
Eesti vapi kujunemine

See on lugu ajaloolistest motiivitest, 
millest on lähtunud tänane riigivapp





suur riigivapp 
1925–1940



riigipitser



Kas kolm lõvi taani vapilt?

• 1558–1583 Vene-Liivi sõdade tulemusena 
lõppes senine riiklik korraldus ja Eesti ala 
jaotati Rootsi, Poola-Leedu ja Taani vahel. 
– Rootsi kuningas Johan III tituleeris enese Liivimaa 

eestlaste hertsogiks ja selle tiitli tähistamiseks 
kujundati ajavahemikul 1582–1583 Taani kuninga-
vapist inspireeritud kolme leopardse lõviga 
hertsogi tiitlivapp. 
• Õpetajate leht. 23. veebr. 2017 

– Tiit Saare heraldik, ajaloolane



Taani vapi kujunemine 

Jusqu'à Olaf (II) de Norvège (1370-1387)
Roi de Danemark et Roi de Norvège



Tallinna vapist

• Taani-Rootsi vapitüli ajal käskis Erik XIV Tallinna rahadel 
kujutada Taani lõvisid, et sellega näidata oma 
pretensiooni Taani kuninga õigusi riivamata. 

• Kui Johan III Taani vapi kasutamisest avalikult loobus, 
jätkati Tallinnas juba harjumuspäraselt kolme 
lõviga müntide valmistamist. 
– Linn sai vanadele pitseritele viidates seda põhjendada 

ajaloolise traditsiooniga. 

• Lõpuks kinnistus kolme leopardse lõviga kilp koos seda 
manusena ehtiva kroonitud kiivri, hõlsti ja sellest 
võrsuva punasesse riietatud naise kujutisega Tallinna 
suureks vapiks. 



Tallinna suur vapp

Tallinna pitserist (13/14saj) 
kujunes hiljem suur vapp
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Hertsogivapist rüütelkonnavapiks
• Rootsi kuningas Johan III oli esimene, kes lisas 1584. aastal oma tiitlite loetellu 

Eestimaa hertsogi. 

• Teades, et Soome suurhertsogi tiitli jaoks kujundati 1580. aastatel eraldi vapp, 
mida tunneme tänapäeva Soome Vabariigi sümbolina, võiks eeldada, et siis loodi 
ka Eestimaa vapp. 
– Selle kohta ei ole aga leitud ühtegi kindlat tõendit. Erandiks on aastaisse 1570–1580 dateeritud 

Rootsi Liivimaa vapikavand: sinisel kilbil kolm kuldset või hõbedast leopardset lõvi. 

• Kindlaks Eestimaa vapi olemasolu tõestavaks allikaks on seni 1606. aastal Karl IX 
kroonimise auks vermitud kuldtukat, mille reversil kujutatakse Rootsi kuningavappi 
ümbritsetuna tiitliläänide vappidest. Sellel Eestimaa vapil kujutatakse esmakordselt 
Taani vapilt laenatud leopardseid lõvisid.

• Samas ühtisid hertsogkonna piirid riikliku haldusüksuse – Eestimaa kubermangu –
piiridega. Selle tähistamiseks kasutati sarnast vapipilti, kuid hertsogikrooni asemel 
oli vapil kuningakroon. Sarnane vapp oli kujutatud ka Eestimaalt värvatud 
väeüksuste lippudel.
Eestimaa liitmise järel Vene riigi koosseisu jätkati Rootsi-aegset vapi kasutamise 
praktikat (Peeter I teostas reforme Rootsi eeskujul. Muutused olid välised, näiteks 
kubermanguvapil asendati kuningakroon tsaarikrooniga)



Rüütelkonna vapp  =>
kubermangu vapp

• 19. sajandil levis baltisakslaste seas arusaam, et 
Eestimaa rüütelkonna kasutatav Eestimaa vürsti 
tiitlivapp olevat Taani kuninga poolt 13. sajandil 
Harju-Viru vasallidele antud tunnus. 

• Kuna otsesed ajaloolised tõendid selle kohta puudusid, jäi 
seletus spekulatiivseks. 

• Hoolimata allikate puudumisest muudeti ka Eestimaa 
rüütelkonna kasutatud vappi. 

– Leopardsed lõvid säilisid Eestimaa vürsti (hertsogi) ja 
8. detsembril 1856. aastal ametlikult kinnitatud 
Eestimaa kubermangu vapil.



Lint ja tammeoksad

• Tsaari ajal sai ametliku kinnituse kõigepealt 
Tallinna linnavapp 1788. aastal. 

– Eestimaa kubermanguvapi kinnitamiseni jõudis 
Senati Heraldikadepartemang 1856. aastal:

• sellel ehivad kuldset, kolme sinise leopardse lõviga kilpi 
impeeriumikroon ja Venemaa kaitsepühakuks peetava 
apostel Andrease sinilint. 



Eestimaa kubermangu (Põhja-Eesti) 
vapp



Iseseisva Eesti algus

• Kui 1917 kinnitas Vene Ajutine Valitsus rahvuslikes 
piirides Eestimaa kubermangu autonoomia, hakati 
esmakordselt kogu Eesti sümbolina kasutama senist 
Põhja-Eesti, Eestimaa kubermangu kolme leopardse 
lõviga vappi.

• Kui 1918 kuulutati välja Eesti iseseisev riik, siis 
proovikiviks sai novembris alanud Vabadussõda. 
– Sel ajal kasutati Eesti väeosade pitsatites, sõjaväelaste 

käiseembleemidel ning auastet tähistavatel tärnidel 
lõvidega vappi - nende kujundamisel aluseks võeti Tallinna 
linnavapilt leopardid 

– (Tallinna suur vapp esindas Eesti Vabariiki ka detsembris 1919 Londonis avaldatud The 
Esthonian Review’ kaanel).



Günther 
Reindorffi

Eesti 
Vabariigi 

vapi 
kavand, 
1922.

Vapi saamiseks viidi läbi kavandite võistlus - järgnevalt mõned ettepanekud:
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Kuidas vapi sümboleid lugeda?

• 1577. aastast asendati Soome hertsogi tiitel 
Soome suurhertsogi tiitliga ja viimase 
tähistamiseks kujundati tänapäeval Soome 
riigivapina tuntud heraldiline embleem: üheksa 
hõbedase roosiga punasel kilbil saablit tallav 
mõõka hoidev kuldne lõvi. 
– Göta lõvina tuntud vapiloom pärines Rootsi vanalt 

kuningavapilt. 
– Soome vapiga väljendati Liivi sõjas saavutatud võitu 

venelaste üle. 
– Rootslasi sümboliseerivat mõõka ja venelasi tähistavat 

saablit võib näha veel Karjala ja Narva vapil. 



Kas midagi võiks lõvidele lisada?



lõvi või leopard

• 20. sajandi algul muutus eestlaste poolt enamkasutatavaks kolme 
leopardiga Tallinna linnavapp. Eeskuju näitasid Tallinna eesti seltsid. 
– Näiteks spordiseltsi Kalev, mille embleemil olid esmakordselt koos nii 

sinimustvalge kui tulevane riigivapp. 

• 1917. aastal omandas Tallinna vapp rahvusliku embleemi tähenduse 
kõigepealt loodavate rahvusväeosade pitsatites. 

– Nii oli loomulik, et ka riigivapiks esitati mitte kolm leopardset lõvi, 
nagu see olnuks vapiõiguslikult kohane, vaid Tallinna leopardid.

– NB! Heraldikas nimetatakse leopardiks sammuvat lõvi, kes on näoga 
vaataja poole pööratud. Leopardne lõvi on lõvi, kelle pea on profiilis.



Pisidetailid

• Nii Tallinna kui ka Eesti vapil olevad lõvid on üleni 
sinised, sealhulgas küünised. Tähtis erinevus on Tallinna 
vapi lõvide peas säravad kroonid - Eesti vapi lõvide 
pead on katteta. 

• Kui 1992 tuli käibele Eesti kroon, kanti metallmüntidele 
ka Eesti vapilõvid - vt mündil lõvide kahe kõrva vahel 
neli püstist mügarikku, mida võib ka tagasihoidliku 
krooni tippudeks pidada. 

• Samal ajal on nii Eesti vapil kui ka suveniirmüntidel 
peajoon lõvide kahe kõrva vahel üsna sile. 



Viimased muudatused

• Riigivapi etalonkujutisi korrastasid kunstnikud 
Arno Mäger ja Margus Haavamägi 1990. 
aastal. Toona lihtsustati vapilõvide joonist, 
säilitades kõik olulised iseloomulikud 
tunnused. 2000-te alguses tekkis vajaduse 
digitaliseerida riigivapi etalonkujutised. Siis 
muudeti ka etalonkujutisi, kaotades vapilõvide 
hõbedased silmad.



detail Toompea lossi vapikilbil



Kristlikud motiivid

• Kolme lõvi on peetud ka Püha Kolmainu 
sümboliks.

• Nelja evangelisti esindavad apokalüptilised 
loomad ehk neli tiivulist olevust:
– ingel – Matteus
– tiivuline lõvi - Markus
– tiivuline härg - Luukas
– kotkas – Johannes. 

• Neist tiivulistest olevustest, kes sümboliseerivad 
sõnumitoojaid, on kirjutanud Vana Testamendi 
prohvet Hesekiel (Hs 1:5-14).



Vapi ametlik kirjeldus

• Suurel riigivapil on kuldsel kilbil kolm sinist 
sammuvat ja otsa vaatavat lõvi.

• Vapi kilpi ümbritseb külgedelt ja alt kaks kilbi 
alaosas ristuvat kuldset tammeoksa. 

• Väikese vapi kilp ja vapikujund on samad mis 
suurel riigivapil, kuid ilma tammeoksteta.



Riigivapile selgem kujundus



Kokkuvõte: 
vapi lähtemotiivid
pärinevad - ...
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