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შესავალი 

საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლი-
კამ არასრული სამი წელი იარსება (1918-1921) და 

მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა ჩვენი ქვეყნის ისტო-
რიაში. მისი მემკვიდრეობა დღევანდელი ქართული 

სახელმწიფოსათვის ფასდაუდებელი გამოცდილება და 

სიამაყის საგანია. 26 მაისი, საქართველოს პირველი 

კონსტიტუციის მიღება, იუნკერთა გმირობა და 1921 

წლის 25 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მეთერთმეტე 

არმიის თბილისში შემოსვლა ‒ ეს ის ფაქტებია, რომლებიც 

საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ კარგად იცის, 

თუმცა თავისუფლების ეს მცირე პერიოდი ჯერ კიდევ 

მოითხოვს შესწავლას.

ამისი მიზეზი, პირველ რიგში, ჩვენს უახლოეს  წარსულ-
შია. დემოკრატიული საქართველო საკუთარი ევროპული 

ღი რებულებებითა და თავისუფლებისაკენ სწრაფვით პირ-
დაპირ წინააღმდეგობაში მოდიოდა უძლიერესი  პრო -
პაგანდისტული მანქანით აღჭურვილ საბჭოთა სა ხელმწიფოს 

მოდელთან. სწორედ ამ მანქანამ შექმნა მითი „მენშევიკურ 

საპყრობილესთან“ დაკავშირებით და, რეალურად, ქართული 

საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მხოლოდ წინა საუკუნის 

მიწურულს, ეროვნული მოძრაო ბის ხანაში გახდა ცნობილი 

მეოცე საუკუნის ოციან წლებში არსებული დამოუკიდებელი 

ქართული სახელმწიფოსა და უცხოეთში გადახვეწილი 

საქართველოს მთავრობის შესახებ.

წინამდებარე ალბომი ერთგვარი შეხსენებაა იმისა, 

რომ ჩვენ არა მხოლოდ სამართალმემკვიდრეები ვართ 

პირველი რესპუბლიკისა, არამედ დღევანდელი ქართული 

საზოგადოება და სახელმწიფო სწორედ იმ იდეალების 

დამკვიდრებისაკენ უნდა ისწრაფვოდეს.

ეს იყო დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელმაც რუსეთის 

იმპერიის ყოფილ პერიფერიაზე, ბევრ განვითარებულ 

ქვეყანაზე ადრე, ჩაატარა საყოველთაო არჩევნები 

ორივე სქესის მოქალაქეთა მონაწილეობით; მიიღო 

კონსტიტუცია; დააფუძნა სახელმწიფო ინსტიტუტები; 

შეიმუშავა კანონმდებლობა ეროვნული და რელიგიური 

უმცირესობების დასაცავად; გასაქანი მისცა ქალთა 

უფლებებს; შექმნა მრავალპარტიული სისტემური მმართვე-
ლობის კარგი მაგალითი; ჩამოაყალიბა პოლი ტიკური აზ-
რისა და დე ბატების კულტურა. 

რასაკვირველია, იყო შეცდომებიც, თუმცა ამოსავალ 
წერტილს ეროვნული ინტერესების სამსახური და ძლიერი 
სახელმწიფოს შექმნის იდეალები წარმოადგენდა. 
ამიტომ, საერთაშორისო აღიარებითაც, საქართველო 
აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ 
ქვეყნად რჩებოდა, მასზე არაერთი სამხედრო თავდასხმისა 
თუ მეზობელი რუსეთის მთელ იმპერიაში გამეფებული 
ანარქიის მიუხედავად. სწორედ ამიტომ, პირველი 
რესპუბლიკის ისტორიის საფუძვლიანი კვლევა და 
საზოგადოებისათვის ინფორმაციის სხვადასხვა სახით 
მიწოდება (სამეცნიერო მონოგრაფიები, პოპულარული 
სტატიები, ფოტოალბომები, დოკუმენტების კრებულები 
თუ მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმები) დღეს მეტად 
საჭირო საქმეა. 

საქართველოში პირველი რესპუბლიკის შესახებ დოკუ-
მენტების ძირითადი ბაზა, რასაც პირველ რიგში უნდა 
დაეყრდნოს ჩვენი ცოდნა სამწლიანი დამოუკიდებლობის 
შესახებ, საქართველოს ეროვნულ არქივშია დაცული. აქვეა 
1918-1921 წლების საინტერესო და, ხშირად, უნიკალური 
ფოტოები. ამიტომაც, სწორედ საქართველოს ეროვნულმა 
არქივმა ითავა მის ხელთ არსებული მასალის გარკვეული 
ნაწილის თემატური და ქრონოლოგიური პრინციპით 
დალაგებული სახით გამოცემა.  

ალბომი იწყება სახელმწიფო ატრიბუტიკის ფოტოებით, 
მათი აღწერილობისა და დამტკიცების დოკუმენტებით.  
მადლიერებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს 
პარლამენტისაგან მოგვეცა საშუალება ამავე ალბომში 
გამოგვექვეყნებინა საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აქტის ორიგინალი. აქვეა სახელმწიფოს მიერ მი-
ღებული უმთავრესი კანონები, იქნება ეს, „შრომითი 
ხელშეკრულების კანონი“ თუ „კანონი საქართველოს 
სახელმწიფო ენის შესახებ“. ფოტოებსა თუ დოკუმენტებში 



ასახულია საკანონმდებლო ორგანოს ‒ დამფუძნებელი 
კრების არჩევნებისა და საქმიანობის დეტალები, ქართული 

ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის, სახელმწიფოსა და 

ეკლესიის ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი. 

ალბომში განსაკუთრებით დიდი ყურადღება საგარეო 
პოლიტიკასა და ქვეყნის სამხედრო აღმშენებ ლობას ეთ-
მობა, რადგან ქვეყნის არსებობის საკითხი სწორედ საგარეო 
მხარდაჭერასა და ძლიერი შეიარაღებული ძალების ჩამო-
ყალიბებასთან იყო დაკავშირებული. გამოცემაში შესულია 
იმდროინდელი ქართული კულტუ რის, განათლების, პრესისა 
და ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეპიზოდები. 
ალბომის ძირითადი ნაწილი სრულდება დამოუკიდებელი 
საქართველოს საბჭოთა არმიის მიერ ოკუპაციის ამსახველი 
მასალით, რომელშიც ერთმანეთს ცვლის საბრძოლო 
მოწოდებები სამშობლოს დასაცავად. 

გამოცემას ერთვის დოკუმენტები ერთა ლიგაში საქარ-
თველოს პირველი რესპუბლიკის წარმომადგენლის, 

ხარიტონ შავიშვილის პირადი საარქივო ფონდიდან, 

რომლის ციფრული ვერსია საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრ თეა წულუკიანის ძალისხმევით ეროვნულმა 

არქივმა 2015 წელს ჟენევის გაეროს განყო ფილების 

ბიბლიოთეკიდან ჩამოიტანა.  

პირველმა რესპუბლიკამ მცირე ხანს, სულ რაღაც 1028 

დღე იარსება, თუმცა გასაანალიზებლად ბევრი ისე-
თი საკითხი დაგვიტოვა, რასაც თანამედროვეობაშიც 

არ დაუკარგავს აქტუალობა. წინამდებარე გამოცემა 

ამ პერიოდის შესას წავლად წინ გადადგმული ერთი 

მნიშვნე ლოვანი ნაბიჯია.



Preface

the first Democratic republic of Georgia merely existed for 
three incomplete years (1918-1921), yet, left an important 
trace on the history of our country. its legacy left valuable 
experience to the modern Georgian state and became 
the subject of our pride. May 26th, the first constitution of 
Georgia, the heroic act of the cadets, and the invasion of 
the red Army in tbilisi on february 25th, 1921 – these are 
the main publicly known facts about the history of the first 
republic, however, this short phase of liberation is still in 
need of scrutiny. 

the reasoning behind the limited knowledge is to be 
searched for in our nearest past. Yearning for freedom 
and European values, democratic Georgia came into 
direct conflict with the model of the Soviet state and its 
propaganda machine. it was the latter machine that created 
the myth about the “Menshevik jail”. Explicit facts about the 
1920s independent state of Georgia, as well as the exiled 
Georgian government, became widely known only by the 
end of the twentieth century, during the national liberation 
Movement period. 

the following album serves as a reminder, that we are the 

legal successors of the first republic, and that the Georgian 

society should strive for the implementation of values similar 

to that of the first republic. 

this was a democratic state that: held elections with the 

participation of both men and women, on the periphery of 

the former russian Empire earlier than many developed 

countries; implemented a constitution; established state 

institutions; passed anti-discrimination laws for ethnic and 

religious minorities; exercised women’s rights; established a 

multi-party government system; advanced political thought 

and established the debate culture. 

Undoubtedly, mistakes were made along the way, but 

the principal goal constantly focused on serving national 

interests and creating a strong state. in spite of the ongoing 

wars in the russian Empire and numerous military offenses 

against the republic, Georgia remained as one of the most 

stable countries in Eastern Europe. Consequently, profound 

research and diversified resources of information (scientific 

monographs, popular articles, photo albums, collections of 
documents, feature films and documentaries) concerning 
the first republic, currently hold a substantial value. 

the collection of documents about the first republic, 
serving as the basis of our knowledge on the three year long 
independence period, is stored at the national Archives of 
Georgia. the archives are also home to numerous unique 
photos from 1918-1921. having access to the mentioned 
documents, the national Archives published its available 
materials, according to a thematic and chronological principle.

the album begins with the photos of state symbols, their 
descriptions and accompanying documents. the Parliament 
of Georgia provided us with an opportunity to publish the 
original document of the Declaration of independence. the 
album also contains the state’s main legislative acts, such 
as the labour code and the law on state language. the 
documents and photos demonstrate details of: the activities 
and election procedures of the Constituent Assembly, the 
restoration of the autocephaly of the Georgian Church, and 
the relationship between the Church and the state. 

A substantial part of the album focuses on foreign policy 
and military revival, as the very existence of the republic 
significantly depended on foreign affairs and the creation of 
strong armed forces. the publication contains noteworthy 
instances of the respected period, from Georgian culture, 
education, media and daily life. the main part of the album 
ends with the materials depicting the occupation of Georgia 
by the red Army, which illustrate final battle cries in hopes 
of defending homeland. furthermore, the publication 
includes documents from the private archive of Khariton 
Shavishvili, representative of the first republic of Georgia 
to the league of nations. Due to great efforts of the Minister 
of Justice thea tsulukiani, the United nations’ library in 
Geneva transferred digital copies of the documents to the 
national Archives of Georgia in 2015. 

the first republic existed for a short period of 1,028 days, 
nevertheless, it left us with questions for analysis that still 
maintain relevance. the following album, together with the 
mentioned sources, is a significant step towards the study of 
the respected historical period. 



amieridgan saqarTvelos xalxi 

suverenul uflebaTa matarebelia.

Fr om  n ow  o n  t h e  p e o p l e  o f  Ge o r g i a 

p o s s e s s  s o v e r e i g n  r i g h t s .   

saqarTvelos damoukideblobis aqti

The AcT of Independence of GeorGIA



saqarTvelos
damoukideblobis aqti da
saxelmwifo atributika

The AcT of Independence 
of GeorGIA  And nATIonAl 
ATTrIbuTes
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საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი
1918 წლის 26 მაისი
დოკუმენტი ეკუთვნის საქართველოს პარლამენტს
დაცულია ეროვნულ არქივში

the Act of independence of Georgia
May 26, 1918
the document belongs to the Parliament of Georgia
Preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი
1918 წლის 26 მაისი
დოკუმენტი ეკუთვნის საქართველოს პარლამენტს 
დაცულია ეროვნულ არქივში
(დოკუმენტის დასაწყისი იხ. წინა გვერდზე)

the Act of independence of Georgia
May 26, 1918
the document belongs to the Parliament of Georgia
Preserved at the national Archives of Georgia
(See the previous page for the beginning of the document)
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საქართველოს  რესპუბლიკის გერბის ესკიზი
მხატვარი: იოსებ შარლემანი. 

1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Sketch of the coat of arms of the
republic of Georgia

Author: Josif Charlemagne.
1918

the document preserved at the national Archives of Georgia

საქართველოს რესპუბლიკის გერბი
მხატვარი: იოსებ შარლემანი.
გერბზე წმიდა გიორგის გამოსახვის წესების ავტორები,
მხატვრები: დიმიტრი შევარდნაძე და დავით კაკაბაძე.
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Coat of arms of the republic of Georgia
Author: Josif Charlemagne.
the authors of the rules of depicting St. George on the coat of arms,
painters: Dimitri Shevardnadze and David Kakabadze.
1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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კანონი საქართველოს რესპუბლიკის გერბის შესახებ
1918 წლის 20 სექტემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

the act on the coat of arms of the republic of Georgia
September 20, 1918
the document preserved at the national Archives of Georgia

საქართველოს რესპუბლიკის გერბის აღწერილობა
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Description of the coat of arms of the
republic of Georgia
1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის დროშის ესკიზი
ავტორები: იაკობ ნიკოლაძე, იოსებ შარლემანი.
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Sketch of the flag of the republic of Georgia
Authors: iakob nikoladze, Josif Charlemagne.
1918
the document preserved at the national Archives of Georgia

კანონი საქართველოს რესპუბლიკის
 დროშის შესახებ

1918 წლის 10 სექტემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

law on the flag of the republic of Georgia
September 10, 1918

the document preserved at the national
Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული 
ჰიმნი `დიდება~
მუსიკისა და ტექსტის ავტორი: კოტე ფოცხვერაშვილი.
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

national Anthem “Dideba” (Glory) of the
republic of Georgia
Music and text: Kote Photskhverashvili.
1918
the document preserved at the national 
Archives of Georgia
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ნოე რამიშვილი
საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის პირველი თავმჯდომარე 1918 წლის მაის-ივნისში;
შემდეგში, სამხედრო მინისტრი, სახალხო განათლების მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი.
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

noE rAMiShVili
the first Chairman of the Government of the republic of Georgia, May-June 1918
later the Minister of Defence, Minister of Public Education and Minister of home Affairs.
1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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ნოე ჟორდანია 
საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე 
1918 წლის ივნისიდან
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

noE ZhorDAniA
Chairman of the Government of the republic of Georgia
Since June 1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომის ოქმი 
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ
თბილისი, 1918 წლის 26 მაისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში
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first proceedings of the national Council of Georgia after the 
declaration of independence
tbilisi, May 26, 1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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damfuZnebeli krebis arCevnebSi monawileobis 

ufleba aqvT respublikis orive sqesis 

moqalaqeT.

C i t i z en s  o f  b o t h  g ende r s  a r e  e l i g i b l e  t o  v o t e  i n 

t h e  e l e c t i o n s  o f  t h e  C on st i t u ent  Assemb l y .

damfuZnebeli krebis arCevnebis debuleba, Tavi I I

The elecTorAl sTATuTe of The

consTITuenT AsseMblY, chApTer II
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pirveli arCevnebi, saqarTvelos
damfuZnebeli kreba da
sakanonmdeblo saqmianoba

fIrsT elecTIons, foundInG
sessIon of The consTITuenT
AsseMblY And leGIslATIVe WorK
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა
თბილისი, 1919 წლის 12 მარტი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

the first meeting of the Constituent Assembly of Georgia
tbilisi, March 12, 1919
the document preserved at the national Archives of Georgia
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დამფუძნებელი კრების 
პლენარულ სხდომათა 
დარბაზის ინტერიერი 
(დღევანდელი მოსწავლე 
ახალგაზრდობის ეროვნული 
სასახლე)
თბილისი, 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ 
არქივში

interior of the plenary hall, 
where the Constituent 
Assembly session took place 
(present-day national
Youth Palace)
tbilisi, 1919
the document preserved at the 
national Archives of Georgia
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საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აქტი, მიღებული 1918 წლის 26 მაისს 
საქართველოს ეროვნული საბჭოს სხდომაზე და 
დადასტურებული საქართველოს დამფუძნებელი 
კრების მიერ 1919 წლის 12 მარტს
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

the Act of independence of Georgia, adopted on 
May 26, 1918 by the national Council of Georgia 
and confirmed by the Constituent Assembly
on March 12, 1919
the document preserved at the national Archives 
of Georgia
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების სხდომა
პრეზიდიუმში: დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ალექსანდრე ლომთათიძე; 

მარჯვნივ მთავრობის ლოჟაში სხედან: მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია; განათლების მინისტრი გიორგი ლასხიშვილი; 
იუსტიციის მინისტრი  შალვა ალექსი-მესხიშვილი; საგარეო საქმეთა მინისტრი ევგენი გეგეჭკორი;

მიწათმოქმედების მინისტრი ნოე ხომერიკი. მარცხნივ ჟურნალისტთა ლოჟაში დგას მწერალი და ჟურნალისტი ილია ზურაბიშვილი.
თბილისი, 1919 წელი

დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Meeting of the Constituent Assembly of Georgia
in the presidium: Deputy Chairperson of the Constituent Assembly Alexandre lomtatidze. on the right, in the

government box: Chairman of the Government noe Zhordania; Minister of Education Giorgi laskhishvili;
Minister of Justice Shalva Alexi-Meskhishvili; Minister of foreign Affairs Evgeni Gegechkori;

Minister of Agriculture noe Khomeriki. on the left, in the journalists’ box: writer and journalist ilia Zurabishvili.
tbilisi, 1919

the document preserved at the national Archives of Georgia



24

საქართველოს დამფუძნებელი 
კრების პრეზიდიუმი
კონსტანტინე ჯაფარიძე, გრიგოლ 
ნათაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, 
ალექსანდრე ლომთათიძე, სვიმონ 
მდივანი, მდივანი ქრისტინე შარაშიძე
მთავრობის სასახლის აივანზე 
(დღევანდელი მოსწავლე 
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე).
თბილისი, 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ 
არქივში

Presidium of the Constituent
Assembly of Georgia
Konstantine Japharidze, Grigol
natadze, Ekvtime takaishvili, Alexandre
lomtatidze, Svimon Mdivani, secretary
Kristine Sharashidze
Balcony of the Government Palace
(present-day national Youth Palace).
tbilisi, 1919
the document preserved at the 
national Archives of Georgia

პირველი კანონმდებელი ქალები
thE firSt lEGiSlAtor woMEn

ქრისტინე შარაშიძე
(1887-1973)
საქართველოს 
დამფუძნებელი კრების 
მდივანი

KriStinE ShArAShiDZE
(1887-1973)
Secretary of the
Constituent Assembly 
of Georgia

ელეონორა 
ტერ-ფარსეგოვა 
მახვილაძე*
(1875-გ. უცნობია)

ElEonorA 
ter-PhArSEGoVA 
MAKhVilADZE*
(1875-death is unknown)

ანა სოლოღაშვილი
(1882-1937)

AnnA SoloGhAShVili
(1882-1937)

ელისაბედ ნაკაშიძე-
ბოლქვაძე**
(1885-1937)

EliSABED nAKAShiDZE-
BolKVADZE**
(1885-1937)

მინადორა
ორჯონიკიძე-
ტოროშელიძე***
(1879-1967)

MinADorA
orJoniKiDZE
toroShEliDZE***
(1879-1967)

1919 წელს დამფუძნებელი კრების არჩევნებში სხვადასხვა პარტიის სახელით დარეგისტრირდა 17 ქალბატონი, რომელთაგან 
ხუთი იქნა არჩეული, ხუთივე სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან.

in 1919, 17 women registered for the elections of the Constituent Assembly, on behalf of different parties.
five of them were elected as members of the Constituent Assembly. All five were from the Social-Democratic Party.

* ფოტო აღებულია შემდეგი ბმულიდან/the photo is taken from the link      http://mastsavlebeli.ge/?action=page&p_id=12&id=250

** ფოტო აღებულია შემდეგი ბმულიდან/the photo is taken from the link      http://www.feminism-boell.org/ka/2014/01/21/liza-elisabed-nakashize-bolkvaze

*** ფოტო აღებულია შემდეგი ბმულიდან/the photo is taken from the link      http://dspace.nplg.gov.ge//handle/1234/1202
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების 
პირველი სხდომის ოქმი

კრების თავმჯდომარე ‒ ალექსანდრე ლომთათიძე, 
კრების მდივანი ‒ გიორგი ფაღავა.

1919 წლის 12 მარტი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Proceedings of the first meeting of the
Constituent Assembly of Georgia

Chairman of the meeting: Alexandre lomtatidze.
Secretary: Giorgi Phaghava.

March 12, 1919
the document preserved at the national

Archives of Georgia
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრები
პირველ რიგში მარცხნიდან სხედან: 1. გიორგი ლასხიშვილი, 
2. ილია ბადრიძე,  3. რაჟდენ არსენიძე, 
4. გერასიმე მახარაძე, 5. ქრისტინე შარაშიძე, 
6. ექვთიმე თაყაიშვილი, 7. ალექსანდრე ლომთათიძე, 
8. სვიმონ მდივანი.
მეორე რიგი: 6. ლეონტი ჟღენტი, 7. მიკიჩა ვარდოიანი, 
10. დავით ონიაშვილი, 11. კონსტანტინე ანდრონიკაშვილი.
თბილისი, 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Members of the Constituent Assembly of Georgia
first row, from left to right: 1. Giorgi laskhishvili, 
2. ilia Badridze, 3. razhden Arsenidze,
4. Gerasime Makharadze, 5. Kristine Sharashidze,
6. Ekvtime takaishvili, 7. Alexandre lomtatidze, 
8. Svimon Mdivani.
Second row: 6. leonti Zhghenti, 7. Mikicha Vardoian,
10. David oniashvili, 11. Konstantine Andronikashvili
tbilisi, 1919
the document preserved at the national Archives of Georgia

კარლო (ნიკოლოზ) ჩხეიძე
დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე

დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში 

KArlo (niKoloZ) ChKhEiDZE
Chairman of the Constituent Assembly

the document preserved at the national Archives 
of Georgia
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნების საბოლოო შედეგების ოქმი 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და წევრების ხელმოწერებით
1919 წლის თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Protocol of the final results of the elections of the Constituent Assembly of Georgia, with
signatures by the chairman and the members of the election committee
february, 1919
the document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საარჩევნო სია (n1)
დამფუძნებელი კრების არჩევნები.
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Party list of the Social Democratic workers’ Party of Georgia (n1)
Elections of the Constituent Assembly.
1919
the document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის 
საარჩევნო სია (n2)
დამფუძნებელი კრების არჩევნები.
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Electoral list of the national Democratic Party of Georgia (n2)
Elections of the Constituent Assembly.
1919
the document preserved at the national Archives of Georgia

დამოუკიდებელ კანდიდატთა 
(უპარტიოთა) კავშირის საარჩევნო სია 
(n11)
დამფუძნებელი კრების არჩევნები. 
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Electoral list of the union of independent
Candidates (n11)
Elections of the Constituent Assembly.
1919
the document preserved at the national Archives 
of Georgia
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დებულება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მოქალაქეობისა (ქვეშევრდომობისა)
მუხლი 3. „საქართველოს რესპუბლიკაში მხოლოდ მისი მოქალაქენი არიან აღჭურვილნი პოლიტიკურის უფლებით ...“
1918 წლის 16 ივლისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Statutes of citizenship of the Democratic republic of Georgia
Article 3. “only citizens of Georgia practice political rights in the republic of Georgia”.
July 16, 1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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კანონი საქართველოს სახელმწიფო ენისა
მუხლი 1. „საქართველოს რესპუბლიკაში სახელმწიფო ენა არის ქართული ენა”.
1918 წლის 1 ოქტომბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

law on the State language of Georgia
Article 1. “Georgian is the state language of the republic of Georgia”.
october 1, 1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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კანონი კანონთა გამოქვეყნებისა
1918 წლის 11 ოქტომბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

law on the Publication of laws
october 11, 1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის დამატება, წესი ენის ხმარებისა
მუხლი 1. „პარლამენტის წევრები სიტყვას წარმოსთქვამენ ქართულის ენით“.
მუხლი 2. „ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენელს, რომელმაც ქართული ენა არ იცის, 
შეუძლიან სიტყვა წარმოსთქვას, გარდა თავისი დედა ენისა, უმცირესობის ენით, რომელიც 
პრეზიდიუმის ერთმა წევრმა მაინც იცის“.
1918 წლის 15 ოქტომბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Addition to the Parliament’s rules of Procedures, regulation of the use of language
Article 1. “the members of Parliament make their speeches in the Georgian language”;
Article 2. “representatives of national minorities, who don’t speak Georgian, can deliver speeches in
their native language, or any other language known to at least one member of the presidium”.
october 15, 1918
the document preserved at the national Archives of Georgia
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კანონი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღებისა
და დებულების დამტკიცების შესახებ 

ნაწყვეტი ნაფიც მსაჯულთა დებულებიდან. 
მუხლი 2. „ნაფიც მსაჯულად ყოფნა არ შეუძლიან:
1. ვინც დანაშაულების გამო გამოძიებასა ან სამართალში არის მიცემული.
2. ვინც სასამართლოს განაჩენით სამსახურიდან დათხოვნილია.
3. ვინც ვერშემძლე მოვალედ არის გამოცხადებული.
4. ვინც ფლანგველობისა გამო მზრუნველობის ქვეშ იმყოფება.
5. ბრმა, ყრუ, მუნჯი, შეშლილია.
ასევე
1. მღვდელ-მსახური და ბერ-მონაზონი.
2. სასამართლო დაწესებულებათა წევრი ან დაწესებულებათა კანცელარიის 
 შტატის მოხელე და, აგრეთვე, სასამართლოს ბოქაული“.
1919 წლის 17 იანვარი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში
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law on the introduction of the jury trial system 
and approval of the statutes

Extract from the provision of  jurors.
Article 2. “one is not allowed to be a juror if he/she:
1.  has been accussed of a crime by an investigator  
 or the rule of court.
2.  has been dismissed from the workplace by a
 court verdict.
3.  has been declared to be a creditor unable to  
 cover his/her debts.
4.  is under guardianship because of squandering
 practices.
5.  is blind, deaf, mute or mentally impaired.
 As well as
1.  a clergyman and a nun.
2.  a member of a law-making body, a clerk at the  
 state chancellery or a court executive”.
January 17, 1919
the document preserved at the national Archives 
of Georgia
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დამფუძნებელი კრების არჩევნების დებულება
„დამფუძნებელი კრების არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ რესპუბლიკის ორივე 
სქესის მოქალაქეთ, თუ მათ არჩევნების დღისთვის ცხრამეტი წელი შესრულებით“.
თავი ii, საარჩევნო უფლება.
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Electoral statute of the Constituent Assembly
“Citizens of both genders are eligible to participate in the elections of the Constituent Assembly of
the republic if they have turned nineteen by the date of the elections”.
Chapter ii, right to Elections
1919
the document preserved at the national Archives of Georgia
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კანონი მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციის შესახებ
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

law on the registration of civil acts about the state of citizens
1919
the document preserved at the national Archives of Georgia
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წესი დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული კანონის, დეკრეტისა და დადგენილების გამოქვეყნებისა
1919 წლის 15 აპრილი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

rule of the publication of laws, decrees and decisions as adopted by the Constituent Assembly
April 15, 1919
the document preserved at the national Archives of Georgia
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შრომითი ხელშეკრულების კანონი
მუხლი 7. „მუშა, რომელმაც ზედიზედ ერთ კვირაზე მეტი იმუშავა, 
ხელოსანი, რომელმაც ორ კვირას იმუშავა და მოსამსახურე, 
რომელმაც ერთ თვეზე მეტი იმუშავა დაწესებულებაში 
მიღებულად ჩაითვლება და სარგებლობს ყველა იმ უფლებას, 
რომელიც შემოღებულია წარმოებაში დანარჩენი მუშებისა და 
მოსამსახურეებისათვის“.
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

labour Code
Article 7. “A labourer, who has consecutively worked for more than 
a week; a craftsman, who has worked for two weeks, and a servant, 
who has worked for more than a month, will be considered as 
employees of the institution and should practice the same rights as 
all other workers and servants of the production”.
1919
the document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუცია
ზოგადი დებულება. მუხლი 1. „საქართველო არის 
თავისუფალი, დამოუკიდებელი და განუყოფელი 
სახელმწიფო. მუდმივი და უცვლელი ფორმა 
პოლიტიკური წყობილებისა არის დემოკრატიული 
რესპუბლიკა“.
ბათუმი, 1921 წლის 21 თებერვალი
დოკუმენტი ეკუთვნის საქართველოს პარლამენტს
დაცულია ეროვნულ არქივში
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the Constitution of the republic of Georgia
General provisions. Article 1. “Georgia is a free,
independent and indivisible state. its permanent and
invariable political structure is the Democratic republic”.
Batumi, february 21, 1921
the document belongs to the Parliament of Georgia
Preserved at the national Archives of Georgia
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saxelmwifo da eklesia gancalkevebulni 

da damoukidebelni arian.

The  s tate  and  t he  c h u r c h  a r e  s e pa r ated

and  i ndependent  f r om  ea c h  o t h e r .

  

saqarTvelos konstitucia, Tavi  me-16, muxli 142

The consTITuTIon of GeorGIA, chApTer 16, ArTIcle 142
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saxelmwifo da eklesia

The sTATe And The church
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საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ 
გამართული სრულიად საქართველოს პირველი საეკლესიო კრების მონაწილენი
1917 წლის 25 მარტი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Members of the first council of Georgia, held after the restoration of the autocephaly
of the Georgian Apostolic orthodox Church
March 25, 1917
the document preserved at the national Archives of Georgia



45

კირიონ II (საძაგლიშვილი) (1855-1918) 
საქართველოს ეკლესიის პირველი კათოლიკოს-პატრიარქი ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ, 1917-1918 წლებში; 
ისტორიკოსი, სასულიერო და საზოგადო მოღვაწე. 2002 წელს საქართველოს ეკლესიის მიერ შეირაცხა წმინდანად.
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Kirion ii (SADZAGliShVili) (1855-1918) 
the first Patriarch of the Georgian Church after the restoration of the autocephaly in 1917-1918; a historian, 
religious and public figure. he was canonised by the Georgian Church in 2002. 
the document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოსა და ეკლესიის შესახებ
თავი მე-16, მუხლი 142-ე. „არც ერთ სარწმუნოებას არა აქვს უპირატესობა“.
1921 წლის 21 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

the Constitution of Georgia about the State and the Church 
Chapter 16, article 142. “none of the religions shall be privileged”.
february 21, 1921 
the document preserved at the national Archives of Georgia
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ეპისკოპოსი ლეონიდე (ოქროპირიძე) (1861-1921)
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 1918-1921 წლებში. სასულიერო და საზოგადო მოღვაწე, 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისთვის აქტიური მებრძოლი.
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Bishop Leonide (okropiridze) (1861-1921)
Catholicos-patriarch of Georgia in 1918-1921. A religious and public figure; 
one of the activists, who fought for the restoration of the autocephaly of the Georgian Church. 
The document preserved at the national Archives of Georgia
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sagareo urTierTobebi

Foreign relations
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აკაკი ჩხენკელის  მოწოდება საქართველოს ეროვნული საბჭოსა და აღმასრულებელი 
კომიტეტისადმი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაუყოვნებლივ გამოცხადების შესახებ 
„ურისკოთ არაფერი არ კეთდება. სახელმწიფო ვის დაუარსებია ურისკოთ! საჭიროა გამბედაობა 
და კიდევ გამბედაობა!” ‒ ასრულებს წერილს აკაკი ჩხენკელი.
ბათუმი, 1918 წლის 22 მაისი
დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ოთხი დღით ადრე
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Appeal of Akaki Chkhenkeli to the national Council of Georgia and the executive Committee 
for the immediate declaration of independence of the Country
“nothing can be done without a risk. Who has ever founded a state without a risk! We need
bravery and more bravery!” – finishes his letter Akaki Chkhenkeli. 
Batumi, May 22, 1918 
Four days before the declaration of independence.
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის მიერ გერმანიასთან გაფორმებული პირველი საერთაშორისო ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ნიშნავდა გერმანიის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის დე ფაქტო აღიარებას. 
გერმანულ ენაზე
ფოთი, 1918 წლის 28 მაისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

First international agreement of the republic of Georgia signed with Germany
Agreement meant a de facto recognition of Georgian independence by Germany.
in German
poti, May 28, 1918
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის რუკა
ავტორი: გ. გაჩეჩილაძე, ვ. ტუგულოვი.
1918 წელი
რუკაზე დატანილია საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთი საზღვრები. 
1918 წლის 4 ივნისს ოსმალეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში
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MAp oF The repuBLiC oF GeorGiA
Authors: G. Gachechiladze, V. Tugulov.
1918
southwestern borders of Georgia are pointed on the map.
After signing of an agreement with the ottoman empire on June 4, 1918
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკასა და ოსმალეთის იმპერიას შორის დადებული ხელშეკრულება
ხელშეკრულების მიხედვით ოსმალეთის იმპერია გახდა პირველი სახელმწიფო, რომელმაც დე იურე აღიარა საქართველოს 
დამოუკიდებლობა, თუმცა საქართველოს მიერ მისი სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილის დათმობის ხარჯზე. ხელშეკრულების ეს 
მუხლი პირველ მსოფლიო ომში ოსმალეთის დამარცხების შემდეგ გაუქმდა.
ფრანგულ ენაზე
ბათუმი, 1918 წლის 4 ივნისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Treaty concluded between the republic of Georgia and the ottoman empire
According to the agreement ottoman empire became the first country to de jure recognize the independence of Georgia, 
though only after ceding of its southwest territories by Georgia. This article of the agreement was abrogated after the defeat 
of the ottoman empire in the World War i.
in French
Batumi, June 4, 1918
The document preserved at the national Archives of Georgia
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შეხვედრა ჟურნალ-გაზეთების კანტორა „იმერეთში“
მარცხნიდან მარჯვნივ: კ. დათეშიძე, ქუთაისის ქალაქის თავი 
დ. კალანდარიშვილი, გენერალი დ. ართმელიძე, გერმანული 
სამხედრო მისიის მეთაური, გენერალი ფონ კრესენშტაინი, 
გენერალი ტ. ვაშაკიძე, კრესენშტაინის ადიუტანტი ბარონი 
გამმი, მწერალი დავით კლდიაშვილი.
ქუთაისი, 1919 წლის 30 იანვარი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Meeting at the bureau of magazines and 
newspapers “imereti”
From left to right: k. dateshidze, Mayor of kutaisi
d. kalandarishvili, General d. Artmelidze, head of the German
military mission in Georgia General von kressenstein, General
T. Vashakidze, kressenstein’s adjutant baron Gamm,
writer david kldiashvili.
kutaisi, January 30, 1919
The document preserved at the national Archives of Georgia

სამხრეთ კავკასიაში ბრიტანეთის დაზვერვის შტაბ-ბინა
თბილისი, 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

headquarters of the British intelligence in Transcaucasia
Tbilisi, 1919
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის, აკაკი ჩხენკელის წერილი დიდი 
ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტის 
ოფიცერს, სერ ოლივერ უორდროპს
აკაკი ჩხენკელი იმედს გამოთქვამს, რომ თავისუფალი საქართველო დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკურ 
მხარდაჭერას მიიღებს.
ბერლინი, 1918 წლის 18 ნოემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Letter of the Foreign Minister of the republic of Georgia Akaki Chkhenkeli to sir oliver Wardrop, 
officer of the department of the political intelligence at the British Foreign office
Akaki Chkhenkeli hopes that the independent Georgia will receive the political support of Great Britain. 
Berlin, november 18, 1918
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დე იურე აღიარებისადმი მიძღვნილი ზეიმი
ტრიბუნაზე პირველ რიგში, მარცხნიდან მარჯვნივ: მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია; ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი, 
პოლკოვნიკი კლოდ ბეიფილდ სტოქსი; საფრანგეთის უმაღლესი კომისარი აბელ შევალიე; თურქეთის დიპლომატიური 
წარმომადგენელი ქიაზიმ ბეი. მეორე რიგში, მარცხნიდან მარჯვნივ: საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენელი 
თურქეთში სვიმონ მდივანი; უცნობი პიროვნება; იტალიის ელჩი ჩერუტი; საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე 
კონსტანტინე საბახტარაშვილი; განათლების მინისტრი და მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე გრიგოლ ლორთქიფანიძე; 
დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილეები: ალექსანდრე ლომთათიძე და ექვთიმე თაყაიშვილი. მესამე რიგში, 
მარცხნიდან მარჯვნივ: პოლონეთის დიპლომატიური წარმომადგენელი ვაცლავ ოსტროვსკი (სტოქსის, შევალიეს და უცნობი 
პიროვნების უკან); საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პარმენ ჭიჭინაძე (ჩერუტისა და საბახტარაშვილის უკან); სახალხო 
გვარდიის მთავარი შტაბისა და დამფუძნებელი კრების წევრი ანდრო ჭიაბრიშვილი (გრიგოლ ლორთქიფანიძისა და ალექსანდრე 
ლომთათიძის უკან).
თბილისი, 1921 წლის 6 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Celebration dedicated to the de jure recognition of the independence of the republic of Georgia
on the tribune, in the first row from left to right: Chairman of the Government noe zhordania, British high Commissioner
Colonel Claude Bayfield stokes, French high Commissioner Abel Chevalier, Turkish diplomatic envoy kiasim Bey.
in the second row from left to right: Georgian diplomatic envoy in Turkey svimon Mdivani, unidentified person, italian Ambassador
Cerutti, deputy Foreign Minister of Georgia konstantine sabakhtarashvili, deputy prime-Minister and the Minister of education
Grigol Lortkipanidze, deputy Chairman of the Constituent Assembly Alexandre Lomtatidze, another deputy ekvtimeTakaishvili; in the
third row from left to right: (behind stokes, Chevalier and unidentified person) polish diplomatic envoy Waclaw ostrowski, Georgian
defense Minister (behind Cerutti and sabakhtarashvili) parmen Chichinadze, member of the Constituent Assembly (behind Grigol
Lortkipanidze and Alexandre Lomtatidze) Andro Chiabrishvili
Tbilisi, February 6, 1921
The document preserved at the national Archives of Georgia
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პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე საქართველოს პირველი 
დელეგაციის (ზურაბ ავალიშვილი, კონსტანტინე გვარჯალაძე და 
დავით ღამბაშიძე) წერილი მოკავშირეთა (ანტანტის) უმაღლეს საბჭოს
წერილის მიხედვით, საქართველო უარს აცხადებდა უმაღლესი საბჭოს მიწვევაზე 
და მონაწილეობას არ მიიღებდა პრინკიპოს საერთო რუსული კონფერენციის 
მუშაობაში. საქართველომ საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე გამოაცხადა 
დამოუკიდებლობა და ქართველი ხალხი არ წარმოადგენდა რუსი ხალხის ნაწილს. 
შესაბამისად, საქართველოს თემა, მსგავსად ფინეთისა და ბესარაბიის საკითხებისა, 
განხილული უნდა ყოფილიყო რუსეთისგან განცალკევებით.
ფრანგულ ენაზე
პარიზი, 1919 წლის 28 იანვარი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Letter of the first Georgian delegates to the paris peace Conference
(zurab Avalishvili, konstantine Gvarjaladze and davit Ghambashidze) 
to the Allied (entente) supreme Council
According to the letter Georgia refuses to attend prinkipo Conference of all russian
parties. Georgia declared independence according to the international law and Georgian 
people did not represent the part of the russian people. Thus the question of Georgia 
was supposed to be discussed as much separately as there were the cases of Finland 
and Bessarabia.
paris, January 28, 1919
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოს, აზერბაიჯანის, ესტონეთის, ლატვიის, ჩრდილო კავკასიის, 
ბელორუსიისა და უკრაინის დელეგაციათა გაერთიანებული წერილი 
პარიზის სამშვიდობო  კონფერენციის თავმჯდომარეს, საფრანგეთის 
პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ კლემანსოს
წერილში ვკითხულობთ რომ აღნიშნულმა რესპუბლიკებმა გამოაცხადეს 
დამოუკიდებლობა და იმართებიან საყოველთაო არჩევნების გზით არჩეულ მთავრობათა 
მიერ. მათ არ აქვთ სურვილი რუსეთის საზღვრებში შესვლისა. მათი ამ პროცესში 
ჩართვა იქნებოდა ხალხთა თავისუფალი არჩევანის უარყოფა. შესაბამისად, ხელის 
მომწერი დელეგაციები მოკავშირეებს სთხოვენ მათი დამოუკიდებლობის დაუყოვნებლივ 
აღიარებას.
ფრანგულ ენაზე
პარიზი, 1919 წლის 17 ივნისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Joint letter of the delegations of Georgia, Azerbaijan, estonia, Latvia, north 
Caucasus, Belarus and ukraine addressed to the Chairman of the paris peace 
Conference, premier-Minister of France Georges Clemenceau 
The letter reads that the above mentioned republics declared independence and are 
governed by the governments elected through general elections. They have no intention to 
become part of russia. Their inclusion in this process would mean negligence of the free 
choice of the people. hence, undersigned delegations ask for immediate recognition 
of their independence.
in French
paris, June 17, 1919
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკებს 
შორის დადებული თავდაცვის პაქტი
ხელშეკრულების თანახმად, საქართველო და 
აზერბაიჯანი იღებენ სამხედრო ურთიერთდახმარების 
ვალდებულებას მესამე მხრიდან აგრესიის შემთხვევაში;
თანხმდებიან ტერიტორიული დავების მოლაპარაკებათა 
და არბიტრაჟის გზით გადაწყვეტაზე; ხელშეკრულების 
მონაწილედ გახდომას სთავაზობენ, ასევე, სომხეთის 
რესპუბლიკას და მას საამისოდ ორ კვირას აძლევენ.  
თავდაცვის პაქტს ქართული მხრიდან ხელს აწერენ: 
საგარეო საქმეთა მინისტრი ევგენი გეგეჭკორი, შინაგან 
საქმეთა მინისტრი ნოე რამიშვილი, თავდაცვის 
მინისტრის მოადგილე, გენერალი ალექსანდრე 
გედევანიშვილი, სამხედრო საბჭოს წევრი, გენერალი 
ილია ოდიშელიძე.
აზერბაიჯანის მხრიდან: საგარეო საქმეთა მინისტრი 
მამად ჯაფაროვი, თავდაცვის მინისტრი, გენერალი 
სამედბეკ მეხმანდაროვი, გენერალური შტაბის უფროსი, 
გენერალი სულეიმანბეკ სულკევიჩი.
რუსულ ენაზე
თბილისი, 1919 წლის 16 ივნისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

defense treaty between the republics of Georgia
and Azerbaijan
According to the agreement Georgia and Azerbaijan
declared themselves responsible to provide each other 
with military assistance in the case of aggression from the 
third party. Alongside with that, the countries agreed to 
solve territorial disputes between themselves through the
negotiations and arbitration. They offered Armenia to join
the treaty and make a decision within two weeks.
From the Georgian side the treaty was signed by the
Foreign Minister evgeni Gegechkori, Minister of internal
Affairs noe ramishvili, deputy defense Minister general
Alexandre Gedevanishvili, member of the Military Council
general ilia odishelidze. From the Azeri side the
agreement was signed by the Foreign Minister of
Azerbaijan Mammad Jafarov, defence Minister general
samed Bek Mehmandarov, chief of General staff general
seleiman Bek sulkevich
in russian language
Tbilisi, June 16, 1919
The document preserved at the national Archives
of Georgia
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საქართველოს დელეგაციის მიერ პარიზის სამშვიდობო კონფერენციისათვის წარდგენილი მემორანდუმი
ისტორიული მიმოხილვის შემდეგ ქართული მხარე ითხოვდა ტერიტორიული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ქვეყნის 
დამოუკიდებლობის აღიარებას, სანაცვლოდ კი პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებულ სახელმწიფოებს რეგიონის ეკონომიკურ 
ცხოვრებაში ჩართულობასა და საქართველოს ხელსაყრელი მდებარეობის გამოყენებას სთავაზობდა. 
ფრანგულ ენაზე
პარიზი, 1919 წლის 14 მარტი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Memorandum submitted by the Georgian delegation to the paris peace Conference
review of historic situation was followed by the request for complying of territorial claims and recognition of the independence of the 
country. in return Georgia offered the winners of the World War i inclusion in the economic life of the region and use of the 
advantageous location of Georgia.
in French
paris, March 14, 1919
The document preserved at the national Archives of Georgia
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პარიზის საზავო კონფერენციისთვის შედგენილი საქართველოს ტერიტორიული მოთხოვნების რუკა
ფრანგულ ენაზე
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში
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Map of the territorial claims of Georgia submitted to the paris peace Conference
in French 
1919
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საგარეო საქმეთა მინისტრ აკაკი ჩხენკელისა 
და მისი მრჩევლების – ზურაბ ავალიშვილისა და 
ნიკო ნიკოლაძისთვის მთავრობის მიერ უცხოეთის 
სახელმწიფოებთან სამუშაოდ გაცემული რწმუნებათა 
სიგელები
ხელს აწერს მთავრობის თავმჯდომარე ნოე რამიშვილი.
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

diplomatic credentials issued to the Foreign Minister
Akaki Chkhenkeli and his advisers zurab Avalishvili and 
niko nikoladze by the government for further work with 
the foreign states
signed by the Chairman of the Government noe ramishvili.
1919
The document preserved at the national Archives of Georgia



65

საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, კონსტანტინე გვარჯალაძის საგარეო პასპორტი
თბილისი, 1918 წლის 27 მაისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

diplomatic passport of the deputy Foreign Minister konstantine Gvarjaladze
Tbilisi, May 27, 1918
The document preserved at the national Archives of Georgia
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დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი სამხრეთ კავკასიაში, საქართველოს დამოუკიდებლობის ყველაზე 
ძლიერი მხარდამჭერი სერ ოლივერ უორდროპი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ევგენი 
გეგეჭკორი თბილისში 1919 წლის 30 აგვისტოს გამართულ დახვედრაზე
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

British high Commissioner in south Caucasus and the biggest supporter of the Georgian independence sir 
oliver Wardrop and Foreign Minister of Georgia evgeni Gegechkori during the meeting in Tbilisi on August 
30, 1919
The document preserved at the national Archives of Georgia
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ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პირველი ლობისტის, 
კონგრესმენ უოლტერ მარიონ ჩენდლერის გამოსვლა კონგრესის 
წარმომადგენლობათა პალატის საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე 
მარიონ ჩენდლერი მოითხოვდა ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, აზერბაიჯანისა და 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებას და  აღნიშნული ქვეყნებისთვის ფინანსური 
დახმარების გაწევას.
ინგლისურ ენაზე
ვაშინგტონი, 1920 წლის 19 იანვარი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

speech of the first lobbyist of Georgia in the united states of America 
congressman Walter Marion Chandler on the budgetary committee meeting 
of the house of representatives of Congress 
Marion claimed for the recognition of the independence of estonia, Latvia, Lithuania,
Azerbaijan and Georgia and provide them financial aid.
in english
Washington, January 19, 1920
The document preserved at the national Archives of Georgia
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მეორე სოციალისტური ინტერნაციონალის დელეგაცია საქართველოს რესპუბლიკაში
მარცხნიდან მარჯვნივ სხედან: სეით დევდარიანი, ნოე რამიშვილი, ნოე ჟორდანია, კარლ კაუცკი, ლუიზა კაუცკისა, 
სილიბისტრო ჯიბლაძე, რაჟდენ არსენიძე. მარცხნიდან მარჯვნივ დგანან: კაუცკის მდივანი ‒ ოლბერგი, ბ. თევზაია, 
კონსტანტინე გვარჯალაძე, კონსტანტინე საბახტარაშვილი, სარდიონ თევზაძე, ურუშაძე და გრიგოლ ცინცაბაძე.
თბილისი, 1920 წლის ოქტომბერ-ნოემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Visit of the delegation of the second socialist international to the republic of Georgia
sitting from left to right: seit devdariani, noe ramishvili, noe zhordania, karl kautsky, Luiza kautsky, silibistro Jibladze,
razhden Arsenidze. standing from left to right: olberg (the secretary of kautsky), B. Tevzaia, konstantine Gvarjaladze,
konstantine sabakhtarashvili, sardion Tevzadze, urushadze and Grigol Tsintsabadze.
Tbilisi, october-november, 1920
The document preserved at the national Archives of Georgia
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საქართველოში მეორე სოციალისტური ინტერნაციონალის დელეგაციის ვიზიტის
პატივსაცემად გამართული დემონსტრაცია
ბანერზე ფრანგულ ენაზე წერია: „სალამი სოციალისტურ ევროპას! სალამი პროლეტარიატის ბელადებს! 
გაუმარჯოს ინტერნაციონალისტურ მსოფლიოს!“ 
თბილისი, 1920 წლის სექტემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

demonstration dedicated to the visit of the delegation of the second socialist international to Georgia
French text on the banner reads: “salute to the socialistic europe! salute to the chiefs of proletariat!
Glory to the internationalist World!”
Tbilisi, september 1920
The document preserved at the national Archives of Georgia

მეორე სოციალისტური ინტერნაციონალის დელეგაცია საქართველოს რესპუბლიკაში
მარცხნიდან მარჯვნივ სხედან ევროპის სოციალისტურ მოძრაობათა ლიდერები: ა. ინგელსი, სარა ჰიუსმანსი, ა. მარკუეტი, მისის 
სნოუდენი, თომას შოუ, მის ჰიუსმანსი, პიერ რენოდელი. მარცხნიდან მარჯვნივ დგანან: კამილ ჰიუსმანსი, ლალა ვანდერველდე, 
ჯეიმს რამზეი მაკდონალდი (ბრიტანეთის მომავალი პრემიერ-მინისტრი), ემილ ვანდერველდე (ბელგიის იუსტიციის მინისტრი), 
ლუი დე ბრიუკერი, კარლ კაუცკის მდივანი ოლბერგი.
თბილისი, 1920 წლის სექტემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

delegation of the second socialist international to the republic of Georgia 
From left to right are sitting the leaders of the european socialist movements: A. ingels, sara huysmans, A. Marquette, Mrs. snowden,
Thomas show, Ms. huysmans, pierre renaudel. From left to right are standing: Camille huysmans, Lalla Vandervelde, James ramsay
Macdonald (future British prime-Minister), emile Vandervelde (Belgian Minister of Justice), Louis de Breuker,
olberg – secretary of karl kautsky.
Tbilisi, september 1920
The document preserved at the national Archives of Georgia
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ხელშეკრულება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და რუსეთის საბჭოთა
ფედერაციულ-სოციალისტურ რესპუბლიკას  შორის 
ხელშეკრულების თანახმად:
ა) რუსეთმა ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა;
ბ) რუსეთმა დააკმაყოფილა საქართველოს ტერიტორიული პრეტენზიები;
გ)  საქართველომ პირობა დადო, რომ საკუთარ მიწაზე არ განალაგებდა რუსეთის მიმართ 
 მტრულად განწყობილ ჯარებს;
დ)  საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა განახორციელებდა კომუნისტური პარტიის ლეგალიზაციას და 
 ბოლშევიკ აქტივისტებს გამოუშვებდა ციხეებიდან.

ხელშეკრულების ხელმომწერი საქართველოს მხრიდან: გრიგოლ ურატაძე. რუსეთის მხრიდან: ლევ კარახანი. 
რუსულ ენაზე
მოსკოვი, 1920 წლის 7 მაისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Agreement between the democratic republic of Georgia and the russian soviet Federative socialist republic
According to the agreement:
a)  russia recognized the independence of Georgia;
b)  russia satisfied Georgian territorial claims;
c)  Georgia promised not to deploy anti soviet troops on its territory;
d)  democratic republic of Georgia should legalize the Communist party and pledge to liberate Bolshevik prisoners.

signatory of the agreement from the Georgian side: Grigol uratadze; from the russian side: Lev karakhan
in russian
Moscow, May 7, 1920
The document preserved at the national Archives of Georgia



საქართველოს მხრიდან საქართველო-რუსეთის 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების 
ხელმომწერი გრიგოლ ურატაძე
ჟანდარმერიის ბარათი.
1909 წლის 6 მაისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Signatory of the Georgian-Russian agreement of May 7, 1920 from the Georgian side Grigol Uratadze
Card of the gendarmerie.
May 6, 1909
The document preserved at the National Archives of Georgia
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Cemi samSoblo iamayebs jaris wyalobiT.

My h ome l a nd  w i l l  b e  p r o ud  t hank s  t o  t h e  a rmy .
terenti graneli, 1920 weli

TerenTi Graneli, 1920
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SeiaraRebuli Zalebi
armed Forces
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საქართველოს რესპუბლიკის 
სამხედრო მმართველობის დებულება

1918 წლის 20 ივლისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Statute of the military administration 
of the Republic of Georgia

July 20, 1918
The document preserved at the National

Archives of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის შეიარაღებულ 
ძალთა მოწყობის კანონი რეორგანიზაციის შემდეგ
მუხლი Iა: „საქართველოს რესპუბლიკის შეიარაღებულ 
ძალას შეადგენს მუდმივი ჯარი და სახალხო გვარდია“.
1919 წელი 
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The law on the arrangements of the armed
forces of the  Republic of Georgia after the
reorganization 
Article Ia: “The armed forces of the Republic of Georgia are
comprised of the regular army and the people’s guard”.
1919
The document preserved at the National Archives
of Georgia
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ქართველი არტილერისტები
1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Georgian Artillerists
1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia

ცვლილება სახალხო გვარდიის კანონში
მუხლი I: „სახალხო გვარდიის მიზანი იგივეა, რაც სახელმწიფოს მთელი შეიარაღებული ძალისა, 
დაცვა დემოკრატიულ რესპუბლიკისა, მისი დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისა“.
1918 წლის 2 ივლისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Amendments to the law on the people’s guard
Article I: “The task of the people’s guard is the same as the one of the whole armed forces of the state:
to defend the democratic republic, its independence and freedom”.
July 2, 1918
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიელები
ქვემოდან მესამე რიგში, ცენტრში: გვარდიის მეთაური  ვალიკო ჯუღელი.
1918-1919 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

People’s Guardsmen
Center of the third row from the bottom: commander of the guard Valiko Jugheli.
1918-1919
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიის მეთაური ვალიკო ჯუღელი (დროშასთან) გვარდიელთა რაზმთან ერთად
1918-1919 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Valiko Jugheli, Commander of the people’s guard (next to the flag) together with his guardsmen 
1918-1919
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიის მეტყვიამფრქვევეთა რაზმი
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The machine gun unit of the people’s guard
1918
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიელების დესანტირება 
აფხაზეთის ფრონტზე
აფხაზეთი, 1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Landing of the people’s guardsmen at the 
Abkhazian frontier
Abkhazeti, 1918
The document preserved at the National Archives of Georgia

სახალხო გვარდიის ერთ-ერთი დამაარსებლისა 
და მთავარი შტაბის წევრის, სანდრო მაისურაძის 
დაკრძალვა
სანდრო მაისურაძე დაიღუპა სომხეთ-საქართველოს ომში.
თბილისი, 1918 წლის დეკემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Funeral of one of the founders and HQ members
of the people’s guard Sandro Maisuradze
Sandro Maisuradze died during the Armenian-Georgian war.
Tbilisi, December 1918
The document preserved at the National Archives of Georgia

სომხეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ქართველი 
სამხედროების დაკრძალვა
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Funeral of the Georgian militaries perished during
the Armenian-Georgian war
1918
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის წევრები
1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Staff of the headquarters of the people’s guard
1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia

ცენტრში მთავრობის მეთაური და სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის საპატიო 
თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია და სახალხო გვარდიის მეთაური ვალიკო ჯუღელი 
გვარდიის მთავარი შტაბის წევრებთან ერთად N1 ჯავშნოსანი ავტომობილის 
„სახალხო გვარდიელის” ფონზე
1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

In the center the head of the government and the honorary chairman of the 
headquarters of the people’s guard Noe Zhordania and the commander of the 
people’s guard Valiko Jugheli together with the staff of the headquarters in front of 
the armoured car N. 1 “People’s Guardsman”
1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიის ცხენოსანი დივიზიონი
1919-1920 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The Cavalry division of the people’s guard
1919-1920
The document preserved at the National Archives of Georgia

სახალხო გვარდიელები 
ავტომანქანის უკანა სავარძელზე ზის გვარდიის მეთაური ვალიკო ჯუღელი
ფოტო გადაღებულია გვარდიელების სოჭიდან სოხუმში გამგზავრების წინ.
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

People’s Guardsmen
Commander of the guard Valiko Jugheli sits on the back seat of the car
Photo is taken before the departure of the guardsmen from Sochi to Sokhumi.
1918
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიელები ინგლისელ ჯარისკაცებთან ერთად
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

People’s guardsmen together with the English soldiers
1919
The document preserved at the National Archives of Georgia

დაჭრილი სახალხო გვარდიელები მოწყალების დებთან ერთად
თბილისი, 1919-1920 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The wounded guardsmen together with the nurses
Tbilisi, 1919-1920
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიელები
1918-1921 წლები 
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

People’s Guardsmen
1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia
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გვარდიის მეთაური ვალიკო ჯუღელი და გვარდიის მთავარი შტაბის წევრი 
ალექსანდრე დგებუაძე სახალხო გვარდიელებს შორის

1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Commander of the guard Valiko Jugheli and a member of the headquarters
Alexandre Dgebuadze among the people’s guardsmen
1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia

შეიარაღებული ძალების სანიტარული მატარებელი
1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Medical train of the armed forces
1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიის ჯავშნოსან 
ავტომობილთა გუნდის (ასეული) 
მეტყვიამფრქვევე მოტოციკლისტთა 
მწყობრი (ოცეული) 
1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Cyclists’ machine-gun unit (platoon)
at the division of the armored vehicles
of the people’s guard
1918-1921
The document preserved at the National 
Archives of Georgia

დაჭრილი სახალხო გვარდიელი
ჰოსპიტალის წინ

1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The wounded people’s guardsman
in front of the hospital

1918-1921
The document preserved at the National

Archives of Georgia
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მოწყალების დები და დაჭრილ სახალხო გვარდიელთა ჯგუფი ჰოსპიტალის წინ 

1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The nurses and the wounded people’s guardsmen in front of the hospital
1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia
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საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიასთან ბრძოლის დროს 1920 წლის მაისში ტყვედ ჩავარდნილი 
ქართველი ჯარისკაცების დაბრუნება აზერბაიჯანიდან თბილისში
თბილისის რკინიგზის სადგური.
1920 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Repatriation of Georgian prisoners of war captured during the battle with the soviet Russian
11th army unit in May 1920 from Azerbaijan to Tbilisi
Tbilisi railway station.
1920
The document preserved at the National Archives of Georgia
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იგივე ჯარისკაცები დაბრუნებიდან მესამე დღეს მთავრობის სასახლის ეზოში 
თბილისი, 1920 წელი 
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The same soldiers at the courtyard of the Government Palace three days after their return
Tbilisi, 1920
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სომხეთთან ომის დამთავრების აღსანიშნად გამართული სამხედრო აღლუმის მონაწილენი 
მარცხნიდან მარჯვნივ: 1(9) პარლამენტის წევრი შალვა მიქელაძე; 2(5) მიწათმოქმედების მინისტრი ნოე ხომერიკი; 3(13) 
პარლამენტის წევრი გიორგი ცინცაძე; 4(2) სამხედრო მინისტრი გრიგოლ გიორგაძე; 5(10) ჯავშნოსან მატარებელთა რაზმის 
მეთაური ვალოდია გოგუაძე; 6(1) მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია; 7(3) სამხედრო მინისტრის თანაშემწე, საქართველოს 
შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი სომხეთ-საქართველოს ომში გენერალი ალექსანდრე გედევანიშვილი; 8(4) 
შულავერი-სადახლოს ფრონტის სარდალი სომხეთის ომში გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი; 9(11) სომხეთ-საქართველოს ომში 
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი საველე შტაბის უფროსი გენერალი ვლადიმერ იმნაძე; 10(6) პოლკოვნიკი 
კ. ბერიძე; 11(7) საარტილერიო ნაწილის უფროსი, გენერალი გიორგი ყაზბეგი; 12(12) პოლკოვნიკი ალექსანდრე ზაქარიაძე; 
15(15) მოსამართლე გომართელი.  
თბილისი, 1919 წლის 14 იანვარი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Participants of the military parade dedicated to the end of the war against Armenia 
From left to right: 1(9) member of the parliament Shalva Mikeladze, 2(5) Minister of Agriculture Noe Khomeriki, 3(13) member of 
the parliament Giorgi Tsintsadze, 4(2) Minister of War Grigol Giorgadze, 5(10) commander of the division of the armored trains 
Valodia Goguadze, 6(1) Chairman of the Government Noe Zhordania, 7(3) assistant to the Minister of War, commander in chief 
of the Georgian army during the Armenian-Georgian war, general Alexandre Gedevanishvili, 8(4) commander of the Shulaveri-
Sadakhlo front in the war against Armenia general Giorgi Mazniashvili, 9(11) head of the field headquarters of the Georgian 
military in the Armenia-Georgian war general Vladimer Imnadze, 10(6) colonel K. Beridze, 11(7) head of the artillery division 
general Giorgi Kazbegi, 12(12) colonel Alexandre Zakariadze, 15(15) judge Gomarteli.
Tbilisi, January 14, 1919
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიელები ჯავშნოსან მატარებელთან
მატარებელზე, შუაში დგას ჯავშნოსან მატარებელთა რაზმის მეთაური ვალოდია გოგუაძე. 
მის გვერდით, მარცხნივ, ზის სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის წევრი ვალიკო ჯუღელი.    
ქუთაისი, 1918 წლის 8 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

People’s guardsmen next to the armored train
In the center on the train is standing commander of the division of armored trains Valodia Goguadze.
Next to him, on the left is sitting commander of the headquarters of the people’s guard Valiko Jugheli.
Kutaisi, February 8, 1918
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სამხედრო სამინისტროს თანამშრომლები
სამხედრო მინისტრი გრიგოლ გიორგაძე, გენერალი ვარდენ წულუკიძე, გენერალი ვლადიმერ იმნაძე, გენერალი 
ი. ქავთარაძე, პოლკოვნიკი თულაშვილი, პორუჩიკი აფხაზი, ქარცივაძე, ზ. ხომერიკი, პოლკოვნიკი კ. ბერიძე, 
კარიჭაშვილი, ივანე გუბელაძე, სანდრო სულიკაშვილი, კომენდატურის მოსამართლე გედევანიშვილი, სამნეო 
ნაწილის უფროსი ჯანდიერი, ამბროსი იაკობაშვილი.
თბილისი, 1918-1919 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Staff of the Ministry of War 
Minister of War Grigol Giorgadze, general Varden Tsulukidze, general Vladimer Imnadze, general I. Kavtaradze, 
colonel Tulashvili, lieutenant Abkhazi, Kartsivadze, Z. Khomeriki, colonel K. Beridze, Karichashvili, Ivane Gubeladze, 
Sandro Sulikashvili, commandant judge Gedevanishvili, assistant manager Jandieri, Ambrosi Iakobashvili.
Tbilisi, 1918-1919
The document preserved at the National Archives of Georgia

სამხედრო აღლუმი სახალხო 
გვარდიის დღესთან დაკავშირებით 

გოლოვინის (დღევანდელი 
რუსთაველის) გამზირზე

თბილისი, 1920 წლის 12 დეკემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Military parade on the Day of the 
People’s Guard on Golovin 

(present-day Rustaveli) avenue
Tbilisi, December 12, 1920

The document preserved at the
National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიის დღე, სამხედრო აღლუმი გოლოვინის 
(დღევანდელი რუსთაველის) გამზირზე
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯავშნოსანი ავტომობილები.
1920 წლის 12 დეკემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Day of the People’s Guard. Military parade on Golovin 
(present-day Rustaveli) avenue
Armored motor cars of the armed forces of Georgia.
December 12, 1920
The document preserved at the National Archives of Georgia

საქართველოს დამოუკიდებლობის ორი წლისთავის აღსანიშნავი ზეიმი,
მთავრობის წევრები ნოე ჟორდანიას ხელმძღვანელობით
თბილისი, 1920 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Celebration of the 2nd anniversary of the Independence of Georgia,
the members of the government led by Noe Zhordania
Tbilisi, 1920
The document preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიელთა ჯგუფი სურამის გვირაბთან
1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Group of the people’s guardsmen at Surami tunnel
1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, გენერალი გიორგი კვინიტაძე (შუაში) 
ქართველ და გერმანელ სამხედროებთან ერთად
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Commander-in-Chief of Georgian army, general Giorgi Kvinitadze (in the center) together
with Georgian and German soldiers
1918
The document preserved at the National Archives of Georgia
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დასავლეთის დიდი სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს რესპუბლიკის 
დე იურე აღიარებასთან დაკავშირებით გამართული საზეიმო აღლუმი
თბილისი, 1921 წლის 6 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The festive parade dedicated to the de jure recognition of the Republic of 
Georgia by the large western countries
Tbilisi, February 6, 1921
The document preserved at the National Archives of Georgia
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დასავლეთის დიდი სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს  რესპუბლიკის დე იურე აღიარებასთან 
დაკავშირებით გამართული საზეიმო აღლუმი
ცენტრში ქვეყნის ხელისუფლებისა და უცხოელ დიპლომატთა ტრიბუნა. 
თბილისი, 1921 წლის 6 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The festive parade dedicated to the de jure recognition of the Republic of Georgia by the large western countries
In the center tribune of the Georgian government and the foreign diplomats.
Tbilisi , February 6, 1921
The document preserved at the National Archives of Georgia
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ხევსურ მოხალისეთა რაზმი 
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The squad of the volunteers from Khevsureti
1918
The document preserved at the National Archives of Georgia
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ქართველი ჯარისკაცები
სტუდიური ფოტო.
თბილისი, 1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Georgian Soldiers
Studio photo.
Tbilisi, 1918-1921
The document preserved at the National Archives of Georgia
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„სამარცხვინო ფურცელი“
დისციპლინის დარღვევის გამო ჟურნალში გამოქვეყნებით დასჯილი ჯარისკაცი (სადარაჯოზე დგომისას ჩაეძინა). 
ჟურნალი „მხედარი“, N19
1920 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

“Samartskhvino Phurtseli” (Shameful Page)
Soldier was punished by publishing of his image in the magazine (he fell asleep while on duty).
Magazine “Mkhedari” (The Raider), N19
1920
The document preserved at the National Archives of Georgia
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გრიგოლ გიორგაძე 
საქართველოს რესპუბლიკის პირველი სამხედრო მინისტრი 1918-1919 წლებში. 
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

GriGol GiorGadze
The first Minister of War of the republic of Georgia in 1918-1919.
The document preserved at the National archives of Georgia
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gaumarjos respublikis mTavrobas,

qarTvel ers da mis kulturul momavals. 

L on g  l i v e  t h e  g o v e r nment  o f  t h e  Repu b l i c , 

Ge o r g i a n  n at i o n  a nd  i t s  c u l t u r a l  f u t u r e .

ivane javaxiSvili

IVANE JAVAKHISHVILI
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sazogadoebrivi cxovreba
PubLIc LIfE
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პეტრე მელიქიშვილი (1850-1927)
ქართული უნივერსიტეტის (1920 წლიდან 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის) 
პირველი რექტორი. 
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

PeTre Melikishvili (1850-1927)
The first rector of the Georgian University
(since 1920 Tbilisi state University)
1918
The document preserved at the National
archives of Georgia

ივანე ჯავახიშვილი (1876-1940)
ქართული უნივერსიტეტის (1920 წლიდან 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის) 
ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

ivaNe Javakhishvili (1876-1940)
one of the founders of the Georgian University 
(since 1920 Tbilisi state University)
The document preserved at the National archives
of Georgia

ქართული უნივერსიტეტის (1920 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის) შენობა
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Building of the Georgian University (since 1920 Tbilisi state University)
1918
The document preserved at the National archives of Georgia
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ქართული უნივერსიტეტის 
წესდების ძირითადი დებულებანი
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ 
არქივში

Principle provisions of the charter
of the Georgian University
1918
The document preserved at the 
National archives of Georgia



106

ივანე ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიბრძნისმეტყველების 
ფაკულტეტის ისტორიის განყოფილების პირველი გამოშვების კურსდამთავრებულთა შორის
1922 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

ivane Javakhishvili among the first group of graduates of the department of history,
faculty of philosophy of the Tbilisi state University
1922
The document preserved at the National archives of Georgia



107

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამგეობის 
მიერ რუსეთიდან მოსაწვევ პროფესორთა სია
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

list of the professors to be invited from russia by 
the board of Tbilisi state University
1919
The document preserved at the National archives 
of Georgia
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„გაუმარჯოს რესპუბლიკის მთავრობას, ქართველ ერს 
და მის კულტურულ მომავალს“
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 
ივანე ჯავახიშვილი საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს უნივერსიტეტის 
პროფესორთა საბჭოს სახელით ულოცავს საქართველოს 
რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღდგენის დე იურე 
აღიარებას.
1921 წლის  5 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

“Cheers to the Government of the republic, Georgian 
Nation and its Cultural Future” 
The letter of the rector of the Tbilisi state University ivane 
Javakhishvili to the chairman of the democratic republic of 
Georgia. in the name of the Professors’ Council of the University 
he congratulates the chairman upon de jure recognition of the 
independence of Georgia.
February 5, 1921
The document preserved at the National archives of Georgia

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა 
საბჭოს მდივან იოსებ ყიფშიძის წერილი საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარეს, 
ნიკოლოზ ჩხეიძეს
იოსებ ყიფშიძე ადრესატს ულოცავს საქართველოს დამოუკიდებლობის 
ნახევარ წლისთავს. 
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

letter by ioseb kiphshidze, the secretary of the Professors’ 
Council  of the Tbilisi state University to Nikoloz Chkheidze, 
the Chairman of the Parliament of the democratic republic 
of Georgia 
he congratulates the chairman upon the half year anniversary of the 
independence of Georgia.
1918
The document preserved at the National archives of Georgia
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სოხუმელი სტუდენტების საერთო კრება 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 
ულოცავს საქართველოს რესპუბლიკის 
იურიდიულად აღიარებას.
1921 წლის 8 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

General assembly of  the students 
from sukhumi 
congratulates Tbilisi state University upon de jure 
recognition of the republic of Georgia.
February 8, 1921
The document preserved at the National archives 
of Georgia
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ბაგრატ კერესელიძე და გრიგოლ კაპანაძე 
სახალხო სკოლის მასწავლებლები. 
1918-1921 წლები
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

BaGraT kereselidze aNd GriGol kaPaNadze
Teachers of the People’s school.
1918-1921
The document preserved at the National archives of Georgia

სპორტული საზოგადოება „შევარდენის“ წარმოდგენა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის შიდა ეზოში  
1920 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Performance of the sports club “shevardeni” (The Falcon) in the courtyard
of the Tbilisi state University
1920
The document preserved at the National archives of Georgia
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ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა „აბესალომ 
და ეთერის“ პრემიერის შემდეგ გადაღებული 
ჯგუფური სურათი
ცენტრში, ოპერის მსახიობთა შორის, სხედან: ზაქარია 
ფალიაშვილი და ალექსანდრე წუწუნავა.
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Group photo taken after the premiere of the
opera “abesalom and eteri” by zakaria 
Phaliashvili
zakaria Phaliashvili and alexandre Tsutsunava are sitting 
(in the center) among the opera artists. 
1919
The document preserved at the National archives 
of Georgia

ვანო სარაჯიშვილი (1879-1924) 
მუსიკოსი, ვოკალისტი, ლირიკულ-დრამატული ტენორი.
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

vaNo saraJishvili (1879-1924)
Musician, vocalist, lyrically dramatic tenor.
The document preserved at the National archives of Georgia
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ცნობა 2 იანვარს „მსახიობთა დღის“ დაწესების შესახებ
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Note about the establishment an “artist’s day” on January 2  
1919
The document preserved at the National archives of Georgia

ქართული საღერბო მარკა
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Georgian stamp with the coat of arms
1919
The document preserved at the National archives of Georgia



113

ქართული ლატარიის გამგეობის წერილი სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამგეობას პირველი გათამაშების 
ორგანიზებაში დახმარების თხოვნით
თბილისი, 1919 წლის 30 ოქტომბერი 
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The letter from Board of Georgian lottery to the Board 
of state University  about the organizing of first Georgian 
lottery
Tbilisi, october 30, 1919
The document preserved at the National archives of Georgia

პირველი ქართული ლატარიის ბილეთები
1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Tickets of the first Georgian lottery
1918
The document preserved at the National archives 
of Georgia
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ნიკო ნიკოლაძე (1843-1928)
საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-
ერთი ლიდერი, ჭიათურის მანგანუმის ქართული სააქციო 

საზოგადოების დამაარსებელი, ქვეყანაში სხვადასხვა 
წამოწყების ინიციატორი, პუბლიცისტი, კრიტიკოსი.

დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Niko Nikoladze (1843-1928)
one of the leaders of the National-democratic Party of 

Georgia, founder of Chiatura Manganese Georgian 
Joint-stock Company, initiator of different activities, 

publicist, critic.
The document preserved at the National

archives of Georgia

საქართველოს ბანკის გამგეობის წევრები
მარცხნიდან მარჯვნივ სხედან: 1. აკაკი ჩხენკელი, 2. გრ. ლორთქიფანიძე, 
3. რაჟდენ არსენიძე, 5. ნოე რამიშვილი, 6. ალ. ლომთათიძე, 7. ნიკო 
ელიავა. მეორე რიგში თეთრ სამოსში, ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის 
მინისტრი გიორგი ჟურული.
თბილისი, 1920 წლის 24 ივლისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

a Board of members of the Bank of Georgia
From left to right: 1. akaki Chkhenkeli, 2. Grigol lortkipanidze, 3. razhden 
arsenidze,  5. Noe ramishvili, 6. alexandre lomtatidze, 7. Niko eliava. 
in the second row in the white apparel: Giorgi zhuruli, Minister of 
Finance, Trade and industry.
Tbilisi, July 24, 1920
The document preserved at the National archives of Georgia
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გორის მიწისძვრის შედეგები
მიწისძვრის სიმძლავრე ეპიცენტრში მერკალის შკალით 
9 ბალს აღწევდა. მიწისძვრის შედეგად ასზე მეტი ადამიანი 
დაიღუპა. სტატისტიკური კომისიის მონაცემებით, გორში 
აღწერილი 1336-დან დაზიანებას გადაურჩა მხოლოდ 
16 შენობა, 756 ან სრულად დაინგრა ან საცხოვრებლად 
გამოუსადეგარი გახდა. 405 შენობა კაპიტალურ, 156 კი 
– მცირე რემონტს მოითხოვდა.
1920 წლის 20 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

results of the Gori earthquake
strength of the earthquake in the epicenter according to the 
Mercalli scale reached 9 degrees. as a result more than 100 
persons died. Based on the data of the commission of statistics 
from the registered 1,336 houses only 16 survived undamaged. 
756 buildings were either entirely destroyed or became useless 
for living. 405 buildings were left in need of complete restoration 
and 156 houses of minor repair works. 
February 20, 1920
The document preserved at the National archives of Georgia
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გაზეთი `ერთობა~
საქართველოს რესპუბლიკის მმართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ბეჭდვითი ორგანო
1917-1921 წლებში.
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The newspaper “ertoba” (Unity)
Printing organ of the ruling social democratic Party of the republic of Georgia.
1917-1921
The document preserved at the National archives of Georgia

გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“
მთავრობის ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანო
1918-1921 წლებში.
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The newspaper “sakartvelos respublika” 
(republic of Georgia) 
official printing organ of the government
1918-1921
The document preserved at the National 
archives of Georgia
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„მხედარი“
სამხედრო სამინისტროს კულტურულ-საგანმანათლებლო სექციის ჟურნალი. 
გამოიცემოდა 1920 წელს
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

“Mkhedari” (The rider)
Magazine of the cultural and educational section of the Ministry of War.
Published in 1920
The document preserved at the National archives of Georgia
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ჟურნალი „სახალხო გვარდიელი“
გვარდიის მთავარი შტაბის ბეჭდვითი 
ორგანო.
გამოდიოდა 1920-1921 წლებში,
სულ ექვსი ნომერი გამოიცა
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ 
არქივში

Magazine “sakhalkho Gvardieli”
(The People’s Guardsman) 
Printing organ of the headquarter of 
the guard. The edition was published 
in 1920-1921. it was published just 6 
volumes
The document preserved at the 
National archives of Georgia   



119

გაზეთი „სახალხო საქმე“ 
საქართველოს სოციალ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტიის პერიოდული გამოცემა.
1917-1921 წლებში.
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The newspaper “sakhalkho sakme” (Public affair)
Periodical of the revolutionary Party of the social-Federalists of Georgia.
1917-1921
The document preserved at the National archives of Georgia
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ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ 
დაარსდა 1910 წელს და დიდი პოპულარობით სარგებლობდა 
პირველი რესპუბლიკის პერიოდშიც.
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The magazine “Teatri da Tskhovreba” (Theatre and life) 
Founded in 1910 it was very popular during the period of the 
First republic.
The document preserved at the National archives of Georgia
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mwams, rom pasuxismgebloba istoriisa da

eris winaSe Tavisas  ms.   akaki Cxenkeli

I be l ieve that the sense of responsib i l ity towards 

the history and the nation wi l l  do its best.
AKAKI cHKHENKELI
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damoukideblobis dakargva
LOSS Of INDEPENDENcE
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საქართველოში საბჭოთა რუსეთის სამხედრო ატაშეს პავლე სიტინის მიერ 
მოპოვებული სადაზვერვო ინფორმაცია ქართული შეიარაღებული ძალების 
ორგანიზაციის შესახებ საქართველოს ოკუპაციის წინ
1920 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

reconnaissance information about the organization of the Georgian armed forces 
before the occupation of Georgia. retrieved by the military attache of the soviet 
russia in Georgia Pavel sitin
1920
The document preserved at the National archives of Georgia
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„საქართველო მოკვდება, მაგრამ ის მტერს არ 
დანებდება“
ნოე ჟორდანიას მოწოდება ქართველ ხალხს. 
მოუწოდებს ყველა საშუალებით იბრძოლონ ბოლშევიკური 
ჯარების წინააღმდეგ.
1921 წლის 16 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

“Georgia will fight till the death, but will never surrender 
to the enemy”
Noe zhordania’s appeal to the Georgian people. he called them 
to fight the Bolshevik army with all possible means.
February 16, 1921
The document preserved at the National archives of Georgia

„გაუმარჯოს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს.
სახელი და დიდება, ვინც სამშობლოს თავი შესწირა და 
გმირულად აღსრულდა ბრძოლის ველზე“ 
დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის, ნიკოლოზ ჩხეიძის 
მიმართვა გენერალ გიორგი კვინიტაძეს.
1921 წლის 22 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

“Glory to military forces of Georgia, glory and honor to 
those who sacrificed themselves for the homeland and 
died heroically on the battlefield” 
appeal of Nikoloz Chkheidze, Chairman of the Constituent 
assembly, to General Giorgi kvinitadze.
February 22, 1921
The document preserved at the National archives of Georgia
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, ივანე ჯავახიშვილის წერილი საქართველოს რესპუბლიკის 
დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმთან არსებულ თავდაცვის კომიტეტს
„თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, დოცენტები, ლექტორები, ასისტენტები და საზოგადოდ სამეცნიერ-
სასწავლო ნაწილის პირადი შემადგენლობის წევრები მზად არიან ყველანი, მთელი თავისი ცოდნა, გამოცდილება და სიცოცხლე 
შესწირონ საფრთხეში მყოფის ძვირფასი სამშობლოს თავისუფლების დაცვის საქმეს და სთხოვონ კომიტეტს, რათა მათი გონებრივი 
და ფიზიკური ძალა გამოიყენოს ისე, როგორც მას საუმჯობესოდ მიაჩნია სამშობლოს დაცვის მიზნებისათვის“ – წერს ივანე 
ჯავახიშვილი.
1921 წლის 16 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

letter of ivane Javakhishvili, rector of the Tbilisi state University, to the defense committee of the Presidium of the 
Constituent assembly of the republic of Georgia 
“Professors, assistant professors, lecturers, assistants and personnel of the scientific and educational divisions of the Tbilisi state 
University are ready to sacrifice their knowledge, experience and life to protect freedom of the endangered precious homeland and 
request the committee to use their intellectual and physical strength in the best possible way it considers to be needed”.
February 16, 1921
The document preserved at the National archives of Georgia
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ჯავშნოსან მატარებელთა რაზმის 
მეთაურისა და რკინიგზის კომენდანტის 
ვალოდია გოგუაძის დეპეშა მთავრობის 
თავმჯდომარეს
ვალოდია გოგუაძე ფიცს დებს, რომ სისხლის 
უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოლებს ქვეყნის 
დასაცავად.
1921 წლის 16 მარტი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

dispatch of valodia Goguadze, head of the 
division of armored trains and the 
commandant of the railway to the chairman 
of the government 
he adjures to fight until the last drop of blood in 
order to protect his homeland.
March 16, 1921
The document preserved at the National archives 
of Georgia

ცნობები რუსეთ-საქართველოს 
1921 წლის ომში მონაწილე 
იუნკერთა შესახებ 
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

information about the cadet 
participants of the russia-Georgian 
war of 1921
The document preserved at the National 
archives of Georgia
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საბჭოთა რუსეთის მე-11 წითელი არმიის შემოსვლა თბილისში
1921 წლის 25 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

invasion of the 11th red army of the soviet russia in Tbilisi
February 25, 1921
The document preserved at the National archives of Georgia
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ძანდარ ტოკაევის „დიგორის ოსური პარტიზანული რაზმი“ რაჭის სოფელ ღების ცენტრში 
1921 წლის თებერვლის ბოლო
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

The “digori ossetian partisan squad” of dzandar Tokaev in the center of the village Ghebi in racha
end of February, 1921
The document preserved at the National archives of Georgia
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xariton SaviSvili
KHArItON SHAVISHVILI
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2015 წელს ხარიტონ შავიშვილის პირადი საარქივო ფონდის ციფრული ვერსია, 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის ძალისხმევით, ეროვნულმა 

არქივმა 2015 წელს ჟენევის გაეროს განყო ფილების ბიბლიოთეკიდან ჩამოიტანა.  

საარქივო ფონდის მნიშვნელობა უდიდესია. არქივში თავმოყრილია: „ერთა ლიგაში“ 

საქართველოს წარმომადგენლობის მუშაობის ამსახველი დოკუმენტები; მიმოწერა 

ევროპულ ორგანიზაციებსა და პოლიტიკოსებთან საქართველოში იმ დროს არ-
სებული პრობლემატიკის შესახებ; ქართველ ემიგრანტებთან ურთიერთობის, ასევე 

„საქართველოს საზღვარგარეთული პრესის ბიუროსა“ და „საქართველოს დამხმარე 

საერთაშორისო კომიტეტის“ საქმიანობის ამსახველი მასალა. გარდა ამისა, ხარიტონ 

შავიშვილის არქივში ინახება მისი მემუარები და პირადი ბიბლიოთეკა.

განსაკუთრებული მნიშვნელობის გამო, გადავწყვიტეთ, ხარიტონ შავიშვილის საარ-
ქივო ფონდის მცირე პრეზენტაცია ამ წიგნის ბოლო ნაწილის სახით წარმოვადგინოთ.
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in 2015,  due to great efforts of the Minister of Justice Thea Tsulukiani, Georgia 

received documents of national importance – digital version of the private archive 

of khariton shavishvili, the first and the last representative of the First democratic 

republic of Georgia to the league of Nations. Collection was brought to Georgia 

from the library of the United Nations in Geneva. 

The collection contains documents describing the work of the Georgian representative 

in the league of Nations, correspondence between the european organizations 

and politicians about the current events and ongoing problems  existed in Georgia, 

communication with Georgian emigrants, materials depicting work of the “Foreign 

Press Bureau of Georgia” and the “international Committee for support of Georgia”. 

in addition, the archive contains khariton shavishvili’s memories and his personal 

library.    

Because of its significance, we decided to present a small fraction of khariton 

shavishvili’s archive in the final part of the book. 

ხარიტონ შავიშვილის არქივის ნაწილი, რომელიც 
ჟენევის გაეროს განყოფილების ბიბლიოთეკაში ინახება

Part of khariton shavishvili’s archive, which is preserved 
at the library of the United Nations office in Geneva 
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ხარიტონ შავიშვილი დაიბადა 1886 წელს ოზურგეთის რაიონის სოფელ ქვედა ბახვში.

1901 წლიდან სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში შევიდა, 1906 წელს კი დააპატიმრეს 
და ციმბირში გადაასახლეს. 1908 წელს ციმბირიდან გაიქცა და შვეიცარიაში მოახერხა 
გადასვლა. 

1915 წელს საბოლოოდ დაფუძნდა ჟენევაში. 1919 წელს პირველად სწორედ მან აცნობა 
შვეიცარიის მთავრობას საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ.

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს ხარიტონ შავიშვილი აქტიურ დიპლო-
მატიურ საქმიანობას ეწეოდა. შვეიცარიაში საქართველოს სრულუფლებიანმა ელჩმა, 
მიხეილ სუმბათაშვილმა ის მიიწვია ბერნში საქართველოს დიპლომატიურ მისიაში 
სამუშაოდ და შესთავაზა დაეარსებინა კომიტეტი, რომელიც ევროპის ქვეყნებს საქარ-
თველოში არსებულ მდგომარეობას გააცნობდა. 1920 წლიდან ხარიტონ შავიშვილს 
დაევალა ქვეყნის წარმომადგენლობა ერთა ლიგის მუდმივმოქმედ ორგანოში.

მან მოღვაწეობა გააგრძელა საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის დაკარგვის 
შემდეგაც. 1924 წელს ჟენევაში „საქართველოს მხარდაჭერის საერთაშორისო კომი-
ტეტის“ დაარსება ხარიტონ შავიშვილის დიდ მიღწევად უნდა ჩაითვალოს. ამ ორგა-
ნიზაციას სათავეში მისი მეგობარი ჟან მარტენი ჩაუდგა.

1934 წლამდე ხარიტონ შავიშვილი ერთა ლიგაში საქართველოს წარმომადგენლად 
ითვლებოდა, აქტიურად მონაწილეობდა პროტესტში საქართველოს ოკუპაციის წი-
ნააღმდეგ; წერდა და აქვეყნებდა წერილებსა და სტატიებს, მართავდა დიპლომატიურ 
შეხვედრებს.

1934 წელს საბჭოთა კავშირი ერთა ლიგაში მიიღეს და მას, როგორც  საქართველოს 
წარმომადგენელს, უფლებამოსილება შეუწყდა, თუმცა მაშინვე მიიღო აკრედიტაცია, 
როგორც ქართული პრესის ბიუროს წარმომადგენელმა და ამ ფორმით გააგრძელა 
საქმიანობა.

ხარიტონ შავიშვილს ეკუთვნის ნაშრომები: „სამშობლო, ციხეები, გადასახლება“, 
„მოსედან ჰიტლერამდე“, „შოთა რუსთაველი ჟენევის უნივერსიტეტში“, „წმიდა ნინო ‒
პირველი მოციქული ქალი“, „რუსი მწერლების ტრაგედია‒ პუშკინიდან პასტერნაკამდე“, 
„სოციალიზმის ფილოსოფია“, „თამარი, ანუ საქართველოს ოქროს ხანა“, „ადამიანი და 
საზოგადოება“, „რუსი რევოლუციონერები ჟენევაში 1908 წელს“ და სხვა.

მისი თანამედროვეები წერდნენ, რომ ხარიტონ შავიშვილი პირადად იცნობდა უმაღლე-
სი თანამდებობის პირებს, დიპლომატებს და დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა მათ 
შორის. ამ კავშირებს ხარიტონ შავიშვილი საქართველოს ინტერესების დასაცავად  
იყენებდა, თავად კი, სხვა ქართველი ემიგრანტების მსგავსად, სიდუხჭირეში ცხოვ-
რობდა.

ხარიტონ შავიშვილი 1975 წელს შვეიცარიაში გარდაიცვალა, დაკრძალულია ჟენევაში.

ხარიტონ შავიშვილი

khariToN shavishvili
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khariton shavishvili was born in 1886 in the village kveda Bakhvi (the lower Bakhvi), 
ozurgeti region. 

starting from 1901 he became a member of the social democratic Party. in 1906 
was arrested and exiled to siberia. in 1908 he escaped from siberia, left Georgia and 
managed to cross the border into switzerland.
 
in 1915 he finally settled in Geneva. in 1919 he was the first person who informed the 
swiss Government about the declaration of independence of Georgia. 

in the period of the First democratic republic khariton shavishvili was actively involved 
in diplomatic activities. ambassador Plenipotentiary of Georgia to switzerland Mikheil 
sumbatashvili invited him to Bern to work in the diplomatic mission of Georgia and 
offered him to establish a committee, which would inform european countries about 
the situation existed in Georgia. starting from 1920 shavishvili became representative 
of Georgia in the permanent body of the league of Nations.  

shavishvili continued his work even after the loss of independence of Georgia. in 
1924 he established the “international Committee for support of Georgia” in Geneva, 
which should be considered as a great achievement. his friend Jean Martin became 
a head of the Committee. 

Until 1934 khariton shavishvili was considered to be acting representative of Georgia 
in the league of Nations. he actively participated in the protest movement against 
occupation of Georgia: wrote and published letters and articles, arranged diplomatic 
meetings.
 
in 1934 the soviet Union was accepted in the league of Nations and his official 
authority as a representative of Georgia was terminated. however he has immediately 
received accreditation of a representative of the Georgian Press Bureau and 
continued his work in this capacity. 

khariton shavishvili is the author of the following works: “homeland, Jails, exile”, 
“From Moses to hitler”, “shota rustaveli at the Geneva University”, “saint Nino – the 
First Woman apostle”, “Tragedy of the russian Writers: From Pushkin to Pasternak”, 
“Philosophy of the socialism”, “Tamar and the Golden age of Georgia”, “a human 
and the society”, “russian revolutionaries of Geneva in 1908”, etc.

shavishvili’s contemporaries wrote that he personally knew the high-ranking officials, 
diplomats and carried great authority among them. khariton shavishvili used these 
connections to protect interests of Georgia abroad. like many other Georgian 
emigrants his lifestyle was very modest. 

khariton shavishvili died in 1975 in switzerland and was buried in Geneva.
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ხარიტონ შავიშვილის წერილი 
ევროპაში საქართველოს რესპუბლიკის 
დიპლომატიურ წარმომადგენელ 
აკაკი ჩხენკელს, საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აქტის, მთავრობის 
წევრთა ფოტოების კლიშეების 
დამზადებისა და სხვადასხვა საკითხის 
შესახებ
ბერნი, 1919 წლის 25 აგვისტო
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

khariton shavishvili’s letter to akaki 
Chkhenkeli, diplomatic representative 
of the republic of Georgia in europe 
on production of cliches for the act of 
independence of Georgia, photos of the 
members of government and other issues 
Bern, august 25, 1919
The document preserved at the National 
archives of Georgia

ხარიტონ შავიშვილის წერილი საქართველოს 
საგარეო საქმეთა მინისტრ ევგენი 

გეგეჭკორს ერთა ლიგაში საქართველოს 
წარმომადგენლობის ფინანსური პრობლემის 

შესახებ
1920 წლის  23 დეკემბერი

დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

khariton shavishvili’s letter to the Minister of 
Foreign affairs of Georgia evgeni Gegechkori 

about financial problems of the Georgian
representation in the league of Nations

december 23, 1920
The document preserved at the National

archives of Georgia



137

დეპეშა თბილისიდან ბერნში შვეიცარიის სოციალისტური პარტიის 
ცენტრალურ ბიუროს
საქართველოს სოციალისტური ორგანიზაციების მოწოდება მსოფლიო პროლეტარიატს: 
`მოსკოვის საბჭოთა მთავრობამ დაარღვია ჩვენს მთავრობასთან 1920 წლის 7 მაისს 
ხელმოწერილი მშვიდობის ზავი და ომის გამოუცხადებლად, ფლიდურად გადმოლახა 
სოციალისტური საქართველოს საზღვრები კომუნიზმის დროშის ქვეშ. მოსკოვის მთავრობა 
ცარისტულ იმპერიალისტურ პოლიტიკას აგრძელებს და პატარა ერების დამონებას ისახავს 
მიზნად~. დეპეშაში აღნიშნულია, რომ ქართველები წინ აღუდგებიან ამას და რომ მსოფლიო 
სოციალისტების მხარდაჭერის დიდი იმედი აქვთ.
ფრანგულ ენაზე
ჟენევა, 1921 წლის 22 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

dispatch from Tbilisi to Bern, the central bureau of the swiss socialist Party
appeal of the socialist organizations of Georgia to the world proletariat: “the soviet government in 
Moscow broke the peace agreement signed with the Georgian government on May 7, 1920 
and foully crossed the borders of the socialist Georgia under the flag of communism without any 
warning. Moscow government continues tsarist imperialistic policy that is directed towards 
enslaving of the small nations”. dispatch notes that Georgians will fight and greatly hope for 
support of the world socialists.
in French 
Geneva, February 22, 1921
The document preserved at the National archives of Georgia
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საფრანგეთში საქართველოს რესპუბლიკის 
დელეგაციის პირველი მდივნის სოსიპატრე 
ასათიანის წერილი ხარიტონ შავიშვილს 
შვეიცარიაში მცხოვრები ქართველების 
აღრიცხვის თხოვნით
1928 წლის 9 მარტი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

letter of sosipatre asatiani, first secretary 
of the delegation of the Georgian republic 
to France, to khariton shavishvili with request 
to register Georgians who live in switzerland 
March 9, 1928
The document preserved at the National 
archives of Georgia

ამერიკაში კავკასიის საზოგადოების 
ხელმძღვანელის ვასილ დუმბაძის წერილი 
საქართველოს გათავისუფლების საკითხებზე
ინგლისურ ენაზე
1925 წლის 21 ივლისი 
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

letter by vasil dumbadze, the head of the 
Caucasian society in america on the issues of 
Georgian liberation 
in english
July 21, 1925
The document preserved at the National archives 
of Georgia
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ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტის დავით 
ბერეკაშვილის წერილი ხარიტონ შავიშვილს თავის 
ქართულ პასპორტთან დაკავშირებულ პრობლემებზე
1929 წლის 20 დეკემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

letter of david Berekashvili, Georgian emigrant residing 
in Belgium to khariton shavishvili, about the problems 
related to his Georgian passport 
december 20, 1929
The document preserved at the National archives of Georgia

ევროპელი სოციალისტის პიერ რენოდელის 
საპასუხო წერილი ხარიტონ შავიშვილს აკაკი 
ჩხენკელთან დაგეგმილი შეხვედრის თაობაზე

ფრანგულ ენაზე
1930 წლის 2 აპრილი

დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

response letter of the european socialist Pierre 
renaudel to khariton shavishvili about the 

planed meeting with akaki Chkhenkeli
in French

april 2, 1930
The document preserved at the National

archives of Georgia
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ადვოკატ რ. ა. როსეტის წერილი 
ხარიტონ შავიშვილს
როსეტი შავიშვილს უგზავნის იმ ქართველ დევნილ 
აპატრიდების სიას, რომელთაც დევნილთა 
საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის (iro) 
მიუმართავთ.
ფრანგულ ენაზე
რომი, 1948 წლის 9 მარტი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

letter of the lawyer r. a. rossetti to 
khariton shavishvili
he sends shavishvili the list of the displaced apatrides 
who had addressed the international refugee 
organization (iro).
in French  
rome, March 9, 1948
The document preserved at the National archives 
of Georgia
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ბელგიის განათლების სამინისტროს ხელოვნებისა და 
საგარეო ურთიერთობების ატაშეს, სარა უისმანის წერილი 
ხარიტონ შავიშვილს
ავტორი მადლიერებით სწერს, რომ მიიღო მის მიერ 
გამოგზავნილი წიგნი წარწერით.
ფრანგულ ენაზე
ბრიუსელი, 1948 წლის 14 ივნისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

letter of the attache of the arts and foreign affairs of the 
Ministry of education of Belgium sarah Weissman to 
khariton shavishvili
she thanks him for the signed book he sent her. 
in French
Brussels, June 14, 1948
The document preserved at the National archives of Georgia სტენფორდის უნივერსიტეტის ჰუვერის 

ინსტიტუტის მადლობის წერილი ხარიტონ 
შავიშვილისადმი მისი წიგნის გაგზავნის გამო
ინგლისურ ენაზე
1966 წლის 11 მაისი 
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

a thank you letter of the hoover institute of the 
stanford University to khariton shavishvili on the 
occasion of sending his book
in english
May 11, 1966
The document preserved at the National archives 
of Georgia
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მიუნხენში დაარსებული რადიო „განთავისუფლების“ ქართული რედაქციის ხელმძღვანელის 
რაჟდენ არსენიძის წერილი ხარიტონ შავიშვილს
1955 წლის ივლისი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

letter of the head of the Georgian editorial office of the Munich based radio liberation 
razhden arsenidze to khariton shavishvili
July, 1955
The document preserved at the National 
archives of Georgia

ხარიტონ შავიშვილისთვის გაგზავნილი 
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი მოსაწვევი
1967 წლის 26 მაისი

დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

invitation to the celebration of the Georgian
independence day, sent to khariton shavishvili

May 26, 1967
The document preserved at the National 

archives of Georgia



143

ქართველი ემიგრანტის შარლ ანთაძის პირადი ხასიათის წერილი ხარიტონ შავიშვილს
1957 წლის 19 ნოემბერი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ არქივში

Personal letter of the Georgian immigrant Charles antadze to khariton shavishvili
November 19, 1957
The document preserved at the National archives of Georgia
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