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Abiks Konstantin Pätsi pea 
esmakülastajale: 

Mida tähele panna ja 
mille üle arutada, kui 
külastad päeva pealt 
Tallinna suurimaks 
vaatamis väärsuseks 
saanud Konstantin Pätsi
pead? Eesti Ekspress 
pakub väikese teejuhi.

HANNES RUMM
hannes.rumm@ekspress.ee

Delikaatsed isikuandmed
Konstantin, kõrgus 2,8 meetrit, 
kaal 17,1 tonni.

President Pätsi kolmas 
tulemine mälestusmärgina
Eelmisel reedel Estonia teatri taga 
avatud kujur Vergo Verniku ja arhi-
tekt Toivo Tammiku teos on kolmas 
Konstantin Pätsi mälestusmärk 
 Eestis.

25. juunil 1939 avati Pätsi kodu-
kohas Tahkurannas arhitekt Anton 
Soansi ja skulptor Ferdi Sanna mehe 
loodud mälestusmärk, mille tar-
vis korjati kive Pätside põldudelt. 
23. veebruaril 2020 avati kunagise 
presidendi suveresidentsi maadel 
Toila-Oru pargis Seaküla Simsoni 
tehtud elusuurune pronksskulptuur.

Kogemata telliti liiga suur 
graniiditükk

Perefirmal Kivi Kunst kulus 40 tonni 
kaalunud Rootsist toodud graniidi-
lahmakast 17-tonnise Pätsi pea 
välja raiumiseks neli ja pool kuud. 
Ekslikult telliti liiga suur graniidi-
rahn, piisanuks 30tonnisest alg-
materjalist. „Tavaliselt kulub nii ma-
huka töö tegemiseks aasta,“ ütleb 
Laagris tegutseva perefirma juht 
taanlane Brian Lang Hansen. „Aga 
see oli huvitav töö, eriline töö ja sel-
le tegemine oli meile auasi!“ 

KUNSTITEADLASE 
KARIN PAULUSE 
ÜHELAUSELINE 
ARVUSTUS: 
„Mütoloogiat ja meeme meelitav 
monument mehele, kes oskas 
mõelda Eestist suurelt.“ 

Nemad algatasid 2016. 
aastal Pätsi mälestusmärgi 

rajamise Toompea lossi kõrvale
Peep Pillak, Eesti Muinsuskaitse 
Seltsi esimees; Elle Lees, MTÜ Kons-
tantin Pätsi Muuseumi aseesimees; 
Krista Aru, Jaan Tõnissoni Seltsi 
esimees; Trivimi Velliste, Kindral 
Johan Laidoneri Seltsi esimees; 
Tarmo Elvisto, SA Jaan Poska Fondi 
esimees; Jüri Trei, Eesti Lipu Seltsi 
esimees; Otto Pukk, Korp! Fraterni-
tas Estica vilistlaskogu esimees.

PARIM 
MONUMENDI 
ARVEL TEHTUD 
NALI?
„Päts sfinkslilku kehaga, mis 
haakub praeguse skulptuuri 
paatosega,“ pakub kunstiteadlane 
Karin Paulus.  

Rein Veidemann, mälestus-
märgi rajamiseks korral da tud 

konkursi žürii esimees 
„Ja kui juba talule osutatud, mis on 
ühtlasi osutus maale, siis selle taie-
se teine sümboolne tasand seostub 
– ja see on väga hästi tajutav just 

Guud või 
bääd? 

Ülle Marks, kunstnik ja 
Kunsti akadeemia õppejõud

„Vaatamata Pätsi pehmetele lodeva-
tele vormidele, on skulptor suutnud 
leida vormikäsitluse, mis toob esile 
tahtejõulise isiksuse.“ 

Kuno Raude, arhitekt ning 
paljude mälestusmärkide 
algataja ja autor
„Konstantin Pätsi pea on ca 3000 
aasta vanuse olmeegi peaga võrrel-
des peaaegu sama kõrge. Asukoht ei 
ole Eesti riigi looja vääriline.“ 

Pätsi pea skaalal 
„õnnestunud- eba-

õnnestunud“ mälestus märgid, 
kunsti teadlane Karin Paulus 
„Õnnestumiseks ei pea ma rahvus-
raamatukogu esist androgüünset 
Marie Underit ja pidalitõbe mee-
nutava pinnatöötlusega Lendereid 
Politseipargis. Meeldib Pirita pisike, 
mängutoosi baleriini meenutav 
Georg Lurich, kes justkui jätab suure 
varju. Konkursiga välja valitud Päts 
on pigem paremate seas.“ 

Sõjavägede ülemjuhataja 
kindral Johan Laidoneri kõnest 
Tahkuranna mälestusmärgi 
avamisel 1939. aastal
„Täna seda mälestusmärki avades 
tahaksin alla kriipsutada, et siin 
lähedal on sündinud eesti rahvale 
poeg, kel on olnud küllalt arusaa-
mist õigel ajal julgelt ja kindlalt ta-
bada silmapilku, astuda võitlusse 
ja viia seda võitlust julgelt edasi. Ja 
selle julguse, selle kindlameelsuse, 
selle ettenägelikkuse ja selle kind-
la tahtejõu tagajärjeks oli Eesti ise-
seisva riigi sünd! (Tormilised kiidu-
avaldused.)“

President Alar Karise 
kõnest mälestusmärgi 
avamisel eelmisel reedel 

„Konstantin Pätsil oli vaieldamatult 
suur ja keskne roll paljude meie saa-
tuseaastate kujundamises 20. sajan-
di algusest kuni teise ilmasõjani. 
Paraku, sealhulgas ka 1934. aasta 
riigi pööre ja oma riigi surumine vai-
kivasse ajastusse ning [---] muidu-
gi päris sünkmustad aastad, 1939 ja 
1940 – Eesti okupeerimine ja annek-
teerimine, kui ta presidendina oku-
pantide üha kasvava surve all järjest 
taganes.“

„Vaatamata Pätsi 
pehmetele lodevatele 
vormidele, on skulptor 
suutnud leida vormi-
käsitluse, mis toob esile 
tahtejõulise isiksuse,“ 
kunstnik Ülle Marks. 

taiese massiivsuse kaudu – telluur-
se, Maa sügavustest, koguni südami-
kust endast tõusva hingusega. See 
mälestusmärk nagu ütleks meile, 
et me mitte ainult ei võrsu ega kas-
va sellest maast, me mitte ainult 
pole ühte sulanud selle maaga, vaid 
et meil on ka igikestev kohustus ja 
vastutus selle maa ees.“

Lugejakiri.ee 
„Eestis elavaid koeri ühendav  Eesti 
Koerte Liit teatas täna oma toetu-
sest kavandatavale Konstantin Pätsi 
monumendile. Koerte sõnul asub 
kuju täpselt parajal kõrgusel.“

3000 aasta vanune kunstistiil 
Juba 3000 aastat vana olmeegi tsivi-
lisatsioon tänapäevases Mehhikos 
lõi 2–3 meetri kõrgusi peakujusid. 
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