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სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ თან არ სე ბუ ლი ჰე რალ დი კის სა-
ხელ მ წი ფო საბ ჭო სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ-
ლი კის 100 წლის თავ თან და კავ ში რე ბით წარ მო გიდ გენთ, 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლო ე ბის კრებულს. კრე-
ბულ ში შე ვი და სა ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლო ე ბი, რომ ლე ბიც ამ 
ბო ლო ასი წლის გან მავ ლო ბა ში ჰქო ნია სა ქარ თ ვე ლოს და 
ამ სიმ ბო ლო ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნო ნე ბი, ნორ მა ტი უ-
ლი აქ ტე ბი. გამოცემა მო ი ცავს 1918-1921 წლებს, და მო-
უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბი დან გა საბ ჭო ე ბამ დე, სა ქარ თ ვე-
ლოს რე სპუბ ლი კის და ფუძ ნე ბას, კონ ს ტი ტუ ცი ის მი ღე ბას და 
ძი რი თა დი სა ხელ მ წი ფო ატ რი ბუ ტი კის შე მუ შა ვე ბას. საბ ჭო-
თა პე რი ოდს, რო დე საც მოხ და სა ქარ თ ვე ლოს ფაქ ტობ რი ვი 
ანექ სი ა, თუმ ცა რეს პუბ ლი კუ რი წყო ბა გა ნაგ რ ძობ და არ სე-
ბო ბას. 1990-იან წლებს, ეროვ ნულ გან მათა ვი სუფ ლე ბელი 
მოძ რა ო ბის შე დე გად აღ დ გე ნილ სა ხელ მ წი ფო ებ რივ და მო უ-
კი დებ ლო ბას, სიმ ბო ლი კას და ტო ტა ლი ტა რიზ მი დან გა მოს ვ-
ლის პე რი ოდს, რო მელ მაც მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად შე ა ფერ ხა 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი აღ მ შე ნებ ლო ბის პრო ცე სი. 2004 წლი-
დან ‒ ახა ლი სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის და ფუძ ნე ბის და 
მოქ მე დი სა ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლო ე ბის დად გე ნის პე რი ოდს.

შესავალი

INTRODUCTION
The State Council of Heraldry at the Parliament of Geor-
gia presents a collection of Georgian state symbols 
dedicated to the 100th anniversary of the Democratic 
Republic of Georgia. The edition presents the state sym-
bols, the laws and normative acts of Georgia on state 
symbols for the period of the past hundred years. The 
book comprises 1918-1921 years from announcement of 
independence and establishment of Georgia’s republic, 
adoption of the constitution and development of basic 
state attributes. The Soviet period, when Georgia was 
annexed, but the republican system continued to exist. 
The 1990s, the period of national independence, the 
withdrawal from totalitarianism and restoration of inde-
pendence by the National Liberation Movement, however 
the weakness of state institutions significantly hampered 
the state reconstruction process. The establishment of 
new state institutions and the establishment of state 
symbols from 2004.
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სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბას ა 
და სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის და-
ფუძ ნე ბას თან ერ თად, ხდე ბა სა ხელ მ წი ფოს რეს პუბ-
ლი კუ რი წყო ბის არ სე ბო ბი სათ ვის ყვე ლა შე სა ბა მი სი 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და სა მარ თ ლებ რი ვი ინ ს ტი ტუ ტის 
შე მუ შა ვე ბა, მათ შო რის, იქ მ ნე ბა სა ხელ მ წი ფო სიმ-
ბო ლო ე ბიც: სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის გერ ბი და 
სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის დრო შა. გარ და სა ხელ მ-
წი ფო სიმ ბო ლო ე ბი სა, დგინ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-
რო ბის შტან დარ ტი და სამ ხედ რო დრო შა. მი უ ხე და ვად 
სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი სუ ლის კ ვე თე ბი სა, ხე ლი სუფ-
ლე ბა ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლოს ად გენს ქვეყ ნის 
ჰე რალ დი კუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ჰე რალ დი კის წე სე ბის დაც ვი თა და ჰე რალ დი კის ზო-
გა დ მიდ გო მებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნით. იდე უ-
რად სა ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლო ე ბის შექ მ ნას მო თა ვე ო ბას 
უწევს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი, ხე ლოვ ნე ბის კო მი სი ას ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლობს კონ ს ტან ტი ნე მა ყაშ ვი ლი, სა ხელ მ წი ფო 
სიმ ბო ლო ე ბის დად გე ნა ში ჩართულია ხე ლოვ ნე ბის 
თით ქ მის ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წარ მო მად გე ნე ლი, 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სა ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლო ე ბის 
სა კითხს ზე პარ ტი ულ სა ერ თო-ეროვ ნულ ჭრილ ში გა-
ნი ხი ლა ვენ.

With the declaration of independence of Georgia 
and the establishment of the Democratic Republic 
of Georgia, all relevant state and legal institu-
tions essential for the republican state were cre-
ated, including state symbols, the coat of arms of 
the Republic of Georgia and Flag of the Republic 
of Georgia. Also, the state the government flag 
and the military flag were created. Despite its so-
cial-democratic spirit, the government adopted all 
state symbols in consideration of the country’s he-
raldic heritage and in appliance with the rules of 
heraldry and the general approaches of heraldry. 
All significant representatives of art were involved 
in the elaboration of state symbols, political par-
ties considered the subject of state symbols as an 
issue of national importance.



1918-1921



საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აქტი, მიღებული ეროვნული საბჭოს 
მიერ 1918 წლის 26 მაისს

Georgia Act of Independence, 
declared by the National Council on 
May 26, 1918

საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აქტი, მიღებული დამფუძნებელი 

კრების მიერ 1919 წლის 12 მარტს 

Georgia Act of Independence, de-
clared by the Constituent Assembly 

on March 12, 1919
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 *   The Coat of Arms of the Democratic Republic of Georgia, the description, 
adopted on December 27, 1918, signed by the Chairman of the Parliament 
Nikoloz Chkheidze and the Chairman of the Government Noe Zhordania



 *   The Coat of arms of the Democratic Republic of Georgia, adopted on 
December 27, 1918, signed by the Chairman of the Parliament Nikoloz 
Chkheidze and the Chairman of the Government Noe Zhordania
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 *   The law on the coat of arms of the Democratic Republic of Georgia, 
September 20, 1918, signed by the Chairman of the Parliament Nikoloz 
Chkheidze and the Chairman of the Government Noe Zhordania



 *   The Sketch photocopy of the coat of arms of the Democratic 
Republic of Georgia adopted and sent by the Parliament to 
the Government on January 18, 1919
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იოსებ შარლემანი (1880-1957) მხატვარი, 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
გერბის ავტორი. საქართველოს სამხატვრო 
აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.

Iosif Charlemagne (1880-1957) Painter, the au-
thor of the State Coat of Arms of The Democratic 
Republic of Georgia. One of the founders of The 
Tbilisi State Academy of Arts.
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ივანე ჯავახიშვილი (1876-1940) 
ისტორიკოსი, დიდი ქართველი საზოგადო 
მოღვაწე, საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის გერბისა და დროშის 
იდეის ავტორი. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.

Ivane Javakhishvili (1876-1940) Historian, 
who largely influenced the main concepts of 
the Coat of arms and the state Flag of The 
democratic Republic of Georgia. One of the 
founders of The Tbilisi state University. 

სახელმწიფო გერბის შექმნა დღის წესრიგში დადგა 
ეროვნული ფულის გამოშვების საჭიროებიდან 
გამომდინარე. პირველი მოსაზრებები საქართველოს 
სახელმწიფო გერბთან დაკავშირებით დაცულია 
ფინანსთა და ვაჭრობის მინისტრის მიერ მოწვეულ 
მცოდნე პირთა კერძო თათბირის ოქმში

The idea of creating the state coat of arms originat-
ed from the need of issuing the national currency. 
The first discussions on this subject are preserved in 
the protocol of the private meeting of experts called 
by the Minister of Finance and Trade
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კონსტანტინე მაყაშვილი     თეთ რი გი ორ გი, რო გორც ქარ თ ველ თა გუ-
ლი დან წარ მო შო ბი ლი სა ხი ე რე ბა უკ ვე ჰკარ გავ და თა ვის ინ დი-
ვი დუ ა ლურ თვი სე ბას, და თვით ხალ ხი, ამი ტომ სა მარ თ ლი ა ნის 
ხმით ეძა ხის მას ქარ თ ვე ლე ბის წარ მო მად გე ნელს, ქარ თ ვე ლი 
– Георгiй სა მარ თ ლი ა ნად ეძა ხი ან უცხო ე ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს – 
Georgie და ალ ბათ ძა ლი ან გა იკ ვირ ვე ბენ, თუ თქვენ სა ქარ თ-
ვე ლოს გერ ბ ზე არ და ი სა ხა ეს სპე ტა კი რა ინ დი, რო მე ლიც გა-
ჭირ ვე ბის დროს, ჭირ ში და ლხინ ში მუ დამ თა ვის ერ თან არის,... 
ჩვე ნი საქ მე არის ახ ლა აღ ვად გი ნოთ წი ნან დე ლი, პირ ვე ლი 
სა ხე მი სი,... და ვი სა ხოთ ისე, რო გორც იგი იყო უხ სო ვა რის 
დრო ი დან დღეს დღე ო ბამ დე ქარ თ ვე ლი ხალ ხის სა სო ე ბე ბით. 
ჩვენ იმით არ ვუ ღა ლა ტებთ არც ის ტო რი ას, არც ჩვენ ერს. ამ 
ერთ სა უ კუ ნე ში სა ქარ თ ვე ლომ დაჰ კარ გა თა ვი სი გა მო სა ხუ ლე-
ბა. დღეს ჩვენ სა ქარ თ ვე ლო აღ ვად გი ნეთ, მა შა სა და მე უნ და 
აღ ვად გი ნოთ ჩვე ნი თეთ რი რა ინ დი, რომ ვამ ც ნოთ ქვე ყა ნას, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო დღეს კი არ და ი ბა და, არა მედ დი დი ხა ნია 
ცოცხ ლობს. კო მი სი ის აზ რით, უნ და იყოს გა მო სა ხუ ლი... აგ რეთ-
ვე შვი დი მნა თო ბი... 7 მნა თო ბი და მთვა რე 7 მთა ვარ თე მე ბის 
და სამ მარ თ ვე ლო ე ბის, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ-
წი ფო სიმ ბო ლო, თა ვის თა ვად ლა მა ზი ა. ამას ექ ნე ბა ერ თ გ ვა რი 
პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა, რად გა ნაც მთვა რე ნიშ ნავს შე ერ თე-
ბულ საქ რის ტი ა ნო და სა მაჰ მა დი ა ნო სა ქარ თ ვე ლოს. სიმ ბო ლოა 
იგი შე ერ თე ბი სა.

ვტო ვებ ამ კა თედ რას იმა ზე ში შით, მაგ რამ რა თქმა უნ და მცი რე 
ოდე ნის იმე დით, რომ სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი პარ ლა მენ ტი დე-
მოკ რა ტი ის მი ერ შექ მ ნი ლი, მხარს და უ ჭერს ხალ ხის მფარ ველს 
მის მშვე ნი ერ სპე ტაკ რა ინდს, თეთ რი გი ორ გის და მის სა ხელს 
დაგ ვი სა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს გერ ბ ზე.

გრიგოლ ვე შა პე ლი    შე იძ ლე ბა ზო გი ერთს გო ნი ა, რომ გი ორ გის 
ღერ ბი სა მე ფო გერ ბი იყოს. ეს გა უ გებ რო ბა ა. უნ და მო გახ სე-
ნოთ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მე ფე თა გერ ბი, ბაგ რა ტი ონ თა გერ ბი 
არის სულ სხვა, ასე რომ ჩვე ნი რეს პუბ ლი კა ნუ რი სვინ დი სი 
უნ და დამ შ ვი დე ბუ ლი იყოს, რო ცა გი ორ გის ვა კა ნო ნებთ რეს-
პუბ ლი კის გერ ბად... ამი რა ნი რომ გავ ხა დოთ ჩვენ სა ხელ მ წი-
ფო გერ ბად, ჩვენ გვე ში ნი ან აქ არ იყოს ჩარ თუ ლი პო ლი ტი კა, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბას 
სამ წუ ხა რო მოვ ლე ნად სთვლი და და ასეთ ეპის ტო ლეს სწერ და 
რუ სეთის სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი ულ ცენ ტ რა ლურ კო მი ტეტს.

აკა კი ფა ღა ვა    აქ არის იდეა ბრძო ლის სი კე თი სი, სი ნათ ლი სა 
‒  ბო რო ტე ბას თან. და ეს იდე ა, ეს აზ რი მუ დამ რჩე ბა, ვიდ რე 
არ სე ბობს კა ცობ რი ო ბა. შემ დეგ ში რო დე საც თა ვი სუფ ლე ბა დამ-
კ ვიდ რ დე ბა, ეს აზ რი და ეს ემ ბ ლე მა მა ინც დარ ჩე ბა, ვი ნა ი დან 
ჩვე ნი ცხოვ რე ბა არის ბრძო ლა მერ მი სი სათ ვის. ყო ველ თ ვის რა 
გვარ მდგო მა რე ო ბა ში არ უნ და ჩა ვარ დეთ ჩვენ და კა ცობ რი ო-
ბა, ეს მა რა დი უ ლი აზ რი უეჭ ვე ლად დარ ჩე ბა.
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ირაკლი  წე რე თე ლი    ჩვენ არ ვამ ბობთ, რომ ჩვე ნი 
პარ ტი უ ლი დროშა, ჩვე ნი პარ ტი უ ლი ღერ ბი დღეს 
სა ხელ მ წი ფოს მი ე ცეს, რო დე საც დრო შა ზე იყო ლა-
პა რა კი ჩვენ სა ერ თოდ ხაზ გას მით აღ ვ ნიშ ნეთ, რომ 
ერ თია, ჩვე ნი პარ ტი უ ლი დრო შა და მე ო რე ჩვე ნი 
სა ხელ მ წი ფო დრო შა.

ჩვე ნი სა ქარ თ ვე ლო, პა ტა რა და მო უ კი დე ბე ლი რეს-
პუბ ლი კა, გულ დაფ ლე თი ლი რო გორც ამი რა ნი, 
მი ის წ რა ფის სრულ თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ და თუ ჯერ 
ეს თა ვი სუფ ლე ბა ვერ მო უ პო ვე ბი ა, – იმი ტომ, რომ 
ძლი ერ ნი არი ან მტრე ბი, რო მელ ნიც მას და სე ვი ან 
და ამ მტრებს იგე რი ებს და ორი ხე ლი თა ვი სუ ფა-
ლი არა აქვს, ისი ნი და ი ნა ხა ვენ თა ვის ნამ დ ვილ 
მდგო მა რე ო ბას, ნამ დ ვილ მის წ რა ფე ბას, ყვე ლა 
სხვა სუ რა თი, და გან სა კუთ რე ბით, ისე თი ძლე ვა მო-
სი ლი გმი რის სუ რა თი. რო მელ მაც თა ვი სი სიძ ლი-
ე რით სძლია ყო ვე ლი დაბ რ კო ლე ბა, – ეს სუ რა თი 
არ იქ ნე ბა დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბის ისე თი 
სწო რი გა მომ ხატ ვე ლი, რო გორც ის მი ჯაჭ ვუ ლი 
ამი რა ნი, რო მელ საც ერ თი ხე ლი აუშ ვია და მხნედ 
მტერს ებ რ ძ ვის... ჩვე ნი სო ცი ალ - დე მოკ რა ტი უ ლი 
ფრაქ ცი ის უმ რავ ლე სო ბა ვემ ხ რო ბით ამი რა ნის გა-
მო სა ხუ ლე ბას.

ამონარიდები ეროვნული საბჭოს 39-ე სხდომის 
სტენოგრაფიული ანგარიშიდან, სადაც განიხილება 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბის 
საკითხი, 17 სექტემბერი 1918 წელი

The stenographic notes of the National Council meeting 
#39, where the coat of arms of the Democratic Republic of 

Georgia issue was discussed. The Protocol of the meeting



 *   The terms of competition for creation of the state coat of arms, announced by the   
Arts Commission of the Parliament of Democratic Republic of Georgia



კონსტანტინე მაყაშვილი 
(1876-1927) ქართველი 
პოეტი, საზოგადო მოღვაწე. 
საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის პარლამენტის 
ხელოვნების კომისიის 
თავმჯდომარე.

Constantine Makashvili (1876-
1927) Georgian poet, the Chair-
man of the Art Commission of 
the Parliament of the Democrat-
ic Republic of Georgia.

ალექსანდრე ახმეტელი (1886-
1937) თეატრის რეჟისორი, 
თანამედროვე ქართული თეატრის 
ერთ-ერთი ფუძემდებელი. 
საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის პარლამენტის 
ხელოვნების კომისიის მდივანი.

Alexander Akhmeteli (1886-
1937) theater director, one of 
the founders of contemporary 
Georgian theatre, the Secretary 
of the Art commission of the 
Parliament of the Democratic 
Republic of Georgia.



ერთ ად გი ლობ რივ ჟურ ნალ ში ცნო ბა იყო, რომ სა ზა ვო კონ-
ფე რენ ცი ა ზე საფ რან გეთ ში მი მა ვალ მა ჩვენ მა დე ლე გა ცი ამ თან 
წა ი ღო მი ღე ბულ ღერ ბის ნა ხა ტი, რომ საფ რან გე თის ჟურ ნალ - 
გა ზე თებ ში მო ა თავ სონ. ევ რო პას ვაც ნობთ სა ქარ თ ვე ლოს ღერბს 
რუ სუ ლი სტი ლით ნა ხატს, ვი თომც ქარ თუ ლი მხატ ვ რუ ლი სტი ლი 
არ არ სე ბობ დეს...

და ვით კა კა ბა ძე. სა ქარ თ ვე ლოს ღერ ბი (კონკურსის და შეს რუ-
ლე ბის შე სა ხებ) ჟურ ნა ლი „შვიდი მნა თო ბი“. 1919 წ.

საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბის 
შესაქმნელად გამოცხადებული 
კონკურსის მასალები

The official materials of the 
competition for creating the state 
coat of arms of The Democratic 
Republic of Georgia

2 0 



ფინანსთა სამინისტროს მიერ ქართული ფულის 
შესაქმნელად გამოსაცხადებელი კონკურსის 
პირობების პროექტი

The terms of  competition draft announced 
by the Ministry of Finance in order to create 
the Georgian National currency



 *   საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
სახელმწიფო გერბის კანონის და აღწერილობის  
მიღების ოფიციალური მასალები

    The official materials on the description and 
the law on the coat of arms of The Democratic 
Republic of Georgia
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 *   The Law on the State flag of the Democratic Republic of Georgia, adopt-
ed on September 10, 1918, signed by the Chairman of the Parliament 
Nikoloz Chkheidze and the Chairman of the Government Noe Zhordania



 *   The Sketch of the State flag of The Democratic Republic of Georgia, 1918





  National Anthem of  The Democratic Republic of Georgia



 *   საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო დროშის 
კანონის მიღების ოფიციალური მასალები

    The official materials on adoption of  the description and the law on 
the State flag of The Democratic Republic of Georgia



იაკობ ნიკოლაძე (1876-1951) მოქანდაკე, საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის  დროშის ავტორი იოსებ შარლემანთან ერთად

Iakob Nikoladze(1876-1951) Sculptor, the author (in collaboration with

 Iosif Charlemagne) of the State flag of the Democratic Republic of Georgia
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 *   The Protocol of the Constituent Assembly Constitutional Commission discussing  
the State coat of arms and the State flag of the Democratic Republic of Georgia, 
March 6, 1920



რევოლუცია არის ის ბაზა, რომელზედაც ემყარება 
მთელი ჩვენი სახელმწიფოს აგებულება. მე მახსოვს, 
როცა ამ დროშას (მიუთითებს ეროვნულ დროშაზე) 
იმუშავებდნენ, – ჩვენ მაშინ ვიყავით ფრეილინის 
ქუჩაზე და მე მომიტანეს პროექტი ამ დროშისა, 
მაშინ მე თავმჯდომარე ვიყავი ეროვნულ საბჭოსი, 
და ძალიან მომეწონა იგი.

რატომ მომეწონა?

ცხადია, იმიტომ, რომ ფონი იყო წითელი 
სისხლის ფერი, ზოლები იყო ნაციონალური. ეს 
იმას მოასწავებს, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრივი 
დასაბამი, ჩვენი დროშა რევოლუციიდან 
მომდინარეობს. აი, სწორედ ეს წითელი ფონი, 
ეს არის რევოლუციური ფონი (პ. საყვარელიძე: 
„ესერებს ცის ფერი უნდათ!“ ამირეჯიბი: „ენდროს 
ფერია, ბატონო აკაკი“) მე არ ვიცი, რას უძახიან, 
მაგრამ სისხლის ფერი კია, იმ სისხლის, რომელსაც 
აქცევდა თავისუფლებისათვის ბრძოლაში მუშათა 
კლასი რუსეთში, მაგრამ არა მარტო რუსეთში, 
არამედ მთელს ევროპაში, მთელს მსოფლიოში 
სხვადასხვა დროს, არა მარტო მე-19 საუკუნეში, 
არამედ გრაკხებიდან დაწყებული (გიორგი გვაზავა: 
это венозная кровь).

აკაკი ჩხენკელი, სიტყვა წარმოთქმული 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
კონსტიტუციის განხილვაზე, 1920 წ.
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სოც.-დემ. ფრაქციაში პირველი დიდი დავა 
აგვიტყდა რესპუბლიკის ემბლემის შესახებ. 
ირ. წერეთელმა წამოაყენა მიჯაჭვული 
პრომეთეის ნაციონალურ ემბლემათ 
გამოცხადება; მე ეს არ მომეწონა, შევედავე. 
მთავარი ჩემი არგუმენტი ის იყო, რომ 
ტყვე, შებოჭილი პრომეთესი სრულიად არ 
შეესაბამება ახალშობილ, განთავისუფლებულ 
ქართველ ერს. მე წამოვაყენე ამ აზრის 
გამომხატველი თეთრი გიორგი, ცხენზე 
კოხტად შემჯდარი და ცის სივრცეში 
თავისუფლათ მარდათ მფრინავი. ბევრი 
კამათის შემდეგ გავიდა ეს წინადადება. 
მისი მოწინააღმდეგენი ასაბუთებდნენ თავის 
აზრს იმით, რომ თეთრი გიორგი იგივე 
წმინდა გიორგია, ეს კლერიკალიზმია, 
უკან დაბრუნებაა, საეკლესიო ემბლემის 
რესპუბლიკის ემბლემათ გამოცხადებაა და 
სხ. ამათი აზრიც მივიღეთ სახეში და თეთრ 
გიორგის წმინდა გიორგის ყველა ნიშანი 
ჩამოვაშორეთ.

გერბი რესპუბლიკის სიმბოლო იყო 
საქართველოს გასაბჭოებამდე, ხოლო შემდეგ 
საქართველოს მთავრობის ოფიციალური 
ინსიგნია ემიგრაციაში. 

ნოე ჟორდანია, ჩემი წარსული (მოგონებანი), 
1953
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 *   The law on the Flag of the Government of the Democratic Republic of Georgia, adopted 
on December 27, 1918, signed by the Chairman of the Government Noe Jordania and the 
Comrade of the Chairman of Government Ekvtime Takaishvili
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 *   The the Flag of the Government of the Democratic Republic of Georgia, adopted on December 
27, 1918, signed by the Chairman of the Government Noe Jordania and the Comrade of the 
Chairman of Government Ekvtime Takaishvili



 *   საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის 
შტანდარტის მიღების ოფიციალური მასალები. სხვა ოფიციალური 
დოკუმენტები

    The official materials on adoption of the Flag of the Government  
of The Democratic Republic of Georgia. Other official documents





 *   The Law on the Military flag of The Democratic Republic of Georgia, adopted on December 
27, 1918, signed by the Chairman of the Parliament Nikoloz Chkheidze and the Chairman 
of the government Noe Zhordania
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 *   საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო დროშის რეკონსტრუქცია დაცული აღწერილობის მიხედვით, 
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ, 2018

    The reconstruction of the military Flag of the Democratic Republic of Georgia in correspondence with the preserved 
description from December 27, 1918, by the State Council of Heraldry at the Parliament of Georgia, 2018



ადგილი ნაჭრებისა ჯარის დარგის მიხედვით: 

ქვეითი ჯარისთვის და საყარაულო ათასეულისათვის 
– შინდის ფერი; 

ცხენოსან ჯარისთვის – ცისფერი; 

არტილერიისა, საინჟენერო-სატეხნიკო ჯარებისა და 
გენერალური შტაბის ოფიცრებისათვის – შავი; 

სანაპირო ჯარისათვის – მწვანე; 

სამხედრო სკოლისათვის – წითელი. სამხედრო 
სამინისტროს განყოფილებისათვის – მუქი ყვითელი; 

ჯართა ნაწილების ყველა სამმართველოებისათვის – 
ჯართა დარგის მიხედვით; 

ოფიცერთა და ჯარის კაცთა ტანისამოსის ფორმის 
აღწერა. 1920 წ. 23 აპრილი.

 *   საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო დროშის მიღების ოფიციალური მასალები. სხვა ოფიციალური დოკუმენტები.
    The official materials on adoption of the Military flag of The Democratic Republic of Georgia
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საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის სამხედრო უნიფორმა

The military uniform of the Democratic 
Republic of Georgia
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1921 წლის თე ბერ ვალ ში მოხ და სა ქარ თ ვე ლოს გა-
საბ ჭო ე ბა სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ის გზით. სა ქარ თ ვე-
ლოს დე მოკ რა ტი ულ მა რეს პუბ ლი კამ შეწყ ვი ტა არ სე-
ბო ბა, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ და ტო ვა ქვე ყა ნა 
და მოღ ვა წე ო ბა გა ნაგ რ ძო ემიგ რა ცი ა ში. სა ქარ თ ვე-
ლოს ტე რი ტო რი ა ზე დამ ყარ და 70-წლი ა ნი ტო ტა ლი-
ტა რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბა, შე დე გად მოხ და სა ქარ თ ვე-
ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის ფაქ ტობ რი ვი ანექ სია და 
დე მოკ რა ტი უ ლი წყო ბი ლე ბის სრუ ლი გა უქ მე ბა. და მო-
უ კი დებ ლო ბის და კარ გ ვა და წი თე ლი ტე რო რი აისა ხა 
სა ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლო ებ ზეც, გა უქ მ და სა ხელ მ წი ფო 
გერ ბი და დრო შა. ყვე ლა მა ნამ დე არ სე ბუ ლი სა ხელ-
მ წი ფო ატ რი ბუ ტი კა, მემ კ ვიდ რე ო ბი თი თუ ტე რი ტო რი-
უ ლი მიდ გო მა ჩა ნაც ვ ლ და საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტუ რი 
სიმ ბო ლი კით. წი თე ლი ფე რი, ნამ გა ლი და ურო, ცალ-
კე უ ლი პი როვ ნე ბე ბის, ხალ ხის ბე ლა დე ბის გა მო სა ხუ-
ლე ბე ბი იქ ცა სა ზო გა დო ებ რი ვი მის წ რა ფე ბე ბის ერ თა-
დერთ ილუს ტ რა ცი ად. 

The violent occupation and sovietization of Georgia 
was a result of military intervention in February 
1921. The Democratic Republic ceased to exist. 
The Georgian Government left the country and 
continued to operate in exile. The established 70 
year totalitarian regime resulted in actual state an-
nexation and complete abolition of the democratic 
order. The red terror was reflected in the state 
symbols. The coat of arms and the flag of the 
Democratic Republic was replaced by the Soviet 
Socialist symbols, such as color red, sickle, ham-
mer and portraits of the leaders, which became 
the only demonstration tolls of public aspiration.



1921-1990



 *   The order of the Presidium of the Supreme Soviet of the Georgian SSR on the 
State coat of arms of the Georgian Soviet Socialist Republic, June 18, 1981



 *   The State coat of arms of the Georgian Soviet Socialist 
Republic, June 18, 1981
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The decrees and orders of the 
Revolutionary Committee of 
the Georgian Soviet Socialist 
Republic, on the abolition of 
the governmental bodies of 
the Democratic Republic of 
Georgia, state symbols and the 
establishment of new, 1921 



იოსებ შარლემანი (1880-1957) 
მხატვარი, საქართველოს საბჭოთა 
სოციალისტური რესპუბლიკის 
გერბის თანაავტორი ევგენი 
ლანსერესთან ერთად.

Iosif Charlemagne (1880-1957) 
Painter, the author of the State 
Coat of Arms of the Georgian 
Soviet Socialist Republic in collab-
oration with Eugene Lanceray.

ევგენი ლანსერე (1875-1946) მხატვარი, 
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური 
რესპუბლიკის გერბის თანაავტორი იოსებ 
შარლემანთან ერთად.

Eugene Lanceray - (1875-1946) - 
graphic artist, painter, sculptor, the 
author of the Coat of arms of Georgian 
Soviet Socialist Republic.
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133. საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის დროშა შესდგება წითელი (ალის) 
ფერის ქსოვილისაგან; მის მარცხენა კუთხეს, ზევით, ოთხკუთხედში, რომლის მხარეებიც უდრის 
ალამის მთელი სიგრძის ერთ მეოთხედს, მოთავსებულია წარწერა ქართულად: „საქართველოს 
სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკა“ – (ს.ს.ს.რ.).

134. საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ღერბი წარმოადგენს მრგვალ წითელ არეს: ზედა 
ნაწილში გამოსახულია ბრწყინვალე ხუთსხივოსანი ვარსკვლავი, რომლის სხივებიც მიმოფენილია 
მთელს არეზე; ქვედა ნაწილში დახატულია თოვლიანი მთაგრეხილი ცისფერი და სოსანი ფერებისა; 
მარჯვნით – ოქროს თავთავი, მარცხნით ოქროს ვაზები ყურძნის მტევნებით. ვაზებისა და თავთავების 
ბოლოები ერთმანეთშია გადახლართული დისკოს ქვედა ნაწილში, თოვლიან მთაგრეხილის ძირში. 
დისკოს შუაგულის უმეტესი ნაწილი უჭირავს ოქროს ნამგლისა და უროს გამოსახულებას, რომლებიც 
ებჯინება ზევით მოელვარე ვარსკვლავს, ქვევით – თოვლიან მთაგრეხილს, ხოლო გვერდებზე – 
თავთავებსა და ვაზებს. დისკოს გარშემო მოთავსებულია წარწერა სამს ენაზე: ქართულად, რუსულად 
და ფრანგულად: „პროლეტარებო, ყველა ქვეყნისა, შეერთდით“. ღერბს გარშემო შემოვლებული აქვს 
არშია ქართული სტილის ორნამენტებისაგან.

საქართველოს სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუცია, ტფილისი. 1922

 *   The Constitutions of The Georgian Soviet Socialist Republic,    
1922, 1927, 1937



159. საქართველოს სსრ-ს ღერბი 
შესდგება მრგვალი წითელი არესგან, 
რომლის ზემო ნაწილში გამოსახულია 
მნათი ხუთქიმიანი ვარსკვლავი მთელს 
არეზე გაშლილი სხივებით, ქვემოთ 
გამოსახულია თოვლიანი ცისფერი 
მთაგრეხილი: მარჯვენა მხარეზე ‒ ოქროს 
თავთავი და მარცხენაზე ‒ ოქროს 
ვაზი ყურძნის მტევნებით. თავთავისა 
და ვაზის ბოლოები გადახლართულია 
ერთმანეთში მთაგრეხილის ძირთან 
არეს ქვემო ნაწილში. შუაგულის დიდი 
ნაწილი უჭირავს ოქროს ნამგლისა და 
უროს გამოსახულებას; ნამგალი და ურო 
ებჯინებიან: ზემოთ მნათ ვარსკვლავს, 
ქვემოთ მთაგრეხილის მწვერვალს, 
ხოლო გვერდებზე ‒ თავთავსა და ვაზს. 
არეს გარშემო მოთავსებულია წარწერა 
ორ ენაზე ‒ ქართულსა და რუსულზე: 
„პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, 
შეერთდით!“ ღერბი გარშემოვლებულია 
ქართული სტილის ორნამენტიანი 
სახეებით.

მუხლი 160. საქართველოს სსრ-ის დროშა შესდგება 
წითელი ფერის ქსოვილისაგან; მარცხენა კუთხეში ზემოთ, 
ოთხკუთხედში, რომლის გვერდები ქსოვილის სიგრძის 
მეოთხედს უდრის, არის წარწერა ქართულ ენაზე ოქროს 
ასოებით „საქართველოს სსრ“.

საქართველოს სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 

თბილისი. 1937
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მუხლი 159. საქართველოს სსრ-ის ღერბი შესდგება მრგვალი წითელი არესაგან, რომლის 
ზემო ნაწილში გამოსახულია მნათი ხუთქიმიანი ვარსკვლავი მთელს არეზე გაშლილი სხივებით, 
ქვემოთ გამოსახულია თოვლიანი ცისფერი მთაგრეხილი; მარჯვენა მხარეზე – ოქროს თავთავი და 
მარცხენაზე – ოქროს ვაზი ყურძნის მტევნებით. თავთავისა და ვაზის ბოლოები გადახლართულია 
ერთმანეთში მთაგრეხილის ძირთან არეს ქვემო ნაწილში. შუაგულის დიდი ნაწილი უჭირავს ოქროს 
ნამგლისა და უროს გამოსახულებას; ნამგალი და ურო ებჯინებიან: ზემოთ მნათ ვარსკვლავს, 
ქვემოთ მთაგრეხილის მწვერვალს, ხოლო გვერდზე – თავთავსა და ვაზს. არეს გარშემო 
მოთავსებულია წარწერა ორ ენაზე – ქართულსა და რუსულზე: „პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, 
შეერთდით!“ ღერბი გარშემოვლებულია ქართული სტილის ორნამენტიანი სახეებით.

მუხლი 160. საქართველოს სსრ-ის სახელმწიფო დროშა შესდგება წითელი ქსოვილისაგან სიგანისა 
და სიგრძის შეფარდებით – 1:2. ზედა კუთხეში ტართან მოთავსებულია ცისფერი კვადრატი, რომლის 
მხარე დროშის სიგანის ნახევარს უდრის. კვადრატის შუაგულში წრეა; წრის რადიუსი შეადგენს 
კვადრატის მხარის ერთ მესამედს. წრეში ნამგალი და უროა, მათ თავზე – ხუთქიმიანი ვარსკვლავი. 
წრიდან კვადრატის მხარეებს 24 სხივი ეფინება. ნამგალი, ურო, ვარსკვლავი და სხივები წითელი 
ფერისაა. კვადრატის მარჯვენა მხარის შუაგულიდან დროშის მთელ სიგრძეზე გადის ცისფერი ზოლი, 
სიგანით კვადრატის მხარის ერთი მესამედი. 

საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია, 1956 წ.
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 *   The order of the Presidium of the Supreme Soviet of The Georgian SSR on the 
State coat of arms of the Georgian Soviet Socialist Republic, April 11, 1951
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 *   The state flag of The Georgian Soviet Socialist 

Republic, April 11, 1951



აფხაზეთისა და აჭარისა ავტონომიური 
რესპუბლიკების დროშები.

The flags of the Autonomous republics 
of Abkhazia and Adjara

 *   The orders of the Presidium of the Supreme Soviet of The Georgian SSR  
on the state flag of the Georgian Soviet Socialist Republic, April 11, 1951



სევერიან მაისაშვილი (1900-1980) 
მხატვარი, საქართველოს საბჭოთა 
სოციალისტური რესპუბლიკის 
სახელმწიფო დროშის ავტორი.

Severian Maisashvili (1900-1980) 
Painter, the author of the State flag of 
the Georgian Soviet Socialist Republic.
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1980-იანი წლე  ბის და  სას   რულს, ეროვ   ნულ   -   გან   მა თა  ვი -
სუფ   ლე  ბე  ლი მოძ   რა  ო  ბის და სა  ერ   თა  შო  რი  სო ზე  წო  ლის 
შე  დე  გად, ბო  ლომ   დე წარ   მო  ჩინ   და სო  ცი  ა  ლის   ტუ  რი 
სის   ტე  მის არა  ე  ფექ   ტუ  რო  ბა, ტო  ტა  ლი  ტა  რუ  ლი სის   ტე  მის 
მან   კი  ე  რი ხა  სი  ა  თი, რა  მაც კი  დევ უფ   რო და  აჩ   ქა  რა სა -
ხელ   მ   წი  ფო  ებ   რი  ვი რღვე  ვის პრო  ცე  სი. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის აღ   დ   გე  ნა ეროვ   ნულ   -   გან   მა თა  ვი -
სუფ   ლე  ბე  ლი ბრძო  ლის ერ   თ   გ   ვა  რი დაგ   ვირ   გ   ვი  ნე  ბა 
იყო. თა  ვი  სუ  ფა  ლი, მრა  ვალ   პარ   ტი  უ  ლი არ   ჩევ   ნე  ბის 
გზით შეც   ვ   ლი  ლი საბ   ჭო  თა წყო  ბი  ლე  ბის პირ   ვე  ლი  ვე 
სიმ   ბო  ლუ  რი გა  მო  ხა  ტუ  ლე  ბა 1918-1921 წლე ბის სა -
ხელ   მ   წი  ფო სიმ   ბო  ლო  ე  ბის აღ   დ   გე  ნა იყო, სა  ქარ   თ  -
ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის აღ   დ   გე  ნა 1991 წლის 9 
აპ   რილს 1991 წლის 31 მარ   ტის რე  ფე  რენ   დუ  მის სა -
ფუძ   ველ   ზე. მი  უ  ხე  და  ვად ძლი  ე  რი შე  მარ   თე  ბი  სა, სა -
ხელ   მ   წი  ფო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის სი  სუს   ტემ ვერ უზ   რუნ   ველ  -
ყო სა  ზო  გა  დო  ე  ბის მშვი  დო  ბი  ა  ნი გა  მოს   ვ   ლა საბ   ჭო  თა 
კავ   ში  რის შე  მად   გენ   ლო  ბი  დან. ში  და და გა  რე ფაქ   ტო -
რე  ბის ზე  მოქ   მე  დე  ბით 90-იან წლებ   ში სა  ხელ   მ   წი  ფო 
და სა  ხე  ლი  სუფ   ლებ  ო კრი  ზის   მა შე  უძ   ლე  ბე  ლი გა  ხა  და 
ახა  ლი სა  ხელ   მ   წი  ფო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის და სა  ხელ   მ   წი  ფო 
ატ   რი  ბუ  ტი  კის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა და შე  მუ  შა  ვე  ბა, თუმ ცა 
მუ შა ო ბამ ამ მი მარ თუ ლე ბით მო მა ვალ ში ახა ლი სა-
ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლო ე ბის დად გე ნი სათ ვის მო ამ ზა და 
წი ნა პი რო ბე ბი, რაც თა ვის მხრივ აისა ხა სა ქარ თ ვე-
ლოს პარ ლა მენ ტის 1999 წლის დად გე ნი ლე ბა ში.

At the end of the 1980s, the national-liberation 
movement and international pressure helped to 
finally reveal the ineffectiveness of the socialist 
system and the vicious nature of the totalitarian-
ism, which further accelerated the state break-
down. Restoration of Georgia’s independence was 
a culmination of a national-liberation movement. 
The restoration of state symbols of 1918-1921 and 
independence of Georgia on April 9, 1991 on the 
basis of referendum of 31 March 1991 was the 
first symbolic result of the free and multi-party 
elections. But despite the firmness of intentions, 
the existent institutional weaknesses did not allow 
a peaceful withdrawal from the Union of Soviet 
Socialist Republics. The influence of internal and 
external factors, the state and government crisis 
in the 90s made it impossible to form new state 
institutions and develop state attributes. However, 
all prerequisites were prepared to change the state 
symbols.



1990-2004



1991 წლის 31 მარტს მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ-
ტა ბით ჩა ტარ და რე ფე რენ დუ მი. რე ფე რენ დუმ ში მო-
ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ამომ რ ჩე ველ თა 90,3 პრო ცენ-
ტ მა (საერთო რა ო დე ნო ბამ შე ად გი ნა 3.302.572 
ადა მი ა ნი), მათ შო რის სამ ხ რეთ ოსე თის ყო ფი ლი 
ოლ ქი სა და აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი-
კის მო სახ ლე ო ბა მაც. მო ნა წი ლე თა 98,9 პრო ცენ ტ-
მა და დე ბი თად უპა სუ ხა შე კითხ ვას: „თანახმა ხართ 
თუ არა, აღ დ გეს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი-
ვი და მო უ კი დებ ლო ბა 1918 წლის 26 მა ი სის აქ ტის 
სა ფუძ ველ ზე?“ და ამით მხა რი და უ ჭი რა სა ქარ თ-
ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნას. რე ფე რენ დუ-
მის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე იმა ვე წლის 1991 წლის 
9 აპ რილს, სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის უზე ნა ეს მა 
საბ ჭომ მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი 
და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის აქ ტი.

On March 31, 1991 the referendum was held 
throughout Georgia. 90.3 percent of the voters (to-
tal number 3.302.572) participated in the referen-
dum, including the population of the former South 
Ossetian Autonomous Oblast and the Autonomous 
Republic of Abkhazia. 98.9 percent of respondents 
responded positively to the question: “Are you will-
ing to restore the state independence of Georgia 
on the basis of the Georgia Independence Act of 
May 26, 1918” and thus supported the restoration 
of Georgia’s independence. Based on the results 
of the referendum on 9 April 1991, the Supreme 
Council of the Republic of Georgia adopted the Act 
of Restoration of State Independence of Georgia.
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მიხეილ მაყაშვილი (1955-2009), მხატვარი, 
ჰერალდიკის სპეციალისტი, საქართველოს 
რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბის და 
სახელმწიფო დროშის ავტორი. 

Mikheil Makashvili (1955-2009) painter, a 
specialist in heraldry, the author of the State 
coat of arms and the State flag of the Republic 
of Georgia.

მალხაზ ბუთხუზი (1950-2015) მხატვარი, 
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო 
გერბის და სახელმწიფო დროშის ავტორი. 

Malkhaz Butkhuzi (1950-2015) painter, the 
author of the State coat of arms and the 
State flag of the Republic of Georgia.6 8 



სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის
სა ხელ მ წი ფო გერ ბის შე სა ხებ
მუხ ლი 1. სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კის 
სახ ლემ წი ფო გერ ბი არის ეროვ ნუ ლი 
ოქ როს ფე რი ჩუ ქურ თ მით შე მო საზღ ვ-
რუ ლი შვიდ ქი მი ა ნი ვარ ს კ ვ ლა ვი, რო-
მელ საც ორ ნა მენ ტ ში ქი მე ბის გას წ ვ რივ 
ჩაწ ნუ ლი აქვს შვი დი შა ვარ ში ა ნი თეთ-
რი ბოლ ნუ რი ჯვა რი, რო გორც ჯვრე-
ბის, ასე ვე ვარ ს კ ვ ლა ვის ქი მე ბის ში და 
ვე ლე ბი ქარ თუ ლი წი თე ლი ფე რი საა 
(შინდისფერია).

ვარ ს კ ვ ლა ვის გულ ზე მო თავ სე ბუ ლია 
მრგვა ლი ქარ თუ ლი წი თე ლი ფე რის 
(შინდისფერი) ვე ლით, რო მელ ზეც გა-
მო სა ხუ ლია ოქ როს ფ ლოქ ვე ბი ან თეთრ 
ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი თეთ რი გი ორ გი. 
მას მარ ჯ ვე ნა ხელ ში საბ რ ძო ლოდ შე-
მარ თუ ლი ვერ ცხ ლის პი რი ა ნი ოქ როს 
შუ ბი უპყ რი ა, ხო ლო მარ ცხე ნა ში – ოქ-
როს ზო ლი ა ნი ფა რი.

თეთრ გი ორ გის აც ვია ალის ფე რი 
შარ ვა ლი და ოქ როს ფე რი წა ღე ბი, შე-
მო სი ლია ვერ ცხ ლის ფე რუჯ რე დე ბი ა ნი 
ცის ფე რი ჯავ შ ნით და თეთ რი მო სას ხა-
მით, ჯავ შ ნის ქვეშ მო უ ჩანს ყა ვის ფე რი 
(მიხაკისფერი) ტყა ვის პე რან გი. 

თეთ რი გი ორ გის ცხენს უნა გი რის ქვეშ 
და ფე ნი ლი აქვს ვეფხ ვის ტყა ვი, უნა გი-
რი ოქ რო სი ა, ხო ლო უზან გი ვერ ცხ ლი-
სა.

თეთ რი გი ორ გის თავს ზე მოთ რვა ქი-
მი ა ნი ვერ ცხ ლის ფე რი ვარ ს კ ვ ლა ვი ა, 
ვარ ს კ ვ ლა ვის მარ ჯ ვ ნივ არის ვერ ცხ-
ლის ფე რი მთვა რე, ხო ლო მარ ცხ ნივ 
– ოქ როს ფე რი მზე. მთვა რი სა და მზის 
გას წ ვ რივ ორ -ო რი რვა ქი მი ა ნი ვერ ხ-
ლის ფე რი ვარ ს კ ვ ლა ვი ა.

თეთ რი გი ორ გის ცხენს ქვე მოთ შა ვი 
ფე რით გა მო სა ხუ ლია მთის მწვერ ვა-
ლი.

დებულება საქართველოს 
რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბის 
შესახებ, 1990 წლის 30 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკის გერბის 
ესკიზი. ავტორები: მამუკა გონგაძე, 
მიხეილ მაყაშვილი, 1990 წ.

The Sketch of the State Coat of 
Arms of the Republic of Georgia 
by Mamuka Gongadze and Mikheil 
Makashvili, 1990
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 *   The Law on the State flag of the Republic of Georgia, signed by the Chairman 
of the Parliament Zviad Gamsakhurdia, 14 November, 1990
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by the Parliament on 14 November, 1990
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საქართველოს რესპუბლიკის 
სახელმწიფო დროშის ესკიზები, 
ავტორები მიხეილ მაყაშვილი და 
მამუკა გონგაძე, 1990 წ.

The Sketches of the State flags of 
Georgia by Mikheil Makashvili and 
Mamuka Gongadze, 1990



პაატა ნაცვლიშვილი (გაზეთ „სამშობლოს“ 
რედაქტორი): ბედნიერი ვარ, რომ აქ გამოსვლის 
შესაძლებლობა მომეცა, მაგრამ უფრო ბედნიერი 
ვიქნებოდი, რომ ახლა ამ ტრიბუნაზე ბატონი 
ალექსანდრე სულხანიშვილი მდგარიყო. კაცი, 
რომელიც ამ სამი დღის წინ მივაბარეთ მშობლიურ 
მიწას; ქაქუცა ჩოლოყაშვილის რაზმის უკანასკნელი 
შეფიცული, რომელმაც საქართველო 1924 
წელს დატოვა, როცა დიდი ხნით დასამარდა 
საქართველოს დამოუკიდებლობის პერსპექტივა და 
სამშობლოში დაბრუნება 66 წლის შემდეგ, როცა 
ეს პერსპექტივა კვლავ რეალურად გამოჩნდა. 
ალექსანდრე სულხანიშვილი ჩვენი ისტორიიდან 
მოვიდა. მოვიდა სულ რაღაც 18 დღით.

საქართველოს ისტორიიდან თანამედროვე 
საქართველოში ალექსანდრე სულხანიშვილის 
ჩამოყვანა სიმბოლურ აქტად აღიქმება. სულ 
ათიოდე დღე დააკლდა ბატონ ალექსანდრე 
სულხანიშვილს, რომ ამ წუთებს მოსწრებოდა, რომ 
აღედგინა დროთა კავშირი...

საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ 
95 წლის რაინდს გაციებულ მკერდზე ეფარა 
დროშა, რომელიც შეფიცულებს გამარჯვების 
შემდეგ უნდა აეფრიალებინათ, მაგრამ ჩვენდა 
სავალალოდ ამ დროშას ემიგრაციაში 66 წელი 
მოუწია ყოფნა.

სულხანიშვილმა თავისი ანდერძით ინება, რომ 
ეს დროშა გადაეცეს ხალხის მიერ არჩეულ 
პარლამენტს, როგორც კი იგი საქართველოს 
დამოუკიდებლობას გამოაცხადებს; ან სხვა 
შესაფერის შემთხვევაში. ... შემიძლია დაბეჯითებით 
ვთქვა, რომ იგი საქართველოს სიმბოლიკის 
შეცვლას და ამ დროშის ოფიციალურად აღიარებას 
სწორედ ასეთ შესაფერის შემთხვევად ჩათვლიდა. 
რაც შეეხება საქართველოს დამოუკიდებლობის 
გამოცხადებას, დაე, ამ სანუკვარი წუთისათვის, 
მისი მოახლოებისათვის ამ დროშამაც იბრძოლოს. 
მას დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის 66 წლის 
გამოცდილება აქვს.

მაქვს პატივი, აღვასრულო უკანასკნელი 
შეფიცულის ანდერძი და ეს ისტორიული დროშა 
საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს 
უზენაეს საბჭოს გადავცე. დაე, მალე ეღირსოს მას 
აფრიალება საბოლოო გამარჯვების ნიშნად. (ტაში) 
[დარბაზში შემოაქვთ ეროვნული დროშები, ისმის 
ჰიმნი „დიდება“, მქუხარე ხანგრძლივი ტაში].

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პირველი სესიის 
სტენოგრაფიული ჩანაწერი, 1990 წლის 14 ნოემბერი

The stenographic notes of the Supreme Council, discussing the 
State flag of the Republic of Georgia, 14 November, 1990







მუხლი 1. საქართველოს ეროვნული და 
სახელმწიფო დროშა არის მართკუთხედის 
ფორმის ქართული წითელი ფერის 
(შინდისფერი) ქსოვილი, რომელსაც ტარის 
მხარეს, ზედა კუთხეში, აქვს შავი (ზემოთ) და 
თეთრი (ქვემოთ) ზოლები.

დროშის სიგანის შეფარდება სიგრძესთან არის 
3:5, თითოეული ზოლის (შავისა და თეთრის) 
სიგანე არის დროშის სიგანის 1/5, ხოლო 
სიგრძე – დროშის სიგრძის 2/5.

დებულება საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო 
დროშის შესახებ, 1990 წლის 28 დეკემბერი
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The National Anthem 

of the Republic of Georgia
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2003 წლის სა ერ თო-სა ხალ ხო გა მოს ვ ლე ბის შე დე გად 
ჩა ტა რე ბულ მა არ ჩევ ნებ მა, მა ღალ მა სა ერ თა შო რი სო 
ჩარ თუ ლო ბამ და სა ზო გა დო ე ბის მზა ო ბამ შე საძ ლე-
ბე ლი გა ხა და ქვე ყა ნა ში სა ფუძ ვ ლი ა ნი გარ დაქ მ ნე ბი. 
სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებ მა და იბ რუ ნეს სა ზო გა დო ე ბის 
ნდო ბა. 90-იან წლებში შემუშავებული სიმ ბო ლო ე ბი, 
სა ხელ მ წი ფო დრო შა, 2004 წელს სა ბო ლო ოდ დად-
გინ და, შე იც ვა ლა სა ხელ მ წი ფო გერ ბი და სა ხელ მ-
წი ფო ჰიმ ნი. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის 
გან მ ტ კი ცე ბას თან ერ თად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ის ტო-
რი უ ლი, კულ ტუ რუ ლი და ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
სა ფუძ ველ ზე დად გინ და ახა ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი სიმ ბო-
ლო ე ბი. და იხ ვე წა სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა და სა ხელ მ-
წი ფო სიმ ბო ლო ე ბის გა მო სახ ვის, აღ მარ თ ვი სა და გა-
მო ფე ნის წე სე ბი.

The elections, which took place after the 2003 gen-
eral public rallies, high international involvement 
and the willingness of the public made possible 
to undertake substantial reforms in the country. 
State institutions have regained the trust of the 
public. The state symbols, the state flag, was final-
ly adopted in 2004. With the strengthening of lo-
cal self-governments, new municipal symbols have 
been established on the basis of historical, cultural 
and economic importance of municipalities. The 
legislative base and the rules for the embalming 
and exhibition of the state symbols were endorsed.



2004



 *   The Organic Law on the State Coat of Arms of Georgia, signed by 
the President Mikheil Saakashvili, 1 October, 2004



 *   The State Coat of Arms of Georgia, adopted by the Parliament on 1 October, 2004
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კონკურსში გამარჯვებული 
გერბის პროექტი, 
რომელიც არ დაამტკიცა 
საქართველოს 
პარლამენტმა, საბოლოოდ 
პარლამენტმა დაამტკიცა 
წარმოდგენილი გერბის 
მხოლოდ ერთი ნაწილი. 
წმინდა გიორგის 
გამოსახულებით

The Project of the State 
coat of arms, which was 
not approved by the 
Georgian Parliament, 
Finally the Parliament ad-
opted a single part of it - 
the image of Saint George



წმინდა გიორგის გამოსახულებაზე მუშაობა 
წარიმართა ქართული იკონოგრაფიის 
საფუძველზე. ჯერ კიდევ 1991 წელს, 
ხელისუფლების თხოვნით, ყურადღება 
გავამახვილე სოფელ მრავალძალის 
წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის 
ბარელიეფზე, მაშინ ადგილზე 
შევისწავლე და უკვე მოგვიანებით 
ვეცადე, რომ გველეშაპის გამოსახულება 
გარკვეულწილად გადმომეტანა 
სახელმწიფო გერბზე.

მამუკა გონგაძე (1963), მხატვარი, 
საქართველოს სახელმწიფო გერბის ავტორი, 
ჰერალდიკის საერთაშორისო აკადემიის 
ასოცირებული წევრი.

Mamuka Gongadze (1963), painter, the 
author of the state coat of arms of Georgia, 
the associate member of the International 
academy of Heraldry.



ელ დარ შენ გე ლაია ის, რომ ქარ თ ვე ლი ხალ ხის და 
არა მარ ტო ქარ თ ვე ლი ხალ ხის შე მეც ნე ბა ში, მთე-
ლი ევ რო პის შე მეც ნე ბა ში წმინ და გი ორ გის გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უჭი რავს, მე მგო ნი, ეს 
ყვე ლამ ვი ცით. წმინ და გი ორ გი ქრის ტი ა ნულ სამ-
ყა რო ში ით ვ ლე ბა მაცხოვ რის ცი უ რი მხედ რო ბის 
წი ნამ ძღო ლად და მი წი ე რი რა ინ დო ბის მფარ ვე-
ლად... 

მინ და წა ვი კითხო ერ თი პა ტა რა აბ ზა ცი ჟაკ დე 
ვიტ რის გა მოთ ქ მი დან, იერუ სა ლი მის პატ რი არ ქის 
1180 წელს, მე-12 სა უ კუ ნე: არის კი დევ ერ თი 
ქრის ტი ა ნი ხალ ხი, ამ ხალხს ჯორ ჯი ა ნებს უწო დე-
ბენ, რად გან გან სა კუთ რე ბუ ლი მო წი წე ბით ეპყ რო-
ბა და ეთაყ ვა ნე ბა წმინ და გი ორ გის, ვინც თა ვის 
მფარ ვე ლად და მედ რო შედ მი აჩ ნი ა...

კი დევ ერთს მინ და ხა ზი გა ვუს ვა, რომ ეს წმინ და 
გი ორ გი, რო მე ლიც თქვენს წი ნა შე არის წარ მოდ-
გე ნი ლი, არის ლა ბე ჭი ნა და ხირ ხო ნი სის ჭე დუ რი 
ხა ტე ბის სა ფუძ ველ ზე შექ მ ნი ლი ფი გუ რა, და მე-
ო რე, გა მო სა ხუ ლე ბა ეს არის მრა ვალ ძა ლის გვე-
ლე შა პის გა მო სა ხუ ლე ბა. ასე რომ, აქ ლა პა რა კი, 
ვთქვათ, მის წარ მო მავ ლო ბა ზე და რა ღა ცა ზე, ეს 
არის სუფ თა ქარ თუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა ჩვე ნი, ასე 
ვთქვათ, ტრა დი ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით...

ელ დარ კვერ ნა ძე რო დე საც იმ წი ნა გერ ბ ზე იყო სა-
უ ბა რი, თუ და მე თან ხ მე ბით და მერ წ მუ ნეთ, რომ 
ეს ასე ა, იმ გერ ბის წარ მოდ გე ნის შემ დეგ აუცი-
ლებ ლად სა ჭი რო იყო, ერ თი კა ცი მიგ ვე მაგ რე ბი ნა 
ენის მცოდ ნე, რომ აგ ვეხ ს ნა ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის 
მო ქა ლა ქი სათ ვის, ისა რი რას ნიშ ნავს, თი ვის ზვი ნი 
კი არ არის, არის მთა, რომ ცეცხ ლი იმას არ უკი-
დი ა, რომ ამას ნიშ ნავს და ა.შ. ეს არის მარ ტი ვი 
სა შუ ა ლე ბა იმი სათ ვის, რომ თუ კონ კურ სი ტარ დე ბა 
ჰე რალ დი კო სე ბის, მა შინ შეგ ვიძ ლია წარ გ ვედ გი ნა 
ის გერ ბი, რომ კონ კურ ს ში მიე ღო მო ნა წი ლე ო ბა 
და მა შინ ჩვენს წარ სულ საც და ვა ფიქ სი რებ დით და 
მო მა ვალ საც, რაც გვქონ და ჩა დე ბუ ლი, მაგ რამ, 
რო დე საც მსოფ ლიო არე ნა ზე გა დის გერ ბი, ეს უნ-
და იყოს მარ ტი ვი მო ზამ ბი კე ლის თ ვის, ინ გ ლი სე-
ლის თ ვის და ფრან გის თ ვის. უნ და იყოს მარ ტი ვად 
წა სა კითხი. ამი ტომ ის რომ არ არის, მას უნ და 
შე ვა და როთ ეხ ლან დე ლი ვა რი ან ტი და ვთქვათ, 
რომ ამან აჯო ბა მას ყვე ლა კომ პო ნენ ტე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, თო რემ რამ დე ნი ადა მი ა ნი უნ და გაგ-
ვე ყო ლე ბი ნა იმ გერ ბი სათ ვის, აგ ვეხ ს ნა, რა რას 
ნიშ ნავ და.

გია თორ თ ლა ძე ორი კომ პო ნენ ტი, ორი შე მად გე-
ნე ლი ნა წი ლი იმ გერ ბი სა, იწ ვევ და დიდ აზ რ თა 
სხვა დას ხ ვა ო ბას. ეს იყო ოქ როს საწ მი სი და მთა, 
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რო მელ შიც იყო ის რე ბი გაყ რი ლი. ხან ცოცხს ვე-
ძახ დით, ხან დამ ხ რ ჩ ვალ ცხვარს და ა.შ. არას დ-
როს არ გა მოგ ვით ქ ვამს შეშ ფო თე ბა, ან წარ მოდ-
გე ნა იმ ნა წი ლის მი მართ, სა დაც წმინ და გი ორ გი 
იყო გა მო ხა ტუ ლი, ამი ტომ, ავ ტორ მა მი ი ღო მხედ-
ვე ლო ბა ში და გა ა მარ ტი ვა გერ ბი, მი ვი ღეთ წმინ-
და გი ორ გი. თუ ყვე ლა გა მომ ს ვ ლე ლი, დღეს ვინც 
გა მო დი ო და, ყვე ლა ამ ბობს, რომ გერ ბი მო სა წო-
ნი ა, ერთ დღე ში მოხ და ამ გერ ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 
თუ ერთ სა ათ ში, ამას უკ ვე გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე-
ლო ბა აღარ აქვს, თუ მო სა წო ნია და მე მგო ნი. 
რომ ყვე ლას თ ვის მო სა წო ნი ა, მი ვი ღოთ ეს გერ ბი.

ბე ჟან გუ ნა ვა მე მინ და გითხ რათ, რომ პა ტა რა სო-
ფელ სარ ფ ში მხო ლოდ 180 კომ ლი ცხოვ რობს და 
იმარ თე ბა კოლ ხო ბა, რო მელ თა სიმ ბო ლო არის 
ოქ როს საწ მი სი და თურ ქე თი დან გად მო დი ან ლა-
ზე ბი. მე მათ შევ ხ ვ დი და რო დე საც ვე ლა პა რა კე, 
მათ და ი ნა ხეს გერ ბის ვა რი ან ტი და ტი როდ ნენ, 
ჩვენ სამ შობ ლო გვქო ნი ა ო. და რაც შე ე ხე ბა და-
სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს, ბა ტო ნო ნო დარ, მინ და 
გითხ რათ, რომ და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ეს იყო 
კოლ ხე თი, ლა ზე ბი, ჭა ნე ბი, რომ ლე ბიც ლა ზურ - ჭა-
ნურ ენა ზე მეტყ ვე ლებ დ ნენ. ასე არის ეს, ეს არის 
პირ ვე ლი ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო – კოლ ხე თი. 
რაც უნ და ვი ლა პა რა კოთ ჩვენ.

ელ დარ შენ გე ლაია თუ ჩვენ ევ რო პის კენ მივ დი-
ვართ, ევ რო პუ ლი ქვე ყა ნა ვართ, ბა ტო ნე ბო, ევ-
რო პა ში არ არ სე ბობს არც ერ თი ქა ლა ქი, არც 
ერ თი მხა რე, რო მელ საც არა აქვს თა ვი სი გა მორ-
ჩე უ ლი, გა მო სარ ჩე ვი ნი შა ნი. წარ მოდ გე ნი ლი ა, 
რომ ჩვენ მი ვი ღოთ ფო თის გერ ბი, ფა ზი სის გერ-
ბი, ასე ვთქვათ, და იქ არ იყოს ოქ როს საწ მი-
სი, ან ქუ თა ი სის გერ ბი მი ვი ღოთ და იქ არ იყოს 
ოქ როს საწ მი სი. ოქ როს საწ მი სი, მე მინ და არა 
მარ ტო თქვენ მოგ მარ თოთ, არა მედ მივ მარ თო იმ 
ჩვენ თ ვის საყ ვა რელ... რომ ჩვენ ამ სიმ ბო ლოს არ 
დავ ჩაგ რავთ და ეს სიმ ბო ლო აუცი ლებ ლად გა-
მოჩ ნ დე ბა ქარ თულ ჰე რალ დი კა ში.

თავ მ ჯ დო მა რე მი ხე ილ მა ჭა ვა რი ა ნი ვინ არის მომ ხ რე, 
რომ წარ მოდ გე ნი ლი სა ხით მი ვი ღოთ გერ ბი?... 
კო ლე გე ბო, გთხოვთ, ყუ რადღე ბით. კენ ჭი ეყ რე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო გერბს I მოს მე ნით. 
გთხოვთ ჩარ თოთ კენ ჭის ყ რის რე ჟი მი. მიმ დი ნა რე-
ობს კენ ჭის ყ რა. კო ლე გე ბო, გთხოვთ, ყუ რადღე-

ბით. ბა ტო ნი და ვით ბაქ რა ძის ხმა და ა მა ტეთ. მომ-
ხ რე 125. წი ნა აღ მ დე გი – 2, სულ 127.

დი დი მად ლო ბა. გთხოვთ, დარ ბა ზი ამ ბობს, რომ 
II მოს მე ნით მი ვი ღოთ. წი ნა აღ მ დე გი ხომ არ 
არის? გმად ლობთ. გთხოვთ ჩარ თოთ კენ ჭის ყ რის 
რე ჟი მი. მიმ დი ნა რე ობს კენ ჭის ყ რა. მომ ხ რე 127, 
წი ნა აღ მ დე გი – 2, სულ 129. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი-
ღე ბუ ლი ა.

III მოს მე ნით დარ ბა ზის თან ხ მო ბას ვითხოვ. ვინ 
არის წი ნა აღ მ დე გი? გმად ლობთ. რე გის ტ რა ცი-
ას გა დი ან კო ლე გე ბი. ვინც ის ტო რი ულ მო მენ-
ტ ში იღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას, ხელს არ შე ვუშ ლი. 
გთხოვთ ჩარ თოთ. III მოს მე ნით მიმ დი ნა რე ობს 
კენ ჭის ყ რა. მომ ხ რე 130, წი ნა აღ მ დე გი – 3, სულ 
133. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლია მე ვუ ლო ცავ 
სა ქარ თ ვე ლოს გერ ბის მი ღე ბას. ტა ში (ჰიმნი)

ამონარიდები საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 14 
იანვრის სხდომის სტენოგრაგიული ანგარიშიდან, სადაც 
განიხილება საქართველოს სახელმწიფო გერბის საკითხი

The Stenographic notes of the Parliament of Georgia, where 
the State Coat of Arms of Georgia issue was discussed, 14 
January, 2004



 *   The Law on the State flag of Georgia, signed by the acting Presi-
dent Nino Burjanadze, 14 January, 2004
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ელდარ შენგელაია (1933) 
კინორეჟისორი, საქართველოს 
სახელმწიფო ატრიბუტიკის პრობლემათა 
შემსწავლელი და წინადადებათა 
შემმუშავებელი დროებითი სახელმწიფო 
კომისიის თავმჯდომარე.

Eldar Shengelaia – (1933) Film director, 
The Chairman of the Temporary State 
Commission for Study of Problems of 
State Attributies and Elaborating Pro-
posals.

დავით მუსხელიშვილი (1928) 
ისტორიკოსი, საქართველოს 
სახელმწიფო ატრიბუტიკის 
პრობლემათა შემსწავლელი და 
წინადადებათა შემმუშავებელი 
დროებითი სახელმწიფო კომისიის 
თავმჯდომარე. 

David Muskhelishvili (1928) His-
torian, The deputy Chairman of 
the Temporary State Commission 
for Study of Problems of State 
Attributies and Elaborating Pro-
posals.
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 *   The Resolution of the Parliament of the Republic of Georgia on 
replacement of the state symbols, 1999, signed by the deputy 
chairmen of the parliament Eduard Surmanidze



ზუ რაბ ქა ფი ა ნი ძე ჩე მო მე გობ რე ბო... ჩვე ნა ვართ 5 
მი ლი ო ნი სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი და სუფ თა 
ქარ თ ვე ლი არის 3 მი ლი ო ნი ან 4. მაჰ მა დი ა ნუ რი 
სა ქარ თ ვე ლო, რომ ლის ის ტო რი აც არც ამ სა ქარ-
თ ვე ლომ იცის და არც იმ სა ქარ თ ვე ლომ, არის 6 
მი ლი ო ნი. რა ნა ი რად მო ვიქ ცეთ ისე, რომ იმათ თ-
ვი საც სარ წ მუ ნო იყოს და ჩვენ თ ვი საც სარ წ მუ ნო.

და ვით კო ღუ აშ ვი ლი თავს ნუ მო ვიტყუ ებთ... ეს იყო 
პარ ტი უ ლი დრო შა ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის...

ვა სილ მაღ ლა ფე რი ძე – 2000 წელს, რო დე საც იყო 
პრე ზი დენ ტის არ ჩევ ნე ბის პე რი ო დი, რო დე საც 
პრე ზი დენ ტი გა მო დი ო და, ეკი და იქ სა ხელ მ წი ფო 
დრო შაც და ეკი და დი დი, ეს დრო შა. ეს ყვე ლას 
უნ და გახ სოვ დეთ, ვინც იქ ბრძან დე ბო დით. მა შინ 
არც ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა არ იყო და არც ასე-
თი სა უ ბა რი არ იყო. 

ვან ბა ი ბურ თი მე მინ და, აქ გა ვა კე თო პა ტა რა გან-
ცხა დე ბა. ჯერ ერ თი, მხარს ვუ ჭერ ამ დრო შას, მე-
ო რე ის, რომ... სა ქარ თ ვე ლოს არა ქარ თ ვე ლი მო-
სახ ლე ო ბა მხარს ვუ ჭერთ სი ნამ დ ვი ლე ში. 

რა უფ ბა ქი რო ვი ჩვე ნი სა ხელ მ წი ფოს ყვე ლა ატ რი-
ბუ ტი კა ჩვენ თ ვის არის, ნე ბის მი ე რი მო ქა ლა ქი სათ-
ვის. უმ რავ ლე სო ბა ჩვე ნი მაცხოვ რე ბე ლი ხალ ხე ბი 
რო მელ არ ჩე ვანს გა ა კე თებს, ჩვენ, აზერ ბა ი ჯა ნე-
ლე ბი, იმ დრო შის ქვეშ მზად ვართ, მზად ყოფ ნა 
და... (ტაში დარ ბაზ ში) ჩვენ მზად ვართ, ჩვენ ვართ 
იმის მომ ხ რე, რომ ეს დრო შა ერ თი და სა მუ და მოდ 
იყოს, წერ ტი ლი და ვუს ვათ ჩვენს სა ხელ მ წი ფო ში იმ 
დიდ აჟი ო ტაჟს ატ რი ბუ ტებ თან და კავ ში რე ბით. და 
ეს დრო შა იყოს.

ვა ნო მე რა ბიშ ვი ლი რა შე იც ვა ლა მას შემ დეგ, რაც 
ეს დრო შის სა კითხი დაბ ლო კი ლი ა. მე გან ვ მარ-
ტავ, რომ ამ დრო შას, ამ დრო შის ლე გი ტი მა ცი ას 
ბლო კავ და მხო ლოდ ერ თი ადა მი ა ნი. ეს იყო პრე-
ზი დენ ტი შე ვარ დ ნა ძე მა შინ დე ლი და რა შე იც ვა ლა, 
იცით, იმის მე რე... შე იც ვა ლა, რომ შე ვარ დ ნა ძე 
აღარ არის პრე ზი დენ ტი. 

გუ ბაზ სა ნი კი ძე რო გორც ჩანს, ეს დრო შა არ ყო-
ფი ლა ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს დრო შა, მაგ რამ, 
რო გორც ჩანს, ეს დრო შა იყო სა ო მა რი დრო შა 
ქარ თ ვე ლე ბის... ეს არის უძ ვე ლე სი ქრის ტი ა ნუ-
ლი დრო შა და მე მო გახ სე ნებთ, რომ ,,ქართველ 
ტრა დი ცი ო ნა ლის ტ თა კავ შირს“ გვაქვს ჩვენს ბი-
ოგ რა ფი ა ში ამ დრო შას თან ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი 
ურ თი ერ თო ბა, კერ ძოდ, 1990 წ. გახ სოვთ ალ ბათ, 
ახა ლი დაწყე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის დროს, 
ნა რი ყა ლა ზე სწო რედ ხუთ ჯ ვ რი ა ნი დრო შა ფრი ა-
ლებ და. ეს აღ მარ თა ჩვენ მა კავ შირ მა. ასე რომ, ეს 
არის ყვე ლა ქარ თ ვე ლის დრო შა და, ხაზს ვუს ვამ, 
და ხო ცი ლე ბის, გარ დაც ვ ლი ლე ბის, ცოცხ ლე ბის და 
მო მავ ლის. ჩვენ მხარს ვუ ჭერთ ამ დრო შას...

გუ რამ შა რა ძე ჩე მი გა მოს ვ ლა მინ და და ვიწყო აკა კი 
ბაქ რა ძის სიტყ ვე ბით: „ფრთხილად, ქარ თ ვე ლე ბო, 
დრო შის ქურ დო ბა არ დაგ ვ წა მონ!“... რა გაგ ვი-
ჭირ და ამის ფა სი, რომ სა ქარ თ ვე ლო და ქარ თუ-
ლი ის ტო რია მარ ტო აი, ამ ვი ღა ცა უც ნო ბი თუ ნაკ-
ლე ბად ცნო ბი ლი, თუ გინ დათ, დი დად ცნო ბი ლი 
იყოს ევ რო პე ლი მოგ ზა უ რე ბის და ატ ლა სე ბის დო-
ნე ზე,  რა გაგ ვი ჭირ და, სად არის ჩვე ნი „ქართლის 
ცხოვ რე ბა“, სად არის ჩვე ნი დი დი ვა ხუშ ტი, თე ი მუ-
რა ზი, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი, ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვი ლი... 
იმის თქმა მინ და, რომ რო დე საც და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს დრო შა, აი, მა შინ რა ტომ არ ამო-
ი ღეს ეს დრო შა, თუ ასე გავ რ ცე ლე ბუ ლი იყო და 
ასე ქრეს ტო მა თი უ ლი ჭეშ მა რი ტე ბა იყო, რო გორც 
ამას ჩვენ ზო გი ერ თი გვიმ ტ კი ცებს.

დ. მუს ხე ლიშ ვი ლი ეს დრო შა ნამ დ ვი ლად შუა სა უ კუ-
ნე ე ბის დრო ინ დე ლი ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო დრო-
შა გახ ლავთ...  ლა პა რა კი იმის  შე სა ხებ, რომ ეს 
დრო შა შე იძ ლე ბა იყოს და არის ქარ თუ ლი სა ხელ-
მ წი ფო დრო შა, და იწყო მას მე რე, უფ რო ზუს ტად 
რომ გითხ რათ, 1996 წლის შემ დეგ, რაც აი, ეს 
დრო შა, ამ კონ ფი გუ რა ცი ის, აღ მოჩ ნ და ერ თ -ერთ 
საზღ ვაო კომ პა სურ რუ კა ზე, ანუ პორ ტუ ლან ზე, რო-
მე ლიც იტა ლი უ რი წარ მო შო ბის არის და თა რიღ-
დე ბა 1367 წლით, ვე ნე ცი უ რი რუ კა გახ ლავთ. 

საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 14 იანვრის 
რიგგარეშე სხდომის სტენოგრაფიული ჩანაწერი
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... ყვე ლა ოპო ნენ ტი, ვინც ამ ბობს, რომ ეს არ არის 
ქარ თუ ლი დრო შა, არ იც ნობს ამ რუ კებს, ბა ტო ნე-
ბო, არ უნა ხავთ ეს რუ კე ბი – არც ივა ნე ჯა ვა ხიშ-
ვილს არ უნა ხავს, არც იმ აწ მ ყო ოპო ნენ ტებს, ვინც 
ეხ ლა გა მო დის პრე სა ში და ლა პა რა კობს, რომ ეს 
არ არის სა ხელ მ წი ფო დრო შა – არ უნა ხავთ. რომ 
ენა ხათ, ამას ვერ იტყოდ ნენ... ეს რუ კე ბი... სა ო ცა რი 
სი ზუს ტით გა მო ხა ტა ვენ ევ რო პის კონ ტუ რებს ისეთს, 
რო გო რიც დღეს არის... ქა ლა ქე ბია გა მო სა ხუ ლი, 
ქვეყ ნე ბია გა მო სა ხუ ლი და ამ ქვეყ ნე ბის დე და ქა ლა-
ქე ბი, რომ ლებ ზე დაც აღ მარ თუ ლი არის სხვა დას ხ ვა 
სიმ ბო ლი კის მქო ნე დრო შე ბი... საფ რან გე თია გა-
მო სა ხუ ლი და პა რი ზის თავ ზე აღ მარ თუ ლია ძვე ლი 
ფრან გუ ლი დრო შა.. აი, ყბა და ღე ბუ ლი, რომ იგი ვე 
არის იერუ სა ლი მუ რი და იგი ვე  დრო შა, აბ სო ლუ-
ტუ რად არ არის იგი ვე. ეს არის თეთ რი დრო შა 
ყვი თე ლი ჯვრით, სულ სხვა კონ ფი გუ რა ცი ი სა და 
მო ტივ ტი ვე ჯვა რი ჰქვი ა... თბი ლი სის თავ ზე სა ქარ-
თ ვე ლო წე რი ა, თბი ლი სი, „ივიტას ტიბ ლი სი“ წე რია 
და აი, ამ თბი ლი სის თავ ზე გა მო სა ხუ ლი არის ესე-
თი დრო შა. რას ნიშ ნავს ეს, ბა ტო ნე ბო, კა თო ლი-
კურს ნიშ ნავს? ქრის ტი ა ნულს ნიშ ნავს?... კა თო ლი-
კუ რი დრო შა ა ო, რომ ამ ბო ბენ, რა არის ეს, იცის 
ვინ მემ? ვა ტი კან ზე კა თო ლი კე ე ბი ვინ არი ან... ვა ტი-
კანს სა ერ თოდ აქვს დრო შა ზე ჯვა რი? არა აქვს. ასე 
რომ, ისე, რო გორც თბი ლი სის თავ ზე გა მო სა ხუ ლი 
არის აი, ეს დრო შა, ისე, რო გორც პა რი ზის თავ ზე 
გა მო სა ხუ ლი დრო შა მოწ მობს იმას, რომ ეს არის 
საფ რან გე თის დრო შა... ისე, ბა ტო ნე ბო, თბი ლი სის 
თავ ზე გა მო სა ხუ ლი ეს დრო შა არ შე იძ ლე ბა იყოს 
სხვა, თუ არა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო დრო-
შა. კა მა თი იმა ზე, რომ ეს იერუ სა ლი მუ რი ა, კა კო 
ბაქ რა ძემ შეგ ვა ში ნა. კა კო ბაქ რა ძემ არც ეს რუ კე-
ბი იცო და და არც ის იცო და, რომ იერუ სა ლი მუ რი 
დრო შა სხვა არის და ეს დრო შა კონ ფი გუ რა ცი ით 
სხვა არის. ფრან ცის კა ნე ლე ბის დრო შა არი სო, ამ-
ბობთ – ფრან ცის კა ნე ლე ბის დრო შა მარ თა ლი ა, წი-
თე ლი ა, ისე თი ვე არის, რო გორც იერუ სა ლი მუ რი, 
მაგ რამ კონ ფი გუ რა ცია სულ სხვა აქვს, ვიდ რე ამ 
დრო შას და ჰე რალ დი კა ში, მო გეხ სე ნე ბათ, რომ პა-
ტა რა ცვლი ლე ბა საც დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. 

ზუ რაბ ჟვა ნია და სა მა ლი არ არის, სიმ ბო ლო ე ბი არ 
არის მა ტა რე ბე ლი მხო ლოდ ეს თე ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე-
ბის... შინ დის ფე რი დრო შის ქვეშ, სამ წუ ხა როდ, ჩვენ 
თით ქ მის არ გვი ზე ი მია არ ცერ თი გა მარ ჯ ვე ბა. უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ დრო შა, რო მელ საც თით ქოს და 
გლო ვის ნიშ ნად აზის აი, ეს შა ვი ფე რი, ეს გახ ლავთ, 
ჩვე ნი მარ ცხის წა რუ მა ტებ ლო ბის, ჩვე ნი უიმე დო ბის 
სიმ ბო ლოდ იქ ცა პირ ვე ლი რეს პუბ ლი კის დროს, იქ-
ცა სა მა ჩაბ ლო ში კონ ფ ლიქ ტის დროს, იქ ცა ყვე ლა 
იმ კონ კ რე ტულ მძი მე ვი თა რე ბა ში, რო მე ლიც ჩვენ 
გვქონ და გა მოვ ლი ლი. ჩვენ, დღე ვან დელ სა ქარ თ-
ვე ლოს, გვინ და, რომ გვქონ დეს ის სიმ ბო ლო, რო-
მე ლიც გა ნა სა ხი ე რებს ჩვენს გა მარ ჯ ვე ბებს. 99 წელს, 
ვიდ რე პარ ლა მენ ტი ერ თ სუ ლოვ ნად უყ რი და კენჭს 
სპე ცი ა ლურ დად გე ნი ლე ბას, რომ ლი თაც მი მარ თა მა-
შინ პრე ზი დენტს, მა ნამ დე წლე ბის გან მავ ლო ბა ში კო-
მი სია მუ შა ობ და, რო მელ შიც შე დი ო და ყვე ლა პო ლი-
ტი კუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნე ლი. ბა ტონ მა ელ დარ 
შენ გე ლა ი ამ, რაც კი არ სე ბობ და დე და მი წის ზურ გ ზე 
არ ქი ვე ბი, სხვა დას ხ ვა ქარ თ ველ ის ტო რი კო სებ თან 
ერ თად, ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან გა მოწ ვ ლილ ვით შე ის-
წავ ლა, მო ი ძია და აღ მო ა ჩი ნა აუარე ბე ლი ახა ლი მა-
სა ლა და თქვენ გქონ დათ სა შუ ა ლე ბა, გაც ნო ბო დით 
ამ მა სა ლის ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს. 

I მოს მე ნით: 
მომ ხ რე – 146, წი ნა აღ მ დე გი – 1, სულ – 147.

II მოს მე ნით: 
მომ ხ რე – 144, წი ნა აღ მ დე გი – 1, სულ – 145. მე ო-
რე მოს მე ნით გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლი გახ ლავთ.

III მოს მე ნით: 

მომ ხ რე – 147, წი ნა აღ მ დე გი – 1, სულ – 148.

ამონარიდები საქართველოს პარლამენტის 2004 წლის 1 

ოქტომბრის სხდომის სტენოგრაგიული ანგარიშიდან, სადაც 

განიხილება საქართველოს სახელმწიფო დროშის საკითხი

The Stenographic notes of the Parliament of Georgia, where the 

State Flag of Georgia issue was discussed, 1 October, 2004 
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბი და დროშა

The coat of arms and flag of the Autonomous republic of Adjara
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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბის და დროშის პროექტი

The project of coat of arms and flag of the Autonomous republic of Abkhazia
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საქართველოს სამხედრო ძალების დროშები
THE FLAGS OF GEORGIAN ARMED FORCES

სამხედრო ძალები
The Flag of Georgian armed forces

სახმელეთო ჯარები
Land forces

სამხედრო-საზღვაო ძალები
Navy 

საჰაერო ავიაცია
Air forces

სეფე დროშა

The military Flag of Georgia

1 0 0 



ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფა

Logistic support

სპეციალური ოპერაციების ძალები

Special Forces

გენერალური შტაბის უფროსის 
შტანდარტი

The flag of Chief of General Staff

თავდაცვის მინისტრის შტანდარტი

The Flag of the Minister of Defense

ავიაცია და საჰაერო თავდაცვა

Aviation and Air Defense

ეროვნული გვარდია

National Guard

წვრთნებისა და სამხედრო განათლების 
სარდლობა

The Command of Training and military 
education

სახმელეთო ჯარები დასავლეთ 
სარდლობა 

Land forces Western Command

სახმელეთო ჯარები აღმოსავლეთ 
სარდლობა

Land forces Eastern Command

1 0 1 
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