahtnud vedu võtta alguses ja ka tema tervis oli halb. Kuid lõpuks jäi ta nõusse. Ning 

siis panime minu Moskvitšiga ajama. 

Aga kust te teadsite kust Pätsi otsida? 

Entsüklopeediast teadsime, et Päts suri hullumajas Kalinini oblastis. Kui palju sai seal hullumajasid olla? Nii see meie reis alguse sai. Ja 

ega meie Valduriga tegelikult Pätsi säilmeid üles ei leidnud, doktor Gusseva näitas meile Buraševos lihtsalt hauaplatsi kätte. Gusseva oli 

olnud Pätsi raviarst, ta oli juba 83-aastane, kuid õnneks oli ta võimeline meile kõik ära rääkima. Ta oli ainuke inimene, kes seal Pätsist 

teadis! 

Kuidas te Pätsi arsti üles leidsite? 

Läksime Valduriga Buraševo vaimuhaiglasse ja juhataja asetäitja võttis meid vastu. Rääkisime kõik ära ja tema helistas arhiivi. Varsti 

helistati tagasi ning öeldi, et Pätsi haiguslugu on olemas. Üks mammi tõi toimiku, mida juhataja lehitses. Meile Pätsi toimikut ei antud. 

Muidugi tekkis küsimus, kus on haud. Neid, kes kunagi matsid, enam ammu polnud ning ega keegi inimeste matmisega Buraševos 

vaeva ei näinud. Kaevati auk, visati sisse ja aeti muld peale. Meie viimane õlekõrs oli doktor Gusseva, kes elas Tveris ja kes oli olnud 

Buraševos palatiarst. Sõitsime Tveris aadressile, mille saime ning leidsime ta üles. Ta oli tore ja jutukas inimene. Rääkisime talle oma 

jutud ära. Järgmisel päeval läksime temaga Buraševosse ja ta näitas koha kätte. 

Aga kui Pätsi haua leidmine nii lihtne oli, siis miks räägitakse, et seda otsiti mitmest erinevast kohast, muuhulgas ka Leedust? 

Pätsi otsiti erinevatest kohtadest, sest rahva hulgas liikusid tema haua kohta erinevad legendid. Ka Eestis otsiti Pätsi erinevatest kiriku- 

ja surnuaedadest, kuhu ta kuulujuttude järgi olevat maetud. Aga need olid rahvajutud. 

 

TAAVI MINNIK 
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