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SINI-MUST-VALGE - RAHVUSLIK SÜMBOL 

Sini-must-valge värvikolmik on nõndavõrd kokku kasvanud eesti 
rahvaga, et ta on saanud üheks kõige tähtsamaks ja armastatumaks 
rahvuslikuks sümboliks. Igal rahval on oma rahvuslikke sümboleid, 
mis ei tarvitse mitte olla ainult värvid või lipp. Ka eesti rahval on 
teisigi selliseid, nagu näiteks rahvushümn, riigivapp, Kalevipoja 
eepos, rahvarõivad j.t. Esikohal on aga kaheldamatult sini-must
valge lipp. Ta on. olnud rahva iseolemise, iseteadvuse, võitlus
vaimu, vabaduse ja ühistunde nähtavaks ja siduvaks teguriks. 
Nõnda ongi sini-must-valge ja eesti rahvas saanud lahutamatuks. 
Seda omakorda tõestab seegi, et ka eesti rahva vastastele ja 
vaenlastele sini-must-valge on saanud esimeseks, mida tahetakse 
keelata või hävitada. Sellest aga kuidas sini-must-valge ja eesti 
rahvas on lahutamatuks saanud, kõneleb meile sini-must-valge 
ajalugu. 

SINI-MUST-VALGE ARENGULOOST 

Sini-must-valge sündis eesti ärkamisaja vaimust eesti üliõpilaste 
seas Tartus. Enne ärkamisaega ja ka veel ärkamisaja alguses oli 
eestlaste seast üliõpilasi vähe ja kuigi neid oli, siis enamus neist 
rahvustus koos hariduse saamisega ümber, sest puudusid eestlas
test haritlaste ringkonnad. Aga juba 1870.a. kevadel, õhutust 
saades Kalevipoja ilmumisest ja esimesest ülemaalisest laulupeost 
mis oli eelmisel suvel Tartus, tekkis Tartusse eesti üliõpilaste 
omavaheline koondus. Eesmärkideks seati rahva vaimuvara, eeskätt 
Kalevipoja ja rahvaluule, ning rahva ajaloo tundma õppimine ja 
eestlasteks jäämine, s.t. oma rahvuse säilitamine. Veel järgneva 
kümne aasta kestel see koondus, mis nimetas ennast seltsiks või ka 
saksa korporatsioonide eeskujul .. konvendiks", oli arvuliselt väike 
ja tolleaegsete olukordade tõttu sai teatseda ainult konspiratiivselt, 
s.t. salaja. Aga 1881.a. tekkis kavatsus n.ö. "välja astuda", s.t. 
ülikooli valitsuse poolt oma organisatsioonile ametlikku kinnitust 
saada. Taotleti selleaegsete saksa üliõpilaskorporatsioonidega 
võrdsete õigustega eesti üliõpilastest koosneva korporatsiooni 
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loomist, mida omavahel eesti keeles nimetati ka .. osakonnaks". 
Nimeks võeti .. Vironia" ja värvideks sinine, must ja valge. Nõnda 
sündiski sini-must-valge värvikolmik. 

Koosolek kus värvide küsimus otsustati toimus 1881.a. 29 
septembril (v.k. 17. sept.) üliõpilase A. Mohrfeldti (hiljem praost 
Mäevälja) korteris. Koosoleku protokoll ei kõnele aga midagi 
värvide valimise motiividest, mis tuli ikkagi veel kooskäimiste ja 
kõneluste konspiratiivsest iseloomust. Seega, protokollist ei selgu 
üldsegi mitte mispärast otsustati sinine, must ja valge, ega ka 
milliseid arutlusi või argumente sellele eelnes. Asjaosaliste hilise
matest mälestustest on selgunud, et oli põhjalikke arutlusi sel 
koosolekul ja ka enne seda ning kaalumisel oli ka teisigi värve, eriti 
roheline. Huvitav ongi märkida, et üliõpilane Jaan Bergmann, kes ka 
.. osakonna" värvide otsustamisest o~a võttis, oli juba pool aastat 
varem avaldanud luuletuse .. Eesti lipp", milles värvideks olid sinine, 
must ja roheline. Kui sama luuletus hiljem uuesti ilmus, siis oli 
rohelise asemel juba valge. Samuti paistab, et oli ka arutlusi värvide 
järjekorra küsimuses. 

RAHVUSVÄRVIDE MOTIIVISTIK 

Üldiselt võib leida värvide valimise juures kolmesugust motiivis
tikku. Esiteks, eesti looduspilti kujutavad värvid: sinine põhjamaa 
taevas, must viljakandev mullapind ja valge lumekate talvel. Loomu
likult. selline oli ka rohelise motiiv - kodumaa roheline loodus. 
Teiseks, eeskujuna võeti soome rahvusvärve, sinine ja valge, 
selleks et rõhutada hõimlust soomlastega ja mõlerni rahva põlve
nemist samadest juurtest. Kuna soomlased olid oma rahvusliku 
ärkamisega eestlastest ees, siis üldiselt võeti Eestis soomlasi 
paljudes küsimustes omale eeskujuks. Kolmandaks, musta värvi 
põhjendusena esines ka eesti rahva ,.pikk must orjaöö", kui ka eesti 
talumehe must kuub, eriti Pärnu- ja Viljandimaa eesti iseseisva 
talupoja pikk must rüü, mis .. katab eesti mehe rinda". Ühe versiooni 
järgi valitigi samad värvid soomlastega ja lisati nende vahele 
kolmanda värvina must, meenutamaks eesti rahva soomlastest 
raskemat minevikku. Võib aga ka arvata, et teatavat osa mängis 
valitavate värvide omavaheline kooskõla ja harmooniline ilu. Tähel
dada tuleks musta värvi, mis eesti värvides paistab etendavat 
keskset osa, suhteliselt erakorralisust ja harva esinemist mujal 
rahvus- või lipuvärvides. Kokkuvõttes võime öelda, et kõik need 
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värvide valimise motiivid olid rahvuslikud. 

Sinisele ja valgele on antud ka muid ja nimelt palju abstrakt
semaid tähendusi, kuid pole mitte kindel, milliseid neist olid juba 
siis või millised on lisandunud hiljem. Nõnda sinist on tõlgendatud 
kokkukuuluvuse ja sõpruse märgina, valget kui lootuse, valgema 
tuleviku poole püüdlemise kui ka ausust sümboliseeriva värvina. 
Tõenäoselt lisandusid vähemalt osa neist hiljem luuletuste kaudu 
mida värvidele ja lipule pühendati. Selle juures tekib aga teine ja 
hoopis tähtsam küsimus: kas ja kui palju mõeldi juba siis värvide 
loomist kogu eesti rahvale ja mitte ainult otseselt oma .. osa.konn.~
le"? Paljud asjaolud kinnitavad, et mõeldi .. eesti värve", m1da SIIS 

veel ei olnud. Eriti tõendab seda J. Bergmanni ülalnimetatud 
luuletus, millega oli juba oma rahvusvärvides lippu proponeeritud. 
Samuti kinnitab seda soome eeskujule toetumine. Võiks julgelt 
arvata, et kui eesti rahval oleks rahvusvärvid juba olnud, siis need 
oleks ka omale värvideks võetud. Nõnda oli sellega juba eesti 
rahvusvärvide küsimus mõtteis, kusjuures konkreetse tõuke andis 
konkreetne vajadus. Ei tohi aga siiski mTtte arvata, et sellega ka sini
must-valge eesti rahvusvärvideks hiljel]' tegelikult saamist oleks 
võidud juba ette näha. 

EESTI ÜLIÕPILASTE SELTS 

Eesti üliõpilaste korporatsiooni asutamine ei läinud aga korda. 
Saksa korporatsioonid, kelle nõusolek uue korporatsiooni asutami
seks oli vajalik, olid sellele otse vaenulikult vastu ja selletõttu 
ülikooli valitsus ei kinnitanud. Vahepeal oldi aga omale sini-must
valged värvid muretsetud ja kantigi juba oma ruu~es ... K.~i keel
dumine teatavaks sai, pani .. Vironia" esimeheks val1tud ullopllane 
Aleksander Mõtus Suurel Reedel1882. a. trotsiks selle keelu vastu 
omale sini-must-valge värvimütsi pähe ja sõitis voorimehega linna. 
Seda tuleks pidada esimeseks sini-must-valge värvide avalikult 
esinemiseks. Aga saksa üliõpilased tungisid talle tänaval kallale, 
kiskusid tal mütsi peast, viisid ära ja tallasid oma korporatsioonis 
jalgade alla. Vähe sellest, Mõtust süüdistati ülikooli ja üli~pi.las
konna korra rikkumises ning vaatamata sellele, et ta ennast sud1kalt 
kaitses, ülikooli kohus heitis ta ülikoolist välja ja tal keelati koguni 
Tartus elaminegi. Ta pidi Tartust lahkuma ja läks Peterburgi, kus ta 
oma õpinguid jatkas. 
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E.Ü.S. KASUTAB ESIMESENA RAHVUSVÄRVE SEADUSLIKULT 

Aga siiski, järgmisel aastal, 1883. a. kevadel, läks korda ennast 
ülikooli juures registreerida kui eesti üliõpilaste teaduslik selts
"Verein der studierenden Esten", Eesti Üliõpilaste Selts. Seda 
saksa korporatsioonid ei saanud keelata. "Vironia" värvid olid 
jäänud Seltsile ja neid tarvitati ka Seltsi ruumes. Ka üks sõudepaat, 
mille A. Mõtuse vend oli Seltsile kinkinud, värviti Emajõel sini-must
valgeks. Oma sisemist elu korraldas Selts vajadustele vastavalt, 
nõnda võttes omale ka vilistlasi juba ülikooli lõpetanud eestlaste 
hulgast. 

ESIMENE SINI-MUST-VALGE LIPP 

1884. a. kevadel valmistas vi listlase Dr. K.A. Hermanni abikaasa 
Paula Hermann, Emilie Beermanni (kelle vend oli sel ajal EÜS-i 
esimees) ja Miina Hermanni (hiljem tuntud eesti helilooja Miina 
Härma) kaasabil, EÜS-ile suuremõõtmelise siidiriidest sini-must
valge lipu. Kuna selle lipuga Tartus esinemine oli keelatud, sõideti 
Otepää kirikuõpetaja vilistlase B. Sperrlingki kutsel ja tema külalis
tena Otepääle, kus lipp õnnistati Otepää kiriklas 4. juunil (v.k. 23. 
mail) 1884 a. Osa võtsid 16 üliõpilast ja kuus vilistlast. Otepää le sõi
deti ühiselt suures kaheksa-hobuse tõllas (n. n. "kanaarialind") ja um
bes kümmekond kilomeetrit enne Otepääd lasti ka lipp lehvima. Õn
nistamistalituse pidas vilistlane Rudolf Kallas, Valga koguduse õpeta
ja. Talituse lõpulauluna lauldi "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm". Talitu
sel valitsenud meeleoludest ja sõnavõttudest tuleb välja lugeda, et 
õnnistamistalitus oli tegelikult lipu pühitsemine eesti rahva eesmärki
dele ja ideaalidele s.t. eesti rahvale. Nõnda näiteks mitmed lipu all an
tud tõotussõnad nagu "Isamaa sa helde püha, kuule meie palve iha, 
meid su hoidjaks pühitse" (selleaegne esimees P. Hellat) ja "Olgu 
Eestimaa täis kuradeid, meie lippu nad ei võida" (vilistlane Dr. H. 
Rosenthal Tallinnast). Lipp toodi tagasi Tartu, kus teda hoiti Seltsi 
raamatukogu ruumis. Nõnda oli see siis esimene sini-must-valge 
lipp. Mõned kuuldused või arvamused, et sini-must-valget lippu 
olevat ka mujal olnud või isegi varem nähtud, ka mõnellaulupeolgi, 
on kõik osutunud ekslikeks. 
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EESTI ÄRKAMISAEG JA RAHVUSVÄRVID 

Selleks et sini-must-valge saamist rahvusvärvideks parem1n1 
mõista, tuleks pilk heita ärkamisaja arengukäigule ja eesti haritlaste 
osale selles. Ärkamisaeg ei kulgenud mitte samaaegselt ja ühtlaselt 
üle kogu maa, ta algas Lõuna-Eestis, kõigepealt Pärnu- ja Viljandi
maal, ja laienes sealt hiljem ka Põhja-Eestisse. Samal ajal toimus ka 
ürituste peamiste algatajate ja kandjate osas nihkumine esialgu 
ärksamatelt talupoegadelt kohalikele kooliõpetajatele ja teistele 
maa-haritlastele, ja sealt omakorda ülikooli-haritlaskonnale. Oleme 
juba öelnud, et alguses oli eesti ülikooli haritlasi vähe, kuid nende 
arv kasvas jõudsalt. Selle nihkumisega haritlaskonna peale aga 
arusaadavalt ärkamisaja kultuuriiiseks keskuseks sai peagi Tartu. 
Tartus aga Eesti Üliõpilaste Selts oli ainuke eesti üliõpilaste ja ka 
ülikooli lõpetanud haritlaste (vilistlaste näol) ülemaaline organisat-· 
sioon, mistõttu· ta juba möödunud sajandi viimasel aastakümnel 
kujundas enesest rahvuskultuurilise arengu keskpunkti. Võime 
koguni öelda, et ta praktiliselt oli pea kogu tolleaegne eesti 
haritlaskond. Ta koondas enese ümber ja pidas ühendust ka 
laiemate eesti rahvusringidega; eesti üliõpilased ei kaotanud ka 
enam oma sidet oma maaga ja oma kodudega, nagu see varem oli 
olnud. Eriti sajandi vahetusel, nn. Tartu renessansi ajastul, EÜS-ist 
väljusid paljud rahvuskultuurilised tegevused, nagu rahvaluule ja 
vanavara kogumine ja E. Rahvamuuseum, E. Kirjameeste Selts ja 
rahvuslik kirjastustegevus, "Vanemuise" uutel alustel ja kõrgemal 
tasemel ümberkujundumine, põllutöönäitused mis olid niihästi 
majanduslikud kui ka rahvuskultuurilised ettevõtted, Tartu E. Laenu
Hoiuühisus mis aitas rahvuslikku tegevust finantseerida, ja palju 
teisi. 

Ülalöeldu kaudu on ka arusaadav, et teadmine värvidest ja lipust, 
mis Tartus rahvuslike! põhjustel olid keelatud, ei saanud jääda 
varjule ka kaugemal väljaspool olevates rahvuslikes ringkondades. 
Mõned eesti ülippilased isegi kandsid oma värve oma kodukohta
des. Olgu lisak's ka veel märgitud, et 1890-ndate alguses tehti 
koguni uus katse ennast korporatsioonina registreerida, seekord 
"Fraternitas Villerfsise" nime all kuid samade värvidega. Kuigi saksa 
korporatsiooniqelei olnud enam niipalju mõju kui varem, ülikooli 
valitsus viivitas kau.a oma loa andmisega ja lõpuks ikkagi keeldus. 

· Võib koguni arvata, et see uuesti keeldumine veel rohkem popu-
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laariseeris sini-must-valget. Nõnda tegelikult, kuigi ainult üksikjuh
tudena, hakatigi sini-must-valget kasutama mitmel pool kohalikel 
sündmuste!, ka perekondlikel pidude!, kas dekoratsioonina, riietu
ses või märgikestena. 

Viiendal üldlaulupeol Tartus 1894.a .• kus eesti üliõpilased olid 
korrapidajateks,lauluväljak oli ehitud sini-must-valgete lintidega ja 
juba kaks koorigi esinesid sini-must-valge lipuga: Tartu Maarja ja 
Suure Jaani koorid. Tähelepanuväärt on eriti, et esimesel neist 
kooridest oli juba varem oma lipp, aga punane, valge ja must. 
Selleks laulupeoks tehti uus lipp. Põhjus selleks on päris selge. Aga 
järgmisel üldlaulupeol Tallinnas 1896.a. keelas nüüd juba vene 
riigivõim sini-must-valge kasutamise. Kuid vaatamata sellele, vähe
malt kolm koori esinesid siiski seal oma sini-must-valge lipuga: 
Haapsalu Läänemaalt, Kivijärve Tartumaalt ja Rõuge Võrumaalt. 
Nõnda võibki öelda, et juba enne möödunud sajandi lõppu sini
must-valge oli tuntud üle kogu maa eesti rahvusvärvidena. 

RAHVUSVÄRVID LEVIVAD VÄLJASPOOLE KODUMAAD 

Käesoleva sajandi alguses see areng jatkus veel palju kiiremini ja 
palju suuremas ulatuses. ka väljaspool kodumaadki. Nõnda kõigil 
kolmel Venemaal-olevate eesti asunduste laulupidudel, Narvas 
1912. a. ja Suhhumis ning Krimmis 1914. a., esines laulukoore sini
must-valge lippudega ja Narvas oli tegelasmärgiks sini-must-valge 
rosett. Andmeid oli juba üksikute eestlaste poolt rahvusvärvide 
kasutamisest mitmeil välismailgi. Näiteks eestiasist sportlaste 
poolt Stockholmi olümpiaad il 1912. a. ja maadluse maailmameistri 
A. R. Abergi poolt New Yorgis 1915. a. ja 1916. a. 

Tuleb ka märkida, et 1905. a. saksa korporatsioonid Tartus 
kaotasid oma veto õiguse uute korporatsioonide loomisel. Sellel 
ajal oli eesti üliõpilaste ja haritlaste arv juba väga palju suurenenud 
ja mitte ainult Tartus, vaid ka teistes ülikoolilinnades väljaspool 
kodumaad. Kõigi nende eesti korporatsioonide. mis sel ajal loodi, 
värvide aluseks on eesti rahvusvärvid, ainult ühte neist värvidest 
asendades või järjekorda muutes: nõnda Vironia (1900) Riias. Frat. 
Estica (1907), Sakala (1909) ja Ugala (1913) Tartus ning Rotalia 
(1913) Peterburis. EÜS aga loobus korporatsiooni taotlusest põh
iendades seda sellega. et Seltsina oli oluline sellest. mida omal ajal 
taotleti, juba saavutatud. Värvide kasutamine jäi endiselt siseruumi-
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desse ja liikmeile soovikorraL Sellega näitasid õieti kõik eesti 
üliõpilasorganisatsioonid oma respekti ja lugupidamist rahvusvär
vide vastu. 

SINI-MUST-VALGE RAHVUSLIKU VÕITLUSLIPUNA 

1905. a. revolutsiooni keerises toodi EÜS-i lipp esimest korda 
avalikult välja Tartus. Eesti organisatsioonide rongikäigus. mis oli 
ühelt poolt rahvuslikuks meeleavalduseks kui ka teiselt poolt 
protest äärmiselt pahempoolsete muulasist üliõpilaste ja teiste 
meelevaldse tegevuse vastu. ees kanti EÜS-i sini-must-valget lippu. 
Selsamal päeval oli Jaan Tõnissan ülikooli aulas mässulistele 
üliõpilastele deklareerinud, et see .. ei ole mitte teie, vaid on meie. 
eestlaste ülikool". Mässulised püüdsid rongikäigu ajallipule kallale 
tungida ja selle juures said kehalisi vigastusi J. Tõnissan ning 
kirjanik K. E. Sööt. Verest nõrguva taskurätiga juhatas K. E. Sööt 
ühislaulu .. Mu isamaa ,mu õnn ja rõõm". Seda momenti on peetud 
sini-must-valge saamiseks poliitiliseks võitluslipuks. Tuleks rõhu
tada, et kui senini tagurlikud parempoolsed balti sakslased ja vene 
tsaarivõim olid olnud vaenulikud sini-must-valgele, siis sellest 
peale said selleks äärmiselt vasakpoolsed muulased. Sini-must
valge esindas eesti rahva õigust ja tema püüdlusi ning võitlust selle 
eest. 

Peterburis 191 7. a. märtsis toimunud suures rongi käigus, millega 
nõuti Eestile autonoomiat, oli juba palju eesti organisatsioonide kui 
ka eesti sõjaväelaste rühmituste sini-must-valgeid lippe, millest 
mitmed olid aga ka alles kiiruga selle rongikäigu jaoks valmistatud. 
See rongikäik avaldas niivõrd mõju vene ajutise valitsuse peale, et 
Eesti ainukesena paljudest teistest Venemaa vähemusrahvustest 
sai ka autonoomia. Sellel ajal hakkasid ka paljud eesti sõjaväelased 
kui ka eraisikud kandma rahvusvärvides märke, peamiselt lindikese 
kujul, ohvitseri tunnusmärgi juures. 

RAHVUSVÄRVID JA VABADUSSÕDA 

Revolutsiooni keerises pöördus enamus vene sõjaväes teeninud 
eesti sõjaväelasi ja ka palju eraisikuid tagasi kodumaale; teepeal 
kandsid nad tavalisti mingit rahvusvärvides märki. Kui Eestis eesti 
väeosi formeeriti, siis rakendati rahvusvärve juba ka auastmete või 
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väeosade tunnustena ja suurem osa üksusi muretses omale sini
must-valge lipu. Vabadussõja ajal sai üldiseks, et rahvusvärve 
kasutati väga mitmesugustes kombinatsioonides nii õlakutel kui 
varukatel, auastme kui väeosade tunnustena. Täie õigusega võis 
Vabadussõja ülemjuhataja kindral J. Laidoner hiljem väita, et 
Vabadussõjas võideldi ja Vabadussõda võideti sini-must-valgete 
värvide all. Ka Vabaduse Risti põhivärvideks said sinine, must ja 
valge. 

SINI-MUST-VALGE KUI RIIGILIPP 

Juba 1917. a. olid mitmed eesti omavalitsused enestele mu
retsenud sini-must-valge lipu. Nõnda võis ka iseseisvuse väljakuu
lutamine 1918. a. veebruaris toimuda mitmel pool rahvuslipu all, 
nagu näiteks Pärnus koguni juba päev varem, 23. veebruaril. Kohe 
peale saksa okupatsiooni lõppu 21. novembril 1918. a. võeti eesti 
ajutise valitsuse poolt riigilipuks sini-must-valge lipp ja see heisati 
Pika Hermanni torni Tallinnas 12. detsembril. Peale seda aga ka kui 
Vabadussõda oli võidetud ja iseseisvus oli kindlustatud, leiti, et 
riigilipu küsimuse lõplikult peaks otsustama kõige kõrgem riigi
võim, Riigikogu, riigilipu seaduse kujul. Seaduse ettevalmistami
seks loodi vastav Riigikogu komisjon, mille esimeheks sai kindral J. 
Laidoner. Tolleaegse Vabariigi valitsuse poolt, ja ka mujalt, oli 
esitatud teisigi värvikombinatsioone ning ka ristikujulise lipu ette
panek, rõhutamaks Eesti kuulumist põhjamaa riikide perre. Argu
mentideks olid peamiselt see, et rahvus- ja riigilipp peaksid olema 
erinevad ja ka see, et sinine ja must on tihti kaugustest raskelt 
eraldatavad, nad sulavad kokku, eriti merel. Riigikogu komisjon jäi 
siiski sini-must-valge juurde ja viimane argument, et sinine ja must 
pole eraldatavad, leidis ka ümberlükkamist. Selle juures kerkis aga 
üles uus küsimus, nimelt sinise värvi õige toon. Üksmeelselt leiti, et 
eesti lipu sinine on hele sinine, mis mitte ei sula mustaga kokku, 
mida tume sinine tõepoolest teeks. Nõnda, 27. juunil1922. a. võttis 
Riigikogu vastu Riigilipu Seaduse, komisjoni poolt ettepandud kujul 
ja järgmiselt: 

"1. Eesti riigilipuks on taevasinine (rukkilillesinine)-must-valge 
lipp. Lipu laiud on ühelaiused. Lipu laiuse ja pikkuse vahe
kord on 7:11. Märkus: Riigilipu normaalsuurus on 105 korda 
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165 sentimeetrit. 
2. Riigivanema lipuks on riigilipp, keskel - riigivapp. 
3. Riigiasutuste lipuks on riigilipp. Sellele lipule võivad asutu

sed oma erimärke asetada. Erimärgid ja nende koha riigilipu! 
kinnitab Vabariigi Valitsus". 

Olgu täheldatud, et see suurus ja pikkuse/laiuse vahekord käib 
ainult riigilipu kohta, mitte aga teiste sini-must-valgete lippude 
kohta. Samuti, kuigi seadus taotles .,taeva" ja .. rukkilille" sinisega 
määritleda sinise tooni, seda ei saa täiesti õnnestunuks pidada. 
Kumbki neist ei ole konstantsed värvid, eriti rukkilille värv võib olla 
väga hele ja ka üsna tume. Mis aga sellest määritlusest täiesti 
selgelt välja lugeda tuleb, on see, et eesti lipu sinine on hele-sinine. 
Hiljem, aga tõsisemalt alles peale teist maailmasõda ja väljaspool 
kodumaad, on taotletud eesti .,õige" sinise kindlaks määramist 
keemilis-tehnilise konstantsina, toetudes andmetele vanimaist 
lippudest ja teistele ajaloolistele faktidele. lima neisse tehnilistesse 
üksikasjadesse tungimata, jääb siinkohal ainult uuesti kinnitada, et 
eesti sinine on hele-sinine. Tuleb tõeks võtta fakti, et mitmesugus
tel põhjustel, eriti raskustega õige hele-sinise värvi kätte saamisel, 
on korduvalt suund olnud, et sinise toon muutub tumedamaks ja 
tumedamaks, mis aga ei tohiks olla lubatav. Eesti sinine on hele 
sinine, kuigi ta siin-seal võib varieeruda. 

SINI-MUST-VALGE LIPU 50.A. JUUBELIPIDUSTUSED 

1934. a. toimusid ajaloolise lipu 50-nda aasta juubelipidustused 
Tartus ja Otepääl, millest võttis osa kogu eesti avaliku elu tegelas
kond, koos tolleaegse Vabariigi Valitsusega täies koosseisus ja ees
otsas Riigivanema K. Pätsuga. Peapidustused toimusid Tartus, kuid 
väljasõit oli Otepää le, kus Otepää kiriku hoonele asetati vastav mä
lestusmärk, millele olid graveeritud Gustav Suitsu sõnad tema 
1920. a. kirjutatud lipulaulust: .. Tõsta lipp! See vestku, vestku 
tõotusest. mis kestku, kestku, sinisega viiratud. Musta mulla põimu
line, lehvi valge võimuline, tormatud ja piiratud". Oma sõnavõtus 
Otepääl ütles Riigivanem K. Päts muuhulgas järgmist: .. Täna, sini
must-valge 50-ndal juubelipäeval, tõotame südamest, et hoiame 
puhtalt kõrgemal kohal selle lipu ning ohverdame seda, mida nõuab 
rahvas, kes tahab vabalt elada". 
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Pidustustest võttis osa ja elas kaasa tuhandeid, ka isegi Otepääl 
üle paarituhande. See oli suurimaid erisündmusi, mis iseseisvuse 
ajal oli. Nõnda vaba ja iseseisev Eesti austas oma kõige tähtsamat 
rahvuslikku sümbolit, mis oli teda vabadusele ja iseseisvusele 
aidanud kanda. Ajalooline lipp anti üle hoiule Eesti Rahvamuuseumi 
Raadil, Tartus. 

EESTI VABARIIGI LIPUAKTSIOON 

Aasta hiljem alustas Vabariigi valitsus, tolleaegse peamm1stri 
Kaarel Eenpalu algatusel, lipu aktsiooni, mille eesmärgiks oli, et 
peale valitsusasutuste ja organisatsioonide ka kodudel, nii linnas 
kui ka maal, oleks eesti lipp ja see heisataks rahvuslike! tähtpäeva
del. Vabariigi lõpuaastail kõigil majadeilinnades olid lipud ja nende 
heiskamine Vabariigi aastapäeval oli kohustuslik. Ka pea kahel 
kolmandikul eesti taludest maal olid juba sini-must-valged lipud. 
Algatatud oli ka lipupäeva tähistamine igal aastal, mis oleks olnud 
kas 4. juunil või koos Võidupühaga 23. juunil, kuid selle teostarni
seni veel ei jõutud. Vabariigi valitsuse poolt määritleti ka lipu 
kasutamise kord, mille kohaselt heisatud lipp pidi olema korralik ja 
seda ei saanud teha meelevaldselt või ülearuselt. See tähendas 
austust rahvusvärvide ja rahvuslipu vastu. Tallinnas, Pika Hermanni 
tornis, lehvis riigilipp päeva tõusust kuni päeva loojanguni. Kõrgel 
lehvides ja ilmastiku ning tuulte mõjudele alludes Pika Hermanni 
lippu vahetati uuega keskmiselt 45 korda aastas, s.t. peaae!=JU i!=la 
nädal. 

SINI-MUST-VALGE LIPU SAATUS SÕJAAASTAIL 

1917/18. a. kõik poliitilised erakonnad Eestis, nii vasak- kui 
parempoolsed, toetasid iseseisvust, ainult enamlased (kommunis
tid) olid vastu ja jäid alluvaks ka oma ülevenemaalisele juhtimisele, 
s.t. ei ole kunagi saanud eesti erakonnaks. Selletõttu nende 
suhtumine sini-must-valgesse oli negatiivne ja muutus peagi vih
kamiseks. Ajutiselt võimul olles vene sõjaväelaste, tööliste ja 

madruste abiga nad hävitasid sini-must-valged lipud kust nad kätte 
said. Sealtpeale sini-must-valge muutuski neile kõige vihatumaks, 
kuid ka ohtlikuks, nii kodanluse kui rahvusluse sümboliks. 
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1940. a. juunis, esimesi I päevil peale nõukogude sõjaväe sissetu
lekut tõi jõuk muulasist noorukeid vene tanki toetusel eesti riigilipu 
Pika Hermanni tornist alla. Vares-Barbaruse valitsuse siseministri 
korraldusel pandi sini-must-valge aga kohe Pika Hermanni torni 
tagasi ja oli seal kuni 6. augustini, millal Eesti liideti vägivaldselt 
Nõukogude Liiduga. See, muidugi, oli ainult poliitiline manööver, 
kuna samal ajal igale demonstratsioonile sini-must-valgega, milli
seid mitmeid aset leidis eriti Tallinnasja Tartus, reageeriti arreteeri
mistega. Kõik lipud, mida kätte saadi, kõrvaidati või hävitati ja 
mitmeid nende hoidjaid või peitjaid ka mõrvati. Aga siiski, rahval 
õnnestus suurema jao lippude peitmine, viimaste hulgas ka EÜS-i 
ajalooline lipp. 

1941. a. suvel ilmusid peidetud lipud jälle uuesti välja üle terve 
maa. Saksa okupatsioonivõim ei keelanud sini-must-valget, eesti 
väeosad kandsid isegi rahvusvärvides tunnuseid. Aga takistatud 
olid ühisesinemised või rahvuslikud meeleavaldused sini-must
valgega ja keelatud oli ta riigilipuna. Soomepoistele määratud lipu 
Eestis tegemine ja selle 1944. a. suvel ületoimetamine Soome sai 
toimuda ainult suurima saladuse katte all ning seetõttu ei jõudnud 
ka kavatsetud ajaks Soome. Lipu tõid soomepoisid kaasa, kui nad 
Eestisse tagasi tulid, kuid seal oldi sunnitud see lipp uuesti peitma. 
Kui 1944. a.nõukogude väed uuesti Eesti okupeerisid, peideti ka 
jälle palju sini-must-valgeid lippe. Enne seda, 21. septembril, lehvis 
siiski eesti sini-must-valge lipp ka Pika Hermanni torn is, kuigi ainult 
mõned tunnid. 

EESTIS RAHVUSVÄRVIDE KASUTAMINE 
TEHAKSE KURITEOKS 

Alates teisest nõukogude okupatsioonist 1944. a. on Eestis 
igasugune sini-must-valge värvikolmiku omamine või kasutamine 
kuritegu, millele reageeritakse ränga karistusega. Ajaloo võltsimis
te ja propaganda eesmärgiks on koguni teadminegi sini-must-valge 
olemasolust noorsoo hulgast välja juurida. Aga vaatamata sellele, 

sini-must-valge kasutamist on aegajalt esinenud ja propaganda 
pole tulemusi annud. Kavalalt on püütud ka teha mõningaid näilisi 
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kompromisse, nagu nõukogude eesti lipule sinise ja valge !ainelise 
joone lisamine ja tagasi on toodud üliõpilaste värvimütsid, aga 
muidugi mitte rahvusvärvides. 

EESTI RAHVUSLIPP ELAB EDASI VÄLISMAIL 

Põgenike poolt toodi 1944. a. kaasa mitmeid asutiste, organisat
sioonide kui ka isiklikke sini-must-valgeid lippe ja muid neis 
värvides esemeid. Palju rohkem on neid võõrsil juurde loodud ja 
pole vist eesti organisatsiooni välismail, millel poleks rahvusvärvi
des lippu. Eriti populaarseks on saanud laualipp Pika Hermanni torni 
kujutaval alusel. See on ainult välismail, kus sini-must-valge saab 
vabalt lehvida ja armastus ning andumus sini-must-valge vastu on 
seal kasvanud isegi suuremaks, kui see on kunagi varem olnud. 
Paljudel võõrail mail tähistati 1959. a. lipu 75. a. juubelit väärikuse
ga. Võib eriti aga märkida ESTO '80 Stockholmis, kus terve kesklinn 
oli pandud sini-must-valgete lippude ehtesse, ainult mõnisada 
kilomeetrit kodumaalt eemal. See ei saanud ka teadmata jääda 
Eestiski. Nõnda ESTIVAL 1983 puhul nõukogude konsul nõudis 
ametlikult Göteborg i linnavalitsuselt sini-must-valgete lippude kõr
valdamist, mida aga ei tehtud. ESTO "84 ajaks Torontos on 
saabunud sini-must-valge lipu saja aasta juubel, mille vastavalt 
tähistamine on vabade maade eestlaskonna mitte ainult vabadus, 
vaid ka kohustus, kuna seda Eestis teha ei saa. 

Isamaa sa helde püha, 
kuule meie palve iha 
meid su hoidjaks pühitse! 
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