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წინასიტყვაობა

როგორც ნოე რამიშვილის პირდაპირი შთამომავალი, ბედნიერი ვარ, რომ წინაპრებისგან 
გადმოცემული მრავალრიცხოვანი ფოტოსა და მოგონების წყალობით, ამ წიგნის შექმნაში 
მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა მომეცა. 

ბავშვობაში ოჯახში ნოე რამიშვილზე ცოტას საუბრობდნენ, როცა საყვარელ ბებიასთან 
– მარო რამიშვილთან, მამასთან – ბენო რამიშვილთან და მამიდასა და ნათლიასთან – ნინა 
რამიშვილთან ვრჩებოდი პარიზში, ოლივიეს ქუჩაზე.

პოლიტიკურად აქტიურ ბიძასთან, აკაკი რამიშვილთან ლონდონში გატარებული რამდენიმე 
საღამოს გარდა, ნოე ჩემთვის ყოველთვის ერთგვარ იდუმალ ლეგენდად რჩებოდა.

ნოეს მკვლელობა ოჯახისთვის დიდი ტრავმა იყო. ამით აიხსნება ეს დუმილი. 
მშობლები საკმაოდ ადრე, ჩემს ბავშვობაში განქორწინდნენ, ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემთვის 

თავშესაქცევ ისტორიად რჩებოდა. 
მოგზაურობასა და საზღვარგარეთ მუშაობაში განვლილი ცხოვრების შემდეგ გადავწყვიტე, 

უმცროს ქალიშვილთან ერთად ვსტუმრებოდი საქართველოს. 50 წლის ასაკში გავაცნობიერე, 
რამდენად დიდი ადამიანი იყო ბაბუა და მის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე წიგნის შექმნის იდეა 
გამიჩნდა.

ეს წიგნი არის ჩემს ქართველ ბიძაშვილებთან, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ეროვნულ არქივსა და საქართველოს მთავრობასთან 
თანამშრომლობისა და ნამდვილი გუნდური მუშაობის ნაყოფი. 

ჩემი ერთადერთი დამსახურება ის არის, რომ ერთმანეთთან დავაკავშირე ხალხი, რომელიც 
ასე აფასებს ბაბუაჩემის ღვაწლს. 

ჩანაფიქრის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ჩემი ბიძაშვილების, ნუცა თაყაიშვილისა 
და მარიამ დავითაშვილის თანადგომით. ასევე დიდი წვლილი მიუძღვის მარიამ დავითაშვილის 
ოჯახს, მის მეგობარს – კახა ჩიტაიას, ლევილის  ხალხსა და გურიაში მცხოვრებ რამიშვილებს, 
ჩემს მეგობრებს – სპარტაკს, იურისა და მის ძმას – გიორგის, რუსუდან ბერიშვილსა და, 
განსაკუთრებით, ჩემს ბიძაშვილს – ტიერი ბერიშვილს. ტიერი ბერიშვილმა თავისი ცხოვრების 
დიდი ნაწილი პირველ რესპუბლიკასა და სოციალ-დემოკრატიას დაუთმო, ცდილობდა, საფ-
რან გეთსა და საქართველოში მცხოვრები მრავალი ადამიანისთვის გაეცნო ეს პერიოდი. ეს შე-
საძ ლე ბელი გახდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და მის რექტორთან გიორგი შარ-
ვაშიძესთან ერთობლივი მუშაობით,  ასევე უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორთან ზუ რაბ 
გაიპარაშვილთან და, განსაკუთრებით, ირაკლი ირე მაძესთან, მის გუნდთან, თანაშემწეებსა და 
მთარგმნელებთან – ქეთევან ქუსიკაშვილსა და თამარ ხეტაშვილთან – თანამშრომლობით. მათი 
ძალისხმევის,  ასევე ეროვნული არქივისა და მისი დირექტორის თეონა იაშვილის მხარდაჭერის 
გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ამ ჩანაფიქრის განხორციელება.

დასასრულ, ყველას თავისი  დამსახურებისამებრ უნდა მივაგოთ პატივი.  მინდა,  დიდი მად-
ლო ბა გადავუხადო და გულწრფელი სიმპათია გამოვუცხადო საქართველოს იუსტიციის მინისტრს 
თეა წულუკიანს ამ პროექტის შექმნისა და დაფინანსების საქმეში შეტანილი უმნიშვნელოვანესი 
წვლილისთვის. ეს პროექტი მის გარეშე ვერ დასრულდებოდა. ვსარგებლობ შემთხვევით და 
მადლობას ვუხდი ქალბატონ თეას იმ მოთმინებისთვის, ტაქტისა და სიკეთისთვის, რომელიც 
გამოიჩინა ლევილის მამულის საქართველოს რესპუბლიკისთვის გადასაცემად გამართულ 
მოლაპარაკებებში. ამ მოლაპარაკებებში მას ეხმარებოდნენ ბატონი მინისტრი – გელა დუმბაძე 
და ჩვენი უძვირფასესი მეგობარი, საქართველოს დესპანი პარიზში – გოჩა ჯავახიშვილი. 

სამომავლოდ მხოლოდ იმას ვისურვებდი, რომ ნოე რამიშვილის, ნოე ჟორდანიასა და 
ქართული მთავრობის ყველა წევრის მაგალითმა ხელი შეუწყოს ქართული დემოკრატიის გან-
ვითარებასა და განმტკიცებას. თავისი დროის პროგრესულად მოაზროვნე ამ პიროვნებებს 
დღევანდელ ურთულეს პერიოდში მრავალი ევროპული მთავრობა სანიმუშოდ ასახელებს.

დღეგრძელობა საქართველოს რესპუბლიკას! 
მიშელ რამიშვილი 

ნოე რამიშვილის შვილიშვილი

ასოციაცია „გაუმარჯოს საქართველოს“ წევრი
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 FOREWORD

As the direct descendant of Noe Ramishvili, I am happy to have a chance to participate in the creation of 
the given book, thanks to those numerous photos and memories that my ancestors left me.

In my childhood, they talked little about Noe Ramishvili when I used to stay with my beloved grandmother 
Maro Ramishvili, my father Beno Ramishvili, and my aunt and godmother Nina Ramishvili, in Olivier Street, 
Paris. 

Noe Ramishvili was always a certain kind of mysterious legend for me, if we do not take into account 
several evenings that I spent in London with my politically active uncle, Akaki Ramishvili.

His assassination was a great trauma for the family, which left them wordless.

My parents divorced quite early, when I was a child, and everything was nothing but amusing history for 
me.

After years spent in travelling and working abroad, I decided to visit Georgia together with my younger 
daughter. At the age of 50 I realised how great a man my grandfather was, and an idea to write a book about 
his life and activities was born.

The book is the product of cooperation between my Georgian cousins, Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University, the National Archives and the Government of Georgia, and of their work as a team.

My only achievement was that those who  appreciated my grandfather’s merit were given the opportunity 
to contact and get to know each other.  

The incarnation of our idea became possible with the support of my cousins Nutsa Takaishvili and Mariam 
Davitashvili. Mariam Davitashvili’s family also had significant share, as well as Kakha Chitaia, a friend of the 
family, the people of Leuville, and the Ramishvilis residing in Guria, my friends Spartak, Yury and his brother

Giorgi, Rusudan Berishvili, and especially my cousin Thierry Berishvili. Tierry Berishvili dedicated most 
of his life to the first republic and to social democracy, trying to familiarise many people living in France and 
Georgia with this period. It became possible as a result of collaboration with Tbilisi State University and its 
rector Giorgi Sharvashidze, also with Zurab Gaiparashvili, the director of the University library, and particularly 
with Irakli Iremadze, together with his team of assistants and translators, Ketevan Kusikashvili and Tamar 
Khetashvili. Without their efforts, and the support of the National Archives and its director Ms. Teona Iashvili, 
it would have been impossible to achieve this idea.

In the end, I would like to be especially grateful to everyone who has contributed their share in the 
achievement of this idea. I would like to express my deepest gratitude and heartfelt sympathy to Thea 
Tsulukiani, the Minister of Justice of Georgia, for her invaluable support in the creation and financing of this 
project. The project would not have been completed without her support. I would like to take this chance to 
express my gratitude to Ms. Thea for her patience and tact, and the kindness she showed in the negotiations 
to transfer the Leuville estate to the Republic of Georgia. During the negotiations she was supported by Mr. 
Minister - Gela Dumbadze, and our dear friend Gocha Javakhishvili, Georgian envoy to Paris.

My only future desire is to hope that the examples of Noe Ramishvili, Noe Zhordania and all other 
members of the Government of Georgia, will contribute to the development and consolidation of Georgian 
democracy. These figures, progressive in their times, are recognised as exemplary figures by many European 
governments, in a background of one of the most complicated periods ever.  

Long live the Republic of Georgia!

Michel Ramishvili

Grandson of Noe Ramishvili

Member of “Gaumardjos Sakartvelos” Association



77

 PRÉFACE

En tant que descendant direct de Noé Ramichvili, je suis très heureux d'avoir pu participer à l'élaboration 
de ce livre grâce à de nombreuses photos personnelles et quelques souvenirs familiaux qui m'ont été transmis.

En famille, quand j'étais enfant, on parlait peu de Noé Ramichvili durant les moments passés ensemble 
à Paris, rue Olier, avec ma grand-mère Maro à laquelle j'étais très attaché, mon père Béno Ramichvili et ma 
tante et marraine Nina Ramichvili.

A part quelques soirées passées à Londres chez mon oncle Akaki qui était très actif politiquement, Noé 
Ramichvili restait pour moi une sorte de légende mystérieuse.

Le choc de son assassinat avait en effet laissé un grand traumatisme familial, ce qui expliquait ce silence.

Mes parents s'étant séparés assez tôt au cours de mon enfance, tout cela était resté très anecdotique 
pour moi.

C'est après une vie, le plus souvent passée à voyager et à travailler à l'étranger que j'ai décidé de visiter 
la Géorgie avec ma fille aînée Kétevane. J'avais la cinquantaine, c'est alors que j'ai réalisé à quel point mon 
grand-père était un grand homme et que s'est imposée l'idée de ce livre sur sa vie et son œuvre.

Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration, un vrai travail d'équipe avec mes cousines et cousins 
géorgiens, l'université d'état Ivane Javakishvili, les Archives Nationales et le Gouvernement Géorgien.

Mon seul mérite aura été de créer autant que possible un lien entre tous ces gens qui admiraient l'œuvre 
de mon grand-père.

Tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide et la compréhension de mes cousines Noutsa Takaïchvili 
et Mariam Davitachvili, sa famille et ses amis dont Kakha Tchitaïa ; bien sûr les gens de Leuville mais aussi les 
Ramichvili de Gourie, mes amis Spartaki, Youri et son frère Guiorgui, Roussoudane Berichvili et surtout mon 
cousin Thierry Berichvili qui a passé une grande partie de sa vie à faire connaître la Première République, 
social-démocrate à un maximum de gens en France et en Géorgie notamment grâce à sa collaboration avec 
l'université d'état Ivané Javakishvili de Tbilissi et de son recteur Monsieur Guiorgui Sharvashidzé ainsi que ses 
collaborateurs, Monsieur le directeur de la bibliothèque Zourab Gaïparashvili et plus particulièrement Irakli 
Irémadzé, ses assistantes  et traductrices, Ketevan Kusikachvili et Tamar Khetashvili ainsi que son équipe 
qui a permis la réalisation de cette entreprise, grâce à un travail considérable avec l'appui actif des Archives 
Nationales et de sa directrice Madame Téona Iashvili. 

Enfin, « à tout seigneur, tout honneur », un grand merci et toute mon amitié à Théa Tsulukiani pour son 
rôle primordial dans l'élaboration et le financement de ce projet qui, sans elle, n'aurait pu aboutir. Je profite 
de ces quelques lignes pour la remercier pour sa patience, son tact et sa gentillesse dont elle a fait preuve dans 
la négociation pour le transfert du château de Leuville à la république de Géorgie avec l'aide de Monsieur le 
Ministre Gela Dumbadzé et de notre très cher ami et soutien Gotcha Djavakhichili, de l'ambassade de Géorgie 
à Paris.

Si j'ai un souhait pour l'avenir, c'est que l'exemple de Noé Ramichvili,  de Noé Jordania et tous les 
membres du gouvernement géorgien, qui, très en avance sur leur temps, dans une période très difficile, 
ont été cités en exemple par de nombreux gouvernements européens et qui, je l'espère, contribueront à 
perpétuer et développer  la démocratie en Géorgie.

Longue vie à la République de Géorgie !

Michel Ramichvili

Pe  t-fi ls de Noé Ramichvili

Membre du Bureau de l’associa  on « Gaoumardjos Sakartvelos »
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ნოე რამიშვილი

საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, სახელმწიფოს მშენებლობის თვალსაზრი-
სით, თითქმის სამ წელიწადში წარმოუდგენლად ბევრი რამ შექმნა: დამოუკიდებლად არსებობის 
1028 დღის განმავლობაში, მუდმივი საშინაო პრობლემებისა და საგარეო საფრთხეების მიუხედა-
ვად, შეძლო ინსტიტუციების ჩამოყალიბება და უმნიშვნელოვანესი რეფორმები გაატარა სასამა-
რთლო სისტემაში, აგრარულ სფეროში, ასევე  – თვითმმართველობის, განათლების ნაციონალი-
ზაციის, სამოქალაქო უფლებებისა და შრომითი საკითხების დარეგულირების მიმართულებით. 
დემოკრატიული რესპუბლიკის მშენებლობის ქართულმა მოდელმა არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით 
მოიპოვა საყოველთაო მხარდაჭერა და აღიარება, არამედ ევროპელ პოლიტიკოსთა დიდი ინტე-
რესიც გამოიწვია. 1920 წელს, ევროპელ სოციალისტთა ვიზიტის შემდეგ, ქართული მოდელის 
შესახებ არაერთი სტატია თუ ნაშრომი დაიწერა, რომლებშიც ავტორები საქართველოს ახალშექ-
მნილი რესპუბლიკის საერთაშორისო იურიდიულ აღიარებას მოითხოვდნენ.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების 
ერთობლივი ძალისხმევით შენდებოდა. ამ ერთობლივ მუშაობაში მმართველი სოციალ-დემოკ-
რატიული პარტია აშკარად დომინირებდა. სახელმწიფოს მშენებლობის საქმეში, რა თქმა უნდა, 
უმთავრესი იყო მოქალაქეთა და პოლიტიკურ სუბიექტთა როლი, თუმცა პიროვნებათა უნარი და 
ფაქტორი ხშირად არანაკლებ მნიშვნელობას იძენდა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლი-
კის განვითარებაში საგულისხმო წვლილი შეიტანა არაერთმა პოლიტიკურმა ლიდერმა, თუმცა 
რამდენიმე მათგანის როლი, ფაქტობრივად, გადამწყვეტი აღმოჩნდა. მათ შორის იყო საქა-
რთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პირველი თავმჯდომარე ნოე რამიშვილი, 
რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის პირველი პირის პოსტს მხოლოდ 29 დღე იკავებდა, 
საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში, ნოე ჟორდანიასთან, კარლო ჩხეიძესთან, ევგენი 
გეგეჭკორთან, აკაკი ჩხენკელთან და სხვებთან  ერთად,  სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ფი-
გურა იყო. 

საბჭოთა რეჟიმი ათწლეულების განმავლობაში მალავდა ან პროპაგანდისტული მიზნით, 
დისკრედიტაციისთვის ავრცელებდა ინფორმაციასა და ცნობებს საქართველოს დემოკრატიუ-
ლი რესპუბლიკის, მისი რეფორმების, დემოკრატიისა და თავად ამ რესპუბლიკის შემოქმედთა 
შესახებ. რეჟიმი განსაკუთრებით ცდილობდა ინფორმაციის დამახინჯებას ან დამალვას  სოცი-
ალ-დემოკრატ ლიდერთა, მათ შორის, ნოე რამიშვილის შესახებ, რომლის მკვლელობასთან კავ-
შირი თავად ამ რეჟიმს ჰქონდა. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივისა და ივანე ჯავახიშვილის სა-
ხელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ მომზადებულ ალბომში თავმოყრილია 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი მთავრობის თავმჯდომარის, შინაგან 
საქმეთა, სამხედრო და სახალხო განათლების მინისტრის ნოე რამიშვილის ფოტოები, დოკუმე-
ნტები, მის მიერ მთავრობის თავმჯდომარეობისა და მინისტრობისას გამოცემული ბრძანებები, 
ცირკულარები, საკანონმდებლო ინიციატივები, ასევე – ეროვნული საბჭოს, პარლამენტის, დამ-
ფუძნებელი კრების, მთავრობისა თუ პარტიის სხდომებზე წარმოთქმულ სიტყვათა ჩანაწერები 
და პირადი წერილები. ამ გამოცემის საშუალებით, მკითხველი XX საუკუნის დასაწყისის  გამო-
რჩეული პოლიტიკოსის პირადი, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან 
დეტალებს შეიტყობს. ალბომში შესული ფოტოები და დოკუმენტები დაცულია საქართველოს 
ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ფონდებში, ივანე ჯავახიშვილის სახე-
ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მამია და ქრისტინე ბერიშვილე-
ბისა და მიშელ რამიშვილის (ნოე რამიშვილის შვილიშვილი) კოლექციებში, საქართველოს პარ-
ლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელო-
ვნების მუზეუმში.

ნოე რამიშვილი 1881 წლის 5 აპრილს, ქუთაისის გუბერნიის ოზურგეთის მაზრის სოფელ 
დიდ ვანში დაიბადა. დაწყებითი განათლება მშობლიურ სოფელში, თავისივე თანასოფლელის, 
მესამე დასის ერთ-ერთი  დამფუძნებლისა და  განმანათლებლის ისიდორე რამიშვილის მიერ და-
არსებულ სკოლაში მიიღო. დაწყებითი სკოლის  ხის მომცრო შენობა ნოეს მამამ ბესარიონმა 
ააშენა. ნოე რამიშვილმა სოფლის სკოლის დასრულების შემდეგ სწავლა გააგრძელა ჯერ ოზუ-
რგეთის, ხოლო შემდეგ – ქუთაისის სასულიერო სემინარიაში. 1901 წელს მან დერპტის (ტარტუს) 
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უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩააბარა. მემარცხენე სტუდენტთა გამოსვლებში 
მონაწილეობის გამო იგი უნივერსიტეტიდან მალევე გარიცხეს, რის შემდეგაც ნოე რამიშვილს 
საქართველოში დაბრუნება მოუხდა. სტუდენტობის პერიოდში იგი გაწევრიანდა სოციალ-დე-
მოკრატიულ პარტიაში. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, ძირითადად, ბათუმის პარტიულ 
ორგანიზაციაში მუშაობდა. მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა ბათუმელ მუშათა არაერთი გა-
მოსვლა. კავკასიაში რუსული სოციალ-დემოკრატიის ბოლშევიკური და მენშევიკური ფრაქციე-
ბის დაპირისპირებისას ნოე რამიშვილს ორატორული პაექრობა მოუხდა იოსებ ჯუღაშვილთან 
(სტალინთან). ბათუმში პარტიული კომიტეტის სხდომაზე ქართველმა მუშებმა ნოე რამიშვილის 
მიერ წარმოდგენილ მენშევიკურ პროგრამას ცალსახად დაუჭირეს მხარი. 1904 წელს თბილისში 
ნოე რამიშვილი ჟანდარმერიამ  დააპატიმრა, თუმცა მან გაქცევით უშველა თავს და რუსეთში 
გადავიდა, კერძოდ კი, როსტოვში, სადაც არალეგალურად ცხოვრობდა. 

1905 წლის რევოლუციისას ნოე რამიშვილი კავკასიაში იმყოფებოდა და სოციალ-დემოკრა-
ტიული პარტიის ორგანიზაციებს ხელმძღვანელობდა. 1905 წელს იგი დაქორწინდა  მარო გოგია-
შვილზე, რომელთანაც შეეძინა ოთხი შვილი – ბენო, თამარი, აკაკი და ნინა. 

1907 წელს ნოე რამიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ლონდონში გამართულ რუსეთის სოცი-
ალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიის V ყრილობაზე, სადაც იგი პარტიის ცენტრალური კომი-
ტეტის წევრად აირჩიეს. მისი პარტიული ფსევდონიმი იყო „პეტრე“. 1907-1908 წლებში ნოე რა-
მიშვილი სწავლობდა ლაიფციგის უნივერსიტეტში, 1910 წლიდან კი დაბრუნდა სამშობლოში და 
საქართველოში გააგრძელა პოლიტიკური საქმიანობა. 1913 წელს პეტერბურგში იგი პარტიის 
ცენტრალურ  ორგანიზაციას შეუერთდა და სხვა ქართველ სოციალ-დემოკრატ ლიდერებთან 
ერთად განაგრძო მუშაობა. 

1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ ნოე რამიშვილი რედაქტორობდა ქართვე-
ლი სოციალ-დემოკრატების მთავარ გაზეთს „ერთობა“. 1917 წლის  ნოემბერში მოწვეულ სა-
ქართველოს ეროვნულ ყრილობაზე იგი ეროვნული საბჭოს წევრად აირჩიეს. ეროვნულ საბ-
ჭოში რამიშვილი ხელმძღვანელობდა სამხედრო კომისიას. 1918 წლის თებერვალში, როგორც 
1917 წელს რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩეული წევრი, ნოე რამიშვილი ამიერკავკასი-
ის სეიმში შევიდა, ხოლო 1918 წლის 22 აპრილიდან ახალშექმნილი ამიერკავკასიის ფედერა-
ციული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტს იკავებდა. 1918 წლის 26 მაისს, 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, 
იგი სათავეში ჩაუდგა რესპუბლიკის კოალიციურ მთავრობას. თავმჯდომარეობის გარდა, 
მას მთავრობაში შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიც ეკავა. მთავრობის თავმჯდომარეო-
ბის პირველივე დღეებში, როგორც ახალშექმნილი სახელმწიფოს  მეთაურმა, ნოე რამიშვი-
ლმა ხელი მოაწერა გერმანიასთან თანამშრომლობისა (28 მაისს) და ოსმალეთთან საზავო 
(4 ივნისს) ხელშეკრულებებს. მან, როგორც მთავრობის თავმჯდომარემ, 1918 წლის 15 ივნისს სა-
კანონმდებლო ორგანოს – ეროვნულ საბჭოს მთავრობის სამოქმედო დეკლარაცია გააცნო. 1918 
წლის 24 ივნისს, სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის ინიციატივით, ნოე რამიშვილმა მთავრობის 
თავმჯდომარის პოსტი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს, ნოე ჟორდანიას გადააბა-
რა, ხოლო თავად მთავრობაში მუშაობა გააგრძელა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებო-
ბაზე. 1918 წლის ივნის-ოქტომბერში, საგარეო საქმეთა მინისტრის აკაკი ჩხენკელის გერმანია-
ში ვიზიტის გამო, ნოე რამიშვილი ასრულებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობას. 1919 
წლის 21 მარტს საყოველთაოდ დემოკრატიულად არჩეულმა დამფუძნებელმა კრებამ, როდესაც  
ერთპარტიული სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა დაამტკიცა, ნოე რამიშვილს ერთდროუ-
ლად სამი უმნიშვნელოვანესი უწყება – შინაგან საქმეთა, სამხედრო და სახალხო განათლების 
სამინისტროები – ჩააბარა. ნოე რამიშვილის მინისტრობის დროს მნიშვნელოვანი რეფორმები 
გატარდა სამივე სფეროში, გარდა ამისა, გაგრძელდა 1918 წელს დაწყებული სასკოლო რეფო-
რმაც. ეკონომიკური სიდუხჭირის მიუხედავად, გაიზარდა უნივერსიტეტის დაფინანსება და 
სახელმწიფო მხარდაჭერა, გაფართოვდა მთავრობის მიერ დასავლეთ ევროპაში ქართველ წა-
რჩინებულ სტუდენტთა სწავლის დაფინანსების პროგრამა, მეტად გაძლიერდა შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, როგორც ქვეყნის შიგნით წესრიგის დამცავი ორგანო. ამ საქმეში ეფექტური იყო 
რამიშვილის მიერ ფორმირებული განსაკუთრებული რაზმი, თუმცა ქვეყანაში არსებული კრიმი-
ნალური ვითარების სრულად აღმოფხვრა ვერ მოხერხდა. საგანგებო რაზმის მიერ, ჯარისა და 
სახალხო გვარდიის დახმარებით, დროულად და ეფექტურად იქნა აღკვეთილი ბოლშევიკების 
მიერ დაგეგმილი პროვოკაციები. ასობით ბოლშევიკი დააპატიმრეს ან ქვეყნიდან გაასახლეს. 
სამხედრო მინისტრის პოსტზე ნოე რამიშვილის ყოფნისას, 1919 წლის მაისში, საქართველოში 
შეიქმნა სამხედრო საბჭო, რომლის თავმჯდომარეც თავად მინისტრი გახლდათ. სამხედრო საბ-
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ჭოს ევალებოდა შეიარაღებული ძალების ინსპექტირება. მასვე დაექვემდებარა სამეურნეო კო-
მიტეტი, რომელსაც უნდა უზრუნველეყო რეგულარული ჯარისა და გვარდიის მომარაგება, რაც 
მთლიანობაში მიზნად ისახავდა რეგულარული ჯარისა და სახალხო გვარდიის დაახლოებასა და 
კოორდინაციას. 1920 წლის აპრილიდან, მთავრობის გადაწყვეტილებით, პერიოდულად, საომარი 
საფრთხისა და ომის შემთხვევაში, იქმნებოდა რესპუბლიკის თავდაცვის საბჭო. საბჭოს დებუ-
ლების თანახმად, მისი მიზანი იყო შეიარაღებულ ძალთა და საშუალებათა გასაძლიერებლად 
საერთო ზომების შემუშავება, სამხედრო თავდაცვის საფუძველთა დადგენა და საომარი გეგმის 
დამტკიცება. საბჭოს სხდომებში აქტიურად  მონაწილეობდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ნოე რა-
მიშვილი. იგი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში ხშირად მოგ-
ზაურობდა ქვეყნის შიგნით, სტუმრობდა მაზრებს და ადგილზევე ეცნობოდა მოქალაქეთა პრო-
ბლემებს. დამოუკიდებლობის პერიოდის პრესა აჭრელებულია ამა თუ იმ კუთხეში რამიშვილის 
მოგზაურობისა და ამ მოგზაურობათა შედეგების ამსახველი მასალით. 1920 წლის დასაწყისში 
ნოე რამიშვილის ნაცვლად სამხედრო სამინისტროს ხელმძღვანელად სოციალ-დემოკრატი გრი-
გოლ ლორთქიფანიძე დაინიშნა. 1920 წლის 3 დეკემბერს სახალხო განათლების მინისტრობა გრი-
გოლ ლორთქიფანიძეს დაეკისრა, ხოლო სამხედრო მინისტრის პოსტი, გრიგოლ ლორთქიფანი-
ძის ნაცვლად, ნოე რამიშვილის პირველმა მოადგილემ ნიკოლოზ (პარმენ) ჭიჭინაძემ დაიკავა.  

ნოე რამიშვილს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პრესა და საზოგადოება  
„რკინის მინისტრად“ მოიხსენიებდა, რადგან ქვეყნის შიგნით წესრიგის უზრუნველსაყოფად 
მას ხანდახან ხისტი გადაწყვეტილებების მიღება უხდებოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პო-
სტზე ყოფნისას,  მისი ბრძანებით, სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების გამო, 
რამდენჯერმე დროებით დაიხურა ეროვნულ-დემოკრატიული, ნაციონალისტური, რუსული და 
დაშნაკური პრესის ორგანოები, ამავე მიზეზით დროებით დაკავებულ იქნა რამდენიმე პირი. 

1921 წელს, საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ, საქართველოს დე-
მოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების 17 მარტის დადგენილებით, ნოე რამიშვილმა 
მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად საქართველო დატოვა და უცხოეთიდან შეეცადა ბოლშევი-
კური უღლისგან ქვეყნის გათავისუფლებას. ემიგრაციაში ყოფნის დროს იგი აქტიურად მონაწი-
ლეობდა პოლიტიკური კომისიის საქმიანობაში. ნოე რამიშვილი 1924 წლის აჯანყების ერთ-ერთი 
ორგანიზატორი იყო. წინამდებარე ალბომში წარმოდგენილი დოკუმენტებითაც დასტურდება, 
რომ სწორედ ნოე რამიშვილი იყო აჯანყების გეგმის ერთ-ერთი ავტორი და იგი თავად აწვდიდა 
საჭირო ინფორმაციასა და მითითებებს კონსტანტინოპოლში პოლიტიკური კომისიის წარმომა-
დგენელს – საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს კონსტანტინე გვარჯალაძეს. 

ემიგრაციაში ყოფნისას ნოე რამიშვილის ოჯახი (ისევე, როგორც სხვა ქართველი პოლიტი-
კური ემიგრანტების, მათ შორის, ყოფილი მინისტრების ოჯახები) შეჭირვებულად ცხოვრობდა.  
თავდაპირველად იგი ლევილის ქართულ მამულში დასახლდა, ხოლო ბოლო წლებში პარიზის 
მახლობლად გადავიდა საცხოვრებლად. ნოე რამიშვილი ემიგრაციაშიც საქართველოს დემოკ-
რატიული რესპუბლიკის ყოფილი მთავრობის აქტიურ წევრად რჩებოდა. მთავრობას სწორედ 
რამიშვილის მეოხებით ჰქონდა კავშირი კომუნისტურ საქართველოში არსებულ არალეგალურ 
ორგანიზაციებთან. მისი დახმარებით მყარდებოდა კონტაქტი და გროვდებოდა ინფორმაცია სა-
ქართველოს შესახებ. საბჭოთა სპეცსამსახურებისათვის ცნობილი იყო რამიშვილის ამგვარი კა-
ვშირების შესახებ. გარდა ამისა, ბევრ ქართველ ბოლშევიკს რამიშვილი, როგორც საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი, საკმაოდ ცუდ მოგონებებს აღუძრა-
ვდა. საბჭოთა სპეცსამსახურები ქართულ პოლიტიკურ ემიგრაციაში ყველაზე დიდ საფრთხედ 
სწორედ მას მიიჩნევდნენ. 1930 წლის 7 დეკემბერს პარიზში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის 
კრებაზე მიმავალი ნოე რამიშვილი ქართველმა ემიგრანტმა მოკლა. მართალია, მკვლელი ამას 
უარყოფდა, მაგრამ მკვლელობის პოლიტიკური მოტივი ცხადი იყო. ნოე რამიშვილის მკვლელო-
ბა  აქტიურად გაშუქდა დასავლურ პრესაში. 

2018 წელს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცხადების 100 წელი 
სრულდება. ეს ალბომიც საქართველოს ისტორიის სწორედ ამ უმნიშვნელოვანეს თარიღსა და 
გამორჩეულ პოლიტიკოსს ეძღვნება.

დიმიტრი სილაქაძე
ირაკლი ირემაძე
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NOE RAMISHVILI

The Democratic Republic of Georgia, in terms of building the state, achieved a great deal within a little 
under three years: during its 1028 days of independent existence, notwithstanding permanent internal 
problems and external threats, it managed to establish institutions and realized significant reforms in the 
judiciary, agriculture, and for the settlement of issues related to self-government, the nationalization of 
education, civil rights and labour. The Georgian model of building a democratic republic gained overall support 
and recognition not only within the country, but also caught the attention of European politicians. After a visit 
of European socialists in 1920, many articles or works were written about the Georgian model, in which the 
authors requested international legal recognition of the newly established Georgian republic.

The Democratic Republic of Georgia was being built with the joint efforts of society and political parties. 
The ruling Social Democratic Party was clearly leading in the joint efforts. Both citizens and political subjects 
definitely played an essential role in the building of the State, however individual ability and the contributions 
of individuals were also important. Many political leaders made significant contributions to the development 
of the Democratic Republic of Georgia, but the role of several of them was actually the most important. Among 
them was Noe Ramishvili, the first Chairman of the Government of the Democratic Republic of Georgia, who, 
despite only occupying the post of the first person in the country for 29 days, was one of the most important 
figures in the State, along with Noe Zhordania, Karlo Chkeidze, Evgeni Gegechkori, Akaki Chkhenkeli and 
others, during the period of independence of Georgia. 

For decades, the Soviet Regime concealed or, for propaganda reasons, spread disinformation about the 
Democratic Republic of Georgia, its reforms, its democracy, and the creators of the Republic itself. The regime 
particularly attempted to misrepresent or conceal information about the Social Democratic Party leaders, 
including Noe Ramishvili, the assassination of whom the regime itself was linked with.

The Album prepared by the National Archives of the Ministry of Justice of Georgia and Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University includes the photos and documents of Noe Ramishvili, the chairman of the First 
Government of the Democratic Republic of Georgia, the Minister of Internal Affairs, Defence, and Public 
Education; his orders, circulars, and legislative initiatives issued during his chairmanship of the government and 
his ministerships; and records of the speeches he made at the meetings of the National Council, Parliament, 
Founding Assembly, government or the Party; and personal letters. The publication will enable readers to 
become familiar with important details of the private, public and political life of a distinguished politician of 
the beginning of the 20th century. The photos and documents included in the Album are preserved at the 
holdings of the Central Historical Archive of the National Archives of Georgia, the collections of Mamia and 
Kristine Ramishvili, and Michel Ramishvili (Noe Ramishvili’s grandson) as part of Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University library, the National Parliamentary Library of Georgia and Shalva Amiranashvili Art Museum 
of Georgia.

Noe Ramishvili was born on 5 April 1881, in the village of Didi Vani, in the Ozurgeti district of the Kutaisi 
governorate. He received primary education in his native village school, founded by the villager, one of the 
founders of Mesame Dasi (Third Group), and Enlightenment man, Isidore Ramishvili. The small wooden 
building of the primary school was built by Noe’s father Besarion. After finishing at the school, Noe Ramishvili 
continued studies at a theological seminary, first in Ozurgeti and then in Kutaisi. In 1901, he entered Dorpat 
(Tartu) University, Faculty of Law. For participating in leftist student protests, he was soon expelled from the 
University, and as a result Noe Ramishvili had to return to Georgia. While a student he became a member of 
the Social Democratic Party. After returning to Georgia, he mainly worked for the Batumi Party organization, 
and a number of Batumi workers protests were prepared under his leadership. During the confrontation 
between the Bolshevik and Menshevik factions of Russian Social Democracy in the Caucasus, he had a verbal 
dispute with Joseph Jughashvili (Stalin). At a Party Committee meeting in Batumi, the Georgian workers 
unanimously supported the Menshevik programme presented by Noe Ramishvili. In 1904, the gendarmerie 
arrested Noe Ramishvili in Tbilisi, however he escaped and moved to Rostov in Russia, where he lived illegally.

During the 1905 revolution Noe Ramishvili was in the Caucasus heading Social Democratic Party 
organizations. In 1905, he married Maro Gogiashvili, with whom he had four children – Beno, Tamar, Akaki 
and Nina.

In 1907, Noe Ramishvili participated in the V Assembly of Russia’s Social Democratic Workers’ Party 
held in London, where he was elected member of the central committee of the party. His party pseudonym 
was “Petre” (Peter). In 1907-1908, Noe Ramishvili studied at Leipzig University. In 1910, he returned home 
and continued political activities in Georgia. In 1913, he joined the party central committee organization in 
Petersburg, and continued working together with other Georgian Social Democrat leaders.

After the 1917 February Revolution, Noe Ramishvili was the editor of the main paper of the Georgian 
Social Democrats “Ertoba” (Unity). He was elected as a member of the National Council at the Georgian 
National Assembly held in November 1917. Noe Ramishvili headed the Military Commission in the National 
Council. In February 1918, Noe Ramishvili, as an elected member of the Russian Founding assembly in 1917, 
became a member of the Transcaucasian Sejm. From 22 April 1918 he held the post of Minister of Internal 
Affairs of the newly established Federal Republic of Transcaucasia. On 26 May 1918, after the declaration of 
the Independence of the Democratic Republic of Georgia, he became chairman of the coalition government 
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of the Republic, and at the same time held the post of Minister of Internal Affairs as well. In the very first 
days of his chairmanship, as head of the newly established State, Noe Ramishvili signed a cooperation 
agreement with Germany (on 28 May) and a Peace Treaty with the Ottoman Empire (on 4 June). He, as 
chairman of government, presented the plan of action of the government to the legislative body, the National 
Council, on 15 June 1918. On 24 June 1918, at the initiative of the Social Democratic faction, Noe Ramishvili 
transferred the government chairman’s post to the leader of the Social Democratic Party, Noe Zhordania, 
and he continued working in government holding the post of Minister of Internal Affairs. During the period 
from June to October 1918, due to the visit of Akaki Chkhenkeli, the Minister of Foreign Affairs, to Germany, 
Noe Ramishvili acted as Minister of Foreign Affairs. On 21 March 1919, when the unanimously democratically 
elected Founding Assembly approved the single-party Social Democratic government, Noe Ramishvili was 
entrusted with three of the most important government offices – the Ministry of Internal Affairs, the War 
Ministry, and the Ministry of Public Education. During his tenure, important reforms were implemented in 
all three areas. In addition, the school reform commenced in 1918 also continued. Despite the economic 
hardships of the time, the funding and state support of the University increased. The programme of financing 
the studies of Georgia’s best students by the Government of Georgia in Western Europe also expanded. The 
Ministry of Internal Affairs, as a body maintaining order inside the country, acquired more power. In this 
respect, the special squad formed by Ramishvili was particularly effective; however, the complete resolution 
of the existing criminal situation in the country was not possible. Provocative acts planned by the Bolsheviks 
were effectively prevented, and in good time, by the special squad with the aid of the Army and the People’s 
Guard. Hundreds of Bolsheviks were arrested or expelled from the country. During Noe Ramishvili’s period as 
War Minister, the Military Council was formed in May 1919, and the Minister himself was the chairman of the 
Council. The Military Council was responsible for inspecting the armed forces, and the logistics committee, 
which was meant to supply the regular army and the Guard, was subordinated to the Council as well, 
which was aimed at establishing cooperation and coordination between the regular army and the People’s 
Guard. From 20 April 1920, upon the decision of the government, the Defence Council of the Republic was 
periodically formed in cases of military threat and war. According to the Council's statute, it was aimed at 
developing general measures to enhance the armed forces and their means, to determine military defence 
bases, and to approve war plans. As Minister of Internal Affairs, Noe Ramishvili actively participated in the 
Council’s meetings. During the period of the Democratic Republic of Georgia, he frequently travelled within 
the country, and visited districts to become familiar with the problems of citizens on the spot. The printed 
press of the period of independence brims with stories about Ramishvili’s tours to the regions and materials 
evidencing the results of the tours. In the beginning of 1920, a Social Democrat, Grigol Lortkipanidze, was 
appointed as head of the War Ministry instead of Noe Ramishvili. On 3 December 1920, Grigol Lortkipanidze 
was appointed as Minister of Public Education, and Nikoloz (Parmen) Chichinadze, the first Deputy of Noe 
Ramishvili, occupied the post of the War Minister instead of Grigol Lortkipanidze.

The printed media and society of the Democratic Republic of Georgia referred to Noe Ramishvili as the 
“Iron Minister”, as he often had to make hard-line decisions in order to ensure order within the country. 
Several times, during his office as the Minister of Internal Affairs, national democratic, nationalist, Russian 
and Dashnak printing outlets were temporarily closed down, upon his order, for anti-state activities. On the 
same grounds, several persons were also temporarily detained.

In 1921, after the Soviet Russian occupation of Georgia, by the Ordinance of 17 March of the Founding 
Assembly of the Democratic Republic of Georgia, Noe Ramishvili left Georgia together with other government 
members, and attempted to liberate the country from the Bolshevik yoke from abroad. In emigration, he 
actively participated in the activity of the political commission. Noe Ramishvili was one of the organizers of 
the 1924 uprising. The documents presented in the present Album also prove that Noe Ramishvili was one of 
the authors of the uprising preparation plan, and he himself supplied Konstantine Gvarjaladze, representative 
of the political commission in Constantinople, and deputy Minister of Foreign Affairs, with the necessary 
information and instructions.

While in emigration, the family of Noe Ramishvili (as with those of other Georgian political emigrants, 
including the families of former ministers) lived in need. Initially he settled in Leuville, in the Georgian estate 
located there, and in the last years he moved to live near Paris. Noe Ramishvili remained an active member of 
the former government of the Georgian Democratic Republic even in emigration. The government maintained 
links with illegal organizations existing in Communist Georgia through Noe Ramishvili. The contact was 
established and information on Georgia was collected with his assistance. These links with Ramishvili were 
known to the Soviet Special Services. Besides, Ramishvili, as the Minister of Internal Affairs of the Georgian 
Democratic Republic, had created quite bad feelings among many Georgian Bolsheviks. It was Noe Ramishvili 
who was regarded as the greatest threat among the Georgian political émigrés by the Soviet Special Services. 
On 7 December 1930, Noe Ramishvili, on his way to a gathering of the Social Democratic Party, was killed by 
a Georgian emigrant. Despite the killer denials, the political motivation of the assassination was obvious. The 
assassination of Noe Ramishvili was actively highlighted in Western printed press. 

In 2018, 100 years will have passed since the declaration of the first Democratic Republic of Georgia. 
A lot of events are planned throughout the country to celebrate this special date, and the Album is also 
dedicated to this most significant date and to a prominent politician in the history of Georgia.

Dimitri Silakadze
Irakli Iremadze
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NOÉ RAMICHVILI

La République démocratique de Géorgie n’ayant eu qu’une existence de 3 ans, a su réaliser d’incroyables 
et nombreuses réalisations pour créer un état. 

Au long des 1028 jours de l’indépendance, malgré des problèmes intérieurs  et des menaces permanentes 
venant de l’étranger, le gouvernement de la République a créé différentes organisations  étatiques et a réalisé 
des réformes très importantes dans les domaines de la justice, de l’agriculture, des droits civils, de l’autonomie 
régionale, du travail et de l’éducation. 

Le modèle géorgien de la création d’un état démocratique a obtenu un soutien mondial et suscita un 
grand intérêt des politiques aussi bien en Géorgie qu’en Europe.

En 1920, après la visite d’une délégation de socialistes européens beaucoup d’articles et d’écrits ont 
été publiés dans les journaux européens à propos du modèle de l’Etat géorgien et dans lesquels les auteurs 
réclamaient sa reconnaissance juridique et internationale. 

La formation de la République géorgienne était le résultat du travail commun de la société et des 
partis politiques de cette époque. Dans cette collaboration le parti dirigeant, social-démocrate avait une 
prépondérance incontestable. 

Bien sûr, le rôle des citoyens et des personnalités politiques est très important dans la formation de 
l’Etat, la capacité et la force créative des individus n’est pas moins considérable. 

Beaucoup de personnages ont joué un rôle important dans le développement démocratique de la 
République Géorgienne, mais plusieurs d’entre eux ont assurés les fonctions cruciales, comme par exemple le 
premier président du gouvernement , Noé Ramichvili.

Malgré le fait qu’il n’a occupé le poste de la première personne de l’Etat que pendant 29 jours. Pendant 
toute la période de l’Independence il était une figure centrale de l’Etat comme Noé Jordania, Karlo Tchkeidzé, 
Evguéni Guéguétchkori, Akaki Tchenkéli et des autres. 

Le régime soviétique pendant des dizaines d’années propageait la désinformation concernant les  
membres du gouvernement de la Première République, leur politique, leur démocratie et leurs reformes, 
pour discréditer le gouvernement de la République. Il essayait, en particulier, de déformer ou de dissimuler 
l’information à propos des dirigeants du parti social-démocrate. Noé Ramichvili était la victime de leurs 
attaques. Les mêmes méthodes ont été employées pour son assassinat.

Cet album qui est édité en collaboration entre le Ministère de la Justice, les Archives Nationales et 
l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili, vous présente une série de photos, de documents, de 
lettres de Noé Ramichvili qui exerçait les fonctions de premier président du gouvernement de la République 
démocratique de Géorgie,  de Ministre des Affaires intérieures, de Ministre de la Défense et de Ministre de 
l’Education Nationale. Cet ouvrage présente aussi  les ordonnances, les circulaires, les propositions  législatives 
proposées par lui en tant que président du gouvernement et ministre, que ses interventions pendant les 
assemblées parlementaires, nationales, gouvernementales, lors des séances de l’Assemblée Constituante 
ainsi que celles lors des réunions du parti social-démocrate. Le lecteur peut apprécier les champs d’actions 
importants de l’activité politique, sociale, et de la vie privée d’une figure politique très particulière qui 
assumait un rôle très importants au début du XXe siècle. Les documents présentés ci-dessous sont conservés 
aux Archives National de Géorgie, dans les collections de Mamia et Christiane Berichvili et Michel Ramichvili 
(petit-fils de Noé Ramichvili) à la bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili, à la 
Bibliothèque Nationale du Parlement de Géorgie et au Musée d’Art de Tbilissi Chalva Amiranachvili.

Noé Ramichvili est né le 5 avril 1881 à Didi Vani dans le village du district Ozourgeti, province de 
Koutaïssi. Il a fait ses études à l’école primaire qui a été fondée par l’un des fondateurs du Troisième Cercle ;  
Isidore Ramichvili. Le petit bâtiment en bois de l’école primaire a été construit par le père de Noé Ramichvili, 
Bessarion Ramichvili. Noé faisait ses études d’abord au Séminaire théologique d’Ozourgeti,  puis au Séminaire 
théologique de Koutaïssi. En 1901 il a passé ses examens à l’université de Tartu et s’est inscrit à la faculté des 
Sciences juridiques. D’où, il a été expulsé pour avoir participé aux manifestations des étudiants révolutionnaires. 
Après tous ces évènements il a été obligé de rentrer en Géorgie. 
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En même temps il a adhéré au parti social-démocrate et a commencé son travail d’organisation du parti. 
Il a préparé plusieurs manifestations ouvrières.  À l’époque de la confrontation entre les fractions bolcheviques 
et mencheviques russes en Transcaucasie il s’est confronté à Staline (Ioseb Djougachvili). Lors de cette réunion 
du comité de parti les ouvriers géorgiens ont définitivement soutenu le programme menchevique présenté 
par Noé Ramichvili.  En 1904 Noé Ramichvili a été recherché par la gendarmerie, s’est échappé et il s’est 
réfugié en Russie, à Rostov, évitant l’emprisonnement. 

Lors de la révolution 1905, il séjournait en Transcaucasie et dirigeait les organisations du parti social-
démocrate. A l’époque il s’est marié avec Maro Goguiachvili. Ils ont eu quatre enfants : Béno, Akaki, Nina  et 
Tamar. 

En 1907, il a participé à la Ve conférence du parti social-démocrate russe, pendant laquelle il était élu 
comme membre du comité central du parti. Pendant cette période il a pris le pseudonyme de « Pétré ». En 
1907-1908 il faisait ses études à l’Université de Leipzig. 

En 1910, il est rentré en Géorgie et a continué ses activités politiques. En 1913, il a rejoint l’organisation 
centrale du parti et a continué une collaboration avec des dirigeants du parti social-démocrate.

Après la révolution de février 1917, il était éditeur du principal journal des social-démocrates – « Ertoba » 
(« Unité »). 

Au mois de novembre 1917, lors de la réunion nationale de Géorgie il a été élu comme  membre de 
l’Assemblée nationale, où il dirigeait la commission militaire. 

Un an plus tard, membre de Assemblée Constituante de Russie il a été élu membre de la « Diète 
de Transcaucasie ». Le 22 avril 1918,  il occupait le poste de Ministre de l’intérieur de la République de 
Transcaucasie. Après la déclaration de l’indépendance le 26 mai 1918 il présidait le gouvernement de coalition 
et parallèlement il occupait le poste de Ministre de l’intérieur. Dès qu’il a commencé à exercer ses fonctions 
en tant que président du gouvernement du nouvel Etat, il a signé l’accord de collaboration avec l’Allemagne 
(le 28 mai) et le traité de Paix avec l’empire d’Ottoman (le 4 juin). Le 15 juin 1918 en tant que le président du 
gouvernement, Noé Ramichvili a présenté  auprès du Conseil national un programme d’action. 

Le 24 juin 1918, à l’initiative du parti social-démocrate, Noé Ramichvili  a démissionné du poste de 
président du gouvernement au profit de Noé Jordania, tout en continuant ses fonctions de ministre de 
l’Intérieur. 

En juin-octobre de 1918, Noé Ramishvili a exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères en 
raison de la visite en Allemagne du ministre des Affaires étrangères Akaki Tchenkéli.

Le 21 mars 1919, lorsque l’assemblée nationale élue par les élections démocratiques, a confirmé le 
gouvernement social-démocrate, Noé Ramichvili est devenu Ministre de l’Education Nationale et Ministre de 
la Défense et Ministre de l’Inérieur. Il a su réaliser les reformes très importantes dans tous ces trois domaines. 
Il a continué la réforme des écoles dont la réalisation avait commencé  en 1918. Malgré une crise économique 
le gouvernement a augmenté le financement et le développement de l’Université d’Etat, le nombre des 
étudiants émérites boursiers, que l’université envoyait faire leurs études en Europe. 

Le ministère de l’intérieur a été  renforcé comme organe du maintien de l’ordre dans le pays. Malgré 
le fait que le détachement spécial formé par Noé Ramichvili jouait un rôle très important, cette formation 
n’a pu d’éliminer toute situation criminelle dans le pays. Mais les nombreuses provocations des bolchevistes 
étaient étouffées à l’aide de ce détachement et de la garde populaire. Des milliers des bolchévistes étaient 
emprisonnés ou exilés du pays. 

Au mois de mai 1919, a été créé le Conseil Militaire dont le président était Noé Ramichvili. Ce conseil 
assumait l’inspection des forces militaires, le ravitaillement de l’armée régulière et de la garde populaire par 
le Comité de l'agriculture qui a été rattaché à ce conseil. 

Toutes ces reformes  avaient pour but, un rapprochement de l’armée régulière avec la garde populaire 
et leur coordination. En avril 1920, d’après le décret du gouvernement il a été créé le Conseil de Défense de la 
République en cas de la menace de guerre. Ce conseil, qui se réunissait régulièrement, selon son règlement, 
visait le renforcement des forces et des moyens militaires par des mesures générales, l’établissement des 
bases de défense militaire et la ratification de plans militaires. Ministre de l’intérieure, Noé Ramichvili 
participait activement aux réunions du conseil. 

Noé Ramichvili voyageait souvent dans le pays, il visitait des différentes régions afin de mieux connaître 
les problèmes des citoyens. La presse de l’époque est éloquente des histoires et des résultats des voyages de 
Noé Ramichvili dans des différents régions du pays. 
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Au debut 1920, le poste de Ministre de la Défense a été repris par Grigol Lortkipanidzé, lui aussi social-
démocrate. Le 3 décembre de la même année Grigol Lortkipanidzé a été nommé au poste de Ministre de 
l’Education Nationale, tandis que les fonctions de Ministre de la Défense étaient assumées par le premier 
secrétaire de Noé Ramichvili – Nicolas (Parmen) Tchitchinadzé. 

Noé Ramichvili était parfois obligé de prendre des décisions fermes pour assurer l’ordre dans le pays, 
il a été surnommé « le Ministre de Fer » par la presse et la société géorgienne. Par exemple, d’après des 
ordonnances, le Ministre de l’intérieur a arrêté le fonctionnement des organes de presse des Dashnaks, des 
Nationalistes-démocrates,  d’autres Nationalistes et des Russes à cause de leurs actions dirigées contre l’Etat. 
Pour la même raison le Ministère de l’Intérieur a emprisonné plusieurs personnes. 

En 1921, après l’occupation de Géorgie par la Russie Soviétique, selon le décret du 17 mars de l’assemblée 
constituante de Géorgie, Noé Ramichvili et les autres membres du gouvernement de Géorgie ont quitté le 
pays enfin de continuer la lutte depuis l’étranger. 

De  France, Noé Ramichvili a organisé la lutte contre  le  joug  bolcheviste.  Dans l’émigration il participait 
activement aux activités de la « Comission politique ». Il était l’un des organisateurs de l’Insurrection Nationale 
de 1924. Les documents présentés dans cet album confirment le fait qu’il était l’un des auteurs du plan 
de l’insurrection et il fournissait des informations et des instructions indispensables au représentant de la 
commission politique – le secrétaire du ministre des affaires étrangères  Constantin Gvardjaladzé – qui était 
à Constantinople. 

Pendant la période de l’émigration sa famille avait des problèmes économiques, comme les autres 
émigrés politiques géorgiens, y compris des familles des anciens ministres. Au début il s’est installé dans 
le domaine de Leuville, puis, pendant les dernières années de sa vie il a déménagé près de Paris. Même en 
exil Noé Ramichvili restait toujours  un membre actif du gouvernement de la République démocratique de 
Géorgie. C’est grâce à lui que le gouvernement avait les contacts avec les organisations illégales de Géorgie. 
C’est grâce à lui qu’il recueillait les informations concernant la situation en Géorgie.

Le renseignement soviétique disposait des informations concernant ces contacts. De plus, Noé Ramichvili, 
comme Ministre de l’intérieur de la République démocratique de Géorgie suscitait une haine farouche des 
bolchevistes géorgiens. 

Les services de sécurité  soviétiques le considéraient comme le personnage le plus dangereux parmi les 
émigrés politiques géorgiens. 

Le 7 décembre 1930 Noé Ramichvili était tué par un émigré géorgien lorsqu’il se rendait à une réunion 
du parti. L’assassin niait les causes politiques de meurtre. Cependant, c’était évident que Noé Ramichvili a été 
tué pour des motifs politiques et fomenté par Moscou. 

L’assassinat de Noé Ramichvili a été largement commenté dans la presse européenne. 

En 2018, l’Etat géorgien commémore le centenaire de la République démocratique de Géorgie. Cet 
album est dédié à l’une des dates les plus importantes de l’histoire de l’Etat géorgien et à un acteur politique 
éminent de cette période. 

Dimitri Silakadze

Irakli Iremadze
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ნოე რამიშვილის, დედაჩემის ბიძის, მუხანათური მკვლელობიდან რამდენიმე თვის შემ დეგ 
დავიბადე, ამიტომ მას ვერ მოვესწარი. თუმცა ვიცხოვრე საქართველოს პოლიტიკური 
ემიგრაციის პირველი თაობის წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც ნოე რამიშვილს 
ძალიან კარგად იცნობდნენ.

მსურდა ჩემი წვლილი შემეტანა ამ წიგნის მომზადებაში, რომელიც წარმოგვიდგენს 
ქართველ პოლიტიკურ მოღვაწეს – ნოე რამიშვილს. მან ბევრი იღვაწა ქვეყ ნისთვის და 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი იყო. გთავაზობთ 
დედაჩემის მიერ დაწერილ წერილს, რომელიც საქართველოს სოციალ-დე მოკრატიული 
პარტიის საზღვარგარეთული ბიუროს ჟურნალის 1981 წლის ივლისის ნომერში („ჩვენი 
დროშა“, № 96) გამოქვეყნდა. ეს იყო ნოე რამიშვილის ხსოვ ნი სად მი მიძღვნილი ნომერი. 
მასში დაიბეჭდა პოლიტიკურ ლიდერთა სტატიები, სადაც ავტორები ნოე რამიშვილის 
პოლიტიკური მოღვაწეობის ასპექტებზე საუბრობდნენ.

დედაჩემის სტატია ღირებულია, რადგან მასში წარმოდგენილია „ადამიანი, მისი ბუნება, 
მსოფლმხედველობა“. 

ნუცა გორდელაძე

ასოციაცია „ქართული კერის“ პრეზიდენტი

 ბიძაჩემი - ნოე რამიშვილი

ბიძაჩემის – ნოე რამიშვილისადმი მიძღვნილ ამ სამგლოვიარო „ჩვენი დროშას“ გვერდებზე 
მსურს ცოტა რამ გავიხსენო: როგორი იყო ის ოჯახში და მის კერძო ცხოვრებაში. ბევრი რამე 
აქვს დედაჩემს ჩემთვის ნაამბობი და ზოგიც ჩემს ბავშვობიდან მახსოვს. 

მინდა ჯერ გითხრათ, თუ როგორ გახდა ნოე რამიშვილი ბიძაჩემი. 
ბებია და ბაბუაჩემები დედიდან, დარო და ივანე გოგიაშვილები, ცხოვრობდნენ მთაწმინდა-

ზე ერთს პატარა საკუთარ სახლში. მათი ოჯახი ცნობილი იყო ბევრ მოწინავე საზოგადო მო-
ღვაწისათვის. ოთხმოცდაათიან წლებში აქ უცხოვრია ცნობილ მოღვაწეს იოსებ იმედაშვილს, 
ვაჟა-ფშაველას, როცა ის ქალაქში ჩამოვიდოდა.  

შემდეგში, როცა ეროვნული მოძრაობა გაჩაღდა, გოგიაშვილების კარები ღია იყო ყველა 
პოლიტიკურ დევნილთათვის. ბევრს შეუფარებია თავი ამ ოჯახში: ვლასა მგელაძეს, ბენია ჩხი-
კვიშვილს, ნოე რამიშვილსა და სხვებს. 

ივანე გოგიაშვილი ხელობით კარგი მზარეული ყოფილა და უმსახურია მეფისნაცვალთან 
უფროს მზარეულად. მე რომ მახსოვს, ის უკვე პენსიაზე იყო. ივანეს და დაროს ჰყავდათ ოთხი 
შვილი: სოფიო – დედაჩემი, ნინა და მარო, ვაჟი ანტონი, ცნობილი მხატვარი. ანტონ გოგიაშვილს 
ეკუთვნის ვაჟა-ფშაველას „ბახტრიონის“ პირველი გამოცემის დასურათება. დედამ მიამბო: მარო 
ლამაზი და კეკლუცი ქალიშვილი იყოო. ნოემ, რასაკვირველია, შენიშნა მარო და მოეწონაო. მან 
უფრო უხშირა ოჯახში სიარულიო. ნოე მართლაც მოხდენილი, ლამაზი ახალგაზრდა იყო; შეხედ-
ვით – მაღალი, გამხდარი, მუდამ ლამაზად ჩაცმული... მუქი კოსტუმი, თეთრი გაკრახმალებული 
პერანგი თავის გალსტუქით... მე სხვანაირ ტანისამოსში ბიძაჩემი არ მახსოვს. მის მეგობრებსაც 
შეუმჩევიათ ეს და  ნოე წაუქეზებიათ. მაროსაც მოსწონებია ის და სულ ცოტა ხანში გახდა გო-
გიაშვილების სიძე. 

ნოესთვის ოჯახის შექნა ადვილი არ იყო. სულ მალვაში და გადასახლებაში გაატარა მან მისი 
ახალგაზრდობა.  

ნოეს და მისი ამხანაგების დამალვაზე გიამბობთ დედაჩემის ერთ ნაამბობს: დედა, როგორც 
ფერშალი, მუშაობდა თბილისში ერთ გერმანელ ხირურგთან, მეიერთან და დიდი ნდობა ჰქონდა 
ჩემიო, ამით ვსარგებლობდიო; საღამოობით, ამ კლინიკაში ღამეს ვათენებინებდი მალულებს – 
ნოეს და მის მეგობრებს: ვლასა მგელაძეს, ნოე ხომერიკს, სილიბისტრო ჯიბლაძეს და სხვებს. 
დილით ადრე წამოვყრიდი ლოგინიდან და გავაპარებდი ხოლმეო. 

რუს „დვორნიკს“ შეუმჩნევია ეს და დაუბეზღებია ექიმთან  – რომაო თქვენი სოფია ივანოვნა 
არც ისე პატიოსანი ქალი გახლავთ, თქვენ რომ გგონიათო. ექიმმა დედაჩემი დაიბარა. თვითონ 
მეიერი ლიბერალი კაცი იყო და დედაჩემმა მას ყველაფერი უთხრა, თუ როგორ მალავდა ღამე 
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შემჩნეულ ამხანაგებს. ექიმი ყველაფერს მიმხვდარა და უპატიებია, ხოლო გაუფრთხილებია, იმ 
დღიდან მოესპო ამხანაგების იქ დამალვა. 

ნოეს და მაროს შეეძინათ ორი ვაჟი ბენო და აკაკი. მხოლოდ ოჯახის დიდ მოყვარულ ბიძაჩე-
მს  ოჯახის სიტკბო იმ ხანებში არ ღირსებია – სულ აქეთ-იქით იმალებოდა. მახსოვს სააღდგო-
მოდ ვემზადებოდით, საღამო ხანი იყო, შემოვარდა ნოე – აქ უნდა გავათენო ღამე, სახლში ვერ 
შევედი, ჯაშუშები შევნიშნეო. მაგრამ არ გასულა ცოტა ხანი, რომ ჟანდარმები მოგვადგნენ. ჩვენ 
მაშინ ნაძალადევში ვცხოვრობდით, ერთსართულიან სახლში. ნოემ უკანა კარიდან გაასწრო, ავი-
და ბალკონიდან სახურავზე, გადახტა და მიიმალა. 

შემოვიდნენ ჟანდარმები, დაიწყეს ჩხრეკა. მე მაშვინ ექვსი წლისა ვიყავი. მამაჩემმა შეშინე-
ბულს ხელში ანთებული ლამფა მომაწოდა – გაუნათეო, მითხრა. ყველაფერი გაჩხრიკეს, მე მათ 
ვუნათებდი. ვერაფერი იპოვნეს. მამაჩემი წაიყვანეს. ორი დღის შემდეგ მამა რომ დაბრუნდა, 
ლამფა აიღო, მას ქვევიდან ძირი მოხსნა და საიდუმლო ქაღალდები გამოიღო. აბა რუსები რას 
იფიქრებდნენო, რომ ჩვენს ლამფას ორი ძირი ჰქონდაო. რამდენი ასეთი ხრიკები უამბნია ჩემს 
მშობლებს, რომ ნოე და მისი ამხანაგები გადაერჩინათ. 

დადგა რევოლუციის  ხანა. ბიძაჩემი სულით და გულით, მთელი მისი ენერგიით ჩაება ქა-
რთულ დიდ საქმეში. 

ნოე რამიშვილი გახდა მთავრობის კაცი.  ის სამშობლოსთვის თავს არ ზოგავდა, იყო სიმა-
რთლის მოყვარე, უანგარო საზოგადოებრივ საქმეში და მკაცრი საქმისადმი. უანგარო!.. მახსოვს 
ერთი მოვლენა: იმ ხანებში სომხებს ასახლებდნენ თბილისიდან. ერთ სომეხ ექიმს ნოესათვის 
თხოვნა მიუცია – დამტოვეთო. ნოეს ეს თხოვნა შეუსრულებია და დაუტოვებია ის თბილისში. და 
ერთ დღეს მე და ბენო სახლში ვიყავით. ჩვენ და ბიძაჩემის ოჯახი იმ ხანებში ერთად ვცხოვრობ-
დით სოლოლაკში. მოვიდა ორი მუშა და ძლივს მოიტანეს ერთი დიდი ნოხი და ბარათი – ბატონ 
მინისტრსო. ბენომ ეს ნოხი გაშალა და დაიწყო ზედ კოტრიალი, ამაში პატარა კაკიც მიემატა, 
საღამოს ნოე რომ დაბრუნდა და წაიკითხა ექიმის ბარათი, გაბრაზდა. ხელმეორედ შეახვევინა ეს 
ნოხი, ბარათზე მიაწერა: „მე თუ დაგტოვეთ თბილისში, ეს იმიტომ, რომ ღირსი იყავითო და თუ 
ასეთ რამეებს იზამთ, მართლაც გადაგასახლებთო“. დაუძახეს მუშებს და ნოხი უკან გაუგზავნეს 
ექიმს. ნოე პრინციპის კაცი იყო.  მან არავითარი პრივილეგია არ იცოდა მისი ოჯახისათვის.  
მამაჩემი თეთრ პურს რომ მოგვიტანდა, ბენოს და აკაკის ჩუმად  უნდა ეჭამათ – მამამ არ გა-
გვიგოსო. ჩვენ რეგულარულად მოგვქონდა ოჯახისათვის ჩვენი წილი შავი პური. მამამისი ბესო 
ხშირად ჩამოდიოდა სოფლიდან სავსე ხურჯინით – მინისტრო, მე გარჩენო, ეხუმრებოდა ნოეს. 

ბიძაჩემი ტყუილუბრალოდ დროს არ კარგავდა, ქეიფი არ უყვარდა. მისი მეგობრები რომ 
დარჩებოდნენ ზოგჯერ ვახშმად, ჯერ ვახშამი გათავებული არ ჰქონდათ, რომ ნოე წამოიძახებ-
და, აბა ავდგეთ აწიო და ყველას მის კაბინეტში გაიყვანდა. 

ბიძაჩემი კარგად ლაპარაკობდა გერმანულს და ფრანგულსაც კარგად ფლობდა. მახსოვს, 
წვეულება რომ გაუმართა უცხოელ დელეგაციას თბილისში ჩამოსულს. მახსოვს: კაუცკი, ვა-
ნდერველდე, მაკდონალდი, რასაკვირველია.  დაესწრენ მთელი მთავრობის წევრები და ვლასა 
მგელაძეც, მე და ბენოც, დიდი რუსული ფეჩის უკან დამალულები. მთელმა წვეულებამ ჩაიარა 
ჩვენ თვალწინ.

მთელი სამი წლის განმავლობაში ბიძაჩემს იშვიათად ვხედავდით; დილიდან წასული იყო ან 
კიდეც თავის კაბინეტში მიღება ჰქონდა – სხვადასხვა პირების საქმეები მას ბევრი ჰქონდა გასა-
კეთებელი და არ ზოგავდა ენერგიას. 

დაპყრობის მერე მთავრობის ერთმა ნაწილმა დასტოვა საქართველო და საფრანგეთში 
შემოიხიზნა.  

მე და დედაჩემი უფრო გვიან ჩამოვედით საფრანგეთში, თან ნოე ხომერიკის თხოვნით ჩა-
მოვიყვანეთ მისი ვაჟი ვიქტორი: – ჩემი შვილი წაიყვანეთ ნოესთან და მაროსთან, ისინი კარგად 
მოუვლიანო, აქ ბავშვი დამეკარგებაო,  – გვითხრა ნოე ხომერიკმა. 

ბიძაჩემი და დეიდაჩემი მარო დასახლდნენ სენ კლუში, სადაც დედაჩემმა მიგვიყვანა მე და 
ვიქტორი. 

ბიძაჩემი სწუხდა, ამდენ ქირას და ხარჯს ვერ გავუძლებთო და მის მეგობრებთან ერთად 
გადასწყვიტა, სანამ სახსარი გამოელეოდათ, სადმე პარიზის ახლო-მახლოს მამულის შეძენა და 
აი იყიდეს ლევილის მამული. აქ პირველ ხანებში დასახლდნენ: ბიძაჩემის ოჯახი, ექვთიმე და 
ნინო თაყაიშვილები, კარლო ჩხეიძის ოჯახი, ბენია ჩხიკვიშვილი, ჯუღელი, კ. საბახტარაშვილი. 
ბიძაჩემმა დაიწყო ბოსტნის დამუშავება, მოჰყავდა ოჯახისათვის ლობიო, კიტრი და სხვა. ვცხო-
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ვრობდით ძალიან გაჭირვებულად. ფული რომ გამოელეოდა ბიძაჩემს, ნისიად ყიდულობდა სანო-
ვაგეს. ლევილის მერი და მთელი მოსახლეობა ძალიან პატივს გვცემდნენ ჩვენ, ქართველებს. მათ 
იცოდნენ, ვინ ვიყავით და რატომ დავსახლდით ლევილში. ახლაც ვხვდები მოხუც ლევილელებს, 
რომელთაც ახსოვთ ბიძაჩემი და კეთილად იხსენებენ მას. 

ნოეს ძალიან უყვარდა ახალგაზრდობა, სიამოვნებით იღებდა და ესაუბრებოდა მათ. 
მახსოვს, მან სადილი გაუმართა ლევან ფაღავას (მაშინ ბუღუტას), არისტოტელე გველესიანს, 
მიშა გა ფრინდაშვილს და სხვ. ყველა დაარიგა, აუხსნა ყველა სიძნელეები, რაც ახალგაზრდას 
ევროპაში შეიძლება შეხვდეს. ლევან ფაღავა განსაკუთრებით შეეცოდა – ეს ახალგაზრდა მშო-
ბლებს მოშორებიხარო. 

ერთ საღამოს, მახსოვს, ვახშმათ ყველა ბიძაჩემთან მოვგროვდით. ვალიკო ჯუღელმა მე მუ-
ხლებზე დამისვა და მითხრა, აფრიკაში მივდივართ მე და ბენია და რომ ჩამოვალთ, ვეფხის ტყავს 
ჩამოგიტანთო. რა ვიცოდი, რომ ეს აფრიკაში წასვლა იქნებოდა მათი საქართველოში არალეგა-
ლურად შემოსვლა, საიდანაც ის ბედშავები აღარ დაბრუნებულან. 

ბიძაჩემს კვირაში სამჯერ პარიზში ჩასვლა უხდებოდა. მაშინ მისვლა-მოსვლა ძნელი იყო – 
დღეში ერთი პატარა მატარებელი დილით და საღამოს, რაც ძალიან ღლიდა. 1929 წლამდე იცხოვ-
რეს რამიშვილებმა ლევილში და გადაწყვიტეს პარიზის ახლო, ფონტენიე ო როზში გადასვლა, 
სადაც ბიძაჩემს დიდხანს არ უცხოვრია. 

დადგა 7 დეკემბერი 1930 წლისა. ბიძაჩემი, როგორც ჩვეულებრივ, მოემზადა კრებაზე წასას-
ვლელად; ისადილა, გამოემშვიდობა მაროს და ბავშვებს და კარებისაკენ წავიდა.  ბაღის კარიდან 
ორჯერ მობრუნდა, – მოგვიყვა დეიდაჩემმა, – ხელი დამიქნიაო. და ეს ხელის დაქნევა უკანას-
კნელი იყო ბიძაჩემისა, მას კრებაზე მისვლა არ დასცალდა, მას ერთმა მტრის ტყვიამ მოუსპო 
სიცოცხლე, დააობლა ოჯახი. 

ასე ტრაღიკულად დამთავრდა ბიძაჩემის ხანმოკლე, ბრწყინვალე ცხოვრება მისი ერის 
სამსახურში. 

მაშვინ ბენომ დაიწყო სამსახური, ამოუდგა დედამისს გვერდში და გაზარდა მისი დები და 
უმცროსი ძმა. 

მჯერა, საუკუნოდ იქნება მისი ხსოვნა მთელი ქართველი ერის გულში. 

თამარ კახელაძე-თაყაიშვილი

საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის საზღვარგარეთული ბიუროს ორგანო – 
ჟურნალი „ჩვენი დროშა“, 1981 წელი, ივლისი, №96
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I was born a few months after the treacherous assassination of Noe Ramishvili, my mother’s uncle; 
therefore, I never met him, although I lived by the side of the representatives of the first generation 
of political emigrants of Georgia who knew Noe Ramishvili very well.

I wanted to contribute to the preparation of this book that presents Georgian politician Noe 
Ramishvili. He spared no effort for the well-being of the country and was the first president of 
the Democratic Republic of Georgia. I offer the audience the letter written by my mother that was 
published in the July 1981 issue of “Chveni Drosha” (No 96), a journal of the Overseas Bureau of 
the Social Democratic Party of Georgia. This issue was dedicated to the memory of Noe Ramishvili 
and compiled articles by political leaders which discussed the many aspects of the political activities 
of Noe Ramishvili.
My mother's article is valuable as it describes "the person, his nature and worldview".

Nutsa Gordeladze
President of the Qartuli Kera Association

    

I would like to refresh my memory of my uncle Noe Ramishvili in the pages of woe of “Chveni Drosha” 
dedicated to his demise: how he was in family and private life. My mother told me much about him and I 
remember something from my childhood.

I shall begin with the story of how Noe Ramishvili became my uncle.
My maternal grandmother and grandfather, Daro and Ivane Gogiashvili, lived in a small detached house 

in Mtatsminda. Many Georgian public figures had the pleasure of being acquainted with their family. In the 
nineties, Ioseb Imedashvili and Vazha Pshavela stayed there when visiting Tbilisi.

With the rise of the national movement, the door of the Gogiashvili family was open for all political 
refugees. Many found shelter there: Vlasa Mgeladze, Benia Chkhikvishvili, Noe Ramishvili and others.

Ivane Gogiashvili was a famous cook and had worked as a head chef in the Viceroy’s household. He 
had already retired when I got to know him. Ivane and Daro had four children: Sofio – my mother, Nina and 
Maro, and the son Anton, a well-known artist. Anton Gogiashvili designed the first edition of Vazha Pshavela’s 
“Bakhtrioni”. Mother used to tell me that Maro was a beautiful and lively young lady, and Noe had of course 
noticed her and liked her. His visits to the family became more frequent. Noe was an elegant and handsome 
young man; tall, slim and always impeccably dressed… in dark suits, white starched shirts and ties. I never saw 
my uncle in different clothes. His friends, having become aware of the matter, teased him. Maro took a liking 
to him as well and soon Noe became the Gogiashvili son-in-law.

It was not easy for Noe to have a family as he had spent his entire youth in exile and hiding.
I would like tell you one story told by my mother about the hiding of Noe and his friends. Mother worked 

as a nurse with a German surgeon called Meyer in Tbilisi. She said he trusted her entirely. Therefore, she, 
enjoying his trust, used to allow Noe and his friends - Vlasa Mgeladze, Noe Khomeriki, Silibistro Jibladze and 
others - to spend nights hiding in the clinic. At first light, she would awake them and sneak them out of the 
clinic.

The Russian yard keeper noticed them and told the surgeon that Sofia Ivanovna was not the honest lady 
the doctor might have thought. The doctor called my mother to his room. He was a liberal man and mother 
was compelled to tell him the truth. The doctor understood everything and forgave her, although he warned 
her not to hide her friends in the clinic in future.

Noe and Maro had two sons, Beno and Akaki, although my uncle, who loved his family a lot, could not 
enjoy family life at the time: he was in hiding most of the time. I remember we were getting ready for Easter 
in the evening, when Noe came in saying he had to stay with us overnight as he noticed spies near his house. 
Some time later, the gendarmes arrived. We lived in a one-storey house in Nadzaladevi at the time. Noe 
escaped through the back door, then climbed from the balcony up to the roof and jumped from there and 
fled.

The gendarmes came in and started to search the house. I was six at the time. My father handed me the 
lit lamp and told me to shine a light for the gendarmes. I was frightened but did as I was told. They searched 
every nook and having found nothing took my father with them. When father came back two days later he 
took the lamp, unscrewed the bottom and took out secret documents. The Russians could not have known 
that our lamp had two bottoms. My parents told me so many stories about all the tricks they resorted to in 
order to save Noe and his friends.

The time of revolution arrived. My uncle, with all his heart and soul, wholly devoted himself to the great 
Georgian cause. 

Noe Ramishvili became a statesman. He did not spare any effort for his motherland. He was a truth lover, 
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served the public interest selflessly and was strict in business. He didn’t think about himself at all! I remember, 
at the time the Armenians were being exiled from Tbilisi, and an Armenian doctor asked Noe to help him stay. 
Noe fulfilled his request and the doctor was let stay in Tbilisi. One day, Beno and I were at home. At the time, 
we and my uncle’s family lived together in Sololaki, and two workers arrived carrying an enormous carpet and 
a note addressed to the Minister, Noe. Beno spread the carpet on the floor and tumbled onto it, and little Kaki 
joined him immediately. When Noe arrived in the evening and read the doctor’s note he became angry. He 
made the boys wrap up the carpet again and wrote on a note that he had permitted the doctor to stay as he 
deserved it, but if he behaved like that again he would make him leave Tbilisi. The workers were called and the 
carpet was sent back to the doctor. Noe was a man of principle. His family enjoyed no privileges. When father 
brought white bread for us, Beno and Akaki had to eat it covertly, without telling their father. We regularly 
gave to the family our portion of brown bread. Noe’s father Beso would often come from the village with 
stuffed bags, joking that he was supporting his son, the Minister.

My uncle hated to waste time. He was not fond of feasts. When his friends stayed for supper, he would 
soon stand up before the supper was over, saying they were through with supper and ushering them into his 
study.

My uncle spoke good German and French. I remember an occasion when he invited a foreign delegation 
visiting Tbilisi to a party. I remember Kautsky, Vandervelde, and MacDonald. Government members also 
attended the party, including Vlasa Mgeladze, as well as Beno and I, hidden behind a big Russian stove. The 
whole party took place right in front of our eyes.

During three years, we seldom saw our uncle: he was out from the early morning, or had a reception in 
his study. He had much to do and spared no effort.

After the occupation, part of the government left Georgia and took refuge in France.
Mother and I arrived in France later, taking with us the son of Noe Khomeriki, Viktor, upon his request. 

Noe Khomeriki asked us to take his son to Noe and Maro as they would look after him well and he feared the 
boy would not survive in Georgia.

My uncle and aunt settled in Saint-Cloud, to where mother brought me and Viktor.
My uncle was concerned about paying the rent. He said the expenses were too high. So, before they fully 

ran out of money, he decided to purchase an estate near Paris together with his friends. Thus, they bought an 
estate in Leuville. The first residents of the estate were my uncle’s family, Ekvtime and Nino Takaishvili, Karlo 
Chkheidze’s family, and Benia Chkhikvishvili, Jugheli and K. Sabakhtarashvili. My uncle began to cultivate land 
and set up a small vegetable garden. He grew beans, cucumbers and other vegetables for the family. We lived 
in poverty. When my uncle ran out of money he would buy food on trust. The mayor and the residents of 
Leuville respected us, the Georgians. They knew who we were and why we had settled there. Even now I often 
come across old residents of Leuville who remember my uncle and speak of him kindly.

Noe was very fond of the youth, he received them and talked to them with great pleasure. I remember 
he arranged a dinner party for Levan Paghava (known as Bughuta then), Aristotele Gvelesiani, Misha 
Gaprindashvili and others. He gave them advice and guided them, telling them about the difficulties that 
young people could encounter in Europe. He felt particularly sorry for Levan Paghava as he had separated 
from his parents early.

I remember we all gathered for supper at my uncle’s one evening. Valiko Jugheli sat me on his knees and 
told me that he and Benia were going to Africa and he would bring me a tiger’s skin. We could not have known 
that the trip to Africa was their illegal entry into Georgia from where they never came back.

My uncle had to travel to Paris three times a week. Travelling was difficult at that time. There was only a 
small train in the morning and the evening, which tired him terribly. The Ramishvili family lived in Leuville until 
1929, and then decided to move to Fontanier eau Rose, near Paris, where my uncle lived for a very short time.

It was December 7 of 1930. My uncle got ready to go to a meeting. He dined, said good-bye to Maro 
and the children, and went towards the door. He returned from the garden gate twice – my aunt told us – he 
waved his hand at her, and the waving of hand was the last thing they remembered of him. He did not make 
it to the meeting: one bullet of the enemy took his life and orphaned the family.

Such was the tragic end of my uncle’s short and brilliant life in the service of his country.
Beno started work then. He stood beside his mother and raised his sisters and younger brother.
I believe the memory of Noe Ramishvili will always remain in the heart of the Georgian nation.

Tamar Kakheladze-Takaishvili
Body of the Overseas Bureau of the Social Democratic Party of Georgia – 
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Je suis née quelques mois après le lâche assassinat de Noé Ramichvili, mon grand oncle, je ne 
l’ai donc pas connu, mais j’ai vécu avec de nombreuses personnes de la première génération de 
l’émigration politique géorgienne qui l’ont extrêmement bien connu. 

Désirant apporter un élément à ce livre qui présente Noé Ramichvili, homme politique géorgien 
qui fit tellement pour notre pays et qui fut le premier président de la République démocratique de 
Géorgie, je vous propose l’article écrit par ma mère, pour l’organe du Bureau à l’étranger du parti 
social-démocrate de Géorgie, la revue n°96 de « Tchveni Drocha » (Notre drapeau), en juillet 1981, 
numéro spécial pour honorer Noé Ramichvili. Ce numéro, entièrement dédié à Noé Ramichvili, est 
composé d’articles des dirigeants politiques qui présentent les actions et les aspects politiques de 
Noé Ramichvili. 

La valeur de l’article de ma mère est qu’il présente « l’homme, sa nature, sa conception de la vie ».

Noutsa Gordéladzé
Présidente de l’associa  on « Foyer Géorgien ».

Mon oncle Noé Ramichvili

Sur ces pages de condoléances dans la revue « Tchveni Drocha »  j’aimerais évoquer quelques souvenirs 
de mon oncle : comment il était réellement dans le milieu familial et dans sa vie privée. Ma mère m’a raconté 
beaucoup d’anecdotes, j’ai aussi mes propres souvenirs d’enfance.

D’abord, j’aimerais vous raconter mes liens de parenté avec Noé Ramichvili. 

Mes grands-parents, les parents de ma mère, Daro et Ivané Gogiachvili habitaient dans une petite maison 
à Mtatsminda. Cette famille était connue de nombreuses de personnalités de l’époque. Dans les années 1890, 
ces personnes publiques étaient Ioseb Imédachvili, Vaja-Pchavela quand elles séjournaient à Tbilissi. 

Plus tard quand le mouvement national était en plein essor, beaucoup de personnes recherchées tels 
que Bénia Tchikhkvichvili, Vlassa Mguéladzé, Noé Ramichvili ont trouvé un hébergement dans la famille de 
Goguiachvili. 

Ivané Goguiachvili était un bon cuisinier, il a servi en tant que le chef cuisinier auprès du  vice-roi du 
Caucase. Dans mes souvenirs il était déjà en retraite. 

Ivané et Daro ont eu 4 enfants : ma mère Sophio, Nina, Maro et leur fils, Anton qui était un peintre connu. 
C’était lui qui a fait les illustrations pour la première édition de l’œuvre de Vaja-Pchavela, « Bakhtrioni ». 

Ma mère m’a raconté que Maro était une fille très belle et coquette. Bien sûr, elle a attiré l’attention de 
Noé Ramichvili. Maro lui a beaucoup plu. Ses visites dans la famille sont devenues plus fréquentes. Noé était 
un beau jeune homme charmant de haute taille et svelte, toujours bien habillé en veste foncée, en chemise 
amidonnée et en cravate. Je ne me souviens pas mon oncle habillé d’une autre façon. Ses amis qui avaient 
remarqué son attirance envers la jolie et jeune femme, l’ont encouragé. Maro a répondu à ses sentiments et 
bientôt, il est devenu le gendre de la famille de Goguiachvili. 

Comme Noé passait sa jeunesse en fuyant  les persécutions policières ou était en exil, ce n’était pas facile 
pour lui de créer une famille.

Voici une histoire que m’a mère m’a révélé concernant une cachette de Noé et de ses amis. Ma mère 
était infirmière, elle travaillait en tant qu’assistante du chirurgien allemand M. Meyer, qui avait une très 
grande confiance en elle. Sophio abritait la nuit dans la clinique, les fugitifs,  dont Noé et ses amis : Vlassa 
Mguéladzé, Noé Khomeriki, Silvestre Djibladzé et d’autres.

Elle les réveillait à l’aube et les faisait sortir discrètement de la clinique. Un balayeur russe a tout remarqué  
et les a dénoncés auprès du médecin M. Meyer : « Votre Sophia Ivanovna n’est pas aussi honnête que vous 
le croyez ».  M. Meyer était un libéral, ma mère lui a raconté comment elle donnait chaque nuit un abri à ses 
amis. Il a tout compris et lui a pardonnée, mais il lui a demandé d’arrêter de les  loger. 

 Noé et Maro ont eu 2 enfants : Béno et Kaki. Mais étant en fuite constamment devant la répression 
policière, mon oncle qui était un bon père de la famille n’a jamais eu l’occasion de se réjouir du bonheur 
familial. Je me souviens qu’un soir quand nous étions en préparation pour la fête de Pâques, tout à coup Noé 
s’est précipité chez nous : « Je dois passer la nuit ici, car j’ai remarqué des espions du gouvernement autour de 
chez moi, je n’ai pas pu y entrer ». Quelques temps après, les gendarmes ont frappé à notre porte. A l’époque 
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nous habitions à Nadzaladevi, dans une maison à un étage. Noé s’est enfuit par la porte arrière, du balcon et 
s’est enfuit par les toits.

Les gendarmes ont commencé à fouiller la maison. J’avais six ans et j’étais effrayée. Mon père m’a 
donné une lampe à pétrole en me demandant de les éclairer. Ils n’ont rien trouvé, cependant, ils ont 
emmené mon père avec eux. Deux jours après quand il est rentré à la maison, il a retourné la lampe et  il a 
retiré des documents secrets : « Comment les Russes pouvaient deviner que notre lampe à pétrole était à 
double fond!». 

Mes parents m’ont raconté beaucoup d’histoires semblables, à propos de Noé et de ses amis. 

L’époque de la révolution est arrivée. Mon oncle s’y est engagé de toute son âme, de tout son cœur et 
de toute son énergie. 

Ensuite, Il est devenu membre du gouvernement. Il luttait sans réserve pour la patrie, en travaillant il 
était juste, rigoureux  et n’était pas cupide dans les affaires publiques. Il était altruiste ! 

Une fois quand le gouvernement expulsait les arméniens de Tbilissi, l’un des médecins arméniens a 
demandé à Noé de lui permettre de rester à Tbilissi. Noé a satisfait cette demande. À l’époque notre famille 
et celle de mon oncle habitaient à Sololaki. Moi et Béno, nous étions à la maison lorsque deux ouvriers ont 
apporté un grand tapis et une lettre pour « Monsieur le Ministre ». En dépliant ce tapis Béno a commencé à 
faire des galipettes, Kaki l’a rejoint. Le soir Noé est rentré, il a lu la lettre signée par le médecin arménien. Il 
était très fâché. Il a écrit la réponse à l’envers de la même lettre : « Si je vous permets de rester à Tbilissi, c’est 
que vous l’avez mérité et si votre comportement ne change pas je vous forcerai à quitter le pays». Il a renvoyé 
le tapis chez le médecin. Noé était un homme de principe. Il n’acceptait pas des privilèges pour sa famille : 
quand mon père nous apportait du pain blanc, Beno et Kaki le mangeaient en cachette de son père. Nous 
achetions toujours un pain noir pour notre famille. Besso, le père de Noé habitait à la campagne. Il venait 
souvent nous rendre visite et il apportait de la nourriture. Besso rigolait : « Monsieur le Ministre, j’entretiens 
votre famille ! »

Mon oncle n’aimait pas gaspiller son temps pour les repas. Quand ses amis restaient dîner chez lui, il 
ne leur donnait pas beaucoup de temps libre, avant même la fin du repas, il disait : « cela suffit ! » et il les 
amenait dans son bureau, pour travailler. 

Mon oncle connaissait bien le français et l’allemand. Je me souviens qu’il a organisé le dîner à l’occasion 
de  la visite de la délégation de la Seconde Internationale à Tbilissi. Les représentants de cette délégation,  
Kautsky, Vandervelde et Macdonald, aussi bien que tous les membres du Gouvernement et Vlassa Mguéladzé 
ont assisté au dîner. Moi et Béno, nous nous sommes caché derrière un poêle russe et toute la réception s’est 
déroulée devant nos yeux.

Pendant les trois ans de la République démocratique de Géorgie, on voyait rarement mon oncle soit 
il était absent du matin jusqu’au soir, soit il accueillait des gens dans son bureau. Il était une personne très 
occupée qui ne se bornait jamais aux demi-mesures, il se dépensait complétement.

Après l’occupation de la Géorgie le gouvernement a immigré en France.

Ma mère et moi, nous y sommes arrivées plus tard avec le fils de Noé Khomeriki qui nous a demandé: 
«Ici, je perdrai mon enfant, amenez- le chez Maro et Noé, ils s’en s’occuperont très bien  »

Nous sommes arrivés à Saint-Cloud où mon oncle et ma tante s’étaient installés.

Mon oncle s’inquiétait beaucoup du fait qu’on ne pourrait pas payer les loyers. Il a proposé aux autres 
familles d’acheter un domaine près de Paris. Ils ont acheté le domaine de Leuville. Dans les premiers temps la 
famille de mon oncle, de Carlo Tchéidzé, d’Ekvtimé et Nino Takaïchvili, de Benia Tchikhvichvili, de Djougheli, 
de K. Sabakhtarachvili se sont installés là-bas. Mon oncle a commencé à cultiver le potager il y faisait pousser 
des haricots, des concombres, etc. Nous vivions pauvrement, parfois quand nous n’avions pas d’argent mon 
oncle achetait à crédit les aliments. Le Maire et tous les habitants de Leuville respectaient beaucoup les 
Géorgiens, ils connaissaient notre histoire. Même aujourd’hui quand je rencontre les vieux habitants, ils se 
souviennent chaleureusement de mon oncle. 

Noé aimait beaucoup la jeunesse et les accueillait avec plaisir. Une fois, il a invité à dîner Levan Pagava 
(qu’on appelait Bougouta à l’époque), Aristote Gvelesiani, Micha Gaprindachvili et d’autres. Il leur a donné 
des conseils concernant les difficultés qu’ils pourraient rencontrer en Europe. Surtout, il s’inquiétait de Levan 
Pagava, puisqu’il était très jeune et avait été arraché à ses parents.





 ყმაწვილობა და სიჭაბუკე

THE YEARS OF ADOLESCENCE AND YOUTH

 ENFANCE ET ADOLESCENCE
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გურიის ეპარქიის ქვემო სურების წმინდა გიორგის ეკლესიის მეტრიკულ წიგნში გაკეთებული ჩანაწერი, 
ნოე რამიშვილის დაბადების შესახებ. 1881 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
The record of the birth of Noe Ramishvili made in the Parish register of St. George Church of the village Qvemo Surebi of 

Guria Eparchy. 1881

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Cer  fi cat de naissance de Noé Ramichvili rédigé à l’église de Saint Georges à Sourébie, au diocèse de Gourie, 1881

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



28 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 28 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

ნოე რამიშვილი ქუთაისის სასულიერო სემინარიაში სწავლის დროს (მესამე რიგში მარჯვნიდან მესამე). 
1895 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili during period of study in Kutaisi Theological Seminary (third from the right, third row). 1895 

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili pendant ses études au séminaire théologique de Koutaïssi, au troisième rang (troisième de droite à 
gauche) 1895

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილი დერპტის (ტარტუ) 
უნივერსიტეტში 

სწავლის დროს. 1901 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში

Noe Ramishvili during period of study at Dorpat (Tartu) 
University. 1901

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University

Noé Ramichvili, étudiant de l’Université de Tartu, 1901.

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili

ნოე რამიშვილი ახალგაზრდობისას. 
1900-იანი წლები
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში
Young Noe Ramishvili. 1900s

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University

Noé Ramichvili en 1900

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili





 ნოე რამიშვილის პოლიტიკური საქმიანობა 

საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე

 POLITICAL ACTIVITIES OF NOE RAMISHVILI BEFORE THE DECLARATION 

OF INDEPENDENCE OF GEORGIA

 ACTIVITÉS POLITIQUES DE NOÉ RAMICHVILI AVANT

LA DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE DE LA GÉORGIE
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თბილისის გუბერნიის ჟანდარმერიის 
სამმართველოს მიერ შედგენილი ბარათი 
ნოე რამიშვილის შესახებ (შეუვსებელი). 
1904 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ 
არქივში
Le  er about Noe Ramishvili dra  ed by the 
Gendarmerie administra  on of Tbilisi Governorate. 
(Not fi lled out) 1904

Document preserved at the Na  onal Archives of 
Georgia

Fiche (non remplie) concernant Noé Ramichvili rédigée 
par l’administra  on de la gendarmerie du district de 
Tbilissi. 1904

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie

თბილისის გუბერნიის ჟანდარმერიის სამმართველოს მიერ შედგენილი ბარათი ნოე რამიშვილის შესახებ 
(შეუვსებელი). 1910 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Le  er about Noe Ramishvili dra  ed by the Gendarmerie administra  on of Tbilisi Governorate. (Not fi lled out) 1910

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Fiche (non remplie) concernant Noé Ramichvili rédigée par l’administra  on de la gendarmerie du district de Tbilissi. 1910

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ამიერკავკასიის მუშათა და გლეხთა საბჭოების პირველი სამხარეო ყრილობა. ცენტრში – ნოე ჟორდანია, 
მისგან მარცხნივ მეხუთე – აკაკი ჩხენკელი, მეექვსე – ნოე რამიშვილი. 1917 წლის 31 მაისი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
First Regional Assembly of the Transcaucasian Workers’ and Peasants' Councils, 31 May 1917. Noe Zhordania in centre, 
Akaki Chkhenkeli fi  h from his le  , Noe Ramishvili sixth from his le   
Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia
Premier congrès des conseils des ouvriers et des paysans de Transcaucasie. Au centre, Noé Jordania,  cinquième à gauche 
de lui, Akaki Tchénkeli, sixième, Noé Ramichvili. 31 mai 1917
Coll. des Archives Na  onales de Géorgie

ამიერკავკასიის სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციის ყრილობა. მესამე რიგში მარცხნიდან მეექვსე –
ნოე რამიშვილი, მეშვიდე – სილიბისტრო ჯიბლაძე. 1917 წლის 17 ივლისი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Noe Ramishvili sixth from le   in third row, Silibistro Jibladze seventh, at Assembly of the Transcaucasian Social Democra  c 
organiza  on, 17 July 1917
Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia
Congrès de l’organe social-démocrate de Transcaucasie. Au troisième rang, de gauche à droite, sixième, 
Noé Ramichvili, sep  ème, Silvestre Djibladzé. 17 juillet 1917
Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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შალვა ქიქოძის შარჟი. რუსეთის 
სოციალ-დემოკრატიული პარტიის 
ამიერკავკასიის ორგანიზაციათა 
ყრილობა: 1 – ნოე რამიშვილი; 
3 – ბიქტორ თევზაია; 6 – გრიგოლ 
ურატაძე. 1917 წელი
ნახატი დაცულია საქართველოს 
შალვა ამირანაშვილის სახელობის 
ხელოვნების მუზეუმში
Caricature by Shalva Kikodze. Assembly 
of Transcaucasian Organiza  ons of the 
Social Democra  c Party of Russia: 1- Noe 
Ramishvili; 3-Biktor Tevzaia; 6-Grigol 
Uratadze, 1917

Drawing preserved at the Shalva 
Amiranashvili Museum of Arts

Croquis réalisé par Chalva (Charles) 
Kikodzé. Le congrès des organisa  ons de 
Transcaucasie du par   social-démocrate 
de Russie : 1 – Noé Ramichvili, 3 – Bictor 
Tevzaïa, 6 – Grigol Ouratadzé, 1917

Coll. du Musée d’art de Tbilissi Chalva 
Amiranachvili

შალვა ქიქოძის შარჟი. საქართველოს 
ეროვნული საბჭოს სხდომა: 

ნოე ჟორდანია, აკაკი ჩხენკელი და 
ნოე რამიშვილი. 

 1918 წელი
 ნახატი დაცულია საქართველოს შალვა 
ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების 

მუზეუმში
Caricature by Shalva Kikodze of the mee  ng of the 
Na  onal Council of Georgia: Noe Zhordania, Akaki 

Chkhenkeli and Noe Ramishvili. 1918

Drawing preserved at the Shalva Amiranashvili 
Museum of Arts

Croquis réalisé par Chalva (Charles) Kikodzé, à 
l’Assemblée Na  onale. Noé Jordania, Akaki Tchénkeli et 

Noé Ramichvili en 1918.

Coll. du Musée d’art de Tbilissi Chalva Amiranachvili
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ნოე რამიშვილი (75) ამიერკავკასიის სეიმის 
წევრთა სიაში, პარტიული კუთვნილების, 

ასაკის, ეროვნული კუთვნილების, 
პროფესიისა და განათლების მითითებით. 

1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 

ეროვნულ არქივში
Noe Ramishvili (75) on the list of Transcaucasian 

Seim members, with party affi  lia  on, age, 
na  onality, profession and educa  on indicated. 

1918

Document preserved at the Na  onal Archives of 
Georgia

Noé Ramichvili (75e) sur la liste des membres de 
la Diète de Transcaucasie. Appartenance au par   
poli  que, âge, na  onalité, profession, forma  on 

sont indiqués. 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ამიერკავკასიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილისა და მინისტრთა კაბინეტის 
სხვა წევრების საცხოვრებელი მისამართები და ტელეფონის ნომრები. 1918 წლის აპრილი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Residen  al addresses and telephone numbers of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili and other members of the 

Cabinet of Ministers of the Transcaucasian Republic.  April, 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Répertoire des adresses et numéros de téléphone de Noé Ramichvili, Ministre de l’Intérieur et des membres du cabinet  des 
ministres. Avril 1918.

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ამიერკავკასიის მთავრობის შინაგან 
საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის 
მიერ გამოცემული ცირკულარი 
ქართული ჯარის კორპუსის 
საჭიროებისათვის ცხენების შეკრების 
შესახებ. 1918 წლის 23 (10) აპრილი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
Circular issued by Minister of Internal Aff airs 
of the Transcaucasian Government Noe 
Ramishvili. 23 (10) April 1918 on collec  on of 
horses for Georgian Army Corps 

Document preserved at the Na  onal Archives 
of Georgia

Circulaire du Ministre de l’Intérieur Noé 
Ramichvili concernant l’approvisionnement de 
l’armée géorgienne en chevaux. 23 (10) avril 
1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



3939

ამიერკავკასიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის მოხსენება 
სოხუმში არსებულ მდგომარეობაზე. 1918 წლის 22 მაისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Minister of Internal Aff airs of the Transcaucasian Republic Noe Ramishvili on the situa  on in Sokhumi. 22 May 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Rapport du Ministre de l’Intérieur de Transcaucasie Noé Ramichvili sur la situa  on  à Sokhoumi. 22 mai 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie





 ნოე რამიშვილი – საქართველოს დემოკრატიული  

რესპუბლიკის პირველი მთავრობის თავმჯდომარე 

(26.V.1918 – 24.VI.1918)

 NOE RAMISHVILI – CHAIRMAN OF THE FIRST GOVERNMENT OF THE 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA 

(26.V.1918 – 24.VI.1918)

 NOÉ RAMICHVILI – PREMIER  PRÉSIDENT  DU GOUVERNEMENT

DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE GÉORGIE

(26.V.1918 – 24.VI.1918)
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საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მთავრობის თავმჯდომარე ნოე რამიშვილი. 1918 წელი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Chairman of the fi rst Government of the Republic of Georgia Noe Ramishvili. 1918

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Premier Président du Gouvernement de la République démocra  que de Géorgie, Noé Ramichvili. 1918 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ნოე რამიშვილის პირველი ბრძანება. 1918 წლის 26 მაისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
ხელნაწერი ტიერი ბერიშვილის პირადი არქივიდან
First order of 26 May 1918 of Chairman of the Government of Georgia Noe Ramishvili

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Manuscript from the personal archives of Thierry Berishvili

Premier décret de Noé Ramichvili en fonc  on de Président du gouvernement de Géorgie. 26 mai 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie

Collec  on Privée de Thierry Berichvili
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ეროვნული საბჭოს სხდომის ოქმი მთავრობის პირველი კაბინეტისა და ნოე რამიშვილის მთავრობის 
თავმჯდომარედ და შინაგან საქმეთა მინისტრად დამტკიცების შესახებ. 1918 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Approval by Na  onal Council of fi rst Cabinet of Ministers and of Noe Ramishvili as Chairman of Government and Minister 

of Internal Aff airs. 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Procès-verbal de la nomina  on de Noé Ramichvili aux postes de Président du gouvernement, de Ministre de l’Intérieur et 
approba  on du premier gouvernement par le Conseil Na  onal. 1918 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



46 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 46 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

საქართველოს მთავრობის დადგენილება საგარეო საქმეთა მინისტრისათვის უცხო სახელმწიფოებთან 
მთავრობის სახელით საუბრის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ. 1918 წლის 27 მაისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Ordinance of 27 May 1918 of Government of Georgia on gran  ng powers to Minister of Foreign Aff airs to nego  ate with 
foreign states and to speak on behalf of the Government 

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Décret du gouvernement géorgien accordant au Ministre des Aff aires Etrangères le droit de négocia  on avec les états 
étrangers. 27 mai 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



4747

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო 
საქმეთა მინისტრი აკაკი ჩხენკელი. 
1918 წელი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Minister of Foreign Aff airs of the Democra  c Republic of Georgia 
Akaki Chkhenkeli. 1918 

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Ministre des Aff aires étrangères de la République démocra  que de 
Géorgie, Akaki Tchenkéli. 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie

მთავრობის თავმჯდომარის ნოე რამიშვილის დავალება საგარეო საქმეთა მინისტრისათვის ოსმალეთთან 
ურთიერთობის მოწესრიგების შესახებ. 1918 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Assignment of Chairman of Government Noe Ramishvili to Minister of Foreign Aff airs for se  lement of rela  ons with 

O  oman Empire. 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Instruc  on donnée par le Président du gouvernement Noé Ramichvili au ministre des Aff aires étrangères pour normaliser 
les rela  ons avec l’Empire O  oman. 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



48 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 48 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ნოე რამიშვილის მიერ ვლადიმერ ახმეტელაშვილის სახელზე 
გაცემული მოწმობა, საგარეო საქმეთა მინისტრის აკაკი ჩხენკელის მდივნად დანიშვნის შესახებ. 
1918 წლის 27 მაისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Cer  fi cate issued by Chairman of the Government of Georgia Noe Ramishvili on 27 May 1918, addressed to Vladimer 
Akhmetelashvili on his appointment as secretary to Minister of Foreign Aff airs Akaki Chkhenkeli

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Cer  fi cat portant la nomina  on de Vladimer Akhmetelachvili au poste de secrétaire du Ministre des Aff aires Etrangères 
Akaki Tchenkéli, signé par le Président du gouvernement Noé Ramichvili. 27 mai 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ნოე რამიშვილის მიერ ზურაბ ავალიშვილის სახელზე გაცემული 
მოწმობა, საგარეო საქმეთა მინისტრის აკაკი ჩხენკელის მრჩევლად დანიშვნის შესახებ. 

1918 წლის 27 მაისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Cer  fi cate issued by Chairman of the Government of Georgia Noe Ramishvili on 27 May 1918, addressed to Zurab 
Avalishvili on his appointment as advisor to Minister of Foreign Aff airs Akaki Chkhenkeli

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Cer  fi cat portant la nomina  on de Zourab Avalichvili au poste de conseiller du Ministre des Aff aires Etrangères Akaki 
Tchenkeli, signé par le Président du gouvernement, Noé Ramichvili. 27 mai 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



50 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 50 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარისა და ბათუმის კონფერენციაზე ქართული დელეგაციის 
ხელმძღვანელის ნოე რამიშვილის მიერ ოსმალეთის იუსტიციის მინისტრისა და ოსმალური დელეგაციის 
თავმჯდომარის ხალილ ბეისადმი გაგზავნილი შეკითხვა, ეხებოდა თუ არა ოსმალეთის მიერ 
ამიერკავკასიის ფედერაციისადმი წარდგენილი ულტიმატუმი საქართველოს რესპუბლიკას. 
1918 წლის 31 მაისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Ques  on sent by Chairman of the Government of Georgia and head of the Georgian delega  on Noe Ramishvili at the 
Batumi Conference on 31 May 1918, to O  oman Minister of Jus  ce and chairman of the O  oman Delega  on Khalil Bey, 
on whether an ul  matum delivered by the O  oman Empire to the Transcaucasian Federa  on concerned the Republic of 
Georgia

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Le  re du Président du gouvernement et du chef de la déléga  on géorgienne, Noé Ramichvili, à la conférence de Batoumi, 
adressée à Khalil bay, Ministre de la Jus  ce de l’Empire O  oman, président de la déléga  on de l’Empire O  oman. La le  re 
soulève la ques  on : « l’ul  matum de l’Empire O  oman contre la Fédéra  on de Transcaucasie concerne-t-il la Géorgie? ». 
31 mai 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე ბათუმის საზავო ხელშეკრულების ხელმოწერისას. 
1918 წლის ივნისი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Chairman of the Government of the Democra  c Republic of Georgia during signing of the Peace Treaty of Batumi.

 June, 1918

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Président du gouvernement de la République démocra  que de Géorgie pendant la signature de l’armis  ce de Batoumi.

Juin 1918

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili



52 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 52 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ნოე რამიშვილის მიერ შედგენილი ქვეყნის საზღვრების 
აღწერილობა. 1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Descrip  on of State Borders drawn up by Chairman of the Government of the Republic of Georgia Noe Ramishvili. 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Descrip  on des fron  ères de l'Etat géorgien rédigée par le Président du gouvernement Noé Ramichvili. 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ნოე რამიშვილის მიმართვა ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარეს
 ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძეს, მთავრობის გადადგომისა და ახალი მთავრობის შედგენის 

აუცილებლობის შესახებ. 
1918 წლის 24 ივნისი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Address of Chairman of the Government Noe Ramishvili made on 24 June 1918 to Chairman of the Na  onal Council 

Nikoloz (Karlo) Chkheidze on necessity for the resigna  on of the Government and the forma  on of a new government.

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Communiqué du Président du gouvernement Géorgien Noé Ramichvili adressé au Président du Conseil Na  onal Nicolas 
(Karlo) Tchkeidzé concernant la nécessité de la démission du gouvernement et la forma  on du nouveau gouvernement. 

24 juin 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



54 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 54 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili



5555

ეროვნული საბჭოს სხდომის 
სტენოგრამა, მთავრობის 
თავმჯდომარის ნოე რამიშვილის 
წერილის საფუძველზე, 
მთავრობის გადაყენებისა და 
ნოე ჟორდანიასთვის მთავრობის 
ახალი შემადგენლობის არჩევის 
უფლებამოსილების მინიჭების 
შესახებ
1918 წლის 24 ივნისი
დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ 
არქივში
Shortland notes of the mee  ng of 
the Na  onal Council of 24 June 1918 
on the resigna  on of the government 
and the gran  ng by the Council of 
powers to form a new government 
to Noe Zhordania, based on a le  er 
of Chairman of the Government Noe 
Ramishvili 

Document preserved at the Na  onal 
Archives of Georgia

Compte-rendu du Conseil na  onal 
du 24 juin 1918 suite à la le  re du 
Président du gouvernement Noé 
Ramichvili. Noé Ramichvili propose 
sa démission du gouvernement 
et l’a  ribu  on de l’autorité à Noé 
Jordania afi n d’établir un nouveau 
gouvernement

Coll. des Archives Na  onales de 
Géorgie

ნოე რამიშვილი მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე 
ნოე ჟორდანიამ შეცვალა. 1918 წლის 24 ივნისი

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
On 24 June 1918, Noe Ramishvili was replaced by Noe Zhordania as 

Chairman of the Government 

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Noé Ramichvili est remplacé à son poste de Président du 
gouvernement par Noé Jordania. 24 juin 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie





 ნოე რამიშვილი – შინაგან საქმეთა მინისტრი 

(1918-1921)

 NOE RAMISHVILI – MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS 

(1918-1921)

 NOÉ RAMICHVILI – MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

(1918-1921)
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საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ნოე რამიშვილი.
ისიდორე რამიშვილის მიერ ნოე რამიშვილისათვის ნაჩუქარი ფოტო. 1919 წლის 10 თებერვალი. ქუთაისი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Minister of Internal Aff airs of the Democra  c Republic of Georgia Noe Ramishvili.

Photo presented by Isidore Ramishvvili to Noe Ramishvili. 10 February 1919. Kutaisi

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili, Ministre de l’Intérieur de République  géorgienne

Photo prise à Koutaïssi et off erte à Noé Ramichvili par Isidore Ramichvili. 10 février 1919. 

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili



60 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 60 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

საქართველოს მთავრობის წევრთა, მათ შორის, შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის,
საცხოვრებელი ბინისა და სამსახურის მისამართები და ტელეფონის ნომრები. 1918 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში ეროვნულ არქივში
Residen  al and work addresses and telephone numbers of members of the Government of Georgia, including Minister of 
Internal Aff airs Noe Ramishvili. 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Répertoire des adresses du domicile, du travail et des numéros de téléphone des membres du gouvernement, dont le 
Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili. 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს მთავრობის წევრები: იუსტიციის მინისტრი 
შალვა ალექსი-მესხიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი ნოე რამიშვილი, მთავრობის თავმჯდომარე 

ნოე ჟორდანია, განათლების მინისტრი გიორგი ლასხიშვილი, 
ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის მინისტრი გიორგი ჟურული. 1918 წელი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Members of the Government of the Democra  c Republic of Georgia: Minister of Jus  ce Shalva Aleksi-Meskhishvili, 

Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili, Chairman of the Government Noe Zhordania, Minister of Educa  on Giorgi 
Laskhishvili, Minister of Finance, Trade and Industry Giorgi  Zhuruli. 1918 

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Membres du gouvernement de la République démocra  que de Géorgie: Ministre de la Jus  ce, Chalva Alexi-Meskhichvili,

Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili, Président du gouvernement, Noé Jordania,  Ministre de l’Éduca  on, Guiorgui 
Laskhichvili, Ministre des Finances et du Commerce, Guiorgui Jourouli.1918

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili



62 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 62 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili
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შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის მოხსენება საქართველოს რესპუბლიკის სოფლებში 
ბიბლიოთეკების მოწყობის შესახებ. 1918 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Report of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili on arrangement of libraries in the villages of the Republic of Georgia. 

1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Rapport du Ministre de l’Intérieur Noé Ramichvili concernant l’aménagement des bibliothèques dans les villages géorgiens. 
1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



64 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 64 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის დადგენილება 
ცნობილი ბოლშევიკის არკადი ელბაქიძის დაპატიმრების 
შესახებ. ფოტოზე – არკადი ელბაქიძე. 1918 წლის 16 ოქტომბერი
ფოტო და დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ 
არქივში
Ordinance of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili on deten  on of 
well-known Bolshevik Arkadi Elbakidze. In the photo – Arkadi Elbakidze. 
16 October 1918

Photo and document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Ordonnance du Ministre de l’Intérieur Noé Ramichvili concernant 
l’arresta  on du bolchevik Arkadi Elbakidzé. Photo d’Arkadi Elbakidzé. 
16 octobre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის დადგენილება ბოლშევიკ ილარიონ ტალახაძის 
დაპატიმრების შესახებ. 1918 წლის 16 ოქტომბერი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Ordinance of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili on deten  on of Bolshevik Ilarion Talakhadze. 16 October 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Ordonnance du Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili concernant l’arresta  on du bolchevik Ilarion Talakhadzé, 
16 octobre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



66 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 66 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის დადგენილება ყალბი ფულის დამამზადებლების 
დაპატიმრებისა და სატუსაღოში გადაყვანის შესახებ. 1918 წლის 20 ნოემბერი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Ordinance of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili on deten  on of counterfeit money manufacturers and their 
transfer to prison. 20 November 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Ordonnance de l’arresta  on de faux-monnayeurs et leur transfert en prison signée par le Ministre de l’Intérieur, Noé 
Ramichvili. 20 novembre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს მთავრობის წევრები სამხედრო აღლუმის დროს: იუსტიციის მინისტრი  
შალვა ალექსი-მესხიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი ნოე რამიშვილი, მიწათმოქმედების მინისტრი ნოე 

ხომერიკი და მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია. 1918 წლის დეკემბერი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Members of the Government of Georgia during a military parade: Minister of Jus  ce Shalva Aleksi-Meskhishvili, Minister 
of Internal Aff airs Noe Ramishvili, Minister of Agriculture Noe Khomeriki, and Chairman of Government Noe Zhordania. 

December 1918

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Membres du gouvernement lors du défi lé militaire : Ministre de la Jus  ce, Chalva Alexi-Meskhichvili, Ministre de l’Intérieur, 
Noé Ramichvili, Ministre de l’Agriculture, Noé Khomériki et le Président du gouvernement, Noé Jordania. Décembre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



68 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 68 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის მოხსენება არტაანის ოლქის ფოცხოვის რაიონის 
ახალციხის მაზრასთან შეერთების შესახებ. 1919 წლის 15 მაისი
ფოტოზე – ქალაქი არდაგანი 1910-იანი წლები
დოკუმენტი და ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Report of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili on joining the Potskhovi district of the Artaani region onto the 
Akhaltsikhe municipality. 15 May 1919.
In the photo – the town of Ardagani in the 1910s
Document and photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia
Rapport du Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili concernant le ra  achement de la région du district d’Ardahan, Potskov, 
au district d’Akhaltsikhe 15 mai 1919. Photo de la ville d’Ardahan. Les années 1910 
Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



6969



70 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 70 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის თხოვნა საგარეო საქმეთა მინისტრს, საფრანგეთის 
მთავრობისაგან პარტახტიანი ტიფის საწინააღმდეგო შრატის გადმოცემის შესახებ. 
1918 წლის 26 დეკემბერი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Request of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili to Minister of Foreign Aff airs asking him to send a request to the 
French government for the transfer of an  -typhus serum. 26 December 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Le  re du Ministre de l’Intérieur Noé Ramichvili au Ministre des Aff aires étrangères concernant la demande d’aide au 
gouvernement français pour l’obten  on de sérum contre le typhus. 26 décembre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის მიერ არტემ ვაშაკიძის სახელზე გაცემული მოწმობა მისი 
საიდუმლო აგენტობის შესახებ. 1919 წლის 19/20 მაისი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Cer  fi cate issued by Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili to Artem Vashakidze on his appointment as a secret agent. 

19 and 20 May 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Documents signés par le Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili, a  estant le statut d'agent secret d'Artem Vachakidzé. 
19 et 20 mai 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



72 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 72 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili



7373

დეკრეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული რაზმისა და მისი შტატის შესახებ. 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Decree about the Special Squad of the Ministry of Internal Aff airs and its personnel. 1919 

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Décret concernant la division spéciale du Ministère de l’Intérieur et son eff ec  f. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



74 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 74 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის მიერ გამოცემული ცირკულარი ბოლშევიკი აგიტატორების 
გაჩხრეკისა და დაპატიმრების შესახებ. 1919 წლის ივლისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Circular issued by Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili on searching and detaining Bolshevik agitators. July 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Circulaire du Ministre de l’Intérieur, Noé Ramihvili, concernant la perquisi  on et l’arresta  on des militants bolcheviks. 
Juillet 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის მიერ ქუთაისის ადმინისტრაციის ინსპექტორის თანაშემწის 
სახელზე გაგზავნილი დეპეშა ცნობილი ბოლშევიკების – მიხა ცხაკაიას, ვლადიმერ ოკუჯავას, 

მამია ორახელაშვილის, ივანე (ვანო) სტურუასა და ვასილ კვანტალიანის დაპატიმებისა და 
თბილისში გაგზავნის შესახებ. 1919 წლის ივლისი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Telegram sent by Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili to the assistant inspector of the Kutaisi administra  on on the 
deten  on of the well-known Bolsheviks – Mikha Tskhakaia, Vladimer Okujava, Mamia Orakhelashvili, Ivane (Vano) Sturua 

and Vasil Kvantaliani and their transfer to Tbilisi. July 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Télégramme du Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili, envoyé à l’inspecteur de l’administra  on de Koutaïssi ordonnant 
l’arresta  on et le transfert à Tbilissi des bolcheviks : Mikha Tskhakaïa, Vladimer Okudjava, Mamia Orakhelachvili, Ivane 

(Vano) Sturua et Vassil Kvantaliani. Juillet 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



76 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 76 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

ფრანგული ჟურნალი „ლ’იმაჟი“, რომელიც მთლიანად საქართველოს დაეთმო. 
ჟურნალის გარეკანზე – მწვერვალი უშბა, ანანურის ციხე და ეკლესია (XVI-XVIII საუკუნეები). ჟურნალის 
ერთ-ერთ გვერდზე წარმოდგენილია საქართველოს მთავრობის წევრები, მათ შორის, ნოე რამიშვილიც. 
1919 წლის ოქტომბერი
ჟურნალი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში 
French magazine “l’Image” dedicated en  rely to Georgia. On the cover page – Mount Ushba and the Ananuri fortress and 
Church (16-18 cc.). Members of the Government of the Republic of Georgia are presented on one of the inner pages of the 
magazine, including Noe Ramishvili. October 1919 

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Numéro spécial Géorgie de la revue française “L’image“. La couverture présente le sommet de l’Ushba, la citadelle 
d’Ananouri et une église (XVIe-XVIIIe ss.). L’une des pages de la revue présente le membres du gouvernment géorgien, 
dont Noé Ramichvili. Octobre 1919

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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78 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 78 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის წერილი საზღვარგარეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
საქმის შესასწავლად ახალგაზრდების გაგზავნის შესახებ. 
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Le  er of the Ministry of Internal Aff airs, Noe Ramishvili on sending young people abroad to study self-governance. 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Décret du Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili concernant l’envoi des jeunes à l’étranger afi n d’étudier l’administra  on 
des collec  vités locales. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული იარაღის შენახვისა და ტარების დროებითი მოწმობა, 
გაცემულია მოქალაქე მიხეილ გობეჩიას სახელზე

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Sample of temporary license for keeping and carrying weapons issued by Ministry of Internal Aff airs. The license was 

issued to the ci  zen Mikheil Gobechia

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Autorisa  on provisoire pour la déten  on et port d’armes délivrée par le Ministère de l’Intérieur à Mikheil Gobetchia

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



80 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 80 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili



8181

განსაკუთრებული სამხედრო სასამართლოს უფლებების გაზრდის, უცხო სახელმწიფოთა უსაქმურ 
ქვეშევრდომთა გაძევებისა და ამბოხების მონაწილეთა ქონების კონფისკაციის დეკრეტის განმარტებითი 

ბარათი შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის ხელმოწერით. 
1919 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Explanatory note to Decree on expansion of rights of a special military court, expulsion of idler ci  zens of foreign states, 

and seizure of property of rebels par  cipa  ng in the uprising, with the signature of Minister of Internal Aff airs Noe 
Ramishvili. 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Note explica  ve du décret sur  l’extension des droits du tribunal militaire, l’expulsion des étrangers fainéants et la 
confi sca  on des biens des insurgés. Le document est signé par le Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili. 1919 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



82 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 82 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილისა და მისი ამხანაგის (მოადგილის) ნიკოლოზ (პარმენ) ჭიჭინაძის 
სახელფასო ცნობა. 1920 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Salary cer  fi cate of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili and his comrade (deputy) Nikoloz (Parmen) Chichinadze. 1920

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Jus  fi ca  f des salaires du Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili et de son adjoint Nicolas (Parmen) Tchitchinadzé. 1920

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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სოხუმის ქალაქის მილიციის 
შტატი. 1920 წელი

დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ 

არქივში
Personnel of Sokhumi city Mili  a. 

1920

Document preserved at the 
Na  onal Archives of Georgia

L’eff ec  f de la milice de Sokhoumi. 
1920

Coll. des Archives Na  onales 
de Géorgie

პარმენ ჭიჭინაძე – შინაგან საქმეთა მინისტრის 
ნოე რამიშვილის მოადგილე 1919-1920 წლებში და სამხედრო 

მინისტრი 1920-1921 წლებში
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Parmen Chichinadze, deputy to the Minister of Internal Aff airs Noe 
Ramishvili in 1919-1920, and War Minister in 1920-1921

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Parmen Tchitchinadzé, adjoint du Ministre de l’Intérieur Noé Ramichvili 
en 1919-1920 et ministre de la Guerre en 1920-1921

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



84 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 84 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის განკარგულება გორის მაზრის ერობის გამგეობისათვის 
ყაჩაღებთან საბრძოლველად 100 000 მანეთის სესხების შესახებ. 1920 წლის 15 აპრილი 
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Decree of 15 April 1920 of Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili on lending 100 000 roubles to a municipality of the 
Gori district to fi ght against armed robbers. 15 April 1920

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Résolu  on du Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili concernant le versement d’un prêt de 100 000 roubles au pouvoir local 
du district de Gori pour fi nancer la lu  e contre les criminels. 15 avril 1920

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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შეთანხმება ამიერკავკასიის რესპუბლიკების მიერ ბათუმის ნავსადგურით შეუზღუდავად სარგებლობის 
შესახებ, ხელმოწერილი ამიერკავკასიაში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისრის პოლკოვნიკ სტოქსისა და 

საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების – საგარეო საქმეთა მინისტრის ევგენი გეგეჭკორისა და 
შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის მიერ. 1920 წლის 28 ივნისი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Agreement signed by order of the Bri  sh Government between Britain’s High Commissioner in Transcaucasia Colonel 

Stocks and representa  ves of the Georgian Government –Minister of Foreign Aff airs Evgeni Gegechkori and Minister of 
Internal Aff airs Noe Ramishvili, on free usage of Batumi port by the Transcaucasian Republics. 28 June 1920

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Traité concernant la libre u  lisa  on du port de Batoumi par les Républiques de Transcaucasie. Projet ini  é par le 
gouvernement de la Grande – Bretagne et signé par son Haut-commissaire colonel Stocks et les représentants du 

gouvernement géorgien le Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili et le Ministre des Aff aires Etrangères, Evguéni 
Guéguétchkori. 28 juin 1920 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის მიერ ერობებისა და ქალაქის თვითმმართველობებისადმი 
გაგზავნილი ცირკულარი თვითმმართველობის მოახლოებული არჩევნების ორგანიზებასთან 
დაკავშირებით. 1921 წლის იანვარი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Circular sent by Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili to municipal and city self-governments on organisa  on of 
upcoming self-government elec  ons. January 1921

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Circulaire du Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili adressée aux collec  vités locales et aux municipalités, concernant 
l’organisa  on des prochaines élec  ons locales. Janvier 1921

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



 ნოე რამიშვილი – 

საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი

(VI.1918 – XI.1918)

 NOE RAMISHVILI – 

 ACTING MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

(VI.1918 – XI.1918)

 NOÉ RAMICHVILI – 

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES PAR INTÉRIM 

(VI.1918 – XI.1918)
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საქართველოს მთავრობის წევრები: ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის მინისტრი გიორგი ჟურული, 
მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია,  შინაგან საქმეთა მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრის 
მოვალეობის შემსრულებელი ნოე რამიშვილი, განათლების მინისტრი გიორგი ლასხიშვილი, იუსტიციის 

მინისტრი შალვა ალექსი-მესხიშვილი. 1918 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

Members of the Government of the Democra  c Republic of Georgia: Minister of Finance and Trade and Industry Giorgi 
Zhuruli; Chairman of the Government Noe Zhordania; Minister of Internal Aff airs and ac  ng Minister of Foreign Aff airs  

Noe Ramishvili; Minister of Educa  on Giorgi Laskhishvili; Minister of Jus  ce Shalva Aleksi-Meskhishvili. 1918

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Membres du gouvernement de la République démocra  que de Géorgie : Ministre des Finances et du Commerce, Guiorgui 
Jourouli, Président du gouvernement, Noé Jordania, Ministre de l’Intérieur et Ministre par intérim des Aff aires Etrangères, 

Noé Ramichvili, Ministre de l’Éduca  on, Guiorgui Laskhichvili, Ministre de la Jus  ce, Chalva Alexi-Meskhichvili. 1918

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili

საგარეო საქმეთა მინისტრის 
მოვალეობის შემსრულებელი ნოე 

რამიშვილი ოჯახთან ერთად. 
1918 წელი. თბილისი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Ac  ng Minister of Foreign Aff airs Noe 

Ramishvili with his family. 1918. Tbilisi

Photo preserved in the library of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili, Ministre par intérim des 
Aff aires Etrangères. Tbilissi. 1918

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi 
Ivané Djavakhichvili

iorgui Laskhichvili, Ministre de la Jus  ce, Chalva Alexi-Meskhichvili. 1918

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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საქართველოს მთავრობის სხდომის ჟურნალი. ცნობა ნოე რამიშვილის საგარეო საქმეთა მინისტრის 
მოვალეობის შემსრულებლად ყოფნის შესახებ. 1918 წლის 24 ივნისი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Register of mee  ng of the Government of the Democra  c Republic of Georgia. No  ce about Noe Ramishvili’s as ac  ng 

Minister of Foreign Aff airs. 24 June 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Registre de la session gouvernementale de la République démocra  que de Géorgie. Le document a  este le  tre de Noé 
Ramichvili en tant que Ministre des Aff aires Etrangères, par intérim. 24 juin 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნოე რამიშვილის შეტყობინება აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბორჩალოს მაზრასთან დაკავშირებით. 1918 წლის 17 ივნისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Message of ac  ng Minister of Foreign Aff airs Noe Ramishvili to Minister of Foreign Aff airs of the Republic of Azerbaijan 
regarding Borchalo district. 17 June 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Communica  on du Ministre des Aff aires Etrangères par intérim, Noé Ramichvili au Ministre des Aff aires Etrangères de la 
République d’Azerbaïdjan au sujet du district de Bortchalo. 17 juin 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნოე რამიშვილის შეტყობინება საქართველოში 
აზერბაიჯანის დიპლომატიურ წარმომადგენელს საქართველო-აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზოლში 

არსებული ზამთრის საძოვრებთან დაკავშირებით. 1918 წლის 18 ოქტომბერი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Message of ac  ng Minister of Foreign Aff airs Noe Ramishvili to Diploma  c Representa  ve of Azerbaijan in Georgia with 
regard to winter pastures within the borderland of Georgia and Azerbaijan. 18 October 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Communica  on du Ministre des Aff aires Etrangères par intérim, Noé Ramichvili au représentant diploma  que 
de l’Azerbaïdjan à propos des pâturages hivernaux situés à la fron  ère de la Géorgie avec l’Azerbaïdjan. 18 octobre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საგარეო საქმეთა მინისტრის 
მოვალეობის შემსრულებლის 
ნოე რამიშვილის მიმოწერა 
კავკასიაში გერმანული მისიის 
მეთაურთან, გენერალ კრეს ფონ 
კრესენშტაინთან. 
1918 წლის 25 ივლისი
დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ არქივში
Correspondence of ac  ng Minister of 
Foreign Aff airs Noe Ramishvili with 
the Head of the German Mission 
in the Caucasus General Kress von 
Kressenstein. 25 July 1918

Document preserved at the Na  onal 
Archives of Georgia

Correspondance entre le Ministre des 
Aff aires Etrangères par intérim, Noé 
Ramichvili et le Commandant de la 
mission allemande dans le Caucase, le 
Général Kress Von Kressenstein, le 25 
juillet 1918

Coll. des Archives Na  onales de 
Géorgie

ფოტოზე ცენტრში – კავკასიაში 
გერმანული მისიის მეთაური, გენერალი 
კრეს ფონ კრესენშტაინი, მის მარჯვნივ – 
გენერალი დავით ართმელაძე, ქუთაისის 
ქალაქის თავი დავით კალანდარაშვილი 
და კალე დათეშიძე. კრესენშტაინის 
მარცხნივ – გენერალი ტარასი ვაშაკიძე, 
კრესენშტაინის ადიუტანტი ფონ გამმი 
და მწერალი დავით კლდიაშვილი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ 
არქივში
In the photo: centre – head of the German 
Mission in the Caucasus General Kress von 
Kressenstein; on his right – General Davit 
Artmeladze, head of Kutaisi city David 
Kalandarashvili and Kale Dateshidze. On 
Kressenstein’s le   – General Tarasi Vashakidze, 
Kressenstein‘s aide-de-camp von Gamm and 
writer Davit Kldiashvili

Photo preserved at the Na  onal Archives of 
Georgia

Au centre: le commandant de la Mission 
allemande dans le Caucase le général Kress 
Von Kressenstein, à sa droite le général David 
Artmeladzé, le Maire de Koutaïssi David 
Kalandarachvili et Kalé Datéchidzé, à sa gauche 
Tarassi Vachakidzé, l’offi  cier d'ordonnance Von 
Gamm et l’écrivain Davit Kldiachvili

Coll. des Archives Na  onale de Géorgie
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საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნოე რამიშვილის მიმოწერა სომხურ მხარესთან 
საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკებს შორის ბორჩალოს მაზრის სამხრეთ ნაწილში წარმოქმნილი 

კონფლიქტის დარეგულირების შესახებ. 1918 წლის ოქტომბერი
დოკუმენტები დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში 

Correspondence of ac  ng Minister of Foreign Aff airs Noe Ramishvili with Armenian side on se  lement of confl ict between 
the Republics of Georgia and Armenia in southern Borchalo district. October 1918

Documents preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Correspondance du Ministre des Aff aires Etrangères par intérim, Noé Ramichvili avec la par  e arménienne concernant le 
règlement du confl it entre la Géorgie et l’Arménie au sud du District de Bortchalo. Octobre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნოე რამიშვილის მიმოწერა სომხურ მხარესთან 
საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკებს შორის ბორჩალოს მაზრის სამხრეთ ნაწილში წარმოქმნილი 
კონფლიქტის დარეგულირების შესახებ. 1918 წლის ოქტომბერი
დოკუმენტები დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში 
Correspondence of ac  ng Minister of Foreign Aff airs Noe Ramishvili with Armenian side on se  lement of confl ict between 
the Republics of Georgia and Armenia in southern Borchalo district. October 1918

Documents preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Correspondance du Ministre des Aff aires Etrangères par intérim, Noé Ramichvili avec la par  e arménienne concernant 
le règlement du confl it entre la Géorgie et l’Arménie au sud du District de Bortchalo. Octobre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



 ნოე რამიშვილი – სამხედრო მინისტრი 

(1919-1920)

 NOE RAMISHVILI – WAR MINISTER 

(1919-1920)

 NOÉ RAMICHVILI – MINISTRE DE LA DÉFENSE 

(1919-1920)
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სამხედრო სამინისტროს ხარისხოსნებისა და ოფიცრების სია. სიის თავში სამხედრო მინისტრი  
ნოე რამიშვილი. 1919 წლის სექტემბერი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
List of high ranking personnel and offi  cers of War Ministry. War Minister Noe Ramishvili at the top. September 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Liste des  tulaires et des offi  ciers du Ministère de la Défense. En tête de la liste, le Ministre de la Défense, Noé Ramichvili. 
Septembre 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს მთავრობის წევრები: მარჯვნიდან პირველი – ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის 
მინისტრი კონსტანტინე კანდელაკი, მესამე – სამხედრო მინისტრი ნოე რამიშვილი, მეხუთე – საგარეო 
საქმეთა მინისტრი ევგენი გეგეჭკორი. 1919-1920 წლები
ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
Members of the Government of the Democra  c Republic of Georgia: fi rst from right, Minister of Finance, Trade and 
Industry Konstan  ne Kandelaki; third from right, War Minister Noe Ramishvili; fi  h from right, Minister of Foreign Aff airs 
Evgeni Gegechkori. 1919-1920

Photo preserved at the Na  onal Parliamentary Library of Georgia

Membres du gouvernement de la République démocra  que de Géorgie. De droite à gauche : Ministre des Finances et du 
Commerce, Constan  n Kandélaki, le troisième, Ministre de la Défense, Noé Ramichvili, le cinquième, Ministre des Aff aires 
étrangères, Evguéni Guéguétchkori. 1919-1920

Coll. de la Bibliothèque Na  onale du Parlement de Géorgie

სამხედრო მინისტრის მოადგილე (ამხანაგი) გენერალი 
ალექსანდრე გედევანიშვილი. 1919 წელი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Deputy War Minister General Alexandre Gedevanishvili. 1919 

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Adjoint du Ministre de la Défense, le général Alexandre 
Guedevanichvili. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის წინადადება რესპუბლიკის მთავრობისადმი 
შრომისუნარმოკლებული ოფიცრების, ჯარისკაცებისა და მათი ოჯახების დახმარების შესახებ.

1919 წლის 28 აპრილი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Request of the War Minister Noe Ramishvili to the Government of the Republic on providing aid to disabled offi  cers and 
soldiers and their families. 28 April 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Demande du Ministre de la Défense, Noé Ramichvili adressée au gouvernement de la République concernant le sou  en 
des soldats, des offi  ciers invalides et leurs familles. 28 avril 1919 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის მოხსენება და კანონპროექტი ოჯახის ერთადერთი მარჩენლის 
ჯარში გაწვევისაგან გათავისუფლების შესახებ. 1919 წლის 28 აპრილი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Report of War Minister Noe Ramishvili and dra   law on exemp  on of sole breadwinner of a family from conscrip  on into 
the army. 28 April 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Rapport et projet de loi du Ministre de la Défense, Noé Ramichvili concernant la libéra  on du service militaire obligatoire 
des personnes qui sont le seul sou  en de la famille. 28 avril 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



103103



104 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 104 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის თხოვნა მთავრობისადმი შრომისუნარმოკლებული ოფიცრების, 
ჯარისკაცებისა და მათი ოჯახების დასახმარებლად 100 000 მანეთის კრედიტის გახსნის შესახებ. 
1919 წლის 30 აპრილი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Request of War Minister Noe Ramishvili to the Government of the Republic on allowing 100 000 roubles credit in aid of 
disabled offi  cers and soldiers and their families. 30 April 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Demande du Ministre de la Défense, Noé Ramichvili adressée au gouvernement de la République concernant la créa  on 
de la ligne de crédit de 100 000 roubles pour les offi  ciers et soldats invalides et leurs familles. 30 avril 1919 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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დაჭრილი და 
შრომისუნარმოკლებული 

სამხედროები. 
1918-1921 წლები

ფოტოები დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ არქივში

Wounded and disabled military men. 
1918-1921

Photos preserved at the Na  onal Archives 
of Georgia

Les militaires blessés et invalides, 
1918-1921

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



106 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 106 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

დეკრეტი სამხედრო ბეგარის მოუხდელობისა და დეზერტირობის შესახებ, სამხედრო მინისტრის 
ნოე რამიშვილის ხელმოწერით. 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Decree on the failure to perform military duty and on deser  ng, signed by War Minister Noe Ramishvili. 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Décret rela  f aux déserteurs du service militaire obligatoire. Le document est signé par le Ministre de la Défense, 
Noé Ramichvili. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



107107

შინაგან საქმეთა და სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის ბრძანება №13680 დეზერტირობის 
წინააღმდეგ ზომების მიღების შესახებ. 1919 წლის 5 აგვისტო

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Order No 13680 of 5 August 1919 of Minister of Internal Affairs and War Minister Noe Ramishvili on taking measures 

against deserting
Document preserved at the National Archives of Georgia

Décret №13680 relatif à l’application des mesures contre la désertion. Signé par Noé Ramichvili, Ministre de l’Intérieur et 
Ministre de la Défense. 5 août 1919

Coll. des Archives Nationales de Géorgie



108 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 108 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

ჟურნალ „მხედარში“ დაბეჭდილი 
დეზერტირთა პორტრეტები.
1920 წელი
ჟურნალი დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
Pictures of deserters published in Mkhedari 
magazine, 1920

Magazine preserved at the Na  onal Archives

of Georgia

Portraits des déserteurs publiés dans la revue 
« Mkhedari » (Le Cavalier). 1920

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის ბრძანება №200 სამინისტროს კულტურულ-საგანმანათლებლო 
სექციის ხელმძღვანელად პოლკოვნიკ ართმელაძის დანიშვნის შესახებ. 1919 წლის 17 სექტემბერი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Order No 200 of 17 September 1919 of War Minister Noe Ramishvili on the appointment of Colonel Artmeladze as head of 

Ministry’s cultural and educa  onal sec  on

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Décret n°200, édité par le Ministre de la Défense, Noé Ramichvili, rela  f à la nomina  on du colonel Artméladzé aux 
fonc  ons de responsable du département de la forma  on et de la culture. 17 septembre 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



110 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 110 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის  ხელმოწერილი მოწმობა ალექსანდრე ანდრონიკაშვილისთვის 
სამკვირიანი შვებულების მიცემის შესახებ. 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Cer  fi cate issued by War Minister Noe Ramishvili to General Alexandre Andronikashvili, member of the Military Council, on 
gran  ng him a three-week vaca  on. 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Cer  fi cat de congé de trois semaines délivré par Noé Ramichvili au membre du conseil militaire, 
Général Andronikachvili. 1919 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის მოხსენება აფხაზების სამხედრო-სავალდებულო სამსახურისგან 
გათავისუფლებისა და ჯარში მოხალისეებად წასვლის ნებართვის შესახებ. 

1919 წლის 1 ნოემბერი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Report of 1 November 1919 of War Minister Noe Ramishvili on exemp  ng Abkhazians from compulsory military service 
and gran  ng them the right to join the army as volunteers 

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Rapport du Ministre de la Défense, Noé Ramichvili concernant la libéra  on du service militaire obligatoire des Abkhazes et 
leur par  cipa  on volontaire au service militaire. 1 novembre 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



112 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 112 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის ინიციატივა სამხედრო სკოლის დასრულების გარეშე 
ჯარისკაცთათვის ოფიცრის წოდების მინიჭების შესაძლებლობის შესახებ. 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Ini  a  ve of War Minister Noe Ramishvili on the possibility of awarding offi  cer’s rank to soldiers without comple  on of 
military school. 1919 

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Ini  a  ve du Ministre de la Défense, Noé Ramichvili concernant l’a  ribu  on du grade d’offi  cier aux soldats avant le terme 
de la forma  on à l’école militaire. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის თხოვნა მთავრობისადმი 30 მილიონი მანეთის სამხედრო ფონდის 
გახსნის შესახებ. 1919 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Request of War Minister Noe Ramishvili to the Government on the opening of a 30 million rouble military fund. 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Demande de la créa  on du fond militaire de 30 millions de roubles, adressée par le Ministre de la Défense, Noé Ramichvili, 
au gouvernement. 1919 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



114 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 114 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

სამხედრო მინისტრის ნოე რამიშვილის მიერ შედგენილი სადისციპლინო წესდების განმარტებითი ბარათი. 
1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში 
Explanatory note to the Disciplinary Regula  ons of 1919 dra  ed by War Minister Noe Ramishvili 

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Note explica  ve du réglement disciplinaire rédigée par le ministre de la Défense, Noé Ramichvili. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საგუშაგოზე ჩაძინებული უდისციპლინო ჯარისკაცი ჟურნალ „მხედარის“ სამარცხვინო ფურცელზე. 
1920 წელი

ჟურნალი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Soldier viola  ng discipline, who fell asleep at a checkpoint, on the page of shame of Mkhedari magazine. 1920

Magazine preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Soldat endormi à son poste. La page des réprimandes de la revue « Mkhedari » (Le Cavalier). 1920

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie





 ნოე რამიშვილი – სახალხო განათლების მინისტრი 

(1918-1920)

 NOE RAMISHVILI – MINISTER OF PUBLIC EDUCATION 

(1918-1920)

 NOÉ RAMICHVILI – MINISTRE DE L’ÉDUCATION 

(1918-1920)
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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
სახალხო განათლების მინისტრი ნოე რამიშვილი. 

1919 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში

Minister of Public Educa  on of the Democra  c 
Republic of Georgia

Noe Ramishvili. 1919

 Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University

 Noé Ramichvili, Ministre de l’Éduca  on de la République 
démocra  que de Géorgie en 1919

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili

საქართველოს სახალხო განათლების 
მინისტრის ამხანაგი (მოადგილე) ნოე 
ცინცაძე
ფოტო დაცულია საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
Noe Tsintsadze, Deputy Minister of Public 
Educa  on of the Democra  c Republic of 
Georgia

Photo preserved at the Na  onal Parliamentary

Library of Georgia

Noé Tsintsadzé, Vice-ministre de l’Éduca  on de 
la République démocra  que de Géorgie

Coll. de la Bibliothèque Na  onale du Parlement 
de Géorgie



120 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 120 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1918 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Tbilisi State University. 1918

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Université d’État de Tbilissi en 1918.

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili

განათლების მინისტრის ნოე 
რამიშვილის მოხსენება და 
კანონპროექტი უცხოეთში 
ახალგაზრდების სასწავლებლად 
გაგზავნის აუცილებლობისა 
და ერთი მილიონი მანეთის 
გამოყოფის შესახებ. 
1919 წლის 3 მაისი
დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ არქივში
Report of 3 May 1919 of Minister of 
Educa  on Noe Ramishvili and dra   
law submi  ed to the Cons  tuent 
Assembly on the necessity of sending 
young people abroad to study and the 
alloca  on of one million roubles for 
this purpose

Document preserved at the

Na  onal Archives of Georgia

Rapport et projet de loi présentés 
par le Ministre de l’Éduca  on, Noé 
Ramichvili à l’Assemblée Cons  tuante. 
Le projet concerne l’envoi des 
étudiants à l’étranger pour faire des 
études et prévoit leur fi nancement 
d’un montant de 1 000 000 roubles. 
3 mai 1919

Coll. des Archives Na  onales de 
Géorgie
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122 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 122 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

განათლების მინისტრის ნოე რამიშვილის წერილი პარიზში მყოფ ქართულ დიპლომატიურ მისიას 
განათლების სამინისტროს მიერ 75 სტუდენტის საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაგზავნისა და სტიპენდიის 
დანიშვნის შესახებ. 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Le  er of Minister of Educa  on Noe Ramishvili to the Georgian diploma  c mission in Paris on the sending of 75 students 
abroad by the Ministry of Educa  on in 1919 to study and on awarding study allowances

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Le  re de Noé Ramichvili adressée à la mission diploma  que géorgienne à Paris concernant l’envoi de 75 étudiants à 
l’étranger et l’a  ribu  on des bourses. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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124 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 124 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

ქართული ინტელიგენციის 
წარმომადგენლებისა და საფრანგეთში 
სასწავლებლად გაგზავნილი ქართველი 
სტუდენტების ჯგუფური ფოტო. 
მარცხნიდან სხედან: კონსტანტინე 
კობახიძე, გიორგი ჯაბადარი, შალვა 
ქიქოძე, გასპარ იაროვი, ნიკოლოზ 
ჯანაშია. დგანან: ლადო გუდიაშვილი, 
უცნობი პიროვნება, ლადო მეტრეველი, 
ვახტანგ ღამბაშიძე, დავით კაკაბაძე, 
ლევან მეტრეველი. 
პარიზი, ლუქსემბურგის ბაღი.
1920 წელი
ფოტო დაცულია საქართველოს 
ეროვნულ არქივში
Group photo of representa  ves of the 
Georgian intelligentsia and Georgian students 
sent to France to study. Paris. Luxembourg 
Garden. Si   ng, from le  : Konstan  ne 
Kobakhidze, Giorgi Jabadari, Shalva Kikodze, 
Gaspar Yarov, Nikoloz Janashia. Standing: 
Lado Gudiashvili, X, Lado Metreveli, Vakhtang 
Ghambashidze, Davit Kakabadze, Levan 
Metreveli. 1920
Photo preserved at the Na  onal
Archives of Georgia
Les intellectuels et les étudiants géorgiens 
envoyés à l’étranger pour y faire leurs 
études. Assis de gauche à droite : Constan  n 
Kobakhidzé, Georges Djabadari, Chalva 
Kikodzé, Gaspard Iarov, Nikoloz Djanachia. 
Debout : Lado Goudiachvili, X, Lado Metreveli, 
Vakhtangue Gambachidzé, David Kakabadzé, 
Levan Metréveli, Paris, Jardin du Luxembourg. 
1920 
Coll. des Archives Na  onales de Géorgie

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გერმანიაში გაგზავნილი ასპირანტები: ლევან ხუნდაძე, 
გიორგი ნანეიშვილი, ბიძინა რამიშვილი, ბაიკო ხუნდაძე, ლევან მუსხელიშვილი, ალექსანდრე ჯანელიძე. 
1920 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Postgraduate students of Tbilisi State University sent to Germany to study: Levan Khundadze, Giorgi Naneishvili, Bidzina 
Ramishvili, Baiko Khundadze, Levan Muskhelishvili, Alexandre Janelidze. 1920

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Les étudiants de l’Université d’État de Tbilissi envoyés en Allemagne pour les études: 
Levan Khundadzé, Guiorgui Naneichvili, Bidzina Ramichvili, Baiko Khundadzé, Levan Muskhelichvili, Alexandre Djanelidzé. 
1920

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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განათლების მინისტრის ნოე რამიშვილის მილოცვა და სამადლობელი წერილი მსახიობ ნინო ჩხეიძეს 
თეატრში მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 1919 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Gree  ngs and the thank-you le  er of Minister of Educa  on Noe Ramishvili in connec  on with 25 years on the stage of the 

actress Nino Chkheidze. 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Le  re de félicita  on et de remerciement du ministre de l’Éduca  on, Noé Ramichvili à l’actrice Nino Tchkéidzé à l’occasion 
du 25e anniversaire de sa carrière théâtrale. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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მსახიობი ნინო ჩხეიძე. 1925 წელი
ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
Actress Nino Chkheidze. Photo taken in 1925

Photo preserved at the Na  onal Parliamentary Library of 
Georgia

Actrice Nino Tchkéidzé. 1925

Coll. de la Bibliothèque Na  onale du Parlement de Géorgie

გრიგოლ ლორთქიფანიძე - საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკისგანათლების მინისტრი 
ნოე რამიშვილის შემდეგ. 1920 წელი
ფოტო დაცულია საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
Grigol Lortkipanidze. Minister of Educa  on of the 

Democra  c Republic of Georgia a  er Noe Ramishvili. 1920

Photo preserved at the Na  onal Parliamentary Library of 
Georgia

Grigol Lortkipanidzé, Ministre de l’Éduca  on de la 
République démocra  que de Géorgie successeur de Noé 
Ramichvili. 1920

Coll. de la Bibliothèque Na  onale du Parlement de Géorgie



 პარტიული საქმიანობა 
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საქართველოს ეროვნული საბჭოს (1918 წლის სექტემბრიდან პარლამენტის) წევრთა სია პარტიის, 
წლოვანების, ეროვნების, 

პროფესიისა და განათლების მითითებით
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

List of members of the Na  onal Council (of Parliament from September 1918) of Georgia with indica  on of party 
affi  lia  on, age, ethnic group, profession and educa  on 

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Liste des membres du Conseil Na  onal (Parlement à par  r de septembre 1918): par  , âge, groupe ethnique, profession et 
éduca  on

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს ეროვნული საბჭოს (პარლამენტის) წევრის ნოე რამიშვილის ანკეტა პარტიის, წლოვანების, 
ეროვნების, პროფესიის, განათლების, წარმოშობის ადგილის, მისამართისა და ტელეფონის ნომრის 
მითითებით
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Forms of member of the Na  onal Council of Georgia (Parliament) Noe Ramishvili with indica  on of party affi  lia  on, age, 
ethnic group, profession, educa  on, birth origin, address and telephone number

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Fiche comprenant: par  , âge, groupe ethnique, profession, éduca  on, origine, adresse et numéro de téléphone du 
membre du Conseil Na  onal (Parlement) Noé Ramichvili 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის დამფუძნებელი ყრილობის პირველი სხდომის 
ოქმი ნოე რამიშვილის პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრად არჩევის შესახებ. 

1918 წლის 19 ნოემბერი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Protocol of 19 November 1918 of the fi rst session of the Cons  tuent Assembly of the Social Democra  c Workers’ Party of 
Georgia on elec  ng Noe Ramishvili as member of the Central Commi  ee of the Party

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Procès-verbal de la première séance de l'assemblée cons  tuante du par   ouvrier social-démocrate. Elec  on de Noé 
Ramichvili au Comité central du par  . 19 novembre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის არჩევა საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის თავმჯდომარის ამხანაგად 
(მოადგილედ) და პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრად. 1918 წლის 23 ნოემბერი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Elec  on of Noe Ramishvili as Deputy to the Chairman of the Social Democra  c Workers’ Party of Georgia at a mee  ng of the Central 
Commi  ee of the Party on 23 November 1918

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Nomina  on de Noé Ramichvili au poste d’adjoint au président du par   ouvrier social-démocrate de Géorgie lors de la réunion du Comité 
central. 23 novembre 1918

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



133133

პარტიის პრეზიდიუმისა და ცენტრალური კომიტეტის სხდომებზე წევრთა დასწრების სტატისტიკა
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში 

Sta  s  cs of a  endance of members at mee  ngs of the Presidium and Central Commi  ee of the Party 

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Liste de présence des membres aux sessions du bureau et du Comité central du par  

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საარჩევნო სია 1919 წლის თებერვლის 
დამფუძნებელი კრების არჩევნებისათვის
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
List of nominees from the Social Democra  c Workers' Party of Georgia for Elec  ons for Cons  tuent Assembly of February 
1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Liste électorale des membres du par   ouvrier social-démocrate de Géorgie pour les élec  ons de l’Assemblée 
Cons  tuante. Février 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის თანხმობის წერილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სოციალ-დემოკრატიული
მუშათა პარტიის სიით კენჭისყრასთან დაკავშირებით. 1919 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Le  er of consent from Noe Ramishvili to the Central Elec  on Commission with regard to being a candidate according to 

the list of the Social Democra  c Worker’s Party. 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Le  re de consentement de Noé Ramichvili à la Commission centrale des élec  ons quant à sa candidature  sur la liste du 
par    social-démocrate. 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საარჩევნო პლაკატი 1919 წლის თებერვლის 
დამფუძნებელი კრების არჩევნებზე
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
Election poster of the Social Democratic Workers’ Party of Georgia during Elections for Constituent Assembly of February 
1919 
Document preserved at the National Parliamentary Library of Georgia
Affiche électorale du parti ouvrier sociale-démocrate de Géorgie pour les élections de l’Assemblée Constituante. 
Février 1919
Coll. de la Bibliothèque Nationale du Parlement
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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების არჩევნების მონაცემები 
ოზურგეთის მაზრაში. 1919 წელი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Data of Elec  ons for Cons  tuent Assembly of the Democra  c Republic of Georgia in Ozurge   district. 1919

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Résultats des élec  ons de l’Assemblée Cons  tuante de la République démocra  que de Géorgie dans le district 
d’Ozourgué  . 1919

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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დამფუძნებელი კრების 
სხდომის ჩანაწერი 
მთავრობის ახალი კაბინეტის 
დამტკიცების შესახებ. 
1919 წლის 21 მარტი
დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ 
არქივში 
Record of session of the 
Cons  tuent Assembly of 21 March 
1919 on the approval of a new 
Cabinet of Government

Document preserved at the 
Na  onal Archives of Georgia

Réunion de l’Assemblée 
Cons  tuante pour approuver le 
nouveau gouvernement. 21 mars 
1919

Coll. des Archives Na  onales de 
Géorgie

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 
ნოე რამიშვილისთვის გადაცემული მოწმობა 
დამფუძნებელი კრების წევრად არჩევასთან 
დაკავშირებით. 1919 წელი
დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Cer  fi cate passed to Noe Ramishvili by the Central 
Elec  on Commission in connec  on with his elec  on 
as member of the Cons  tuent Assembly. 1919

Document preserved in the library of Ivane

Javakhishvili Tbilisi State University

Cer  fi cat d'élec  on de Noé Ramichvili à l’Assemblée 
Cons  tuante délivré par la Commission centrale 
électorale. 1919

Bibliothèque de l’Université d’État de Tbilissi 
Iv. Djavakhichvili
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სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის 
ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმის 

სხდომის ოქმი. ნოე რამიშვილის 
მოსაზრება პარტიის წევრთა რაოდენობის 

გაზრდის შესახებ. 1921 წლის 20 იანვარი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს 

ეროვნულ არქივში
Protocol of session of the Presidium of the 

Central Commi  ee of the Social Democra  c 
Workers' Party of 20 January 1921. Noe 

Ramishvili's opinion on increasing number of 
party members

Document preserved at the Na  onal

Archives of Georgia

Compte-rendu de la réunion du bureau du 
Comité central du Par   ouvrier social-démocrate 

de Géorgie. La posi  on de Noé Ramichvili 
concernant l’augmenta  on du nombre des 

membres du par  . 20 janvier 1921

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie

ნოე რამიშვილი დამფუძნებელ კრებაზე მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად, 
სამთავრობო ლოჟაში პირველ რიგში მარჯვნიდან მეოთხე

ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Noe Ramishvili at the Cons  tuent Assembly with other members of Government in the governmental box.

Fourth from right in fi rst row
Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Noé Ramichvili à l’Assemblée Cons  tuante avec les autres membres du gouvernement, assis dans la loge 
gouvernementale, première rangée quatrième de droite à gauche

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს სოციალ-
დემოკრატიული მუშათა პარტიის 
ცკ-ის თანათავმჯდომარის, ნოე 
რამიშვილის მიერ გაცემული 
პარტიული დავალება ამავე 
პარტიისა და დამფუძნებელი 
კრების წევრ ივანე 
გომართელისადმი. 
1920 წლის ივნისი
დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ არქივში
The party mandate issued by Noe 
Ramishvili, co-chairman of the Central 
Commi  ee of the Social Democra  c 
Workers' Party of Georgia, to Ivane 
Gomarteli, member of the Party and the 
Cons  tuent Assembly. June 1920

Document preserved at the Na  onal 
Archives of Georgia

Direc  ves données par le co-président 
du par   ouvrier social-démocrate 
de Géorgie, Noé Ramichvili à Ivané 
Gomartéli, membre du par   et de 
l’Assemblée Cons  tuante. Juin 1920 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie

საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის 
ცენტრალური კომიტეტის წევრთა სია პარტიის მეორე ყრილობის 
შემდეგ, მესამე ნომრად – ნოე რამიშვილი. 1920 წლის ივნისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Noe Ramishvili is number three among members of the Central Commi  ee of 
the Social Democra  c Workers’ Party of Georgia, a  er the second congress of 
the Party. June 1920

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Liste des membres du Comité central du par   ouvrier social-démocrate de 
Géorgie rédigée à la suite du second congrès du par  . Troisième dans la liste, 
Noé Ramichvili. Juin 1920

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს სახელმწიფო ბანკის გამგეობის წევრები. მარცხნიდან სხედან: აკაკი ჩხენკელი, გრიგოლ 
ლორთქიფანიძე, რაჟდენ არსენიძე, იასონ ლორთქიფანიძე (?), ნოე რამიშვილი, 

ალექსანდრე ლომთათიძე, ნიკო ელიავა. თეთრ სამოსში დგას გიორგი ჟურული. 1920 წლის 24 ივლისი.
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Members of the Board of the State Bank of Georgia. Si   ng from le   to right: Akaki Chkhenkeli, Grigol Lortkipanidze, 
Razhden Arsenidze, Iason Lortkipanidze (?), Noe Ramishvili, Alexandre Lomta  dze, Niko Eliava. Standing - Giorgi Zhuruli 

wearing white clothes. 24 July 1920. Tbilisi

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Membres du Conseil de la Banque Na  onale de Géorgie. Assis de gauche à droite : Akaki Tchenkéli, Grigol Lortkiphanidzé, 
Rajden Arsénidzé, Iason Lortkiphanidzé (?), Noé Ramichvili, Alexandre Lomta  dzé, Niko Eliava. Debout, en habit blanc : 

Guiorgui Jourouli. 24 juillet 1920

Coll. des Archives Na  onale de Géorgie
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ნოე რამიშვილი ევროპელ სოციალისტებთან ერთად დუშეთში. ზის მეორე რიგში მარჯვნივ, 1920 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with European Socialists in Dushe  . Si   ng on right, second row. 1920

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili et les socialistes européens à Douche  e. Assis au deuxième rang à droite, 1920

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili

საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმისა და 
მეორე სოციალისტური ინტერნაციონალის დელეგაციის მიმღები კომისიის დადგენილება დელეგაციის 
წევრებთან ერთად პარტიის წევრების პროვინციებში გამგზავრების თაობაზე. 
ნოე რამიშვილს დაევალა დელეგაციას გაყოლოდა იმერეთში. 1920 წლის 18 სექტემბერი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Ordinance of 18 September 1920 of the Presidium of the Central Commi  ee of the Social Democra  c Worker’s Party of 
Georgia, and the Welcoming Commission of the Second Socialist Interna  onal delega  on, on Party members to escort the 
delega  on members to the provinces. Noe Ramishvili was assigned to escort the delega  on to Imere  

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Résolu  on du bureau du Comité central du par   ouvrier social-démocrate de Géorgie et de la commission d’accueil de 
la déléga  on de la Deuxième Interna  onale. Les membres du par   devront accompagner la déléga  on de la Deuxième 
Interna  onale dans les provinces de Géorgie. Noé Ramichvili a pour mission de l’accompagner en Iméré  e. 18 septembre 
1920

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილი და ევროპელი სოციალისტები ჭიათურის მაღაროებთან, ცენტრში – ნოე რამიშვილი. 
1920 წელი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili and European Socialists near Chiatura manganese mines. Noe Ramishvili in centre. 1920

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili et les socialistes européens auprès des mines de Chiatura. Debout au milieu du groupe Noé Ramichvili. 1920

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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კარლ კაუცკი სტუმრად საქართველოში. მარცხნიდან სხედან: სეით დევდარიანი, ნოე რამიშვილი, ნოე 
ჟორდანია, კარლ კაუცკი, ლუიზა კაუცკი, სილიბისტრო ჯიბლაძე, რაჟდენ არსენიძე. მარცხნიდან დგანან: 
კაუცკის მდივანი ოლბერგი, ბიქტორ თევზაია, კონსტანტინე გვარჯალაძე, კონსტანტინე საბახტარაშვილი, 
სარდიონ თევზაძე, ურუშაძე, გრიგოლ ცინცაბაძე.
1920 წელი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Karl Kautsky visi  ng Georgia. Si   ng from le   to right: Seit Devdariani, Noe Ramishvili, Noe Zhordania, Karl Kautsky, Louise 
Kautsky, Silibistro Jibladze, Razhden Arsenidze. Standing from le   to right: Kautsky’s Secretary Olberg, Biktor Tevzaia, 
Konstan  ne Gvarjaladze, Konstan  ne Sabakhtarashvili, Sardion Tevzadze, Urushadze, Grigol Tsintsabadze. 1920

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Visite de Karl Kautsky en Géorgie. Assis de gauche à droite : Séith Dévdariani, Noé Ramichvili, Noé Jordania, Karl 
Kautsky, Louise Kautsky, Silvestre Djibladzé, Rajden Arsénidzé. Debout de gauche à droite : le secrétaire de Kautsky – 
Olbergue, Biktore Tevzaïa, Constan  n Gvardzjaladzé, Constan  n Sabakhtarachvili, Sardion Tévzadzé, Ourouchadzé, Grigol 
Tzintzabadzé. 1920

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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სახალხო გვარდიის ყრილობის მონაწილეები. ცენტრში – ნოე ჟორდანია, მისგან მარცხნივ – თავდაცვის 
მინისტრი გრიგოლ ლორთქიფანიძე და მიწათმოქმედების მინისტრი ნოე ხომერიკი, მარჯვნივ – სახალხო 

გვარდიის მეთაური ვალიკო ჯუღელი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ნოე რამიშვილი. 1920 წელი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Par  cipants of the Congress of the People’s Guard. Noe Zhordania in centre; to his le  : Minister of Defence Grigol 
Lortkipanidze and Minister of Agriculture Noe Khomeriki; to his right: head of the People’s Guard Valiko Jugheli and 

Minister of Internal Aff airs Noe Ramishvili. 1920

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Réunion de la Garde populaire. Assis au centre: Noé Jordania, à sa gauche : le Ministre de la Défense, Grigol 
Lortkiphanidzé et le Ministre de l’Agriculture, Noé Khomeriki ; à sa droite : le Commandant de la Garde populaire, Valiko 

Djouguéli et le Ministre de l’Intérieur, Noé Ramichvili. 1920

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის სახელზე გაცემული საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
დიპლომატიური პასპორტი. 1921 წლის 15 მარტი

დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში

Diploma  c passport of the Democra  c Republic of Georgia issued to Noe Ramishvili. 
15 March 1921

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Passeport diploma  que géorgien de Noé Ramichvili délivré par la République démocra  que de Géorgie. 
15 mars 1921

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის ანგარიში გერმანიაში გაწეული ანტისაოკუპაციო სამუშაოს შესახებ. 
1921 წლის 29 ივლისი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Noe Ramishvili’s report of 29 July 1921 on his an  -occupa  on ac  vi  es conducted in Germany

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Rapport de Noé Ramichvili concernant ses ac  vités menées en Allemagne contre l’occupa  on. 29 juillet 1921

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილისა და მისი ოჯახის წევრებისათვის 
საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ გაცემული 
დიპლომატიური პასპორტი. 1921 წლის 18 ნოემბერი. 
2016 წელს ნოე რამიშვილის შვილიშვილმა 
მიშელ რამიშვილმა დიპლომატიური პასპორტი 
სიმბოლურად დააბრუნა საქართველოში
დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში
Diploma  c Passport issued to Noe Ramishvili and his family 
by the Republic of France. 18 November 1921. In 2016, 
Michel Ramishvili, Noe Ramishvili’s grandson, symbolically 
returned the passport to Georgia

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili

Tbilisi State University

Passeport diploma  que de Noé Ramichvili et de sa famille 
délivré par la République française. 18 novembre 1921.

En 2016 Michel Ramichvili, le pe  t-fi ls de Noé Ramichvili, l’a 
remis symboliquement à l’État géorgien

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili
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საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას მიერ ნოე რამიშვილის სახელზე გაცემული 
რწმუნების სიგელი. 1923 წლის 14 სექტემბერი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Creden  als issued by Chairman of the Government of the Democra  c Republic of Georgia Noe Zhordania to Noe 

Ramishvili on 14 September 1923

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Le  re de créance à Noé Ramichvili signée par le Président du gouvernement de Géorgie, Noé Jordania. 14 septembre 1923

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის მიერ გაკეთებული განმარტება საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის 
ცენტრალურ კომიტეტში, დიდი ბრიტანეთის მიერ საბჭოთა კავშირის იურიდიულად ცნობის გამო. 
1924 წლის 14 თებერვალი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Explana  on made by Noe Ramishvili on 14 February 1924 in the Central Commi  ee of the Social Democra  c Workers’

Party of Georgia with regard to the de jure recogni  on of the Soviet Union by Great Britain

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Explica  on faite par Noé Ramichvili devant le Comité Central du par   ouvrier social-démocrate de Géorgie concernant la 
reconnaissance de jure de  l’URSS par la Grande-Bretagne. 14 février 1924

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის წერილი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტს.
 1924 წლის 10 მარტი

დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში

Noe Ramishvili’s le  er to Independence Commi  ee of Georgia. 10 March 1924

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Le  re de Noé Ramichvili au Comité de l’indépendance de la Géorgie, le 10 mars 1924

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის წერილი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტს ანტისაბჭოთა აჯანყებასთან 
დაკავშირებით აზერბაიჯანელთა პოზიციის შესახებ. 1924 წლის 29 მარტი

დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში

Noe Ramishvili’s le  er to Independence Commi  ee of Georgia regarding a   tude of Azeris to the uprising. 29 March 1924

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Le  re de Noé Ramichvili au Comité de l’indépendance de la Géorgie concernant la posi  on des Azéris à l’égard 
de l’insurrec  on. 29 mars 1924

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ ნოე რამიშვილის სახელზე გაცემული პირადობის დამადასტურებელი 
მოწმობა. 
1924 წლის 16 ივლისი
დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში
Iden  ty card issued by France to Noe Ramishvili. 16 July 1924 

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Carte d’Iden  té de Noé Ramichvili délivrée par la République française. 16 juillet 1924

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის დაშიფრული წერილი კონსტანტინე გვარჯალაძეს, საქართველოს მთავრობის ელჩს 
სტამბოლში 

დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში

Encrypted le  er of Noe Ramishvili to Ambassador of the Government of Georgia in Istanbul Konstan  ne Gvarjaladze

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Le  re cryptée de Noé Ramichvili à l’Ambassadeur de Géorgie à Istanbul, Constan  n Gvardjaladzé

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის დაშიფრული წერილი საქართველოს მთავრობას. 1924 წლის 27 ოქტომბერი
დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში
Encrypted le  er of Noe Ramishvili to the Government of Georgia. 27 October 1924

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Le  re cryptée de Noé Ramichvili au gouvernement de Géorgie. 27 octobre 1924

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის, მთავრობის სხვა წევრების, საფრანგეთში საქართველოს დიპლომატიური მისიისა და 
სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის დელეგაციის წევრთა ხელფასები 

1924 წლის ნოემბრიდან 1925 წლის იანვრამდე
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Salaries of Noe Ramishvili, other members of Government, members of Diploma  c Mission of Georgia in France and 
delega  on of the Social Democra  c Party, from November 1924 to January 1925

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Salaires (novembre 1924 – janvier 1925) de Noé Ramichvili et des membres du gouvernement, des membres de la 
déléga  on géorgienne de la mission diploma  que en France et de la déléga  on du par   social-démocrate

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის წიგნი „საქართველო 
და რუსეთი“. 1924 წელი. პარიზი
დოკუმენტი დაცულია 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
“Georgia and Russia”, book published by 
Noe Ramishvili. 1924. Paris

Document preserved in the library of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University

Livre de Noé Ramichvili “La Géorgie et la 
Russie”. Paris, 1924

Bibliothèque de l’Université d’Etat de 
Tbilissi Ivané Djavakhichvili

ნოე რამიშვილი. 1920-იანი წლები
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili in 1920s 

The photo preserved in library of the Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University

Portrait de Noé Ramichvili. Les années 1920

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili
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მარცხნივ – გიორგი გვაზავა, მარჯვნივ 
– ნოე რამიშვილი, პარიზი, 1920 წელი

ფოტო დაცულია 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

Giorgi Gvazava on the le  ; Noe Ramishvili on 
the right. Paris. 1920

Photo preserved in the library of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University

À gauche, Guiorgui Gvazava, à droite, Noé 
Ramichvili. Paris, 1920

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi 
Ivané Djavakhichvili

სოციალ-დემოკრატიული 
მუშათა პარტიის სხდომის 
ოქმი, რომელზეც განიხილეს 
ნოე რამიშვილის მიერ 
წარდგენილი პარტიის 
პროგრამის პროექტი. 
1926 წლის 11 აპრილი
დოკუმენტი დაცულია 
საქართველოს ეროვნულ 
არქივში
Protocol of session of the 
Social Democra  c Workers’ 
Party of Georgia prepared by 
Noe Ramishvili, at which the 
submi  ed dra   programme of 
the Party was reviewed. 11 April 
1926

Document preserved at the 
Na  onal Archives of Georgia

Procés-verbal de réunion à 
laquelle le projet de programme 
présenté par Noé Ramichvili au 
par   ouvrier social-démocrate 
de Géorgie  a été examiné. 11 
avril 1926

Coll. des Archives Na  onales de 
Géorgie
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საქართველოს მთავრობისა და დამფუძნებელი კრების წევრები 
კარლო ჩხეიძის კუბოსთან. მარცხნიდან – კონსტანტინე გვარჯალაძე, ნოე ჟორდანია, უცნობი პიროვნება, 
კონსტანტინე კანდელაკი, ევგენი გეგეჭკორი, ექვთიმე თაყაიშვილი, ნოე რამიშვილი, იოსებ გობეჩია, 
სამსონ ფირცხალავა, გიორგი გვაზავა, დათიკო შარაშიძე, აკაკი ჩხენკელი. 1926 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Members of Government of the Democra  c Republic of Georgia and Cons  tuent Assembly at Karlo Chkheidze's coffi  n. 
From le  : Konstan  ne Gvarjaladze, Noe Zhordania, unknown person, Konstan  ne Kandelaki, Evgeni Gegechkori, Ekv  me 
Takaishvili, Noe Ramishvili, Ioseb Gobechia, Samson Pirtskhalava, Giorgi Gvazava, Da  ko Sharashidze, Akaki Chkhenkeli. 
1926

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Membres du gouvernement en exil et de l’Assemblée Cons  tuante devant le cercueil de Karlo Tchkeidzé. De gauche à 
droite : Constan  n Gvardjaladzé, Noé Jordania, X, Constan  n Kandelaki, Évgueni Guéguétchkori, Ékv  mé Takaïchvili, Noé 
Ramichvili, Ioseb Gobetchia, Samson Pirtskalava, Guiorgui Gvazava, Da  ko Charachidzé, Akaki Tchenkéli. 1926

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili

კარლო ჩხეიძის დაკრძალვა, 
ცენტრში – ნოე რამიშვილი. 
პარიზი. 1926 წელი
ფოტო დაცულია 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Funeral of Karlo Chkheidze. Noe 
Ramishvili in centre. Paris. 1926 

Photo preserved in the library of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University

Funérailles de Karlo Tchkheidzé, au 
milieu du groupe, Noé Ramichvili. 
Paris, 1926

Bibliothèque de l’Université d’Etat de 
Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ევგენი გეგეჭკორის მიერ ნოე რამიშვილის სახელზე გაცემული 
მოწმობა მისი კონსტანტინოპოლში გამგზავრებისა და სრული უფლებით აღჭურვის შესახებ. 

1926 წლის 18 ივნისი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Cer  fi cate issued by Minister of Foreign Aff airs of Georgia Evgeni Gegechkori on 18 June 1926 to Noe Ramishvili on his trip 
to Constan  nople and gran  ng him full authority

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Cer  fi cat accordant le plein pouvoir à Noé Ramichvili à l’occasion de son départ à Istanbul, signé par le Ministre des 
Aff aires étrangères Evgueni Guéguétchkori. 18 juin 1926

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის მოხსენება მთავრობისა და დამოუკიდებლობის კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე 
ამიერკავკასიის განმათავისუფლებელ კომიტეტთან ერთად გაზეთის დაარსების შესახებ. 
15 სექტემბერი, 1926 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Report by Noe Ramishvili at united session of Government and Independence Commi  ee on establishment of a joint 
newspaper with the Libera  on Commi  ee of Transcaucasia. 15 September 1926

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Rapport de Noé Ramichvili à la session conjointe du gouvernement en exil et du comité d’indépendance concernant la 
créa  on du journal commun avec le Comité de libéra  on de Transcaucasie. 15 septembre 1926

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე ჟორდანია, ვლასა მგელაძე, პაველ აქსელროდი, აიოლო, ირაკლი წერეთელი, ნოე რამიშვილი და 
დავით საღირაშვილი. 1920-იანი წლები. პარიზი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Zhordania, Vlasa Mgeladze, Pavel Axelrod, Ayolo, Irakli Tsereteli, Noe Ramishvili and Davit Saghirashvili. Paris. 1920s

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Jordania, Vlassa Mgueladzé, Pavel Axelrod, Aïolo, Irakli Tsérételi, Noé Ramichvili, et David Saguirachvili. Paris, 1920

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის მიერ სტამბოლში გაგზავნილი წერილი ამიერკავკასიის დამოუკიდებლობის კომიტეტში 
შამილის მოადგილედ გენერალ სულთან კილიჩ-გირეის დანიშვნის შესახებ. 1927 წლის 25 აპრილი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Le  er sent by Noe Ramishvili to Istanbul on 25 April 1927 about General Sultan Kiliç Girey, the deputy to Shamil in the  

Transcaucasian Independence Commi  ee 

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Le  re de Noé Ramichvili envoyée à Istanbul concernant le général sultan Kilic-Guirei, adjoint de Chamil au Comité de 
libéra  on de Transcaucasie. 25 avril 1927 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის განცხადება იმ წერილის შესახებ, რომელშიც ვითომ ჩეკასთან კავშირში ადანაშაულებს 
გიორგი კვინიტაძეს, ალექსანდრე ჩხეიძეს, ქაქუცა ჩოლოყაშვილს, სპირიდონ კედიასა 
და სხვებს. 1927 წლის 3 აგვისტო
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Statement of Noe Ramishvili rejec  ng informa  on about a le  er in which he allegedly blamed Giorgi Kvinitadze, Alexandre 
Chkheidze, Kakutsa Cholokashvili, Spiridon Kedia and others for rela  ons with the Extraordinary Commission (CheKa). 
3 August 1927

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Déclara  on de Noé Ramichvili reje  ant l'informa  on selon laquelle il aurait accusé Guiorgui Kvinitadzé, Alexandre 
Tchkeidzé, Kakutsa Tcholokachvili, Spiridon Kedia et autres d'avoir des liens avec la Tchéka. 3 août 1927

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის მიერ მთავრობის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას სახელზე დაწერილი განცხადება 
მთავრობაში მუშაობის გაგრძელების შეუძლებლობის შესახებ. 1930 წლის 14 იანვარი

დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Le  er by Noe Ramishvili on 14 January 1930 addressed to Chairman of the Government Noe Zhordania on the impossibility 

of his con  nuing to work in Government

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Le  re de Noé Ramichvili au Président du gouvernement en exil Noé Jordania concernant l’impossibilité pour lui de 
con  nuer à exercer ses fonc  ons. 14 janvier 1930 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ნოე რამიშვილის განცხადება მთავრობის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას სახელზე მთავრობის 
შეერთებულ კოლეგიაში ევგენი გეგეჭკორის ქცევის გამო მუშაობის გაგრძელების 

შეუძლებლობის შესახებ. 1930 წლის 7 დეკემბერი
დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში
Declara  on by Noe Ramishvili on 7 December 1930 addressed to Chairman of the Government Noe Zhordania on the 

impossibility of his con  nuing to work in the Joint Collegium of the Government due to the behaviour of Evgeni Gegechkori

 Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Déclara  on de Noé Ramichvili adressée au président du gouvernement en exil, Noé Jordania, refusant d’exercer ses 
fonc  ons au gouvernement en raison du comportement de Evguéni Gueguetchkori, 

le 7 décembre 1930

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ევგენი 
გეგეჭკორი
ფოტო დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Minister of Foreign Aff airs of Georgia Evgeni Gegechkori

Photo preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Evguéni Guéguétchkori, Ministre des Aff aires Etrangères 
de Géorgie

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie

ნოე რამიშვილი. 1920-იანი წლების ბოლო
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში

Noe Ramishvili. End of 1920s 
Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi 

State University
Noé Ramichvili. Fin des années 1920

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის ნაშრომი „დემოკრატიული სოციალიზმი“. პარიზი. 1931 წელი
დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Work of Noe Ramishvili, “Democra  c Socialism”. Paris. 1931

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Ouvrage de Noé Ramichvili « Le Socialisme Démocra  que ». Paris 1931

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილი მეუღლესთან 
მარო რამიშვილთან ერთად. 1905 წელი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with his wife Maro Ramishvili. 1905

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University

Noé Ramichvili et son épouse, 
Maro Ramichvili. 1905

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili

ვლასა მგელაძე, ნოე რამიშვილი და მარო რამიშვილი. სურამი. 1905 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Vlasa Mgeladze, Noe Ramishvili and Maro Ramishvili. Surami.1905

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Vlassa Mgeladzé, Noé Ramichvili et Maro Ramichvili. Sourami. 1905

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილი დასთან მართა რამიშვილ-
ბერიშვილთან და ნათესავებთან ერთად. 
სურები
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with his sister Martha Ramishvili-
Berishvili and rela  ves. Surebi

Photo preserved in the library of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili, sa sœur Martha Ramichvili-
Berichvili à Sourébie.

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili

ნოე რამიშვილი მეუღლესთან მაროსთან და უცნობ პირთან ერთად. სურები
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with his wife Maro and unknown person. Surebi

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili, son épouse Maro Ramichvili. Photo prise à Sourébie

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილი მეუღლესთან მაროსთან ერთად
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

Noe Ramishvili with his wife Maro

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili et son épouse, Maro Ramichvili

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili

ნოე რამიშვილი მეუღლესთან 
მაროსთან ერთად

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with his wife Maro

Photo preserved in the library of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili et son épouse, Maro Ramichvili

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili



182 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili 182 ნოე რამიშვილი | Noe Ramishvili | Noé Ramichvili

ნოე რამიშვილი ოჯახის წევრებთან და უცნობ პირებთან ერთად
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with family members and unknown persons 
Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Noé Ramichvili avec sa famille et des inconnus
Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili

ნოე რამიშვილი ცოლთან და შვილებთან ერთად. 1920-იანი წლები, საფრანგეთი 
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with his wife and children. 1920s. France
Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Noé Ramichvili avec son épouse et ses enfants dans les années 1920. France.
Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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მარო რამიშვილი შვილებთან ბენიას, 
ნინასა და აკაკისთან ერთად. 

1930-იანი წლები
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

Maro Ramishvili with her children - Beno, Nina 
and Akaki. 1930s 

Photo preserved in the library of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University

Maro Ramichvili avec ses enfants Béno, Nina et 
Akaki. Les années 1930

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi 
Ivané Djavakhichvili

ნოე რამიშვილი მეუღლესთან 
მარო რამიშვილთან და შვილთან თამართან 
ერთად. 1920 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with his wife Maro Ramishvili and 
daughter Tamar. 1920 

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University

Noé Ramichvili, son épouse Maro et leur fi lle Tamar. 
1920

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané 
Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილი ოჯახთან ერთად. 1920-იანი წლები
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with his family. 1920s
Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Noé Ramichvili avec sa famille, dans les années 1920
Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili

ნოე რამიშვილი შალვა ბერიშვილთან (ნ. რამიშვილის დისშვილი), მეუღლესთან, შვილებთან ნინასთან, 
ბენოსთან, აკაკისთან და თამართან ერთად ზღვის სანაპიროზე. 1920-იანი წლები
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili with Shalva Berishvili (N. Ramishvili’s nephew), his wife Maro and children: Nina, Beno, Akaki and Tamar. 
At the seaside. 1920s 
Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Noé Ramichvili avec son neveu Chalva Berichvili, son épouse Maro et leurs enfants : Nina, Béno, Akaki at Tamar. Les 
années 1920.
Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილი ოჯახთან ერთად ილია თაყაიშვილისა და თამარ კახელაძის ქორწილში. 1929 წელი
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

Noe Ramishvili with family at the wedding of Ilia Takaishvili. 1929

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Noé Ramichvili et sa famille au mariage d’Ilia Takaïchvili et de Thamar Kakheladzé. 5 octobre1929

Bibliothèque de l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის ოჯახის გენეალოგიური ცხრილი. შედგენილია 1990 წელს
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში

Noe Ramishvili’s genealogical table. Prepared in 1990

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Table généalogique de la famille Noé Ramichvili rédigé en 1990 

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ლევილში ნოე რამიშვილის ოჯახისათვის გადაცემული ნივთების სია. 1923 წელი
დოკუმენტი დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
List of items allocated to Noe Ramishvili’s family in Leuville. 1923

Document preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Liste d’objets transmis à la famille de Noé Ramichvili à Leuville. 1923

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie



 ნოე რამიშვილის მკვლელობა და დაკრძალვა

NOE RAMISHVILI’S ASSASSINATION AND FUNERAL

 ASSASSINAT ET FUNERAILLES DE NOÉ RAMICHVILI
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ფრანგულ, ქართულ, პოლონურ და რუსულ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები ნოე რამიშვილის 
მკვლელობის შესახებ. 1930 წელი

დოკუმენტები დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Ar  cles published in French, Georgian, Polish and Russian printed media about the assassina  on of Noe Ramishvili. 1930

Documents preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Ar  cles publiés dans la presse française, géorgienne, polonaise et russe sur l’assassinat de Noé Ramichvili. 1930

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ფრანგულ, ქართულ, პოლონურ და რუსულ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები ნოე რამიშვილის 
მკვლელობის შესახებ. 1930 წელი 

დოკუმენტები დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში
Ar  cles published in French, Georgian, Polish and Russian printed media about the assassina  on of Noe Ramishvili. 1930

Documents preserved at the Na  onal Archives of Georgia

Ar  cles publiés dans la presse française, géorgienne, polonaise et russe sur de l’assassinat de Noé Ramichvili. 1930

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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ვლასა მგელაძის სამძიმრის წერილი ნოე რამიშვილის მეუღლეს მარო რამიშვილს. 1930 წელი
დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში
Condolence le  er of Vlasa Mgeladze to Noe Ramishvili’s wife Maro Ramishvili. 1930

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Le  re de condoléances de Vlassa Mguéladzé à Maro Ramichvili, épouse de Noé Ramichvili. 1930

Bibliothèque l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე ჟორდანიას სამძიმრის წერილი ნოე რამიშვილის მეუღლეს მარო რამიშვილს. 1930 წელი
დოკუმენტი დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში
Condolence le  er of Noe Zhordania to Noe Ramishvili’s wife Maro Ramishvili. 1930

Document preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Le  re de condoléances de Noé Jordania à l’épouse de Noé Ramichvili – Maro Ramichvili. 1930

Bibliothèque l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის გარდაცვალების შესახებ დაბეჭდილი ბარათი. 
1930 წლის დეკემბერი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

Note printed with regard to the death of Noe Ramishvili. December 1930

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Avis de décès de Noé Ramichvili. Décembre 1930

Bibliothèque l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე ჟორდანიას 
გამოსამშვიდობებელი წერილი ნოე 

რამიშვილს. 1930 წელი
დოკუმენტი დაცულია 

საქართველოს ეროვნულ არქივში
Farewell le  er of Noe Zhordania for Noe 

Ramishvili. 1930

Document preserved at the Na  onal 
Archives of Georgia

Le  re d’adieu de Noé Jordania à Noé 
Ramichvili. 1930

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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საქართველოს მთავრობის წევრები და ნოე რამიშვილის ოჯახი მის დაკრძალვაზე. 
1930 წლის დეკემბერი
ფოტოები დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკაში
Members of Government of Georgia and family of Noe Ramishvili at his funeral. December 1930 
 Photos preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Membres du gouvernement de Géorgie et la famille de Noé Ramichvili. Funérailles de Noé Ramichvili. Décembre 1930
Bibliothèque l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის 
თავდაპირველი სამარხი

ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Ini  al burial place of Noe Ramishvili 

Photo preserved in the library of Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University

Première tombe de Noé Ramichvili

Bibliothèque l’Université d’Etat de Tbilissi 
Ivané Djavakhichvili

ნოე რამიშვილის საფლავი ლევილის ქართულ სასაფლაოზე
ფოტო დაცულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში

Noe Ramishvili’s grave in the Georgian cemetery in Leuville 

Photo preserved in the library of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Tombe de Noé Ramichvili au cime  ère géorgien de Leuville

Bibliothèque l’Université d’Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili
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ნოე რამიშვილის 
გასახსენებელი პანაშვიდი 
პრაღის ქართულ 
სათვისტომოში, ცენტრში 
– ქართული სათვისტომოს 
მეთაური არზაყან ემხვარი
ფოტო დაცულია ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
Noe Ramishvili’s remembrance 
memorial service in the Georgian 
community in Prague. Head of 
the Georgian community Arzakan 
Emkhvari in centre 

Photo preserved in the library of 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University

Commémora  on organisée par la

diaspora géorgienne de Prague en

hommage à Noé Ramichvili.

Au milieu : le Président

de la diaspora Arzakan Emoukhvar

Bibliothèque l’Université d’Etat de 
Tbilissi Ivané Djavakhichvili

ნოე რამიშვილის გარდაცვალების 35-ე 
წლისთავთან დაკავშირებით პარიზში 
გადახდილი სამოქალაქო პანაშვიდის 

საინფორმაციო ბარათი. 1965 წელი
დოკუმენტი დაცულია ეროვნულ 

არქივში
Informa  on leafl et of civil funeral held in 

Paris on the occasion of the 35th anniversary 
of the death of Noe Ramishvili. 1965

Document preserved at the Na  onal 
Archives of Georgia

Invita  on pour la commémora  on du 35e 
anniversaire de la mort de Noé Ramichvili . 

Paris. 1965

Coll. des Archives Na  onales de Géorgie
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თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას, სადაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა მდებარეობს, 
ნოე რამიშვილის სახელი ეწოდა. 2013 წელი
One of Tbilisi streets, where the building of the Ministry of Internal Aff airs of Georgia is located, was named a  er 
Noe Ramishvili in 2013

En 2013 le nom de Noé Ramichvili est donné à la rue où se situe le Ministère de l'Intérieur de Géorgie à Tbilissi

ნოე რამიშვილის ბიუსტი საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს შენობაში. დაიდგა 2013 
წელს. მოქანდაკე – გიორგი ჯაფარიძე
The bust of Noe Ramishvili put up in the Ministry of 
Internal Aff airs of Georgia in 2013

Sculptor Giorgi Japaridze

Buste de Noé Ramichvili, inauguré en 2013 au Ministère 
de l'Intérieur de Géorgie. Sculpteur Guiorgui Djaparidze
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 საკმარისია! წინ! 

ნოე რამიშვილი უცხადებს პროტესტს ქართული ენის რუსიფიკაციასა და სტუდენტებისთვის 
შექმნილ პირობებს, ხელმძღვანელობს იურიევის უნივერსიტეტში საპროტესტო გამოსვლებს.

ნოე რამიშვილი უცხადებს პროტესტს ძველ წყობას და ცარისტული ექსპლუატაციის წინააღ-
მდეგ იბრძვის, მთელი არსებით ჩართულია საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის 
საქმიანობაში. 

ნოე რამიშვილი უცხადებს პროტესტს საქართველოში გლეხებსა და მუშებს შორის ცარისტე-
ბის მიერ გაღვივებულ განხეთქილებას და სოფლებში ქმნის გლეხთა კომიტეტებს. ეს კომიტეტე-
ბი 1905 წლის რევოლუციის მთავარი ძალაა.

ნოე რამიშვილი უცხადებს პროტესტს საქართველოში ბოლშევიკების პოლიტიკას, 1905 
წლის კრებაზე პოლიტიკურად ანადგურებს იოსებ სტალინს. მუშები აღარ ემხრობიან ლენინს და 
უერთდებიან ჟორდანიას. სტალინი სამუდამოდ ტოვებს საქართველოს და 1907 წელს ირიცხება 
რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ამიერკავკასიის კომიტეტიდან.

ნოე რამიშვილი უცხადებს პროტესტს არეულობებს, ქურდობებს, ნგრევასა და არაერთ სხვა 
უბედურებას, რომელიც ბოლშევიკების მიერ თურქებისთვის მიყიდულ კავკასიას ემუქრება და 
ქმნის საქართველოს რესპუბლიკის პირველ შეიარაღებულ ძალას – სახალხო გვარდიას.

ნოე რამიშვილი უცხადებს პროტესტს კავკასიელი ხალხის დაქსაქსვას. მას ირჩევენ სეიმსა 
და საქართველოს ეროვნულ საბჭოში. 

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როდესაც მართავს რუსეთის სახელმწიფო სა-
თათბიროს საარჩევნო კამპანიას, რომელშიც ყოველთვის ქართველი სოციალისტი კანდიდატები 
იმარჯვებენ.

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა ულმობელი ცარისტული რეპრესიების წი-
ნააღმდეგ ლეგალურ და საიდუმლო ორგანიზაციებს  ქმნის. 

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა 1918 წლის მაისში საქართველოს დემოკრა-
ტიული რესპუბლიკის თავმჯდომარეობას თანხმდება და ქმნის კოალიციურ მთავრობას, რომე-
ლმაც 1919 წლამდე იარსება.

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა საქართველოს წინააღმდეგ შეთქმული ბო-
ლშევიკების გასანადგურებლად შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას თანხმდება.

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა ომის მინისტრის მძიმე პასუხისმგებლობას 
კისრულობს, მაშინ, როცა  საქართველო იძულებულია მტრების წინააღმდეგ 34 თვის განმავლო-
ბაში სულ მცირე 11 თავდაცვითი ომი აწარმოოს. 

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა ორპირი ბოლშევიკების მიერ საქართვე-
ლოს დაპყრობისას, საქართველოს მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად, საზღვარგარეთ ბრძო-
ლის გაგრძელებას თანხმდება. 

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა 1924 წლის ეროვნული აჯანყების ორგანი-
ზატორებთან შესაერთებლად მარსელში აცილებს ისეთ ქართველ სოციალისტებს, როგორებიც 
არიან ვალიკო ჯუღელი და ბენია ჩხიკვიშვილი.

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა კავკასიის ყველა დევნილ მთავრობასა და 
რევოლუციურ ძალას საერთო მტრის, ბოლშევიკების წინააღმდეგ საფრანგეთში აერთიანებს.

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა საქართველოში ბოლშევიკური ოკუპაციის 
წინააღმდეგ მებრძოლთა ფარულ ქსელს ქმნის.

ნოე რამიშვილი მოუწოდებს წინსვლისკენ, როცა პოლიტიკურ შეხვედრაზე მიმავალს, 1930 
წლის 7 დეკემბერს, შუა პარიზში შეიარაღებული მოღალატე ბოლშევიკის ტყვია განგმირავს. 

კრემლის მესვეურებმა კარგად გათვალეს – მათ ქართულ დემოკრატიას მარჯვენა მოკვეთეს. 
მთელი თავისი ცხოვრება ნოე რამიშვილი პროტესტს უცხადებდა ძველ სამყაროს, რომელ-

საც უსამართლობა, მონობა და ომები მართავდა. 



203203

მთელი თავისი ცხოვრება ნოე რამიშვილი მოუწოდებდა წინსვლისკენ, უკეთესი სამყაროსკენ, 
რომელსაც სოციალური სამართლიანობა, თავისუფლება და კაცობრიობის რწმენა მართავდა.

სწორედ ამიტომ მოკლეს. 
მის დასაფლავებაზე ნოე ჟორდანიამ წარმოთქვა სიტყვა:
„ვინ არ იცნობდა მას? ყველამ უწყოდა მისი სახელი! თავი ჯერ სოციალ-დემოკრატიული პა-

რტიის სამსახურს მიუძღვნა და შემდეგ ეროვნულ საქმეს. საყოველთაოდ ცნობილია მისი აქტი-
ური საქმიანობა და მოღვაწეობა.

ქართველი ხალხისთვის იგი თავისუფლების განსახიერება იყო და მას მიანდო ქართული 
მთავრობის შექმნა.

დიდი დამსახურება აქვს პარტიის წინაშე. აზრი აღარ აქვს ყველა იმ საქმის ჩამოთვლას, 
რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის გააკეთა – ეს უკვე ისტორიაა და არაფერს შეცვლის. მხოლოდ იმას 
ვიტყვი, რომ საქართველოშიცა და დევნილობაშიც კრიტიკულ მომენტში ყოველთვის მივმართა-
ვდით ნოე რამიშვილს, რომელიც ყველაზე გამოუვალი ვითარებიდანაც კი ყოველთვის წარმატე-
ბით პოულობდა გამოსავალს. ერთი შემთხვევაც არ მახსენდება, რომ მინდობილი საქმის სასიკე-
თოდ დასრულება ვერ შეძლებოდა. 

არ ჰყავს მემკვიდრე, მის ადგილს ვერავინ დაიკავებს. უსაზღვროა ჩვენი ტკივილი. მარჯვენა 
ხელი მოგვკვეთეს, მუხანათობით, ლაჩრულად ჩამოგვაშორეს. მოღალატის დახმარებით მტერმა 
ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოზიცია წაგვართვა. რა სირცხვილი და უნამუსობაა!

აღარა გვყავს ნოე რამიშვილი! მოკვდა თავის პოსტზე თავაწეული და წმინდა დროშით საქმე-
ზე მიმავალი. მან დასდო თავი ერის სამსხვერპლოზე. მას შესწირა მთელი თავისი ძალ-ღონე, მას 
შეაპკურა თავისი სისხლი. და ჩვენ, დარჩენილნი, შეგვიძლია ვანუგეშოთ მისი სულით, მივცეთ 
ფიცი მტკიცე და დაურღვეველი: გზა, მის მიერ თელილი და შეწყვეტილი, ჩვენს მიერ იქნება გა-
გრძელებული ბოლომდე, გამარჯვებამდე“. 

ასეთი იყო ნოე რამიშვილი – გურული გლეხის შვილი და საქართველოს მოქალაქე!

ტიერი ბერიშვილი

ქართველ ხალხთან მეგობრობისა და კულტურის ფრანგული ასოციაციის პრეზიდენტი
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ENOUGH! TIME TO MOVE FORWARD!

Noe Ramishvili protests against the Russification of the Georgian language and the conditions created for 
students, and leads protest actions at Yuryev University.

Noe Ramishvili protests against the old rule and fights against Tsarist exploitation, and actively participates 
in the activities of the Social Democratic Party of Georgia.

Noe Ramishvili protests against the discord between the peasants and the workers triggered by the 
followers of the Tsarist regime and creates committees of peasants in villages. Such committees were a major 
source of reliable power during the Revolution of 1905. 

Noe Ramishvili protests against Bolshevik policies in Georgia, and fights Joseph Stalin politically during a 
meeting of 1905. The workers no longer support Lenin, but they follow Zhordania. Stalin leaves Georgia for 
good and in 1907 he is expelled from the Transcaucasia committee of the Socialist Democratic Party of Russia. 

Noe Ramishvili protests against unrest, theft, destruction and other calamities that pose a threat to the 
Caucasus which has been sold to Turkey by the Bolsheviks, and creates the first armed forces of Georgia called 
the People’s Guards.

 Noe Ramishvili protests against the scattering of the people of the Caucasus. He is elected to the Seim 
and to the National Council of Georgia.

Noe Ramishvili calls for moving forward, when he organises the election campaign of the State Duma of 
Russia, in which Georgian socialist candidates are always the winners.

Noe Ramishvili calls for moving forward when he establishes legal and secret organisations against 
intolerable Tsarist repressions. 

Noe Ramishvili calls for moving forward when he accepts the post of the Chairman of the

Democratic Republic of Georgia in May 1918, and forms a coalition government that existed until 1919.

Noe Ramishvili calls for moving forward when he accepts the post of the Minister of Internal Affairs for 
the elimination of the Bolsheviks who conspired against Georgia.

Noe Ramishvili calls for moving forward when he undertakes the serious responsibility of the War 
Minister, when Georgia is compelled to conduct at least 11 defensive wars against the enemy during 34 
months.

Noe Ramishvili calls for moving forward when he, after the occupation of Georgia by the treacherous 
Bolsheviks, agrees to continue struggling abroad along with the other members of the Government of Georgia. 

Noe Ramishvili calls for moving forward when he sees off the Georgian socialists Valiko Jugheli and Benya 
Chkhikvishvili to Marseilles to join the organisers of the national uprising of 1924. 

Noe Ramishvili calls for moving forward when he unites the exiled governments of the Caucasus and the 
revolutionary forces against the common enemy, the Bolsheviks, in Paris.

Noe Ramishvili calls for moving forward when he creates a secret network of fighters against the 
Bolshevik occupation in Georgia.

Noe Ramishvili calls for moving forward when on 7 December 1930, he dies on the route to a political 
meeting in the heart of Paris from a bullet shot by the treacherous armed Bolsheviks.

The Kremlin subordinates have calculated well – they cut the right hand off from Georgian Democracy.

For all his life Noe Ramishvili was protesting against the old world governed by injustice, slavery and 
wars.

For all his life Noe Ramishvili was calling on people to move forward towards a better world governed by 
social justice, freedom and faith in mankind.

This was the reason he was assassinated.

Noe Zhordania made a speech during his funeral: “Was there any one who did not know him? Everybody 
knew his name! He dedicated his life and efforts first to the Social Democratic Party and then to national 
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activities. His intensive work and activities are well known to everyone. He was the incarnation of freedom 
for the people of Georgia, and he was entrusted by the people of Georgia to form the Government of Georgia. 

His contribution to the party is great. There is no point in mentioning everything he has done for our 
country

– it is all history and can change nothing. I would only add that both in Georgia and when he was in 
exile, we always turned to Noe Ramishvili in critical situations, and he would find a way out of even the most 
hopeless situations. I cannot recall even a single case when he failed to bring a task to a successful end. 

He has no heir. Nobody can replace him and our pain is immense. We’ve lost our right hand through 
treachery, in the most cowardly manner. With the help of the traitor, the enemy took away our strongest 
position. What a shame! What an impudence!

Noe Ramishvili is no more! He died on his post with his head up and on his way to a mission with a sacred 
flag in hand. He sacrificed his own life for the Nation. He spent all his strength and power and shed his blood 
for the Nation. But we, those who remain, can comfort his soul, and can take a firm and inviolable oath that 
we will continue to walk on the road he always followed, and which was cut off, to the end, to victory“.

Such was Noe Ramishvili – the son of a Gurian peasant and a citizen of Georgia!

Thierry Berishvili

President of the French Association of Friendship with Georgian People and Culture
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 ASSEZ! EN AVANT! 

Noé Ramichvili a dit « Assez ! » à la russification de la langue géorgienne et des conditions accordées aux 
étudiants et il dirige les grèves dans l’Université d’Uriev.

Noé Ramichvili a dit « Assez ! » au vieux monde, luttant contre  l’exploitation du Tsarisme, il s’engage 
« corps et âme » au sein du parti social-démocrate de Géorgie.

Noé Ramichvili a dit « Assez ! » à la division entre les ouvriers et les paysans de Géorgie, suscitée par le 
tsariste, il organise les Comités paysans à la campagne. Ces Comités seront une des forces principales de la 
Révolution de 1905.

Noé Ramichvili a dit « Assez ! » à la politique des bolcheviques en Géorgie, il écrase politiquement Joseph 
Staline en 1905 lors d’une réunion. Les travailleurs abandonnent la ligne de Lénine et rejoignent la ligne 
de Noé Jordania. Staline quitta pour jamais la Géorgie et le fit exclure du Comité Caucasien du parti social-
démocrate de Russie en 1907. 

Noé Ramichvili a dit « Assez ! » du désordre, des destructions, des vols et autres malheurs qui menaçaient 
le Caucase, lorsque les Bolcheviques ont vendu le Caucase aux Turcs et il organise la Garde populaire qui 
devint la première force armée de la République Géorgienne.

Noé Ramichvili a dit « Assez ! » à la division des peuples du Caucase, il est élu au SEIM Caucasien et au 
Conseil National de Géorgie.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » en organisant les élections pendant les différentes Doumas et à 
chaque fois les candidats socialistes géorgiens sont élus.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » en organisant les organisations légales et clandestines contre la 
répression sans pitié des forces tsaristes.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » en acceptant le rôle de premier chef d’état de la première République 
de Géorgie en mai 1918 et il crée un gouvernement de coalition qui dura jusqu’en février 1919.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » en acceptant la fonction de Ministre de l’intérieur pour traquer les 
bolcheviques qui organisaient des complots contre la république géorgienne.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » en acceptant la lourde tâche de Ministre de la Guerre. Contre tous les 
ennemis de la Géorgie, l’état géorgien dut mener 11 guerres défensives en moins de 34 mois.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » en acceptant de continuer le combat à l’étranger avec les membres du 
gouvernement, lorsque les Bolchéviques bafouant leur parole, envahirent traîtreusement la Géorgie.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » en accompagnant jusqu’à Marseille les cadres socialiste géorgiens 
comme Valiko Djougheli, Benia Tchikhvichvili qui allaient rejoindre les organisateurs de l’Insurrection 
Nationale de 1924.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » lorsqu’en France, il entreprit l’unité de tous les gouvernements 
caucasiens en exil et toutes les forces révolutionnaires caucasiennes contre leur ennemi commun, les 
Bolcheviques.

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » lorsqu’il organisait les réseaux de militants qui luttaient clandestinement 
en Géorgie contre l’occupation Bolchevique et les passeurs qui franchissaient clandestinement la frontière 
géorgienne. 

Noé Ramichvili a dit « En avant ! » le 7 décembre 1930 lorsqu’il se rendait à une réunion politique en 
plein Paris et qu’un traître armé par les Bolcheviques, l’assassinat dans le dos.

Les maitres du Kremlin ne se trompaient pas, ils avaient abattu le bras armé de la Démocratie Géorgienne.

Toute sa vie, Noé Ramichvili a dit « Assez ! » au vieux monde géré par l’injustice, l’esclavage et les guerres.

Toute sa vie, Noé Ramichvili a dit « En avant ! » vers un monde meilleur dirigé par la justice sociale, la 
liberté et la foi en l’humanité !

C’est pour cela qu’ils l’ont assassiné.
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Noé Jordania déclara lors de son enterrement :

« Qui ne le connaissait chez nous ? Personne n'ignorait son nom ! Il a mis toute son âme au service du 
Parti social démocrate d'abord, et ensuite ; au service de la cause nationale. Son activité intense, son travail 
plein d'abnégation sont connus de tout le monde.

Le peuple géorgien a personnifié en lui sa liberté et lui avait confié la formation du Gouvernement 
géorgien.

Son mérite devant la patrie est grand ; il est inutile d'énumérer ici tous les services qu'il a rendus au pays, 
c'est l'Histoire qui s'en chargera. Je dirai seulement que dans tous les moments critiques, là bas dans notre 
petite patrie, et ici, en exil, nous nous adressions à Noé Ramichvili qui a toujours débrouillé avec succès les 
situations les plus inextricables. Je ne me souviens pas d'un seul cas où il n'ait pas mené à bien l'affaire qui lui 
était confiée.

Il n'a pas de successeur ; sa place reste vide. Notre douleur est sans limites. On nous a amputés de notre 
bras droit ; on nous l'a lâchement supprimé par un coup sournois. L'ennemi a enlevé une de nos positions les 
plus fortes ; il l'a fait avec l'aide d'un traître. Quelle honte ! Quelle ignominie !

Noé Ramichvili n'est plus ! Il est mort à son poste le drapeau à la main ! Nous qui sommes encore vivants, 
nous consolerons son âme par le serment que nous lui faisons que le chemin qu'il a commencé de parcourir, 
nous le poursuivrons jusqu'à la victoire complète ! »

Tel était Noé Ramichvili, fils de paysan de Gourie et citoyen de Géorgie !

Thierry Berichvili

Président de l’association française culturelle & d’amitié avec le peuple géorgien
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