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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
დამ ფუძნებელი კრების პირველი სხდომა 1919 
წლის 12 მარტს გაიხსნა. საზეიმო ნაწილის 
შემდეგ სხდომის დღის წესრიგში დადგა 
თავმჯდომარის არჩევის საკითხი. სოციალ-დემო-
კრატიული ფრაქციის სახელით, კრების წევრმა, 
ნოე ცინცაძემ თავმჯდომარის კანდიდატად სო-
ციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი დამ-
ფუძნებელი და ლიდერი ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძე 
დაასახელა. ჩხეიძე სხდომას არ ესწრებოდა, თუმცა 
კრებამ ის ერთხმად დაამტკიცა ამ პოსტზე. ეს 
ფაქტი არ იყო შემთხვევითი, ჩხეიძე იყო ქართველ 
პოლიტიკოსთა შორის ყველაზე გამოცდილი 
კანონმდებელი, რომელსაც ზურგს უმაგრებდა 
ათწლიანი საკანონმდებლო საქმიანობა როგორც 
იმპერიის, ისე გარდამავალი პერიოდის რუსეთში, 
ამიერკავკასიის ეფემერულ რესპუბლიკასა და 
1918 წლის მაისიდან – დამოუკიდებელ ქართულ 
სახელმწიფოში. ნიკოლოზ ჩხეიძეს ჰქონდა არა 
მხოლოდ რიგითი დეპუტატობის, არამედ სა კა-
ნონმდებლო ორგანოსა და მისი შემადგენელი 
ნაწილების მართვის გამოცდილება. ის რუსეთის 
იმპერიის III და IV სათათბიროში ხელმძღვანელობდა 
ყველაზე ხმაურიან და რეჟიმთან დაპირისპირებულ 
სოციალისტურ ფრაქციას. 1917 წლის რევოლუციის 
შემდეგ სათავეში ედგა ჯერ პეტერბურგის მუ-

შათა და ჯარისკაცთა საბჭოს, მოგვიანებით 
კი უკვე სრულიად რუსეთის საბჭოებს. ეს 
ორგანოები გარდამავალი ხანის რუსეთში, ალე-
ქსანდრე კერენსკის დროებითი მთავრობისგან 
განსხვავებით, რეალურ ძალაუფლებას ფლობდნენ. 
კარლო ჩხეიძემ 1918 წლის თებერვლიდან 
უკვე ამიერკავკასიის რესპუბლიკის სეიმის 
თავმჯდომარის პოსტი დაიკავა და უშუალოდ 
ხელმძღვანელობდა სამი ერისგან შექმნილი 
სახელმწიფოს საკმაოდ წინააღმდეგობრივ საკა-
ნონმდებლო ორგანოს. 1918 წლის 26 მაისის შემდეგ 
დამოუკიდებელი რესპუბლიკის საკანონმდებლო 
ორგანოს ფუნქცია ეროვნულ საბჭოს დაეკისრა, 
რომელსაც დამოუკიდებლობის აქტის მიღებისას 
ნოე ჟორდანია თავმჯდომარეობდა, თუმცა რამ-
დენიმე დღეში უკვე დამოუკიდებელ რესპუბ-
ლიკაში ჟორდანიას ადგილი ოფიციალური სა კა-
ნონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის პოსტზე 
ნიკოლოზ ჩხეიძემ დაიკავა.

ნიკოლოზ ჩხეიძე საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის კონტექსტში შეგვიძლია განვიხი-
ლოთ არა მხოლოდ საკანონმდებლო ორგანოს 
პირველ პირად, ქართული პარლამენტარიზმის 
ერთგვარ სიმბოლოდ, არამედ საერთაშორისო 
ასპარეზზე საქართველოს იურიდიული სტატუსის  

წინასიტყვაობა
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მთავარ შემოქმედადაც, რადგანაც ის თითქმის 
2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა სა-
ქარ თველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
დიპლომატიურ მისიას პარიზის სამშვიდობო 
კონფერენციასა და დასავლეთ ევროპაში. ნოე 
ჟორდანიამ კარლო ჩხეიძისადმი მიძღვნილ 
გამოსათხოვარ წერილში მოკლედ დაახასიათა 34 
წლის განმავლობაში მისი თანამებრძოლი: „კარლო 
უაღრესათ მო რალური არსებაა. მასში არ ყოფილა 
არასდროს პატივმოყვარეობა, შური და ამაყობა. ის 
მე თაურობდა უდიდეს საქმეს, მაგრამ ცდილობდა 
წინ სხვა წამოეყენებია და თვითონ უკან 
დამდგარიყო... ... კარლო ღრმათ აზროვნებდა და 
მსუბუქი ენით იტყოდა. ის იყო მეტათ მწიგნობარი, 
განათლებული მოღვაწე, ჩუმი და ოხუნჯი, 
საზოგადოების მოყვარე და მარტოობას ჩვეული, 
კაბინეტის კაცი და ტრიბუნი, თბილის გულის 
და ცივი გარეგნობის, ნაზი ნერვების და მშრალი 
გონების – კარლო ერთობ რთული მორალური 
პიროვნებაა, ბევრისთვის ბლომათ უცნობად 
დარჩენილი. კარლო კერძო დამოკიდებულებაში 
იშვიათი ადამიანი იყო. არასდროს არ მომხდარა, 
რომ ის ვინმეს წაკიდებოდეს, ვინმე ცუდათ 
ეხსენებიოს, რომ ინტრიგაში მონაწილეობა მიე-
ღოს... მუდამ მის სიტყვას ყველა გულდასმით 

ისმენდა. მასში მუდამ მოსჩანდა ღრმა დაკვირვე ბა 
და გულრწფელობა“... 

ნიკოლოზ ჩხეიძის პოლიტიკურ და დიპლომატიურ 
საქმიანობასთან, ისევე როგორც მის თანა მე-
ბრძოლებთან და, ზოგადად, საქართველოს დემო-
კრატიულ რესპუბლიკასთან დაკავშირებული 
ფაქტები და ისტორიები საბჭოთა რეჟიმმა 70 წლის 
განმავლობაში ან სრულებით დაამახინჯა, ანაც 
საერთოდ უარყო. თანამედროვე საქართველოში 
ეტაპობრივად მიმდინარეობს დემოკრატიულ 
რესპუბლიკასთან დაკავშირებული საკითხების 
შესწავლა, საზოგადოებამდე მიტანა და პოპუ-
ლარიზაცია. წინამდებარე ალბომი ამ გზაზე 
მნი შვნელოვანი ნაბიჯია, რადგანაც ეს იქნება 
სრულფასოვანი პუბლიკაცია დოკუმენტებითა და 
ფოტოებით XX საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი 
მთავარი პოლიტიკური ფიგურის შესახებ. 

ალბომში გამოყენებულია საქართველოს ეროვ-
ნუ ლი არქივის, შსს არქივის და საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მასა ლები. 
ზოგიერთი დოკუმენტი და ფოტო ინტერნეტ-
სივრცეში, ღია დაშვებაში იყო განთავსებული.
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First Session of the Constituent Assembly of the 
Democratic Republic of Georgia opened on March 12, 
1919. After the opening ceremony, the main agenda of 
the session was choosing a chairman. On behalf of the 
Social-Democratic faction, Noe Tsintsadze, a member 
of the council, named one of the founders and leader of 
the Social Democratic Party Nikoloz (Karlo) Chkheidze 
as a candidate for chairman position. Chkheidze did 
not attend the session, but the Assembly unanimously 
approved his post. This fact was not accidental - 
Chkheidze was the most experienced lawmaker 
among Georgian politicians with ten-year experience in 
legislative work in the Russian Empire, the transition 
period in Russia, the Republic of Transcaucasia and, 
since May 1918, in the independent Georgian state. 
Nikoloz Chkheidze had not only the experience of an 
ordinary MP, but also expertise in management of 
the legislative body and its parts. He led the III and IV 
State Duma of the Russian Empire, leading the loudest 
opposing socialist faction. After the revolution of 1917, 
he led the Petrograd Soviet of Workers and Soldiers 
Deputies and later the All Russian Councils. Unlike the 
temporary government of Alexander Kerensky, these 
bodies had real power during the transitional period in 
Russia. Since February 1918, Karlo Chkheidze held the 
post of Chairman of the Transcaucasian Sejm and led 
the very contradictory legislative body of the State of 
three different nations. After May 26, 1918 the function 
of the legislative body of the independent republic was 
taken by the National Council of Georgia, which was 
chaired by Noe Zhordania during the adoption of the Act 
of Independence, but in several days Nikoloz Chkheidze 
took the chairman’s position of the legislative body.
In the context of the Democratic Republic of Georgia, 
we can consider Nikoloz Chkheidze not only as a 
symbol of Georgian legislation or as the first chairman 
of the legislative body, but also the main creator of the 

legal status of Georgia on the international arena, as 
he had been in charge of the Diplomatic Mission at the 
Paris Peace Conference and Western Europe. In his 
letter, Noe Zhordania briefly described his companion 
for 34 years, Karlo Chkheidze: „He is a very moral 
person. There was no vigilance, envy and pride in him. 
He headed the most important business but always 
tried to put other people forward and himself stay in the 
shade… He minded deeply and was speaking with a 
light language. He was an educated public figure, quiet 
and humorous, lover of society and accustomed to 
loneliness, cabinet person and orator, with a warm heart 
and cold appearance, sensitive nerves and dry mind 
– Karlo was not easy going person, for many staying 
as a stranger. He was exclusive in personal affairs. 
He never argued, or badly mentioned somebody, 
never involved in intrigues… His words were always 
attentively listened to by others. He always observed 
deeply and was sincere…“

Nikoloz Chkheidze’s political and diplomatic activities, 
the facts and stories related to him, his comrades and 
the Democratic Republic of Georgia in general for 70 
years have been dismissed or altered by the Soviet 
regime’s false historiography. In modern Georgia, the 
study of the issues related to the Democratic Republic 
is active, revealing the truths and bringing real facts to 
the daylight. This album is an important step in this way, 
since it will be a full-fledged publication of documents 
and photographs of one of the main political figures of 
Georgia in the 20th century.

The materials preserved in the National Archives 
of Georgia, the MIA Archive and the National 
Parliamentary Library of Georgia have been used in the 
album. Some documents and photos were taken from 
the public domain.

FOREWORD
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კარლო ჩხეიძე თავის უკანასკნელ წლებში (უთარიღო)
რუსი სოციალისტ-რევოლუციონერების ლიდერი, ვიქტორ ჩერნოვი თავის მემუარებში იხსენებდა: 
„რომ მოენდომებინა, ჩხეიძე რევოლუციის დროებითი მმართველობის ცენტრში მოექცეოდა: 
რეალური ძალა საბჭოების ხელში იყო. მან ეს არ ისურვა,  უკიდურესად მოკრძალებული პიროვნება 
იყო. ამ  თვისებას ბევრი პოლიტიკურ არენაზე  თავიდანვე ივიწყებს, რადგან მასების წინაშე 
გამოსვლები უწევთ. შეიძლება, მის შემთხვევაში ძალაუფლების შიშმაც თავისი სიტყვა თქვა.  
პოლიტიკურ მოღვაწეებს შორის ორი სახის პიროვნებას გამოვყოფ:  ვისშიც ადამიანური ღირსებებიც 
ფარავს  ნაკლს და ვისი ნაკლიც იმთავითვე ჯაბნის ყოველგვარ ადამიანურ ღირსებას. ამ ორს შორის 
ჩხეიძე, უდავოდ, პირველს  მიეკუთვნებოდა“.

KARLO CKHEIDZE IN HIS LAST YEARS (date unknown)
Viktor Chernov, the leader of the Russian Socialist-Revolutionary party, recalled in his memoirs: „Upon wish, 
Chkheidze could’ve been at the center of the Interim Governance of the Revolution: the real power was in 
the hands of the Councils. He did not want this: Chkheidze was a very modest person. This is a feature that 
has been forgotten by many from the political arena, as there are frequent speeches in front of the crowds. 
The fear of power can be considered as one of his weaknesses. I identify two types of personalities among 
political figures: one whose human dignity covers the shortcomings of the same person and the other whose 
deficits discredit all human dignity. Chkheidze was indeed among the first category among the two.“

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The photo is preserved at the National Archives of Georgia
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ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძე დაიბადა 1864 წლის 
9 აპრილს იმჟამად შორაპნის მაზრის სოფელ 
ფუთში, ტახტის აზნაურის ოჯახში. სოფლის და-
წყებითი სკოლის დასრულების შემდეგ სწავლა 
ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში განაგრძო, თუმცა 
მოსწავლეთა გამოსვლებში მონაწილეობის გამო 
გიმნაზია ვერ დაასრულა. ამავე მიზეზით გარიცხეს 
ოდესისა და ხარკოვის უნივერსიტეტებიდანაც. 
იმ პერიოდში გაეცნო ხალხოსნურ პოლიტიკურ 
იდეებს და მისი მიმდევარი გახდა. საქართველოში 
დაბრუნების შემდეგ მუშაობდა ჭიათურაში, სადაც 
დაუკავშირდა მომავალში ქართული სოციალ-
დემოკრატიული მოძრაობის დამფუძნებლებს, 
პირ ველ რიგში, ეგნატე ნინოშვილს. 1892 წლის 25 
დეკემბერს მონაწილეობა მიიღო „მესამე დასის“ 
პირველ შეკრებაში, რომელიც დაბა ყვირილაში 
შედგა. თავდაპირველად ის დასის „ნაროდნიკულ“ 
ნაწილს წარმოადგენდა, თუმცა შემდგომში დასის 
სხვა წევრებისა და ნოე ჟორდანიას გავლენით 
ევროპული სოციალ-დემოკრატიული იდეების მიმ-
დევარი გახდა. 

საქართველოში სოციალ-დემოკრატიული მოძრა-
ობის ჩამოყალიბების პირველ ეტაპზე, 1900-იანი 
წლებიდან კარლო ჩხეიძე ბათუმში გადავიდა. 
ჩხეიძემ და მესამე დასის კიდევ ერთმა ლიდერმა, 
ისიდორე რამიშვილმა ბათუმის ქართულ სკოლაში 
მასწავლებლობა დაიწყეს. ორმა თანამოაზრემ 
ბათუმში მალევე  შექმნა  მუშათა საკვირაო სკო -
ლები და კითხვის წრეები, ჩამოაყალიბა სო-
ციალ-დემოკრატიული არალეგალური გაერ-
თი  ანება, რომელიც შემდგომში პარტიის 

ბა თუ მის ორგანიზაციად გარდაიქმნა. 1898 
წელს კარლო ჩხეიძე ბათუმის ქალაქის ხმოსნად 
აირჩიეს, ამავდროულად, იყო ბათუმის ქალაქის 
საავადმყოფოს გამგე. აქტიური პოლიტიკური 
საქმიანობის პარალელურად აქვეყნებდა სტატიებს 
სოციალ-დემოკრატების ჟურნალ  „კვალში“. 

ქართული სოციალ-დემოკრატიის რუსეთის სო-
ციალ-დემოკრატიულ პარტიასთან (რსდმპ) 
შეერ  თების შემდეგ კარლო ჩხეიძე მენშევიკური 
ფრაქციის წევრი გახდა. ხელმძღვანელობდა 
რსდმპ-ს ბათუმის ორგანიზაციას, 1905 წელს 
იყო ბათუმში რევოლუციური გამოსვლების 
ხელმძღვანელი. შემდგომში სათავეში ედგა 
პარტიულ ორგანიზაციას გურიაში. 1907 წელს 
აირჩიეს თფილისის ქალაქის საბჭოს ხმოსნად, 
1907 წელს – რუსეთის III სათათბიროს წევრად, 
თფილისის გუბერნიისათვის გამოყოფილი მან-
დატით, 1912 წელს – კვლავ  დუმის დეპუტატად. 
სათათბიროში ხელმძღვანელობდა სოციალ-დე-
მოკრატთა ფრაქციას. 

1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ 
თავმჯდომარეობდა პეტროგრადის მუშათა და 
ჯარისკაცთა საბჭოს, მალევე გახდა სრულიად 
რუსეთის საბჭოების თავმჯდომარე. როგორც 
შესავალში აღვნიშნეთ, დასახელებული  პო ლი-
ტი კური ორგანო რამდენიმე თვის განმავლობაში 
რუსეთის იმპერიის პოლიტიკის განმსაზღვრელი 
უმთავრესი სტრუქტურა იყო. 1917 წლის ბოლოს 
აირჩიეს რუსეთის დამფუძნებელი კრების წევრად. 
ამავე პერიოდში კარლო ჩხეიძის ცხოვრებაში 

ბიოგრაფია
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მოხდა დიდი ტრაგედია, მის მცირეწლოვან შვილს, 
სტანისლავს თამაშისას იარაღი გაუვარდა და 
დაიღუპა. ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ 
კარლო ჩხეიძე სამშობლოში დაბრუნდა. 1917 წლის 
ნოემბერში გახდა საქართველოს ეროვნული საბჭოს 
წევრი, 1918 წლის თებერვალში კი – ამიერკავკასიის 
სეიმის თავმჯდომარე.

1918 წლის 26 მაისს, როგორც საქართველოს 
ეროვნული საბჭოს წევრმა, ხელი მოაწერა და-
მოუკიდებლობის აქტს. 1918 წლის მაისის ბო-
ლოს ნოე ჟორდანიას ნაცვლად აირჩიეს ეროვ-
ნული საბჭოს თავმჯდომარედ. 1919 წლის 
იანვარში, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, 
დაინიშნა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
დელეგაციის ხელმძღვანელად და ამ მოვალეობას 
თითქმის 2 წლის განმავლობაში ასრულებდა. 
1919 წლის დამფუძნებელი კრების არჩევნებზე 
იყო საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული 
მუშათა პარტიის საარჩევნო სიის მეორე ნომერი 
პარტიის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას შემდეგ. 
1919 წლის თებერვალში დამფუძნებელი კრების 
წევრად, 1919 წლის 12 მარტს კი დამფუძნებელმა 
კრებამ პირველივე სხდომაზე ერთხმად აირჩია 
დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარედ. საქარ-
თველოში არყოფნის გამო კრების თავმჯდომარის 
მოვალეობას ძირითადად მისი პირველი ამხა-
ნაგი (მოადგილე), ალექსანდრე ლომთათიძე 
ასრულებდა. 1920 წლის დეკემბერში კარლო 
ჩხეიძე დაბრუნდა საქართველოში და უშუალოდ 
უძღვებოდა სხდომებს. 1921 წლის მარტში, საბჭოთა 
რუსეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის ოკუპაციის შემდეგ, დამფუძნებელი 
კრების დადგენილებით, დამფუძნებელი კრე-
ბისა და მთავრობის წევრების ერთ ჯგუფთან 
ერთად დატოვა საქართველო და ემიგრაციაში 
წა ვიდა საქართველოს განთავისუფლებისთვის 
ბრძოლის გასაგრძელებლად. ემიგრაციაშიც არ 
შეუწყვეტია პოლიტიკური საქმიანობა. ოჯახთან 
ერთად ცხოვრობდა ლევილის ქართულ მამულში. 
მცირე ხანში კარლო ჩხეიძის ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა გაუარესდა. იმ პერიოდის წერილებში 
ნათლად ჩანს მისი მძიმე ფიზიკური და მორალური 
მდგომარეობა. 1926 წლის 7 ივლისს ლევილის 
მამულში თვითმკვლელობა სცადა, რის შემდეგაც 
ყელის მძიმე დაზიანებით მოათავსეს კლინიკაში, 
სადაც მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს და 1926 წლის 11 
ივლისს გარდაიცვალა. კარლო ჩხეიძის დაკრძალვას 
პარიზის ისტორიულ, პერ-ლაშეზის სასაფლაოზე 
ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის და ევროპელი 
სოციალისტების სპექტრი ესწრებოდა. 

კარლო ჩხეიძეს ჰყავდა მეუღლე ალექსანდრა 
ტაგანოვა და ოთხი შვილი: სტანისლავი, ნატა, 
ლიდუსი და ვერონიკა. 1921 წლიდან, ემიგრაციაში 
კარლო ჩხეიძეს და მის მეუღლეს მხოლოდ 
ვერონიკა გაჰყვა, რასაც ადასტურებს კარლო 
ჩხეიძის დიპლომატიური პასპორტი და მასში 
დაფიქსირებული ოჯახის წევრების ვინაობა. 
მე უღლე, ალექსანდრა ტაგანოვა 1943 წელს 
გარდაიცვალა და კარლო ჩხეიძის გვერდით, პერ-
ლაშეზის სასაფლაოზეა დაკრძალული. ვერონიკა 
ჩხეიძეს და მის მეუღლეს, ანატოლ გრასმანს 
შვილები არ ჰყოლიათ, ასევე უცნობია კარლო 
ჩხეიძის კიდევ ორი ქალიშვილის ბედი.
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Nikoloz (Karlo) Chkheidze was born on April 9, 1864, 
in the village of Puti, Shorapani district, in the family of 
a Nobleman (Aznaur). After completing primary school 
in the village, he continued his studies at the Kutaisi 
Classical Gymnasium, which he didn’t complete due 
to his participation in public protests. He was excluded 
from Odessa and Kharkiv universities for the same 
reasons. During this period, he got acquainted with 
the Narodnik political ideas and became a follower of 
the ideology. After returning to Georgia, he worked in 
Chiatura, where he contacted one of the founders of 
the Georgian Social-Democratic Movement, Egnate 
Ninoshvili. On December 25, 1892, he participated 
in the first meeting of the Mesame Dasi (first social-
democratic party in the Caucasus), which took place 
in the small Georgian town of Kvirila. Initially, he 
was among the Narodnik wing of the party, but was 
subsequently influenced by other members of the 
organization, especially Noe Zhordania, and started 
following European social-democratic ideas.

Karlo Chkheidze moved to Batumi from in the early 
1900s during the first stage of the establishment of the 
social-democratic movement in Georgia. Chkheidze 
and another leader of the Mesame Dasi, Isidore 
Ramishvili, started teaching at a school in Batumi. 
The two associates soon created Sunday Schools 
and reading circles in the Batumi Social-Democratic 
Illegal Union, which later transformed into the Batumi 
organization of the Social-Democratic Party. In 1898, 
Karlo Chkheidze was elected to the Batumi City 
Councils as a deputy, at the same time he was head 
of administration at the Batumi city hospital. In parallel 
with his political activities, Chkheidze published articles 
in the Social-Democratic magazine Kvali.

After merging the Georgian Social-Democrat party 

with the Russian Social-Democratic Party (RSDP), 
Karlo Chkheidze became a member of the Menshevik 
Faction. He led the RSDP’s Batumi organization, and in 
1905, he was delivering revolutionary public speeches 
in Batumi. Later he was the leader of the party 
organization in Guria. In 1907, he was elected in the Tiflis 
City Councils, and the same year Chkheidze became a 
member of the Russian Third Duma, mandated from 
the Tiflis Governorship. In 1912, he became an MP 
once more, leading the Social-Democrats faction.

Karlo Chkheidze chaired the Petrograd Workers and 
Soldiers’ Council after the February Revolution of 1917. 
As mentioned in the introduction, this political body had 
the main structure defining the policy of the Russian 
Empire for several months. By the end of 1917, he 
was elected as a member of Russia’s Constituent 
Assembly. At the same time a great tragedy in Karlo 
Chkheidze’s life happened: his young son, Stanislav, 
was playing with his father’s pistol and accidently pulled 
the trigger and died. Karlo Chkheidze returned to his 
homeland after the October Uprising. In November 
1917, he became a member of the Georgian National 
Council and in February 1918 – Chairman of the 
Transcaucasian Sejm.

On May 26, 1918, as a member of the Georgian 
National Council, Karlo Chkheidze signed the Act of 
Independence of Georgia. By the end of May 1918, 
instead of Noe Zhordania, he was elected as Chairman 
of the National Council. In January 1919, as the 
Chairman of the Parliament, he was appointed as the 
Head of the Delegation of the Democratic Republic 
of Georgia at the Paris Peace Conference and has 
fulfilled this obligation for almost 2 years. In 1919, at the 
election of the Constituent Assembly, he was second in 
the Social Democratic Workers Party of Georgia party 
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list following Noe Zhordania, the chairman of the party. 
On March 12, 1919, he became the chairman of the 
Constituent Assembly unanimously at the first session. 
Because of not being in Georgia, the first comrade 
(deputy) of the chairman of the assembly Aleksandre 
Lomtatidze was chairing the sessions. In December 
1920, Karlo Chkheidze returned to Georgia and directly 
led the sessions. In March 1921, after the occupation 
of the Democratic Republic of Georgia by Soviet 
Russia, with the resolution of the founding council, 
together with a group of members of the Constituent 
Assembly and one of the members of the government, 
he left Georgia and emigrated to continue to fight for 
the liberation of Georgia. Emigration did not stop his 
political activities. He lived with his family in the land 
bought by the Georgian government near Paris, in 
Leuville-sur-Orge. In a short time Karlo Chkheidze’s 
health condition worsened. In the letters of that period, 
his hard physical and moral condition can clearly be 
seen. On July 7, 1926, he tried to commit suicide in his 
house in Leuville, and was transferred to the hospital 
where he died on July 11, 1926. Karlo Chkheidze’s 
funeral on the historical Pere Lachaise cemetery of 
Paris was attended by the Specter of Georgian political 
emigration and European socialists.

Karlo Chkheidze was married with Alexandra Taganova 
and  had four children: Stanislav, Nata, Lydusy and 
Veronique. In 1921, Karlo Chkheidze and his spouse 
emigrated, only accompanied by Veronique which is 
confirmed by the section of Karlo Chkheidze’s diplomatic 
passport where family members are identified. His wife, 
Alexandra Taganova, died in 1943 and was buried next 
to Karlo Chkheidze, at the Perе-Lachaise cemetery. 
Veronique Chkheidze and his wife, Anatol Grassman, 
had no children, and the fates of the remaining two 
daughters of Karlo Chkheidze are unknown.

ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძე ოჯახთან ერთად
Nikoloz (Karlo) Chkheidze with family

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheize Collection
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რუსეთის იმპერიის მეოთხე სათათბირო დუმა. პრეზიდიუმში კარლო ჩხეიძე 
(1917 წელი)

THE FOURTH STATE DUMA OF RUSSIAN EMPIRE. KARLO CHKHEIDZE IN THE PRESIDIUM 
(1917)

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheize Collection
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რუსეთის იმპერიაში

IN THE RUSSIAN EMPIRE
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კარლო ჩხეიძის დაბადების სააქტო 
ჩანაწერი. იმერეთის ეპარქიის სოფელ 
ფუთის წმინდა გიორგის სახელობის 
ეკლესიის მეტრიკული წიგნი 
(9 აპრილი, 1864 წელი)  

KARLO CHKHEIDZE’S BIRTHDAY RECORD. 
THE PARISH REGISTER OF IMERETI 
EPARCHY, THE VILLAGE OF PUTI 
(April 9, 1864)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National 
Archives of Georgia

N1

N2
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სასწავლო დაწესებულებები, რომლებშიც კარლო ჩხეიძე სწავლობდა:
N1: ქუთაისის კლასიკური გიმნაზია, 1870- 80-იანი წლები. 
ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
N2: ნოვოროსიისკის უნივერსიტეტი ოდესაში, ირიცხებოდა თავისუფალ მსმენელად ფოტო ინტერნეტიდან
N3: ხარკოვის ვეტერინარული უნივერსიტეტი  (1889-1890) გარიცხეს სტუდენტურ გამოსვლებში მონაწილეობის გამო 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT WHICH CARLO CHKHEIDZE STUDIED:
N1: Kutasisi Classical Gymnasium, 1870s and 80s
The document preserved at the National Parliament Library of Georgia 
N2: Novorossiysk University in Odessa – attended classes as a free listener
N3: Kharkov Veterinary University, 1889-1990 – was expelled for participating in students’ demostrations

ფოტო ინტერნეტიდან 
Photo from the Internet

N3



16

1848 წლის 21 თებერვალს კარლ მარქსისა და ფრიდრიხ 
ენგელსის მიერ ლონდონში დაბეჭდილი საეტაპო ნაშრომი - 
„კომუნისტური პარტიის მანიფესტი“  
კარლო ჩხეიძე პირველი იყო, ვინც 1890-იან წლებში 
ეს ნაშრომი ქართულად თარგმნა.

THE COMMUNIST MANIFESTO – THE MOST 
INFLUENTIAL POLITICAL PAMPHLET BY KARL 
MARX AND FRIEDRICH ENGELS, ISSUED IN LONDON 
February 21, 1848.
Karlo Chkheidze was the first who translated the 
pamphlet into Georgian in 1890s.

ფოტო ინტერნეტიდან
Photo from the Internet

კარლო ჩხეიძის ახალგაზრდობაში 
(უთარიღო)

KARLO CHKHEIDZE IN HIS YOUTH 
(without date)

ფოტო ინტერნეტიდან
Photo from the Internet
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მოგონებები კარლო ჩხეიძისა და ისიდორე რამიშვილის ბათუმის საკვირაო სკოლაში 
მასწავლებლად მუშაობისა და რევოლუციურ მოძრაობაში მონაწილეობის შესახებ 
(1896-1902 წლები)

MEMORIES OF VARIOUS PERSONS ABOUT KARLO CHKHEIDZE AND ISIDORE RAMISHVILI’S WORK AS 
TEACHERS IN BATUMI SUNDAY SCHOOL AND PARTICIPATION IN A REVOLUTIONARY MOVEMENT  
(1896-1902)

დოკუმენტები დაცულია საქართველოს შსს არქივში
The documents are preserved at the MIA Archive of Georgia
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მოგონება - „მაქსიმ გორკის რევოლუციური მოღვაწეობის პირველი ნაბიჯები“ 
(1898-1899 წლები)
ციტატა: „მარქსიზმის პირველი თესლები ამიერკავკასიაში 90-იან წლებში გადასახლებულმა რუსმა 
სოციალ დემოკრატებმა ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ საზღვარგარეთ მცხოვრებმა ქართველმა 
მარქსისტებმა (ნოე ჟორდანია, კარლო ჩხეიძე და სხვები) შეიტანეს“.

MEMOIR – „MAXIM GORKY’S FIRST STEPS OF REVOLUTIONARY ACTIVITIES“ (1898-1899)
Citation: „The first seeds of Marxism were planted in Transcaucasia in the 1890s by Russian social democrats 
on the one hand and by the Georgian Marxists on the other  (Noe Jordania, Karlo Chkheidze and others)“.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს შსს არქივში
The document is preserved at the MIA Archive of Georgia
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აგენტურული ჩანაწერი კარლო ჩხეიძის 
ბათუმში მოღვაწეობის თაობაზე
(21 თებერვალი, 1898 წელი)
ბათუმში ყოფნისას კარლო ჩხეიძე ოფიციალურად ფილოქსერას 
წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტში მუშაობდა, თუმცა ფარულად 
ჩართული იყო რევოლუციურ მოძრაობაში, რაც 
„მეფის ოხრანკის“ აგენტებმაც იცოდნენ.

SPY RECORD ABOUT KARLO CHKHEIDZE’S 
ACTIVITIES IN BATUMI 
(February 21, 1898)
While in Batumi, Karlo Chkheidze officially worked  in the Phylloxera 
Committee, but was also secretly involved in the revolutionary 
movement, what was known by the agents of the royal Okhranka.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს შსს არქივში
The document is preserved at the MIA Archive of Georgia
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ჟანდარმერიის როტმისტრის წერილის ასლი თბილისის 
გუბერნიის ჟანდარმერიის სამმართველოს უფროსისადმი 
(15 მარტი, 1898 წელი)
როტმისტრი წერს, რომ კარლო ჩხეიძის კორესპოდენციის 
წაკითხვა სამომავლოდ საჭიროებას აღარ წარმოადგენს.

THE COPY OF GENDARMERIE RITTMEISTER’S LETTER 
TO THE HEAD OF THE GENDARMERIE DIVISION 
OF TBILISI PROVINCE 
(March 15, 1898)
The Rittmeister writes in the letter that Karlo Chkheidze’s 
correspondence is no longer needed to be read.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს შსს არქივში
The document is preserved at the MIA Archive of Georgia

მოგონება - „ამხანაგი სტალინი /კობა/ ბათომში 
1902 წ.“
მოგონებაში საუბარია იოსებ სტალინის ადრეულ 
წლებსა და მის კავშირზე კარლო ჩხეიძესთან, რომელმაც 
არ ისურვა სტალინის წრესთან თანამშრომლობა.

MEMOIR „COMRADE STALIN /KOBA/ IN BATUMI IN 1902“
The memoir is about the early years of Joseph Stalin and his 
connection with Karlo Chkheidze, who refused to cooperate 
with Stalin’s circle.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს შსს არქივში
The document is preserved at the MIA Archive of Georgia
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ამონაწერი ნოე ჟორდანიას დაკითხვის საიდუმლო ოქმიდან 
(4 აპრილი, 1902)
ოქმის თანახმად, ნოე ჟორდანიას დაკითხვა ოხრანკის აგენტების მიერ 
ინტესნიურად მიმდინარეობდა 1902 წლის 23 თებერვლიდან 21 მარტის 
ჩათვლით, სადაც გამოვლინდა იმ პირთა წრე, რომლებსაც ნოე ჟორდანიასთან 
აქტიური მიმოწერა ჰქონდათ, მათ შორის სახელდება კარლო ჩხეიძეც.

EXTRACT FROM THE SECRET PROTOCOL OF NOE ZHORDANIA’S 
INTERROGATION  (April 4, 1902)
According to the protocol, from February 23 to March 21, 1902, Noe Jordania’s 
interrogation was conducted intentionally by the Okhranka Agents. Circle of 
persons who had intensive correspondence with 
Noe Zhordania was revealed, including Karlo Chkheidze.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს შსს არქივში
The document is preserved at the MIA Archive of Georgia
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კარლო ჩხეიძის სიტყვა წარმოთქმული ილია ჭავჭავაძის დასაფლავებაზე, 
გამოქვეყნებულია გაზეთში „ჩვენი გზა“ (11 სექტემბერი, 1907)
საბჭოთა პროპაგანდის დამსახურებით, სოციალ-დემოკრატებს ხშირად „ილიას იდეურ მტრებად“ მოიხსენიებენ. 
საწინააღმდეგოს ამტკიცებს კარლო ჩხეიძის მიერ წარმოთქმული სიტყვა ილია ჭავჭავაძის დასაფლავებაზე: „შენი 
მოკვლის გაგონების შემდეგ ბუკსა და ნაღარას სცემენ ქვენა მისწრაფებებით და მურტალი მიზნით, თითქო შენთან 
ერთად მოიკლა მთელი ხალხი. ასეთები ვერა ხედავენ, რომ ამით იგინი ვერ აქარწყლებენ შენი ნიჭის საუკეთესო 
ნაყოფს. ვერა ხედავენ, რომ ის ხალხი, რომელმაც შეისისხლხორცა ის, რაც შენ მოღვაწეობაში საუკეთესო იყო, უარჰყო 
ის, რაც მის საერთო ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა შენ წარსულ მოღვაწეობაში, ასეთი ხალხი ვამბობთ, უკვდავია და 
არც პასუხს აგებს თუ მის შორის ვინმემ მტარვალობა ჩაიდინა.“

KARLO CHKHEIDZE’S WORDS AT THE FUNERAL OF ILIA CHAVCHAVADZE, 
PUBLISHED IN THE NEWSPAPER CHVENI GZA [OUR WAY]  (September 11, 1907)
According to  Soviet propaganda, the social democrats are often referred to as „ideological enemies of Ilia [Chavchavadze]“. 
This is contradicted by the words of Karlo Chkheidze on the funeral of Ilia Chavchavadze where he praises his talent, his 
merits, and promises that people will continue duties started by Ilia.

გაზეთი „ჩვენი გზა“, 1907, №6
Newspaper Chveni Gza, 1907, №6
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პორტრეტი (უთარიღო)

KARLO CHKHEIDZE’S PORTRAIT (without date)

დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
Preserved at the National Parliament Library of Georgia
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დოკუმენტი კავკასიის რაიონის ოხრანკის სამმართველოს მიერ რუსეთის სოციალ-
დემოკრატიული პარტიის წევრების თვალთვალის შესახებ (1909 წელი)
საქმეში დაცულია სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თითოეული წევრის, მათ  შორის კარლო ჩხეიძის, 
მოკლე ბიოგრაფია და ფოტოსურათი. 

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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THE ARCHIVAL DOCUMENT IS ABOUT THE TRACKING OF MEMBERS OF THE SOCIAL DEMOCRATIC 
PARTY OF RUSSIA BY THE OKHRANKA DIVISION OF THE CAUCASUS. (1909)
Brief biography and photograph of each member of  the Social Democratic Party is included in archival item. 
Including Carlo Chkheidze’s biography.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძე - რუსეთის იმპერიის პოლიტიკოსი (1910-იანი წლები)
1907 წელს კარლო ჩხეიძე თბილისის საქალაქო დუმის ხმოსანი გახდა. რუსეთში მას შემდეგ აღმოჩნდა, რაც მესამე 
სათათბირო დუმაში აირჩიეს. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, მენშევიკების და ბოლშევიკების გაყოფის 
ინიციატორი და მთავარი მენშევიკი, იული მარტოვი წერდა: „აქაური კავკასიელები ამბობენ, რომ ჩხეიძე ყველაზე 
განათლებული მარქსისტია მთელს კავკასიაში“.

KARLO CHKHEIDZE – RUSSIAN EMPIRE’S POLITICIAN (1910’s).
In 1907, Karlo Chkheidze became a member of Tbilisi City Duma. The same year he was elected in the Third State Duma of  
the Russian Empire. The leader of the Social Democratic Party, initiator of division between the Mensheviks and Bolsheviks, 
and leader of the Mensheviks Julius Martov wrote: „Caucasians say that Chkheidze is the most educated Marxist in the 
Caucasus“.

ფოტო ინტერნეტიდან
Photo from the Internet



27

რუსეთის იმპერიის მესამე სათათბირო დუმის ბოლო სხდომა (1911 წელი)

LAST SESSION OF THE 3RD STATE DUMA OF THE RUSSIAN EMPIRE (1911)

ჟურნალი Огонёк, N43, 1911
Journal Ogonyok, N43, 1911

თავრიდის სასახლის სათათბირო დარბაზი
ამ დარბაზში იმართებოდა მე-3 და მე-4  სათათბირო დუმების სხდომები, სადაც ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძე იყო 
დეპუტატი თბილისის გუბერნიიდან. 1917 წელს ის პეტროგრადის მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭოს აღმასრულებელი 
კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე აირჩიეს და ამ უმნიშვნელოვანეს თანამდებობას 1917 წლის 27 თებერვლიდან 
1917 წლის 6 სექტემბრამდე იკავებდა. ის ამ პოსტზე შეცვალა ლევ ტროცკიმ.

CONVENTION HALL OF TAURIDE PALACE
In this hall sessions of the 3rd and 4th state duma were held where Nikoloz (Karlo) Chkheidze was a deputy from the Tbilisi 
governorate. Later he was  the first chairman of the Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies and held this 
important position from February 27, 1917 to September 6, 1917. He was succeeded by Leon Trotsky.

ფოტო ინტერნეტიდან
Photo from the Internet
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კარლო ჩხეიძის საჯარო მოხსენებები, გამოცემული 
პეტროგრადში (1917 წელი)

PUBLIC SPEECHES BY KARLO CHKHEIDZE, ISSUED IN 
PETROGRAD (1917)

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheidze Collection

პეტროგრადში გამოქვეყნებული წიგნი „ნ. ს. ჩხეიძის და 
მისი ამხანაგების - მ. ი. სკობელევის და ი. გ. წერეთლის  
გამოსვლები წარმოთქმული მინსკში, დასავლეთის 
ფრონტის მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭოს საერთო კრებაზე, 
1917 წლის 8 აპრილს“ 
ირაკლი (კაკი) წერეთელი და მატვეი (მათე) სკობელევი კარლო 
ჩხეიძის მთავარი მოკავშირეები და მეგობრები იყვნენ რუსეთის 
მეოთხე სათათბირო დუმაში.
სათათბირო დუმის დეპუტატები ფრონტზე მყოფი 
ჯარისკაცებისა და ფრონტის ხაზთან ახლოს მცხოვრები 
მუშების წინაშე წარსდგნენ მოხსენებებით, რათა აემაღლებინათ 
სამხედრო და სამუშაო განწყობა.

„N.S. CHKHEIDZE AND HIS COMRADES – M.I. SKOBELEV 
AND I.G. TSERETELIS’ SPEECHES GIVEN AT MINSK, AT 
THE GENERAL MEETING OF THE WESTERN FRONT OF THE 
WORKERS AND SOLDIERS COUNCIL, ON APRIL 8, 1917“ - 
PUBLISHED IN PETROGRAD 
Irakli (Kaki) Tsereteli and Matvei (Mate) Skobelev were Chkheidze’s 
main allies and friends from the 4th State Duma of  the Russian 
Empire. Deputies of the Duma gave speeches near the WWI frontline 
of the soldiers and workers to raise military and working mood 
among them.

ფოტო ინტერნეტიდან
Photo from the Internet
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სახელმწიფო დუმა. დელეგეტებს შორის ნიკოლოზ სიმონის-ძე ჩხეიძე (მარცხნიდან 
მეექვსე), გიორგი ვალენტინის-ძე პლეხანოვი (მარცხნიდან მეხუთე), მის გვერდით - 
ირაკლი წერეთელი (1917 წლის 4–28 მაისი) 

STATE DUMA. AMONG THE DELEGATES, GEORGE VALENTINOVICH PLEKHANOV 
(FIFTH FROM LEFT), NIKOLOZ CHKHEIDZE (SIXTH FROM LEFT), NEXT TO HIM – 
IRAKLI TSERETELI (4-28 May, 1917)

ფოტო დაცულია სანქტ-პეტერბურგის კინოფოტოფონოდოკუმენტების არქივში
The photo is preserved at the Film-Photo-Audio archive of St. Petersburg

რუსეთის იმპერიის მეოთხე სათათბირო დუმის წევრების ჯგუფური ფოტო (1917 წელი)
პირველ რიგში მარჯვნიდან მარცხნივ: ირაკლი წერეთელი, კარლო ჩხეიძე, გიორგი პლეხანოვი.

THE GROUP PHOTO OF  THE MEMBERS OF THE FOURTH STATE DUMA OF RUSSIAN EMPIRE (1917)
First row, from right to left: Irakli Tsereteli, Karlo Chkheidze, Georgi Plekhanov.

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheidze Collection
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კარლო ჩხეიძე მიმართავს ბალტიური ფლოტის წარმომადგენლებს პეტროგრადში, 
თავრიდის სასახლის წინ (1917 წელი)

KARLO CHKHEIDZE WELCOMES THE REPRESENTATIVES OF THE BALTIC FLEET IN 
PETROGRAD, IN FRONT OF THE TAURIDE PALACE (1917)

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheidze Collection
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ამონაწერი რუსულენოვან გაზეთში  „Северное утро“ გამოქვეყნებული  სტატიიდან  „უმადური დამცველები“  
(23 მარტი, 1919 წელი)
ავტორი ავითარებს აზრს, რომ ჩხეიძემ მოულოდნელად  უარი თქვა სახელმწიფო სათათბიროს აღმასკომის წევრობაზე 
და ამის საპირწონედ შექმნა მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭო, რამაც ის მდგომარეობა გამოიწვია, რაც 1919 წლისთვის 
რუსეთში დადგა.

THE EXTRACT FROM THE RUSSIAN-LANGUAGE NEWSPAPER, „SEVERNOE UTRO“, ARTICLE „UNGRATEFUL 
DEFENDERS“ (march 23, 1919)
The author develops the idea that Chkheidze surprisingly refused to enter the State Duma’s Executive Committee and created 
the the Board of Workers and Soldiers, which led to the situation that occurred in 1919 in Russia.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The Document is preserved at the National Archives of Georgia
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ამონაწერი რუსულენოვან გაზეთში , „СЕВЕРНОЕ УТРО“ 
გამოქვეყნებული  სტატიიდან  „ურცხვობა თუ ტყუილი?“
(24 ივლისი, 1919 წელი)
ციტატა: „ბოლშევიკთა გამეფებამდე ჩხეიძე რუსეთის საშინაო და საგარეო 
პოლიტიკის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი იყო,  ის  მონაწილეობდა 
ქვეყნის ყველა მნიშვნელოვან ინსტიტუციურ თუ საკადრო საქმეში“.

THE EXTRACT FROM THE RUSSIAN-LANGUAGE NEWSPAPER, СЕВЕРНОЕ УТРО, 
ARTICLE „DISGRACE OR LIES?“ (24 July, 1919)
Citation: „Until the Bolshevik regime, Chkheidze was one of the prominent representatives 
of Russia’s domestic and foreign policy, taking part in all the important activities of the 
country“.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The Document is preserved at the National Archives of Georgia
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სახელმწიფო დუმის დროებითი აღმასრულებელი კომიტეტის წევრები 
(27 თებერვალი - 2 მარტი, 1917 წელი)
მიხაილ როდზიანკო (ცენტრალური პორტრეტი) - თავმჯდომარე;
ალექსანდრ კერენსკი (ცენტრიდან მარცხნივ, ზედა ხაზში) - თავმჯდომარის მოადგილე; 
ნიკოლოზ ჩხეიძე (ზედა მარცხენა კუთხეში) - პეტროგრადის მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭოს 
აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე; 
ვლადიმერ ლვოვი (ცენტრალური პორტრეტის ქვევით) – კომიტეტის წევრი.

THE MEMBERS OF THE TEMPORARY EXECUTIVE COMMITTEE OF THE STATE DUMA 
(February 27 – March 2, 1917)
Mikhail Rodzianko (Central portrait) – Chairman;
Aleksandr Kerensky (Left from the center, upper row) – Deputy Chairman;
Nikolay Chkheidze (Upper row left) – Chairman of the Executive Committee of Workers and 
Soldiers Deputies of Petrograd;
Vladimir Lvov (Lower from the central portrait) – member.

ფოტო ინტერნეტიდან
Photo from the Internet
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ნახატი N1: სახელმწიფო დუმა. ტრიბუნასთან მდგომ კარლო ჩხეიძეს და 
ირაკლი წერეთელს მიმართავს ლენინი. ავტორი: კონსტანტინ იუონი (1934 წელი)
ნახატი N2: კარლო ჩხეიძე და ლენინი მიმართავენ საბჭოებს (უთარიღო)
ჩხეიძე ბოლშევიკებს გამუდმებით ადანაშაულებდა წამქეზებლობასა და კონსპირაციაში და დროებით 
მთავრობას სრულ მხარდაჭერას უცხადებდა. მიუხედავად ამისა,ის არ დაეთანხმა ლენინისა და რუსეთის 
სოციალ-დემოკრატიული (ბოლშევიკების) პარტიის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს გერმანელების 
აგენტობის შესახებ. 

PAINTING N1: STATE DUMA. KARLO CHKHEIDZE AND IRAKLI TSERETELI ARE ADDRESSED BY 
VLADIMIR LENIN. AUTHOR: KONSTANTINE JUON. (1934).
PAINTING N2: KARLO CHKHEIDZE AND VLADIMIR LENIN ADDRESS SOVIETS (without date).
Chkheidze condemned the Bolsheviks as instigators and conspirators, declared  full support of the 
Provisional Government, but rejected the accusations against Lenin and the Russian Social-Democratic 
Labour Party (RSDLP) of espionage in favor of Germany.

ფოტო ინტერნეტიდან
Photo from the Internet
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების გახსნითი სესია (12 მარტი, 1919 წელი)

THE OPENING SESSION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF GEORGIA (March 12, 1919)

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The photo preserved at the National Archives of Georgia
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სამი პარლამენტის 
თავმჯდომარე

CHAIRMAN OF THE THREE 
PARLIAMENTS
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ამიერკავკასიის სეიმის გახსნის დღე. კარლო ჩხეიძე სახალხო გვარდიელებს შორის 
სახაზინო თეატრის წინ (დღევანდელი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი) 
(10 თებერვალი, 1918 წელი)

OPENING DAY OF THE TRANSCAUCASIAN SEJM. KARLO CHKHEIDZE AMONG NATIONAL 
GUARDIANS IN FRONT OF THE TREASURY THEATER (today – Tbilisi State Opera and Ballet Theater) 
(February 10, 1918)

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The photo is preserved at the National Archives of Georgia
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ანკეტა ამიერკავკასიის სეიმის წევრების საცხოვრებელი ადგილის შესახებ და ანკეტა შევსებული 
კარლო ჩხეიძის მიერ დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარეობის პერიოდში (1918-1919 წლები)
ჩხეიძე ნიკოლოზ სიმონის ძე. მისამართი: ქსენიას ქუჩა 
(დღევანდელი ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა) N4, გვარჯალაძის სახლი.
ნიკოლოზ (კარლო) სიმონის-ძე ჩხეიძე, სოციალ-დემოკრატი, 54 წ., ქართველი, საზოგადო მოღვაწეობა, 
საშუალო განათლებით, შორაპანი, ქსენიას ქუჩა, სახლი N4, ტელეფონი 15-00.
კარლო ჩხეიძე საქართველოში ხანმოკლე მოღვაწეობის პერიოდში საქართველოს მთავრობის წევრთან, 
საგარეო საქმეთა მინისტრის ამხანაგთან (მოადგილესთან), კონსტანტინე გვარჯალაძესთან ცხოვრობდა.

THE CARD ABOUT THE PLACE OF RESIDENCE OF THE MEMBERS OF THE TRANSCAUCASIAN SEJM AND 
THE CARD FILLED BY THE CHAIRMAN OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY, KARLO CHKHEIDZE  (1918-1919)
Chkheidze Nikoloz Semyonovich. Address: Ksenia street (today - Tbilisi, Zurab Chavchavadze str. N4), Gvarjaladze’s house.
Nikoloz (Karlo) Semyonovich Chkheidze, Social-Democrat, 54 y.o., Georgian, Public Figure, Secondary Education, Shorapani, 
Ksenia street house N4, Phone 15-00.
During his short working period in Georgia, Karlo Chkheidze lived at the home of a member of the Government of Georgia,
the Deputy Minister of Foreign Affairs, Constantine Gvarjaladze.  

დოკუმენტები დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The documents are preserved at the National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის ეროვნული 
საბჭოს წევრობის მოწმობა 
(1917 წელი)

KARLO CHKHEIDZE’S 
CERTIFICATE OF 
MEMBERSHIP OF THE 
NATIONAL COUNCIL OF 
GEORGIA  (1917)

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheidze Collection

ამიერკავკასიის სეიმის განცხადება ამიერკავკასიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის წევრების 
დანიშვნის თაობაზე (18 მარტი, 1918 წელი)
ამიერკავკასიის მთავრობაში პოლიტიკოსები 
საქართველოდან უმნიშვნელოვანეს თანამდებობებს 
იკავებდნენ:
მთავრობის თავმჯდომარე და სამხედრო მინისტრი - 
ევგენი გეგეჭკორი
შინაგან საქმეთა მინისტრი - ნოე რამიშვილი
საგარეო საქმეთა მინისტრი - აკაკი ჩხენკელი
საზღვაო მინისტრი - ვლადიმერ გობეჩია
მიწათმოქმედების მინისტრი - ნოე ხომერიკი
ამიერკავკასიის კომისარიატს (სეიმს) კარლო ჩხეიძე 
თავმჯდომარეობდა.

THE STATEMENT OF THE TRANSCAUCASIAN SEJM 
REGARDING THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS 
OF THE TRANSCAUCASIAN FEDERATIVE REPUBLIC
(March 18, 1918)
In the government of the Republic, members from Georgia held 
the most important positions:
Head of the Government and War Minister – Evgeni Gegetchkori
Minister of Internal Affairs – Noe Ramishvili
Minister of Foreign Affairs – Akaki Chkhenkeli
Maritime Minister – Vladimer Gobechia
Minister of Agriculture – Noe Khomeriki
Chairman of the Transcaucasian Sejm was Karlo Chkheidze.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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ამიერკავკასიის სეიმის 
პრეზიდიუმის სხდომის 
ჟურნალი (19 მარტი, 1918 წელი)
სეიმმა დაადგინა, რომ 
წევრებისთვის  ხელფასი გაიცეს  
ყოველი თვის  21 რიცხვში.

JOURNAL OF THE SESSION 
OF THE PRESIDIUM OF THE 
TRANSCAUCASIAN SEJM 
(March 19, 1918)
The Sejm has determined that the 
members’ salaries should be paid 
on 21st of each month.

დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the 
National Archives of Georgia
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ამიერკავკასიის სეიმის პრეზიდიუმის ფრაქციების გაერთიანებული სხდომა, თავმჯდომარე - კარლო ჩხეიძე 
(20 მარტი, 1918 წელი)
სხდომა შეეხება ბაქოში ბოლშევიკების მიერ მოწყობილ არეულობას. ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის 
შინაგან საქმეთა მინისტრის, ნოე რამიშვილის გამოსვლის შემდეგ სეიმის წევრები ერთხმად იღებენ გადაწყვეტილებას  
ქალაქში წესრიგის აღდგენის თაობაზე.

THE JOINT SESSION OF THE PRESIDIUM OF THE TRANSCAUCASIAN SEJM, CHAIRMAN - KARLO CHKHEIDZE 
(March 20, 1918)
The session concerns the disorder perpetraded by the Bolsheviks in Baku. After the statement of the Minister of Internal Affairs 
of the Transcaucasian Republic, Noe Ramishvili, the members of the Sejm unanimously decide to restore order in the city.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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ამიერკავკასიის სეიმის პრეზიდიუმის 
ფრაქციების გაერთიანებული სხდომა, 
თავმჯდომარე - კარლო ჩხეიძე 
[დოკუმენტის პირველი და ბოლო გვერდები] 
(20 მარტი, 1918 წელი)
ამიერკავკასიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი, 
ნოე რამიშვილი პრეზიდიუმს აწვდის 
ინფორმაციას რეგიონში ბოლშევიკების 
თარეშის შესახებ.

THE JOINT SESSION OF THE PRESIDIUM 
OF THE TRANSCAUCASIAN SEJM, 
CHAIRSPERSON - KARLO CHKHEIDZE 
[the first and the last pages of the document]
(March 20, 1918)
The Minister of Internal Affairs of the Federative 
Republic of Transcaucasia, Noe Ramishvili 
delivers information about the Bolshevik raids in 
the region.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National 
Archives of Georgia
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პროკლამაცია ამიერკავკასიის სეიმის გადაწყვეტილების თაობაზე და მიმართვა მოსახლეობას - 
„ამიერკავკასიის გლეხებო!“ (მარტი, 1918 წელი)
ამიერკავკასიის სეიმი გლეხებს ატყობინებს გადაწყვეტილებას 1918 წლის 13 მარტიდან მსხვილი 
მემამულეების მიწების გლეხების საკუთრებაში გადასვლის თაობაზე.

THE PROCLAMATION ON THE DECISION OF THE TRANSCAUCASIAN SEJM AND ADDRESS TO 
CITIZENS – „PEASANTS OF TRANSCAUCASUS!“  (March, 1918)
The Transcaucasian Sejm  informs the peasants about the decision on the transfer of lands of large 
landlords into their ownership from March 13, 1918

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
The document is preserved at the National Parliament Library of Georgia
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ამიერკავკასიის სეიმის პრეზიდიუმის სხდომის ჟურნალი (12 მაისი, 1918 წელი)
სეიმმა მოიწონა სახალხო განათლების მინისტრის წინადადება, საშუალო განათლების დაწესებულებებში მოეწყოს 
თიურქული, სომხური და ქართული ენების პედაგოგიური კურსები. 
ამ პერიოდში კავკასიაში რუსული კვლავაც ლინგვა-ფრანკად რჩებოდა, ხოლო ამიერკავკასიის პირველი 
რესპუბლიკების ხელმძღვანელები აქტიურად ცდილობდნენ სასწავლო დაწესებულებებსა და ყოფით ცხოვრებაში 
ეროვნული ენების დაბრუნებას.

THE JOURNAL OF THE SESSION OF THE PRESIDIUM OF THE TRANSCAUCASIAN SEJM (May 12, 1918)
The Sejm approved the proposal of the Minister of Education to conduct pedagogic courses in Armenian, Georgian and Turkic 
languages in secondary education institutions.
During this period, the Russian language remained in the Caucasus as a lingua franca, and the heads of the first Caucasian 
republics were actively bringing back national languages into their educational institutions and the everyday usage.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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ამიერკავკასიის კონფედერაციის დამფუძნებელი აქტის მთავარი თეზისები (1918 წელი)
ამიერკავკასიის დემოკრატიულმა ფედერაციულმა რესპუბლიკამ სულ ერთი თვის მანძილზე, 1918 წლის 22 
აპრილიდან - 1918 წლის 26-28 მაისამდე იარსება, ამის შემდეგ საქართველომ, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ცალ-ცალკე 
გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. ფედერაციული რესპუბლიკა ამიერკავკასიის სეიმის სამართალმემკვიდრე იყო, 
რომელიც 1917 წლის 11 ნოემბრიდან სამ ქვეყანას კარლო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით მართავდა.

THE MAIN THESES OF THE FOUNDING ACT OF THE TRANSCAUCASIAN CONFEDERATION (1918)
The Transcaucasian Democratic Federative Republic had been a short living country, existing for just about a month since 
April 22, 1918 - 26-28 May 1918, before Georgia, Armenia and Azerbaijan separately declared independence. The Federative 
Republic was the successor of  the Transcaucasian Sejm, the governing body of three Caucasian countries led by Karlo 
Chkheidze from November 11, 1917.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს ეროვნული საბჭოს წერილი სამურზაყანოს აღმასრულებელი კომიტეტისადმი (7 იანვარი, 1918 წელი)
„საქართველოს ეროვნული საბჭო დარწმუნებულია, რომ სამურზაყანო მხურვალედ დაუჭერს მხარს ჩვენი სამშობლოს 
ცხოვრების მოწესრიგების საქმეს, მოიხმარს თავის გავლენას აფხაზ-ქართველთა მეზობლური ურთიერთობის გასამტკიცებლად“. 
აფხაზეთის საკითხი დღის წესრიგში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროსაც იდგა რეგიონის სტრატეგიული 
მნიშვნელობის გამო. აფხაზეთის შიგნით მოქმედ პოლიტიკურ ძალებს შორის აზრები იყოფოდა, ზოგი დენიკინის 
თეთრგვარდიელებს უჭერდა მხარს, ნაწილიც საქართველოსთან ინტეგრაციის მომხრე იყო, აგრეთვე მნიშვნელოვანი იყო 
ბოლშევიკების გავლენაც. აღნიშნული ციტატიდან ვხვდებით, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკა 
აფხაზ ხალხთან მიმართებით საკითხის მაქსიმალურად მშვიდობიანად გადაჭრა იყო. საბოლოოდ, აფხაზეთში დემოკრატიულად 
არჩეულმა ეროვნულმა საბჭომ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში დარჩენის და მის შემადგენლობაში განვითარების 
გზა აირჩია.

THE LETTER OF THE NATIONAL COUNCIL OF GEORGIA TO THE EXECUTIVE COMMITTEE OF SAMURZAKANO (January 7, 1918)
“The National Council of Georgia is convinced that Samurzakano will support the arrangement of political life in Georgia in a positive way 
and use their influence towards strengthening the relationship between Georgians and Abkhazians.
The Abkhazian issue was on the agenda of the Democratic Republic of Georgia due to the strategic importance of the region. There were 
thoughts between the political forces inside Abkhazia, some were supporting Denikin’s White Army, and another part was in favour of 
integration with Georgia. The influence of the Bolsheviks was also significant. From this quotation we find that the policy of the Democratic 
Republic of Georgia was in the peaceful resolution of the issue in relation to the Abkhazian people. Eventually, the National Council 
elected in Abkhazia chose the way of integration and development in the Democratic Republic of Georgia.”

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი (26 მაისი, 1918 წელი)
საერთაშორისო პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით,  საქართველომ პირველმა 
დატოვა ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა და დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

THE ACT OF INDEPENDENCE OF GEORGIA (May 26, 1918)
Due to the international political situation, Georgia was the first to leave the Transcaucasian 
Federative Republic and declared independence.

საქართველოს პარლამენტის საარქივო დოკუმენტი
The archival document of the Parliament of Georgia
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საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო რუკა 1918 წლის 26 მაისის მდგომარეობით
აღნიშნულ საზღვრებში შეხვდა საქართველო დამოუკიდებლობას 1918 წელს. ტერიტორიული დათმობები მძიმე იყო, 
ბათუმის ოლქი მთლიანად ოსმალეთის კონტროლქვეშ გადავიდა. მცირე ხანში ოსმალეთმა ოლქში რეფერენდუმი 
ჩაატარა და იქ ისტორიულად მცხოვრებ ქართველ მოსახლეობას მონაწილეობის უფლება შეუზღუდა, თუმცა შემდგომში 
საქართველომ მოახერხა ოლქზე კონტროლის აღდგენა და ის საკუთარ დე-ფაქტო და დე-იურე საზღვრებში მოაქცია.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
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THE MAP OF THE REPUBLIC GEORGIA  FOR MAY 26, 1918
IN 1918 Georgia started independent life in this borders. 
In 1918 Georgia started its new independent life with these borders. The territorial concessions were very unfortunate, because 
the Batumi district completely went under the control of the Ottoman Empire. In a short time the Ottomans held a referendum in 
the district and disallowed the historical local Georgian population to participate, but later Georgia managed to restore control 
over the district de facto and de-jure.

The document is preserved at the National Archives of Georgia
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სოციალ-დემოკრატიული პარტიის საარჩევნო ბიულეტენი, სიაში N3 - კარლო ჩხეიძე 
(იანვარი, 1919 წელი)
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანამ მზადება დაიწყო არჩევნებისთვის და 
წარმატებით ჩაატარა 1919 წლის თებერვალში.

THE ELECTION BULLETIN OF THE SOCIAL-DEMOCRATIC PARTY. 
KARLO CHKHEIDZE ‒ N3 IN THE LIST (January 1919)
After independence, the country started preparations for the elections and managed to successfully 
organize it in February, 1919.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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ისიდორე რამიშვილის წერილი კარლოსა (ჩხეიძეს) და კაკის (წერეთელს) სოხუმიდან პარიზში, აფხაზეთში 
ჩატარებული არჩევნების შედეგების შესახებ (14 მარტი, 1919 წელი)

ISIDORE RAMISHVILI’S LETTER FROM SOKHUMI TO PARIS TO KARLO (CHKHEIDZE) AND KAKI 
(TSERETELI) ABOUT THE RESULTS OF THE ELECTIONS CONDUCTED IN ABKHAZIA  (March 14, 1919)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების ძირითადი არჩევნების შედეგების საბოლოო ოქმი (1919 წელი)
საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ არჩევნებში თითქმის 84% მიიღო.

THE FINAL PROTOCOL OF THE MAIN ELECTION RESULTS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF GEORGIA (1919)
The Social-Democratic Party of Georgia received almost 84% of the votes 

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომის ოქმი (12 მარტი, 1919 წელი)
სხდომაზე კარლო ჩხეიძე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარედ აირჩიეს.

THE PROTOCOL OF THE FIRST SESSION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF GEORGIA (March 12, 1919)
Karlo Chkheidze was elected as chairman of the Constituent Assembly.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების გახსნითი სესია (12 მარტი, 1919 წელი)

THE OPENING SESSION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF GEORGIA (March 12, 1919)

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The photo is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი (12 მარტი, 1919 წელი)
დამფუძნებელი კრების გახსნის სესიაზე კრების წევრებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველოს 
დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის აქტს საზეიმო ვითარებაში მოაწერეს ხელი. 

THE ACT OF INDEPENDENCE OF GEORGIA (March 12, 1919)
At the opening session of the Constituent Assembly, the members of the House reaffirmed the independence of 
Georgia and signed the  Act of Independence in a ceremonial environment.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia

საქართველოს დამფუძნებელი კრების შემადგენლობა 1919-1920 წლებში (1919 წელი)
ცალ-ცალკეა დაყოფილი ეროვნება, პროფესია, განათლება და წარმომავლობა.

THE OVERALL STATISTICS OF THE MEMBERS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF GEORGIA (1919)
It is separately divided into nationality, profession, education and origin. 

დოკუმენტი დაცულია ბელგიაში, კამილ ჰიუსმანსის არქივში
The document is preserved at the Camille Hyusmans Archive, Belgium
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საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრები (1919 წელი).
პირველ რიგში სხედან (მარცხნიდან): 1. განათლების მინისტრი - გიორგი ლასხიშვილი; 2. ილია ბადრიძე; 3. რაჟდენ 
არსენიძე; 4. გერასიმე მახარაძე; 5. ქრისტინე შარაშიძე - კრების მდივანი; 6. ექვთიმე თაყაიშვილი; 7. ალექსანდრე 
ლომთათიძე; 8. სიმონ მდივანი; 12. კონსტანტინე საბახტარაშვილი.
კარლო ჩხეიძის პარიზში ყოფნის გამო პარლამენტის თავმჯდომარის ფუნქციებს ექვთიმე თაყაიშვილი და ალექსანდრე 
ლომთათიძე ასრულებდნენ.

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
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THE MEMBERS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF GEORGIA (1919)
Sitting in the front row (from left to right): 1. Minister of Education – Giorgi Laskhishvili; 2. Ilia Badridze; 3. Razhden Arsenidze; 
4. Gerasime Makharadze; 5. Qristine Sharashidze – Secretary; 6. Eqvtime Takaishvili; 7. Aleqsandre Lomtatidze; 8. Simon 
Mdivani; 12. Constantine Sabakhtarishvili.
Due to Karlo Chkheidze’s stay in Paris, Ekvtime Takaishvili and Aleksandre Lomtatidze performed the functions of the Chairman 
of the Parliament.

The photo is preserved at the National Archives of Georgia
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თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 
პროფესურის და რექტორის 
მილოცვა დამფუძნებელი 
კრების პირველი სხდომის 
გახსნასთან დაკავშირებით 
(1919 წელი)

CONGRATULATIONS OF THE 
PROFESSORS AND RECTOR 
OF THE TBILISI STATE 
UNIVERSITY  WITH REGARD 
TO THE OPENING OF THE 
FIRST SESSION OF THE 
CONSTITUENT ASSEMBLY 
(1919)

დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ 
არქივში
The document is preserved 
at the National Archives of 
Georgia
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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშის ესკიზი, დამტკიცებული 
საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ (1918 წელი)
დროშის დიზაინის ავტორი: იაკობ ნიკოლაძე

THE SKETCH OF THE FLAG OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA APPROVED BY THE 
CONSTITUENT ASSEMBLY OF GEORGIA (1918)
The Flag designed by: Iakob Nikoladze

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
გერბის ესკიზი (1918 წელი)
გერბის დიზაინის ავტორი: იოსებ შარლემანი

THE SKETCH OF THE COAT OF ARMS OF THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF GEORGIA (1918)
The coat of arms designed by Iosif Charlemagne

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბი (1918)
გერბის დიზაინის ავტორი: იოსებ შარლემანი

THE COAT OF ARMS OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA (1918)
The coat of arms designed by Iosif Charlemagne

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The photo is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბის აღწერილობა (1918 წელი)
THE DESCRIPTION OF THE COAT OF ARMS OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA (1918)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს სამხედრო დროშის კანონი. ხელს აწერს ნ. ჩხეიძე  (29 დეკემბერი, 1919 წელი)

THE GEORGIAN LAW ON THE MILITARY FLAG. SIGNED BY N. CHKHEIDZE (December 29, 1919)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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შორაპნის სათემო გამგეობის წერილი დამფუძნებელი კრების კვესტორის, სერგო მაქსიმეს-ძე 
ჟორჟოლიანისადმი კარლო ჩხეიძის მიერ გადასახდელი თანხის შესახებ და თანხის 
გადახდის შემდეგ გამოწერილი ქვითარი (1919 წელი)

THE LETTER FROM THE SHORAPANI COMMUNITY COMMITTEE TO THE COUNCILOR OF THE CONSTITUENT 
ASSEMBLY OF GEORGIA, SERGO ZHORZHOLIANI ABOUT THE TAX CHARGED FOR KARLO CHKHEIDZE 
AND THE RECEIPT OF PAYMENT (1919)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი (1919 წელი)
აღნიშნული და კიდევ არაერთი დოკუმენტი ნათლად ადასტურებს, რომ პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლება 
თავადაც ხელმომჭირნედ  ცხოვრობდა: უმაღლესი თანამდებობის პირები არ სარგებლობდნენ შეღავათებით და ისევე 
როგორც კარლო ჩხეიძის შემთხვევაში, ხშირად სხვის ბინაშიც კი უწევდათ ცხოვრება.

KARLO CHKHEIDZE’S ELECTRICITY CONSUMPTION CHECK  (1919)
One of the exemplary documents about the government’s economy: high- rank officials didn’t enjoy privileges and often 
had to live in someone else’s apartment such as in the case of  Karlo Chkheidze

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის წევრის ანანია სალუქვაძის მიმართვა კარლო 
ჩხეიძისადმი ფრონტის ხაზზე მოხსენების წაკითხვის შესახებ (22 იანვარი, 1921 წელი)

THE ADDRESS OF THE CHIEF STAFF MEMBER OF THE NATIONAL GUARD, ANANIA SALUKVADZE  
TOWARDS KARLO CHKHEIDZE TO READ A REPORT ON FRONTLINE  (January 22, 1921)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს სამხედრო მინისტრის, გრიგოლ ლორთქიფანიძის წერილი 
კარლო ჩხეიძისადმი (23 მარტი, 1920 წელი)
ციტატა: „ბალშევიკებმა დენიკინი სრულიად გაანადგურეს და ჩვენს საზღვრებს მოადგნენ. 
ვფიქრობთ, რომ ისინი საზღვარზე არ შეჩერდებიან და შემოგვიტევენ. თუ თავს დაგვესხნენ 
გადაწყვეტილი გვაქვს სასტიკი და მტკიცე წინააღმდეგობა გავუწიოთ“.

LETTER OF GRIGOL LORTKIPANIDZE, THE WAR MINISTER OF GEORGIA TO KARLO CHKHEIDZE
Citation: „Bolsheviks fully destroyed Denikin and approached our borders. We think that they won’t stop at 
the border and will attack us. In this case, we are determined to resist“.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველო-სომხეთის ომში დაღუპულთა დასაფლავება. დამსწრეთა შორის - ნოე ჟორდანია, 
კარლო ჩხეიძე და ირაკლი წერეთელი (იანვარი, 1919 წელი)
შეიარაღებული კონფლიქტი სომხეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის 
მიმდინარეობდა 1918 წლის  5-31 დეკემბერს. თითოეულმა ქვეყანამ ომში დაახლოებით 600-700 მებრძოლი დაკარგა. 

THE FUNERAL OF THOSE WHO DIED IN THE ARMENIAN-GEORGIAN WAR. AMONG THE ATTENDEES: 
NOE JORDANIA, KARLO CHKHEIDZE AND IRAKLI TSERETELI  (January, 1919)
The armed conflict between the two republics  lasted from  5 to 31 December, 1918. 
Each country lost about 600-700 soldiers in the war.

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The photo is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული 1921 წლის 21 თებერვალს. პირველი ხელმომწერი - ნიკოლოზ ჩხეიძე.
კონსტიტუციის მიღებით დასრულდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი ფორმირების პროცესი

THE CONSTITUTION OF GEORGIA, ADOPTED ON 21 FEBRUARY 1921.  THE FIRST SIGNATORY - NIKOLOZ CHKHEIDZE.
WITH THE ADOPTION OF THE CONSTITUTION, THE PROCESS OF FORMATION OF GEORGIAN STATE HAS ENDED

საქართველოს პარლამენტის საარქივო დოკუმენტი
The archival document of the Parliament of Georgia
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კარლო ჩხეიძე პარიზის საზავო კონფერენციის მიმდინარეობისას 
ევროპელი პოლიტიკოსების გარემოცვაში (1919 წელი)

KARLO CHKHEIDZE DURING THE PARIS PEACE CONFERENCE AMONG 
EUROPEAN POLITICIANS (1919)

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheidze Collection
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პარიზი 1919

PARIS 1919
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სერტიფიკატი კარლო ჩხეიძის ევროპაში 
ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელად 
დანიშვნის შესახებ. მთავრობის თავმჯდომარის, 
ნოე ჟორდანიას და საგარეო საქმეთა მინისტრის, 
ევგენი გეგეჭკორის ხელმოწერებით 
(8 იანვარი, 1918)

CERTIFICATE OF APPOINTMENT OF NIKOLOZ 
(KARLO) CHKHEIDZE AS HEAD OF THE 
GEORGIAN DELEGATION TO EUROPE. SIGNED 
BY THE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT, NOE 
ZHORDANIA AND FOREIGN MINISTER, EVGENI 
GEGECHKORI
(8th January, 1918)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National 
Archives of Georgia

ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის 
სავიზიტო ბარათი
(1919 წელი)

BUSINESS CARD OF NIKOLOZ 
(KARLO) CHKHEIDZE (1919) 

დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the 
National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის პორტრეტი (1919 წელი)

KARLO CHKHEIDZE’S PORTRAIT (1919)

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheize Collection
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პარიზში საქართველოს დელეგაციის ოფიციალური
მისამართი იყო Rue la Pérouse 37.

THE OFFICIAL ADDRESS OF THE GEORGIAN
DELEGATION IN PARIS WAS RUE LA PÉROUSE 37.

Google Maps ფოტოები 
Google Maps Images
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კარლო ჩხეიძის წერილი პარიზიდან გრიგოლ რცხილაძისადმი დიპლომატიური მისიის 
დაკომპლექტების შესახებ (14 მაისი, 1919 წელი)
კარლო ჩხეიძე ყურადღებას ამახვილებს  იმ ადამიანებზე, რომლებმაც  უნდა დააკომპლექტონ პარიზის 
მისია. საყურადღებოა, რომ მისიის წევრებად ის განიხილავს ეროვნულ-დემოკრატ ნიკო ნიკოლაძეს და 
ივანე ჯავახიშვილს: „ნიკოლაძეს ნებართვა უკვე გამოგზავნილი უნდა ქონდეს. თქვენზე, ჯავახიშვილზე 
და ოდიშელიძეზედ რამოდენიმეჯერ ვთხოვეთ გამოშვება. თქვენი, ნიკოლაძის, ჯავახიშვილის და 
ოდიშელიძის აქ ყოფნა ძალიან საჭიროა, დანარჩენები აქ საჭირონი არ არიან“.

KARLO CHKHEIDZE’S LETTER FROM PARIS TO GRIGOL RTSKHILADZE ABOUT THE REPRESENTATIVES 
WHO SHOULD TAKE PART IN THE PARIS MISSION (May 14, 1919)
Karlo Chkheidze draws attention to the people who will be responsible for the Paris mission. It is noteworthy that 
he considers National-Democrat Niko Nikoladze and Ivane Javakhishvili as members of the mission.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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ნაწყვეტი დოკუმენტიდან პარიზის საზავო კონფერენციაში მონაწილე 
დელეგატების შესახებ. მათ შორისაა საქართველოს დელეგაციის სია: 
ჩხეიძე, წერეთელი, გვარჯალაძე, გობეჩია (28 ივნისი, 1919 წელი)

DELEGATES OF THE PARIS PEACE CONFERENCE. INCLUDING THE 
LIST OF THE GEORGIAN DELEGATION: CHKHEIDZE, TSERETELI, 
GVARDJALADZE, GOBECHIA. (June 28, 1919)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს მთავრობის დელეგაციის თავმჯდომარის, კარლო ჩხეიძის მიერ პარიზის სამშვიდობო 
კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენება საქართველოს სახელმწიფოს შესახებ. დანართი: 1918 წლის 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი და რუკა საქართველოსთვის სასურველი ტერიტორიებით 
(მაისი, 1918 წელი)
პარიზის საზავო კონფერენცია წყვეტდა პატარა ერთა თვითგამორკვევის უმნიშვნელოვანეს საკითხს. მიუხედავად 
იმისა, რომ კარლო ჩხეიძე საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარედ აირჩიეს, მას სხდომებში 
მონაწილეობა, ფაქტობრივად, არ მიუღია, რადგან გადაწყდა მისი პარიზში გასაგზავნი დელეგაციის ხელმძღვანელად 
დანიშვნა. არჩევანი კარლო ჩხეიძეზე მისი პოლიტიკური და დიპლომატიური გამოცდილების გამო შეჩერდა. 
კონფერენციაზე საქართველოს დელეგაციამ სხვა დოკუმენტებთან ერთად წარადგინა რუკა საქართველოს 
ტერიტორიული მოთხოვნებით, სადაც აღნიშნული იყო ქვეყნის ისტორიული საზღვრები.

REPORT BY THE CHAIRMAN OF THE GEORGIAN GOVERNMENTAL DELEGATION, KARLO CHKHEIDZE, TO THE PARIS 
PEACE CONFERENCE. ATTACHED: GEORGIA’S INDEPENDENCE ACT OF 1918 AND THE MAP SHOWING GEORGIA’S 
HISTORICAL TERRITORIES  (May, 1918)
The Paris Peace Conference was aimed to resolve the crucial issue of self-determination of small nations. Although Karlo 
Chkheidze was elected as chairman of the Georgian Constituent Assembly, he did not take part in the meetings, as it was 
decided to send him as the leader of the Georgian delegation to Paris. The choice was made in favor of Karlo Chkheidze 
because of his political and diplomatic experience. At the conference, the Georgian delegation together with other documents 
presented the map with the territorial requirements of Georgia, where the historical territories of the country were depicted.
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ნიკოლოზ ჩხეიძის წერილი პარიზიდან საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის, 
ნოე ჟორდანიასადმი საფრანგეთში პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე მისი საქმიანი 
შეხვედრების შესახებ (მარტი, 1919 წელი)
წერილში კარლო ჩხეიძე საუბრობს ცნობილ ევროპელ სოციალისტებთან შეხვედრის თაობაზე 
და იმედს გამოთქვამს, რომ შეძლებენ საფრანგეთის  პოლიტიკური ელიტის იმ ნაწილის 
გადარწმუნებას, რომელთაც სურთ რუსეთის იმპერიის ძველ ფარგლებში აღდგენა.

NIKOLOZ CHKHEIDZE’S LETTER FROM PARIS TO NOE ZHORDANIA, CHAIRMAN OF THE 
GOVERNMENT OF GEORGIA ON HIS BUSINESS MEETINGS IN FRANCE, AT THE PARIS 
PEACE CONFERENCE (March, 1918)
In the letter Karlo Chkheidze speaks about the meeting with well-known European socialists and hopes to 
convince French political elite who wants to restore the Russian Empire in it’s previous borders.
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კარლო ჩხეიძის წერილი პარიზიდან გრიგოლ რცხილაძისადმი საზავო კონფერენციაზე მიმდინარე 
მოლაპარაკებების თაობაზე (16 აპრილი, 1919 წელი)
ციტატა: „ვისაც მივადექით ყველა გვეუბნება: თქვენი საკითხი მეტათ ნათელი და მარტივიაო. წარმოიდგინეთ 
სწორედ ასე გვითხრა პიშონმაც კი, როცა ვინახულეთ. ვერ ვინახულეთ ჯერ კლემანსო, ბალფური და ლოიდ ჯორჯი. 
გვეხმარებიან კი. სხვები ბევრი ვინახულეთ: კარზონი, კრომერერი, მალეტი (ინგლისის წარმომადგენელნი), ბარნსი 
(ინგლისის სამინისტროს წევრი), იტალიის წარმომადგენელი მარკიზი დელატირეტო, გენდერსონი, ვანდერველდი, 
ტობა, ბრანტინგი, დებანელი, ფრანკლინ ბულოონი პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე, 
სხვადასხვა ერების დელეგაციების წარმომადგენელნი. ვნახავთ დიონ ბურჟუას, ვენიზალოსს და სხვა და სხვა. 
წარვადგინეთ მემორანდუმი, გამოვეცით მონოგრაფიები სხვადასხვა საკითხების შესახებ და დავარიგეთ ფართოთ. 
პატარა ერების საკითხი ეტყობა იცვლება: მეტი აქტუალობა ექნება ამ საკითხს. როდის დაისმება ჩვენი საკითხი 
უფალმა უწყის. თუ შემთხვევა გექნეს და მოახერხო, შეგვატყობინე ჩვენი ქვეყნის ამბავი. კერძოთ ჩემი ოჯახობის 
ამბავის უქონლობაც მაწუხებს, მაგრამ რა გამოვა.“

KARLO CHKHEIDZE’S LETTER FROM PARIS TO GRIGOL RTSKHILADZE ABOUT THE NEGOTIATIONS 
GOING ON IN PARIS (April 16, 1919)
Chkheidze talks about new possibilities for small nations and approaches towards them. He names politicians who are in 
favor of Georgia: Francois Pichon, Lord Curzon, Kromerer, Mallet and others.
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ნიკოლოზ ჩხეიძის წერილი პარიზიდან საქართველოს მთავრობის 
თავმჯდომარის, ნოე ჟორდანიასადმი საფრანგეთში, პარიზის სამშვიდობო 
კონფერენციაზე მისი საქმიანი შეხვედრების შესახებ (14 მაისი, 1919 წელი)
ციტატა: „არა ერთხელ გვსმენია აქ, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის საკითხი 
უფრო ნათელია და უდავო, ვიდრე ამგვარივე სხვა საკითხები. ეს აზრი გაისმის 
ოფიციალურ და არაოფიციალურ წრეებში.“ 

NIKOLOZ CHKHEIDZE’S LETTER FROM PARIS TO NOE ZHORDANIA, CHAIRMAN 
OF THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON HIS BUSINESS MEETINGS IN FRANCE 
AT THE PARIS PEACE CONFERENCE (May 14, 1919)
Citation: „We haven’t heard here that the issue of our independence is more clear and 
undoubted than other such issues. This idea is shared in official and informal circles.“
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გრიგოლ რცხილაძის წერილები კარლო ჩხეიძისადმი კონსტანტინოპოლიდან პარიზში 
(4 სექტემბერი, 1919 წელი)
ციტატა: „ოსმალეთში მუშაობდა ამერიკული კომისია მანდატების შესახებ, დრ. კრანის მეთაურობით. ამ კომისიას მე 
წერილობით მივმართე სამაჰმადიანო საქართველოს შესახებ და აგრეთვე პირადად ვინახულე. ჩემი დასკვნა ის არის, 
რომ მათ შეუძლებლად არ მიაჩნიათ საქართველოსთან ლაზისტანის შეერთება, მხოლოდ ის უკვირთ, რომ თვითონ 
ლაზები არ გამოთქვამენ ამის სურვილს. მე ავუხსენი, რომ ლაზები ხმამაღლა ვერ გამოთქვამენ ამ სურვილს, რადგან 
ეშინიათ. მათ გვითხრეს, რომ თუ ლაზებისაგან მათ მოუვათ წერილობითი თხოვნა ამ საკითხზე, ეს აუცილებლად 
კონფიდენციალური დარჩება. ამის შემდეგ ვცადე რამე პეტიცია შემედგინა ლაზების ხელმოწერით, მაგრამ ვერას 
გავხდი, ლაზები ეხლა, დარცხვენილები მეც მერიდებიან“.

LETTER FROM GRIGOL RTSKHILADZE, DIPLOMATIC REPRESENTATIVE IN CONSTANTINOPLE, 
TO KARLO CHKHEIDZE IN PARIS  (September 4, 1919)
Citation: „The American Commission has worked on the mandates in the Ottoman Empire, under the leadership of  Dr. Kran. I 
applied to this commission with a letter about the „Muslim Georgia“ and personally visited him. My conclusion is that they do not 
consider it impossible for the Lazistan to join Georgia, but they are surprised that the Laz people aren’t expressing their desire 
for it. I explained, that the Laz people aren’t able to openly express their willingness because they are afraid. They told us that if 
they have a written request from the Laz people about this issue, it will definitely remain confidential. After that I tried to make a 
petition with the signature of the Laz people, but it went in vain.“
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ბრიტანეთის იმპერიის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ლორდ კერზონის თანაშემწის 
წერილი კარლო ჩხეიძისადმი (10 მარტი, 1920)
ატყობინებს, რომ ლორდ კერზონს, გადატვირთული გრაფიკის გამო, არ აქვს მასთან პირადად შეხვედრის 
შესაძლებლობა, თუმცა ჰპირდება, რომ მის ნაცვლად  შეხვდება სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე, ლორდი 
ჰარდინგი.

THE LETTER FROM THE PRIVATE SECRETARY OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF BRITISH 
EMPIRE, LORD CURZON TO KARLO CHKHEIDZE (March 10, 1920)
Private secretary informs that Lord Curzon is not able to meet personally because of the busy schedule, but instead 
Chkheidze will meet with the aid of the Secretary of State, Lord Hardinge.
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პარიზის საზავო კონფერენციაზე საქართველოს და აზერბაიჯანის დელეგაციის ხელმძღვანელების, 
კარლო ჩხეიძის და ალიმარდან თოფჩიბაშევის დეკლარაცია ბოლშევიკების თავდასხმის შემთხვევაში 
ურთიერთდახმარების აღმოჩენის თაობაზე (29 იანვარი 1920, წელი)
პოლიტიკოსები საქართველოსა და აზერბაიჯანში ხვდებოდნენ, რომ ურთიერთდახმარების გარეშე მოსალოდნელ 
ბოლშევიკურ აგრესიასთან გამკლავება შეუძლებელი იქნებოდა. მიუხედავად ხელშეკრულებისა, ვერც ერთმა ქვეყანამ 
ვერ შეძლო ვალდებულებების შესრულება 1920-1921 წლებში, როცა ბოლშევიკებმა კავკასიის დამოუკიდებელი 
ქვეყნები დაიპყრეს.

THE DECLARATION OF THE HEADS OF GEORGIAN AND AZERBAIJANI DELEGATIONS AT THE PARIS PEACE 
CONFERENCE, KARLO CHKHEIDZE AND ALIMARDAN TOPCHIBESHEV ON MUTUAL MILITARY ASSISTANCE IN 
CASE OF BOLSHEVIK ATTACK (January 29, 1920)
Politicians in Georgia and Azerbaijan understood that it would’ve be impossible to deal with the expected Bolshevik aggression 
without mutual help. Despite the agreement, countries failed to fulfill its obligations in 1920 and 1921 when the Bolsheviks 
conquered the independent Caucasus countries.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia



96

ამერიკელი სენატორის, უოლტერ ჩენდლერის წერილი კარლო ჩხეიძისადმი აშშ სენატში საქართველოს და 
აზერბაიჯანის დამხმარე კომიტეტების შექმნის შესახებ (1 ნოემბერი,  1919  წელი)
საქართველოსა და აზერბაიჯანისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო აშშ-ს აღიარების მოპოვება და მისგან დახმარების 
მიღება. აშშ სენატში ორი ქვეყნის საკითხი ამერიკელმა სენატორმა, უოლტერ ჩენდლერმა დააყენა. აღნიშნულ 
წერილში ჩენდლერი ჩხეიძეს აცნობებს, რომ რამდენიმე კვირაში საკომიტეტო მოსმენებზე განიხილება საქართველოს 
და აზერბაიჯანის საკითხიც.

THE LETTER OF AMERICAN SENATOR, WALTER CHANDLER TO KARLO CHKHEIDZE ON THE ESTABLISHMENT 
OF HEARINGS COMMITTEE ON GEORGIAN AND AZERBAIJANI ISSUES IN THE US HOUSE OF COMMONS 
(November 1, 1919)
For Georgia and Azerbaijan, the most important was the acquisition of US recognition and their assistance. For that reason, 
the countries contacted US Senator Walter Chandler to lobby in favor of countries. In this letter Chandler tells Chkheidze that in 
several weeks the committee hearings will start discussing the situation in Georgia and Azerbaijan.
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საქართველოს, აზერბაიჯანის, ლატვიის, ლიტვის და ესტონეთის საკითხის პირველი მოსმენა აშშ-ს სენატში. 
მომხსენებელი - სენატორი უოლტერ ჩენდლერი (19 იანვარი, 1920 წელი)
1920 წლის 19 იანვარს უოლტერ ჩენდლერმა სენატის საკომიტეტო მოსმენაზე გაიტანა საქართველოს და 
აზერბაიჯანის საკითხი ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის საკითხებთან ერთად. სენატორი ლობირებდა რუსეთის 
იმპერიიდან გამოყოფილი ქვეყნებისთვის 150.000.000 დოლარის სესხად მიცემას.

THE FIRST HEARINGS OF GEORGIA, AZERBAIJAN, LATVIA, LITHUANIA AND ESTONIA AT THE US SENATE 
COMMITTEE HEARING. SPEAKER - SENATOR WALTER CHANDLER  (January 19, 1920)
On January 19, 1920, Walter Chandler, in the Senate Committee hearings, raised the issue of Georgia and Azerbaijan among 
with Estonia, Latvia and Lithuania. The Senator lobbied for a loan of $150,000,000 for the countries separated from the Russian 
Empire.
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კონსტანტინოპოლში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლის, გრიგოლ რცხილაძის 
მოხსენება კარლო ჩხეიძისადმი მასთან ოსმალეთში გადასახლებული აფხაზი მუჰაჯირების ვიზიტის თაობაზე 
(19 თებერვალი, 1920 წელი)
გრიგოლ რცხილაძე საუბრობს მუჰაჯირების, მარშანიას და მარღანიას მასთან ვიზიტზე და მათი სახელით ულოცავს 
კარლო ჩხეიძეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებას. ის ამბობს, რომ ოსმალეთში მცხოვრები, დაახლოებით 
150.000 აფხაზი მუჰაჯირი მზად არის,  მხარი დაუჭიროს აფხაზეთის და საქართველოს ერთობას.

THE REPORT BY GRIGOL RTSKHILADZE, DIPLOMATIC REPRESENTATIVE IN CONSTANTINOPLE, TO KARLO 
CHKHEIDZE ABOUT THE VISIT OF THE ABKHAZ MUHAJIRS EXILED IN THE OTTOMAN EMPIRE  (February 19, 1920)
Grigol Rtskhiladze speaks about Muhajirs, Marshania and Marghanaia and congratulates Karlo Chkheidze with recognition of 
Georgia’s independence on their behalf. He says that about 150,000 Abkhaz Muhajirs, who live in Ottoman Empire, are ready to 
support the unity of Abkhazia and Georgia.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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ნიუ-იორკში  საქართველოს  წარმომადგენლის ნ. კანდელაკის წერილი კ. ჩხეიძისადმი ქართველ, სომეხ და 
აზერბაიჯანელ სტუდენტთა აშშ-ის უმაღლეს სასწავლებლებში მოწყობის  შესახებ (21 იანვარი, 1920 წელი)
ნ. კანდელაკი ჩხეიძეს სწერს ვაშინგტონში სენატორ ჩენდლერის მიერ წარმოთქმული სიტყვის შესახებ და ჩიკაგოს 
უნივერსიტეტის პროფესორის განზრახვას, რომ 150 ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტი ჩაიყვანონ 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

THE REPRESENTATIVE OF GEORGIA IN NEW YORK N.KANDELAKI WRITES A LETTER TO CHKHEIDZE ABOUT THE 
ARRANGEMENT OF GEORGIAN, ARMENIAN AND AZERI STUDENTS IN U.S. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
(January 21, 1920)
N. Kandelaki writes the letter to Chkheidze about the speech delivered by senator Chandler in Washington where he revealed about 
Chicago University professor’s  intention to bring 150 Georgian, Armenian and Azeri students  in  the United States.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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კონსტანტინე საბახტარაშვილის წერილი და ვლადიმერ ვოიტინსკის ანგარიში 
რომიდან იტალიისგან იარაღის შესყიდვის თაობაზე მოლაპარაკებების შესახებ 
(11 მაისი, 1920 წელი)
ქართველი დიპლომატები  და პირადად კარლო ჩხეიძე აქტიურად მუშაობდნენ, რომ 
ევროპის ქვეყნებიდან იარაღი მიეღოთ: „იარაღის შესყიდვის თაობაზე საფრანგეთთან 
მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს, ინგლისთან შეიძლება ჰქონდეს აზრი, მაგრამ ჯერ ნიადაგი 
უნდა შეამზადოთ, იმ შემთხვევაში უნდა სთხოვოთ თუ დანამდვილებით გეცოდინებათ, 
რომ დაგეხმარებიან, მათი უარის შემთხვევაში იტალიაც უარს იტყვის“.

KONSTANTINE SABAKHTARASHVILI’S LETTER AND VLADIMIR VOITINSKY’S REPORT FROM 
ROME ABOUT THE AGREEMENT TO PURCHASE WEAPONS BETWEEN GEORGIA AND 
ITALY  (May 11, 1920)
Georgian diplomatic representatives and Karlo Chkeidze, personally, worked hard to buy weapons 
from European countries.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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აკაკი ჩხენკელის წერილები კარლო ჩხეიძისადმი (21 მარტი, 1920 წელი)
საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, აკაკი ჩხენკელი 1920 წლისთვის აღარ იკავებდა თანამდებობას 
და მხოლოდ დამფუძნებელი კრების წევრი იყო, თუმცა მას მაინც დიდი გავლენა ჰქონდა საგარეო პოლიტიკაზე. 
ჩხენკელის წერილები გამოირჩევა უკიდურესი კრიტიკულობით. ის კარლო ჩხეიძეს და დიპლომატიურ 
წარმომადგენლობას ახსნებს დაშვებულ შეცდომებს, განსაკუთრებით იმას, რომ  მათ სათანადოდ ვერ აღიქვეს 
სიტუაცია. 
ჩხენკელი არ კარგავს იმედს და კარლო ჩხეიძეს სთავაზობს გამოსწორების გზებსაც: „მთელი ჩვენი მომავალი 
დაკავშირებული იმაზე, გავხდებით ჩვენ თუ არა გზა და ხიდად ევროპასა და აზიის შორის... ეს პატარა ერი, რომელიც 
ერთათ ერთი ევროპიული ერია მთელს აზიაში, განსაკუთრებით კავკასიაში და მცირე აზიაში, დიდ სამსახურს გაუწევს 
ინგლისს. ის ბუნებრივი გეგემონია კავკასიაში, შეუძლია შეაკავშიროს ხალხები, შექმნას ნორმალური სახელმწიფო, 
მოაწყოს თავდაცვა და დარაჯად იდგეს ამ გზაზე“.

THE LETTER OF AKAKI CHKHENKELI TO KARLO CHKHEIDZE (March 21, 1920)
Former Foreign Minister of Georgia, Akaki Chkhenkeli, was only a member of the founding council by the 1920s, but still had 
a huge impact on foreign policy. Chkhenkeli letters are distinguished with extreme criticism. He reminds Chkheidze and the 
diplomatic representation of the mistakes made, thinking that the overall situation is wrong. Chkhenkeli offers ways to correct 
Karlo Chkheidze: All our future depends on whether we become the road and bridge between Europe and Asia. This nation 
which is the only European nation in the Caucasus and all of Asia will provide great help to England. Georgia holds a natural 
hegemonic position in the Caucasus; it can unite people, create a normal republic, have decent self-defense, and become a 
guardian of the region.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia



102



103

საქართველოს დემოკრატიულ 
რესპუბლიკასა და ბოლშევიკურ 
რუსეთს შორის მოსკოვში დადებული 
ხელშეკრულება (7 მაისი, 1920 წელი)
ხელშეკრულების თანახმად რუსეთმა 
საქართველო დე-იურე ცნო არსებულ 
საზღვრებში, იმ პირობით, რომ 
საქართველო მის ტერიტორიაზე არ 
განალაგებდა რუსეთისადმი მტრულად 
განწყობილ ჯარებს. მოსკოვში 
გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ 
ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს 
საქართველოს მხრიდან გრიგოლ 
ურატაძემ და რუსეთის მხრიდან ლევ 
კარახანმა.

TREATY OF MOSCOW - SIGNED 
BETWEEN SOVIET RUSSIA (RSFSR) 
AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
GEORGIA (May 7, 1920)
Bolshevik Russia granted Georgia de jure 
recognition of independence in exchange 
for the promise to not grant asylum to troops 
of hostile powers to Bolshevik Russia on 
Georgian territory .The Treaty was signed by 
Grigol Uratadze from the Georgian side and 
Lev Karakhan representing the Russian one.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National 
Archives of Georgia
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მე-11 წითელი არმიის დივიზიის შემოსვლა თბილისში 
(თებერვალი, 1921 წელი)
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის თავდაცვამ და 
საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერამ ვერ უზრუნველყო  
საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და 1921 წლის 
თებერვალში ბოლშევიკური რუსეთის მე-11 წითელი არმია 
შემოიჭრა საქართველოში, ხოლო ერთ თვეში მთელი ქვეყნის 
ოკუპაცია მოახდინა.

TROOPS OF THE 11TH RED ARMY ENTERING TBILISI 
(February, 1921)
Georgia’s defense and international partners’ support could not manage to 
guarantee Georgia’s security and independence. In February 1921, the 11th 
Red Army of Bolshevik Russia invaded Georgia and occupied the whole 
country in a month.

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The photo is preserved at the National Archives of Georgia

ემიგრაცია და აღსასრული

EMIGRATION AND DEATH
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ემიგრაცია და აღსასრული

EMIGRATION AND DEATH
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საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი პოლიტიკური პირების, ნოე ჟორდანიას, ევგენი გეგეჭკორის, 
კარლო ჩხეიძის და ნოე რამიშვილის მიმართვა სოციალისტური პარტიების და მუშათა ორგანიზაციებისადმი 
ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის თაობაზე, ფრანგულ და რუსულ ენებზე 
(27 მარტი, 1921 წელი)

დოკუმენტები დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
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ADDRESS OF NOE JORDANIA, EVGENI GEGECHKORI, KARLO CHKHEIDZE AND NOE RAMISHVILI TO THE 
INTERNATIONAL SOCIALIST PARTIES AND WORKERS’ ORGANIZATIONS ABOUT THE OCCUPATION OF GEORGIA 
BY BOLSHEVIK RUSSIA, IN FRENCH AND RUSSIAN 
(March 27, 1921)

The documents are preserved at the National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის 
დიპლომატიური 
პასპორტი ემიგრაციაში 
ყოფნის პერიოდში 
(1921 წელი),  გაცემული 
საქართველოს 
რესპუბლიკის საგარეო 
საქმეთა სამინსიტროს 
მიერ 
პასპორტს ერთვის კარლო 
ჩხეიძის მეუღლის, 
ალექსანდრა ტაგანოვას 
და მცირეწლოვანი 
ქალიშვილის, ვერონიკა 
ჩხეიძის ფოტოებიც.

ფოტო საქართველოს 
პარლამენტის არქივიდან
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DIPLOMATIC 
PASSPORT OF KARLO 
CHKHEIDZE ISSUED 
BY THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS 
OF THE REPUBLIC 
OF GEORGIA DURING 
THE PERIOD OF HIS 
EMIGRATION (1921)
Photos of wife, Alexandra 
Taganova and younger 
daughter, Veronique 
Chkheidze are included.

The photo from the 
archive of the Parliament 
of Georgia
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საქართველოს რუკა, რომელზეც 
ნაჩვენებია ბოლშევიკური 
რუსეთის არმიების მიერ 1921 
წელს საქართველოს ოკუპაციის 
მარშრუტები (1924-1925 წლები)
ემიგრაციაში მყოფი პოლიტიკოსები 
და მათ შორის კარლო ჩხეიძეც 
ხშირად გამოდიოდნენ სიტყვით 
სხვადასხვა შეხვედრაზე და ევროპულ 
საზოგადოებას ამცნობდნენ 
საქართველოს ოკუპაციის შესახებ. 
ამ შემთხვევაში კარლო ჩხეიძემ 
პარიზის საზავო კონფერენციისთვის 
მომზადებულ რუკაზე დაიტანა 
პირობითი აღნიშვნები, თუ რომელი 
მიმართულებიდან შემოვიდნენ 
ბოლშევიკური წითელი არმიის 
ქვედანაყოფები საქართველოს 
დასაპყრობად.

MAP OF GEORGIA SHOWING ROUTES 
OF OCCUPATION OF GEORGIA BY 
BOLSHEVIK RUSSIAN TROOPS IN 1921 
(1924-1925)
Emigrated politicians, including Karlo 
Chkheidze, frequently spoke about the 
occupation of Georgia and were raising 
awareness among European society. In 
this case, Karlo Chkheidze presented on 
the map prepared for the Paris Peace 
Conference on conditional indications and 
routes from which the Bolshevik Red Army 
entered the Georgian territory.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National 
Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის და ნოე რამიშვილის 1921 წლის 9 ივლისს გერმანულ გაზეთ  „Nachrichten“-ში გამოქვეყნებული 
სტატიები - „ბოლშევიკური დიქტატურა“ და „ქართული სოციალ-დემოკრატია“. გერმანულ ენაზე 

ARTICLES – BOLSHEVIK DICTATORSHIP AND GEORGIAN SOCIAL-DEMOCRACY BY KARLO CHKHEIDZE 
AND NOE RAMISHVILI PUBLISHED IN GERMAN NEWSPAPER NACHRICHTEN (July 9, 1921)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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ბოლშევიკების 
პროპაგანდისტული 
პროკლამაცია - „ამხანაგო 
მშრომელებო“ 
(19 თებერვალი, 1923 წელი)
პროკლამაციაში მოყვანილია 
კარლო ჩხეიძის ფრაზა: „ჩვენ 
არასდროს შევალთ კავშირში 
ბოლშევიკურ რუსეთთან...“

BOLSHEVIK PROPAGANDA 
PROCLAMATION – COMRADE 
WORKERS (February 19, 1923)
Authors mention Karlo Chkheidze 
phrase: „We will never be allies of 
Bolshevik Russia...“

საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკის 
დოკუმენტი
The document from the National 
Parliament Library of Georgia
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ბოლშევიკური პროპაგანდა: შარჟი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის წევრების 
კარიკატურებით. ავტორი: აპოლონ ქუთათელაძე (1923 წელი)
ლექსში ვკითხულობთ: „ჟორდანია დიპლიპიტოს უკრავს, და ჩხეიძე იქვე უვლის ბუქნას...“

BOLSHEVIK PROPAGANDA CARTOON SHOWING MEMBERS OF THE FIRST DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF GEORGIA. Author: Apollon Kutateladze (1923)
The verse mocks Karlo Ckheidze, dancing on rhymes of Noe Zhordania’s drum.

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დოკუმენტი
The document from the National Parliament Library of Georgia



115

კარლო ჩხეიძის ჩანაწერი საქართველოს ევროპასთან დაახლოების აუცილებლობის შესახებ (1925 წელი)
ციტატა: „დღევანდელ ყოფაში ის [საქართველო] განუწყვეტელ ცდაშია რაც შეიძლება მჭიდრო კავშირი გააბას 
ევროპასთან, დაუახლოვდეს მას, მოიპოვოს აქ მეტი მეგობრები, თანამგრძნობნი, დამხმარენი, ხელის შემწყობნი. 
უპირველეს ყოვლისა მისთვის, რომ აღადგინოს მოსკოვის მთავრობის მიერ გათელილი თავისუფლება...“

KARLO CHKHEIDZES LETTER ON THE NECESSITY OF GETTING CLOSER TIES WITH EUROPE (1925)
Citation: „Today Georgia is in constant tries to get closer to Europe, to find more friends here, 
sympathetic and helpful. First and foremost, to restore the freedom destroyed by the Moscow government...“

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის მიერ გამოყენებული სახაზინო ნივთების სია (1925 წელი)
დოკუმენტით დასტურდება პარლამენტის თავმჯდომარის ღარიბული ცხოვრება ემიგრაციაში,  
მას ძველი სკამი და ტანსაცმლის საკიდიც კი სახაზინო საკუთრებიდან ჰქონდა ნათხოვარი.

LIST OF TREASURY ITEMS  USED  BY K.CHKHEIDZE (1925)
The document confirms the financialy poor life of the Chairman of the Parliament in immigration when he had an 
old chair and clothes hanger borrowed from the treasury items.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის ფინანსური ანგარიშები მივლინებაში ყოფნის პერიოდიდან (ივნისი, 1923 წელი)
კარლო ჩხეიძეს მივლინების დროს ჯამაგირად უხდიდნენ დღეში 25 ფრანკს, და  მგზავრობის ხარჯებს 
იმავე დოკუმენტში ჩანს, რომ რკინიგზის ბილეთები პარიზიდან რიგამდე ღირდა 468 ფრანკი, 
რიგა - პარიზი  კი - 370 ფრანკი და რომ 43 დღეში კარლო ჩხეიძემ მიიღო 1075 ფრანკი

KARLO CHKHEIDZE’S FINANCIAL STATEMENTS ABOUT HIS BUSINESS TRIP (June, 1923)
Karlo Chkheidze was paid an amount of 25 Francs per day during the trip, as well as covering his travel expenses
In the same document, it is estimated that the price for railway tickets from Paris to Riga was  468 Francs, 
from Riga to Paris - 370 Francs
In 43 days, Carlo Chkheidze received 1075 Francs

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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საქართველოს დახმარების საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარის, ჟან მარტინის წერილები 
ჟენევიდან კარლო ჩხეიძისადმი (9 მაისი, 1924 წელი)

LETTER-S TO KARLO CHKHEIDZE FROM CHAIRMAN OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE FOR GEORGIAN 
ASSISTANCE, JEAN MARTIN FROM GENEVA (May 9, 1924)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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ქ. ხარბინში (ჩინეთი) ქართველთა საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარის, ივლიანე ხაინდრავას წერილი 
საქართველოს დევნილი მთავრობისთვის ფინანსური დახმარების გაგზავნასთან დაკავშირებით 
(10 სექტემბერი, 1923 წელი)

LETTER FROM CHAIRSPERSON OF THE GEORGIAN SOCIETY IN KHARBIN (CHINA) IV. IVANE KHAINDRAVA ABOUT 
SENDING FINANCIAL ASSISTANCE TO THE GEORGIAN GOVERNMENT IN EXILE (September 10, 1923)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის წერილი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური 
კომიტეტისადმი საქართველოს გათავისუფლებისათვის ბრძოლაში  პარტიათა ძალისხმევის 
გაერთიანების თაობაზე (დეკემბერი, 1925 წელი)

KARLO CHKHEIDZE’S LETTER TO THE CENTRAL COMMITTEE OF THE UNION OF SOCIAL-DEMOCRAT PARTIES 
ABOUT UNIFYING EFFORTS TO FIGHT FOR THE FREEDOM OF GEORGIA (December, 1925)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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„დიადი საქართველო” (Un Grand Georgien), სტატია,  გაზეთი 
„La Suisse“, კარლო ჩხეიძის ფოტოსურათით (27 მაისი, 1924 წელი)

THE ARTICLE UN GRAND GEORGIEN PUBLISHED IN THE SWISS 
NEWSPAPER – „LA SUISSE“ (May 27, 1924)

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheidze Collection



122



123

„ნიკოლოზ ჩხეიძის პოლიტიკური აქტიურობა“, 
სტატია,  შვეიცარული გაზეთი „Geneve Tribune“  
(1924 წელი)
სტატიაში ჩხეიძე მოხსენიებულია როგორც 
„დევნილობაში მყოფი დიდი პატრიოტი“.

HE ARTICLE POLITICAL ACTIVITIES OF MR. NICOLAS 
THCKHEIDZE PUBLISHED IN THE SWISS NEWSPAPER  – 
“Geneve Tribune” (1924)
Karlo Chkheidze is mentioned as a Great Patriot in Exile.

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheidze Collection

კარლო  ჩხეიძის  წერილები  ლევილიდან 
ნოე ჟორდანიასა და აკაკი ჩხენკელისადმი 
მატერიალური გაჭირვებისა და ავადმყოფობის 
გამო მისთვის დახმარების აღმოჩენის შესახებ 
(1924 წელი)
ცხოვრების ბოლო წლებში კარლო ჩხეიძე მძიმე 
მატერიალურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში 
იმყოფებოდა, რასაც მოწმობს მისი პირადი 
წერილები.

KARLO CHKHEIDZE’S LETTERS FROM LEVILLE-
SUR-ORGE TO NOE ZHORDANIA AND AKAKI 
CHKHENKELI ON HELPING HIM WITH HIS 
MATERIAL HARDSHIPS AND ILLNESS  (1924)
In the last years of his life, Carlo Chkheidze was in 
serious material and psychological condition, which is 
confirmed by his personal letters.

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The documents are preserved at the National 
Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის 
ფოტოსურათი 
(თარიღი უცნობია)
წარწერა ფოტოზე: „ლალას 
მოსიყვარულე მამისგან“.

KARLO CHKHEIDZE PHOTO 
(date unknown)
Inscription on the photo: 
„To Lala from loving father“.

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheidze Collection

კარლო ჩხეიძის მიერ 
თვითმკვლელობის წინ  
ქაღალდზე  დაწერილი  
ფრაზა:   „ჩემს სიკვდილში 
ბრალი არავის დასდვათ“ 
(6 ივნისი, 1926 წელი)

K.CHKHEIDZE’S SUICIDE 
NOTE: „DO NOT ACCUSE 
ANYBODY OF MY DEATH“ 
(June 6, 1926)

დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ 
არქივში
The document is preserved at 
the National Archives 
of Georgia
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მარცხნიდან მარჯვნივ: 1. რაჟდენ არსენიძე 2. გრიგოლ ურატაძე 3. აკაკი ჩხენკელი 4. ნოე ჟორდანია 5. გიორგი გვაზავა 
6. დავით შარაშიძე 7. ნოე რამიშვილი 8. სამსონ ფირცხალავა 9. ექვთიმე თაყაიშვილი 10. უცნობი პირი 
11. კონსტანტინე კანდელაკი 12. ევგენი გეგეჭკორი 13. ირაკლი წერეთელი 14. იოსებ ელიგულაშვილი

Photo N1: On the First photo (from left to right): 1. Razhden Arsenidze 2. Grigol Uratadze 3. Akaki Chkhenkeli 4. Noe Zhordania 
5. Giorgi Gvazava 6. Davit Sharashidze 7. Noe Ramishvili 8. Samson Pirtskhalava 9. Ekvtime Takaishvili 10. Unknown person 
11. Konstantine Kandelaki 12. Evgeni Gegechkori 13. Irakli Tsereteli 14. Ioseb Eligulashvili
Photo N2: Nikoloz (Karlo) Chkheidze’s funeral, Pere Lachaise cemetery, Paris
Photo N3: Nikoloz (Karlo) Chkheidze’s funeral, Pere Lachaise cemetery, Paris
Photo N4: Nikoloz (Karlo) Chkheidze’s funeral, in the center – Noe Ramishvili
Photo N5: Mourners on Karlo Chkheidze’s funeral, in the center – Irakli Tsereteli.

N1-3: ფოტოები დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The photos are preserved at the National Archives of Georgia

N4: ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheize Collection

N5: ფოტო დაცულია საქართველოს შსს არქივში
The photo is preserved at the MIA Archive of Georgia

ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის დაკრძალვის ამსახველი ფოტოსურათები (ივნისი, 1926 წელი)
PHOTOS FROM NIKOLOZ (CARLO) CHKHEIDZE’S FUNERAL (June, 1926)
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კარლო ჩხეიძის დაკრძალვის ცერემონია პარიზის პერ ლაშეზის სასაფლაოზე
Nikoloz (Karlo) Chkheidze’s funeral, Pere Lachaise cemetery, Paris

დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Preserved at the National Archives of Georgia

კარლო ჩხეიძის დაკრძალვის ცერემონია პარიზის პერ ლაშეზის სასაფლაოზე
Nikoloz (Karlo) Chkheidze’s funeral, Pere Lachaise cemetery, Paris

დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Preserved at the National Archives of Georgia



127

კარლო ჩხეიძის დაკრძალვა, ცენტრში - ნოე რამიშვილი
Nikoloz (Karlo) Chkheidze’s funeral, in the center – Noe Ramishvili

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheize Collection

ჭირისუფლები კარლო ჩხეიძის დაკრძალვაზე, ცენტრში - ირაკლი წერეთელი.
Mourners on Karlo Chkheidze’s funeral, in the center – Irakli Tsereteli.

ფოტო დაცულია საქართველოს შსს არქივში
The photo preserved at the MIA Archive of Georgia
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ცნობილი ევროპელი პოლიტიკოსების: ემილ ვანდერველდეს, კარლ კაუცკის და პაველ 
აქსელროდის სამძიმრის დეპეშები, გაგზავნილი კაკი წერეთლისადმი კარლო ჩხეიძის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით (ივნისი, 1926 წელი)

WELL-KNOWN EUROPEAN POLITICIANS: EMIL VANDERVELDE, KARL KAUTSKY AND PAVEL 
AXELRODS’ CONDOLENCES SENT TO KAKI TSERETELI ABOUT KARLO CHKHEIDZE’S DEATH 
(June, 1926)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის ნეკროლოგი გამოქვეყნებული საფრანგეთში გამომავალ გაზეთში - 
„დამოუკიდებელი საქართველო“ (ივნისი, 1926 წელი)
ნეკროლოგის ბოლო ფრაზა: „მე მივდივარ, თქვენ გააგრძელეთ!“

KARLO CHKHEIDZE’S OBITUARY IN THE NEWSPAPER PUBLISHED IN FRANCE – 
„INDEPENDENT GEORGIA“ (June, 1926)
Last words of the obituary: „I’m leaving, you continue!“

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National Archives of Georgia
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„ჩხეიძის თვითმკვლელობა“ - რუსეთის მთავარი 
საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაცია,  სააგენტო 
“ТАСС” მიერ (12 ივნისი, 1926 წელი)

„CHKHEIDZE’S SUICIDE“ – INFORMATION BY THE 
MAJOR RUSSIAN INFORMATIONAL AGENCY, TASS 
(ТАСС) (12 June, 1926)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National 
Archives of Georgia

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ჩხეიძე 
დაკრძალეს გუშინ - გაზეთი „Excelsior“ 
(16 ივნისი, 1926 წელი)

FUNERAL OF CHKHEIDZE, FORMER PRESIDENT OF 
GEORGIA WAS HELD YESTERDAY – NEWSPAPER 
„EXELSIOR“ (June 16, 1926)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National
Archives of Georgia
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ნიკოლოზ ჩხეიძის ტრაგიკული 
აღსასრული - გაზეთი „Giustizia“ 
(27 ივნისი, 1926 წელი)

THE TRAGIC END OF NICOLAS CHKHEIDZE - 
NEWSPAPER GIUSTIZIA (June 27, 1926)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National 
Archives of Georgia
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კარლო ჩხეიძის ნეკროლოგი, გამოქვეყნებული საქართველოს სოციალ-
დემოკრატიული მუშათა პარტიის მიერ საფრანგეთში გამომავალ გაზეთში - 
„ბრძოლა“ (La Lutte), (ივლისი, 1926 წელი)

KARLO CHKHEIDZE’S OBITUARY IN THE NEWSPAPER PUBLISHED BY SOCIAL-
DEMOCRATIC PARTY OF GEORGIA IN FRANCE – THE STRUGGLE/ LA LUTTE  (June, 1926)

ვერონიკა ჩხეიძის კოლექცია
Veronique Chkheize Collection
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კარლო ჩხეიძის საფლავი პარიზის პერ 
ლაშეზის სასაფლაოზე (2018 წელი)

KARLO CHKHEIDZE’S GRAVE IN THE PARIS PERE 
LACHAISE CEMETERY  (2018)

ფოტო საქართველოს პარლამენტის ვებსაიტიდან
Photo from the website of the Parliament of Georgia
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კარლო ჩხეიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
იუბილეს მოსაწვევი ბარათი  (4 ივლისი, 1965 წელი)

KARLO CHKEIDZE’S 100TH BIRTHDAY ANNIVERSARY INVITATION CARD 
(4 July, 1965)

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს  ეროვნულ არქივში
The document is preserved at the National  Archives of Georgia

კარლო ჩხეიძის ქალიშვილი, ვერონიკა (ლალა) 
ჩხეიძე (1940-იანი წლები)

KARLO CHKHEIDZE’S DAUGHTER, VERONIQUE 
(LALA) CHKHEIDZE (1940’s)
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