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გენეალოგიური
ნუსხები და კომენტარები
შედგენილია იური ჩიქოვანის მიერ

2

პირობითი აღნიშვნები და შემოკლებები

1. „o“ - აღნიშნავს „ჩანს“, „მოხსენიებულია“. მაგ. ჩანაწერი o(1761 -1800) ნიშნავს, რომ
მოცემული პიროვნება ჩანს დოკუმენტებში პირველად 1761 წელს და ბოლოს 1800 წელს,
ანუ ამ წლებს შორის პერიოდში იგი ცოცხალია.
2. „დ.“ – „დაიბადა“.
3. „გ.“ - გარდაიცვალა.
4. „a.” - პირველი ასო ლათინური სიტყვისა „ante”, რაც ნიშნავს „ ... - მდე“. მაგ., ჩანაწერი
„გ.a.1896“ აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება გარდაიცვალა 1896 წლამდე.
5. „p.“ - პირველია ასო ლათინური სიტყვისა „post”, რაც ნიშნავს „შემდეგ”. მაგ., ჩანაწერი „გ.
p.1858“ აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება გარდაიცვალა 1858 წლის შემდეგ.
6. „N.” – მოცემული პიროვნების სახელი (გვარი) უცნობია.
7. “N.N.“ - ავტორისთვის არ არის ცნობილი ამა თუ იმ პიროვნების არც სახელი და არც
გვარი.
8. “∼” აღნიშნავს ქორწინებას. თარიღი და ადგილმდებარეობა ამ ნიშნის შემდეგ მიუთითებს
ქორწინების რეგისტრაციის თარიღს და ადგილს (სოფელი, ქალაქი, ეკლესია). მაგ.,
ჩანაწერი „(∼ 16.08.1858, გრემისხევი)“ ნიშნავს, რომ ქორწინების რეგისტრაცია მოხდა
გრემისხევში, 1858 წლის 16 აგვისტოს.
9. კომენტარში შესაძლოა შეგვხვდეს შემდეგი ჩანაწერი:
ნუსხა 2 -ში №19/4-ის, გიორგი ალექსანდრეს ძის მეუღლის, ეკატერინა ლუდვიგის ას.
N. - ის მონაცემებს მოსდევს ჩანაწერი „(I∼ N. საფარიანცი)“, რაც ნიშნავს, რომ იგი
(ეკატერინა ლუდვიგის ას. N.) გიორგი ალექსანდრეს ძე გედევანიშვილზე გათხოვებამდე,
იმყოფებიდა I ქორწინებაში N. საფარიანცთან.
10. ორმაგი ნუმერაცია ამა-თუ იმ ნუსხის პირველსავე სახელთან: მაგ., ნუსხა 3 იწყება
სოლომონ შიოშის ძით, ნუმერაციით „21 – 1“, რასაც მოსდევს ჩანაწერი (იხ. ნუსხა 1). ეს
ნიშნავს, რომ აღნიშნული პიროვნება (სოლომონ შიოშის ძე) პირველად მოხსენიებულია
ნუსხა 1 -ში 21-ე ნომრით, ხოლო მოცემულ ნუსხა 3 - ში მისი ნომერია „1“.
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11. კომენტარებში, ბრჭყალებში მოცემული სიტყვა, ან წინადადება ( „ ..... “) მიუთითებს,
რომ ასეა მოხსენიებული მეტრიკულ ჩანაწერში. ბრჭყალებს ვიყენებთ, ასევე, ციტატის
მოხმობისას.
12. სახელთან ციფრების, მაგ., ასეთი ჩანაწერი, 1798 – 1847, ფრჩხილების გარეშე, ან
ფრჩხილებით, (1798 – 1847), უჩვენებს: პირველი ციფრი - დაბადების და მეორე გარდაცვალების წელს.
13. სახელთან ციფრების ჩანაწერში ნიშანი „?“ მიუთითებს, რომ დაბადების, ან
გარდაცვალების წელი უცნობია. მაგ., (1756 - ?) - გარდაცვალების წელი უცნობია, ხოლო
(? – 1904) - დაბადების წელია უცნობი.
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ნუსხა 1-ის კომენტარები

1. პაპუნა გედევანიშვილი. o (1626-1656). გაბრიელის ძმისწული. მცხეთის საყდრის
სარდალი, სახლთუხუცესი.

2/1. გიორგი პაპუნას ძე. o (1675-1703). საყდრის სარდალი. ბადაანის და ხოდელის მოურავი.
3/1. დავით (დათუნა) პაპუნას ძე. o (1678-1703). მისი შთამომავლები ითვლებოდნენ
აზნაურებად.

5/1. გედევან პაპუნას ძე. o (1678-1728). მისი შთამომავლები ითვლებოდნენ აზნაურებად.
7/1. ზაზა გიორგის ძე. o (1694-1718). სარდალი.
8/2. გაბრიელ გიორგის ძე. o (1722-1755). სარდალი, აშენდის მოურავი.
9/2. პაატა გიორგის ძე. o (1722-1769). მოლარეთუხუცესი. 15 წლის მანძილზე იყო
დატყვევებული სტამბოლში.

10/2. ზაალ გიორგის ძე. o (1694-1741). თამგრგვალის ნაცვალი.
12/8. შიოშ (შოშია) გაბრიელის ძე. o (1736-1791). სარდალი.
13/8. გიორგი (გოგია) გაბრიელის ძე. o (1737-1781). ნაზირი, მოლარეთუხუცესი, ბადაანის
და ხოდელის მოურავი.
∼ მარიამ N. (? – a. 1814).

15/8. იოსებ (ბეცია) გაბრიელის ძე. o (1763-1814). „სამცხეთის“ სარდალი და მოურავი.
მეჯინიბეთუხუცესი.
∼ მელანია ქობულაშვილი.

16/8. იოანე (იონა) გაბრიელის ძე. (1737-04.08.1821, მოსკოვი). მიტროპოლიტი.
18/8. N., გაბრიელის ას.
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∼ ბაბანა ჭილაშვილი.

19/2. ნიკოლოზ შიოშის (შოშიას) ძე. o (1764-1814), გ. a. 1822. მოურავი, სარდალი (1814).
∼ მარიამ, თავადის, N. ჭავჭავაძის ასული. (o1825).

20/12. დიმიტრი (ტეტია) შიოშის (შოშიას) ძე. (1768-a. 1831).
∼ I. N.N.
∼ II. (18.02.1823) ეკატერინე, აზნაურ იოსებ სულხანიშვილის ასული. (o 1831).

21/12. სოლომონ შიოშის (შოშიას) ძე. (1774 – a. 1853). მოლარეთუხუცესი.
∼ ეფემია, თავადის, ივანე ჯორჯაძის ასული. (? -1868).

22/13. გაბრიელ გიორგის ძე. (? – a.1853). კოლეგიის ასესორი („коллежский асессор“).
23/15. ივანე (ნინია) იოსების (ბეციას) ძე. (1778- a. 1838). მოურავი.
∼ მელანია, თავადის, პაპუნა ფავლენიშვილის ასული. (1796-1848).

24/15. დავით იოსების (ბეციას) ძე. (1786-1854). მილახვარი, პრაპორშჩიკი.
∼ სალომე, თავადის, დავით მაღალაშვილის ასული. (1794- a. 1841).

25/15. ზურაბ (ზენონ) იოსების (ბეციას) ძე. (1790-24.04.1838).
∼ (1823) მართა იაკობის ას. ფალავანდიშვილი.

26/15. ზაალ (ზაქარია) იოსების (ბეციას) ძე. (1792-17.12.1842).
∼ ნინო, თავადის, ივანე თუმანიშვილის ასული. (1808 - ?).

27/15. ანა იოსების (ბეციას) ას. (1796-21.11.1850).
∼ (12.02.1819) თავადი ვახტანგ ქაიხოსროს ძე ამილახვარი. (? – 1825).

28/15. თამარ იოსების (ბეციას) ას. (? – 1866). უშვილოდ გადაეგო.
∼ აზნაური ნიკოლოზ ილიას ძე ელიოზიშვილი.. (? – 1867). ტიტულარული მრჩეველი.
(„титулярный советник“).

29/15. მერაბ (იოსებ) იოსების (ბეცის) ძე. (1805 – p.1867).
∼ (05.02.1833) ანა გრიგორის (ეგორის) ას. ჯიჯოევა. (1815 - ?).
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30/19. გიორგი ნიკოლოზის ძე. (1797 – 05.04.1875).
∼ I. (12.11.1833) ანასტასია, თავადის, უთრუთ ხიმშიაშვილის ას. (1812-1837). მშობიარობას
გადაყვა.
∼ II. (14.11.1842) თინათინ (კონია), თავად ივანე ციციშვილის ასული. (1816-1845).

31/19. ელიოზ ნიკოლოზის ძე. (1799 - გ. a. 1853).
∼ ბარბარე N.

32/19. სალომე ნიკოლოზის ას. (1801-03.12.1845).
∼ (11.02.1816) თავადი ზურაბ დავითის ძე ხიმშიაშვილი. (1790-1830).

34/19. ანტონ (ესტატე, ტატო) ნიკოლოზის ძე. (1806 – a. 1853).
∼ (04.02.1834) სალომე ზაქარიას ას. ყორღანოვა. (o1853).

35/19. თინათინ ნიკოლოზის ას. (1811-03.03.1819).
36/19. გაბრიელ ნიკოლოზის ძე. (1814-15.06.1862).
∼ (11.11.1845) ვარვარა, მღვდელ ილარიონ ივანოვის ასული. (1823-1900).

38/19. ელისაბედ ნიკოლოზის ას. (26.02.1818 -?).
39/19. მალხაზ (გრიგოლ) ნიკოლოზის ძე. (1820 – p. 1853). პრაპორშჩიკი.
∼ (18.02.1845) ანა, აზნაურ სოლომონ თურქესტანიშვილის ასული. (1828 – p. 1853).

40/25. თინათინ ზურაბის (ზენონის) ას. (დ. 1827 ).
∼ (08.02.1848) აზნაური პავლე პეტრეს ძე გაბაშვილი. (1826-1899).

41/25. ბარბარე ზურაბის (ზენონის) ას. (1831 – p. 1872). მონაზონი.
42/25. დავით ზურაბის (ზენონის) ძე. (29.09.1833 - ?).
43/25. მიხეილ ზურაბის (ზენონის) ძე. (28.05.1836 - ?).
44/30. ნინო გიორგის ას. (1834 – p. 1869).
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∼ (31.05.1857) თავადი დიმიტრი ივანეს ძე მელიქიშვილი. (1827-1886).

46/34. ელისაბედ ანტონის (ესტატეს) ას. (22.01.1835-20.01.1837).
47/34. ნიკოლოზ ანტონის (ესტატეს) ძე. (21.02.1837 - ?).
∼ I. (16.08.1858, გრემისხევი) ერმონია, აზნაურ სვიმონ მელიქიშვილის ასული.∼II. (07.02.1873)
ნინა სოლომონის ას. აბესალომოვა. (1846-1920).

49/39. ელისაბედ (ლიზა) მალხაზის (გრიგოლის) ას. (21.02.1849 - ?).
∼ (23.01.1866) აზნაური გრიგოლ ოტიას ძე ზანდუკელი. (1842 - ?).

50/39. ოლღა მალხაზის (გრიგოლის) ას. (1857 – p. 1910).
∼ აზნაური N. კობიაშვილი.

51/39. ალექსანდრე მალხაზის (გრიგოლის) ძე. (09.12.1859 – p. 1918).
∼ ანასტასია, აზნაურ იოსებ კლიმიაშვილის ასული. (o 1918)

52/39. სალომე მალხაზის (გრიგოლის) ას. (15.10.1859) – p. 1910).
∼ (04.07.1886) თავადი ალექსანდრე ივანეს ძე ანდრონიკაშვილი. (1846-1910).

53/39. პაატა მალხაზის (გრიგოლის) ძე. (05.11.1865-20.08.1910). გარდაიცვალა ქოლერით.
∼ დარია, თავადის,ივანე ფალავანდიშვილი ასული. (1874-1941).

54/39. ვასილ მალხაზის (გრიგოლის) ძე. (1868-22.08.1869).
55/39. მარიამ მალხაზის (გრიგოლის) ას. (05.08.1870 – p.1910).
∼ აზნაური გიორგი დარისპანის ძე ავალიშვილი.

56/47. ქეთევან ნიკოლოზის ას. (04.06.1859 - ?).
57/47. სოფიო ნიკოლოზის ას. (03.08.1864 - ?).
59/47. ანტონ ნიკოლოზის ძე. (02.02.1874 - ?).
61/47. ეკატერინე ნიკოლოზის ას. (02.05.1879 - ?).
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62/53. გრიგოლ (მალხაზ) პაატას ძე. (14.12.1891-1924). დახვრიტეს.
63/53. ელისაბედ პაატას ას. (28.10.1894-1974).
∼ გერასიმე ღვაბერიძე. (1894-1937). რეპრესიების მსხვერპლი.

64/53. რუსუდან პაატა ას. (1897 - ?).
∼ აზნაური მიხეილ ზაალიშვილი.

65/53. ანა პაატას ას. (1899-1974).
∼ (18.05.1919) იოსებ ალექსანდრეს ძე სურვილაძე. (1890-1981).

66/53. შოთა პაატას ძე. (1905-1943).
∼ N.N. (ფრანგი).

67/53. ნინო პაატას ას. (1914 - ?).
∼ პავლე კიკალეიშვილი.

68/60. ნიკოლოზ არჩილის ძე. (18.06.1909 - ?).
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ნუსხა 2-ის კომენტარები

2/1. გულბაათ დიმიტრის (ტეტიას) ძე. (1808-05.07.1840).
∼ მართა გიორგის ას. N.

3/1. მიხეილ დიმიტრის (ტეტიას) ძე. (1816- a. 1874).
∼ ეკატერინე ისააკის ას. იაშვილი. (o 1853).

4/1. ალექსანდრე დიმიტრის (ტეტიას) ძე. (01.01.1825-28.03.1904). პოლკოვნიკი.
∼ I. ქეთევან დავითის ას.ისააკოვა (ისაკაძე?).
∼ II. (25.09.1885) მელანია დიმიტრის ას. მიხაილოვა. (1843-1913).

6/3. დიმიტრი მიხეილის ძე. (14.07.1848 - ?).
7/3. გედეონ მიხეილის ძე. (28.02.1850 - ?).
8/3. იასონ მიხეილის ძე. (25.01.1853 - ?).
9/3. ვლადიმერ მიხეილის ძე. (08.04.1855-05.02.1919). პოლკოვნიკი.
∼ (13.11.1881) ნატალია, აზნაურ გიორგი გედევანიშვილის ასული. (1861 - ?).

10/3. პელაგია მიხეილის ას. (24.12.1859 - ?).
∼ (18.09.1883) აზნაური გიორგი ქაიხოსროს ძე ზანდუკელი. (1859 - ?).

11/3. ივანე მიხეილის ძე. (05.02.1864 - ?). ინფანტერიის გენერალი.
12/3. მართა მიხეილის ას. (15.11.1869 - ?). მისი ნათლია იყო „კნეინა“, ნინა გიორგის ას.
მელიქიშვილისა.

14/4. დიმიტრი ალექსანდრეს ძე. (28.09.1856-15.09.1902). ვასილი ვასილის ძე აშჩეულოვის
ცოლისძმა („шурин Василия Васильевича Ащеулова“). მოკლეს მატარებელში.

15/4. დავით ალექსანდრეს ძე. (09.11.1858 - ?). ექიმი.
∼ პავლა ანდრეის ას. N.
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16/4. ნინა ალექსანდრეს ას. (1860-03.05.1863).
17/4. მიხეილ ალექსანდრეს ძე. (31.10.1862-29.11.1922). ექიმი-ნევროპათოლოგი.
∼ (29.06.1895) ანასტასია, თავადის, კონსტანტინე გედევანიშვილის ასული. (1864-1956). იხ.
ნუსხა 5, №8/6.

18/4. ვასილ ალექსანდრეს ძე. (11.08.1865 – p. 1886).
19/4. გიორგი (გილა) ალექსანდრეს ძე. (25.09.1866 – p. 1910).
∼ ეკატერინა (ემმა) ლუდვიგის ას. N. (გრიგორიანული აღმსარებლობის, 1911 წელს მიიღო
მართლმადიდებლობა). (I ∼ N. საფარიანცი).

20/4. იოანე ალექსანდრეს ძე. (15.12.1868 – a. 1886).
21/4. კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე. (30.04.1873 – p. 1886).
22/9. ალექსანდრე ვლადიმერის ძე. (1883 - ?). პორუჩიკი.
∼ ნინო ნინო ნიკოლოზის ას. ნანუაშვილი/ (1884 - ?).

23/15. ნინა დავითის ას. (1889 - ?).
∼ (17.01.1916) ისიდორე ივანეს ძე სტურუა. (1882 - ?).

24/17. შალვა მიხეილის ძე. (23.02.1897-1990). მსახიობი, კინორეჟისორი.
∼ I. ოლგა N. (ფრანგი).
∼ II. ელენე მიხეილის ას. ტერიშვილი. (1914-1994).

25/17. ქეთევან მიხეილის ას. (31.03.1900-1931).
26/17. კონსტანტინემიხეილის ძე. (28.06.1901-1922).
27/17. დიმიტრი მიხეილის ძე. (15.09.1902-1990).
∼ თამარ იოსების ას. ციციშვილი. (1907-1988).

28/18. ალექსანდრე ვასილის ძე. (1895 – p. 1923). გადასახლებული იყო რუსეთში.
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∼ ქსენია ალექსანდრეს ას. N. (1896 - ?).

30/18. სერგი ვასილის ძე. (1904 - ?).
∼ (1928, ზუგდიდი) ნადეჟდა (ნადია) ლევანის ას. ემუხვარი. (1908 - ?).

32/19. ალექსანდრე გიორგის (გილას) ძე.
∼ ვლადია N. უშვილოდ გადაეგნენ.

33/19. კონსტანტინე გიორგის (გილას) ძე. (10.02.1906-1996).
∼ ლილი N.

34/24. როსტევან შალვას ძე. (1934-2002).
∼ რაისა ივანის ას. გრბენიუკი.

35/24. შერმადინ (ვსევოლოდ) შალვას ძე. (დ.1937).
∼ I. ელისო გიორგის ას. მაევსკაია. (დ.1937).
∼ II. ალიკი N. (ბერძენი).

36/27. მიხეილ დიმიტრის ძე. (დ. 1929).
∼ I. მედეა ზოდელავა. (დ.1932).
∼ II. ლია ხატისკაცი. (დ. 1940).

37/27. მანანა დიმიტრის ას. (დ.1938).
∼ I. ბონდო ქობულია.
∼ II. იური ჩაჩხიანი.

38/30. მაია სერგის ას. (დ. 1929). (o 1936).
39/30. გენადი (ლერი) სერგის ძე. (o 1936).
42/34. გიორგი (გოგი) როსტევანის ძე. (დ.1956).
∼ I. ქეთევან ალექსანდრეს ას. გოგოლაშვილი. (დ.1955).
∼ II. მარინა დადვანი. (დ.1962).

43/34. მაია როსტევანის ას. (დ.1963).
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∼ გრიგოლ (გია) იასონის ძე ტრაპაიძე.

44/35. ელენე შერმადინის (ვსევოლოდის) ას. (დ. 1961).
∼ I. გია მირზაშვილი.
∼ II. თორნიკე ბერიშვილი.

45/35. შალვა შერმადინის (ვსევოლოდის) ძე. (დ.1964).
∼ ლელა ქომეთიანი. (დ. 1964).

46/36. თამარ მიხეილის ას. (დ.1952).
∼ I. დიმიტრი მოსიაშვილი. (დ.1945).
∼ II. ირაკლი მამალაძე. (1954-1994).

47/36. დიმიტრი მიხეილის ძე. (დ. 1953).
∼ I. მარინე რუხაძე.
∼ II. მანანა ითონიშვილი.

48/36. გიორგი მიხეილის ძე. (დ.1962). (II ქორწინებიდან).
49/42. მანანა გიორგის ას. (დ.1979).
∼ ლაშა გიორგის ძე ჩხარტიშვილი. (დ.1980).
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ნუსხა 3-ის კომენტარები

2/1. დავით სოლომონის ძე. (1819-20.12.1869). პორუჩიკი.
∼ I. სოფიო ხეჩოს ას. დარჩილოვა. (? – a. 1851).
∼ II. (1851) მარიამ (მაია) იოსების ას. ხოჯაევა. (1829 – p. 1859).

5/2. ნინა დავითის ას. (09.04.1848 - ?).
6/2. სოლომონ დავითის ძე. (07.09.1849 - ?).
∼ (11.05.1880) ელისაბედ, გლეხ დიმიტრი ჩიქოვანის ასული. (1865 - ?).

7/2. ელისაბედ დავითის ას. (07.10.1859 - ?).
∼ რაჟდენ კვეზერელი-კოპაძე.

8/6. სოფიო სოლომონის ას. (08.11.1882-29.04.1884).
9/6. დავით სოლომონის ძე. (21.03.1884 - ?).
10/6. ნინო სოლომონის ას. (28.10.1885 – p. 1922).
∼ თავადი სამსონ პლატონის ძე დადიანი. (1886-1937). რეპრესიების მსხვერპლი.

11/6. ალექსანდრე სოლომონის ძე. (17.03.1887 - ?).
12/6. მარიამ სოლომონის ას. (30.09.1888 - ?).
∼ ვასილი კრუგლიკოვი.

13/6. დიმიტრი სოლომონის ძე. (31.05.1893-1979).
∼ ელენა კონსტანტინეს ას. სობოლევა. (? – 1980).

14/13. ნათელა დიმიტრის ას.
∼ ირაკლი გიორგის ძე ეგნატაშვილი. (1917 - ?).

15/13. ელიზბარ დიმიტრის ძე. (დ. 02.11.1921).
∼ გალინა ვლადისლავის ას. ძენკევიჩი. (დ.1922).
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16/15. დიმიტრი ელიზბარის ძე. (დ.1946).
∼ ალლა ფეოდორის ას. (Фёдоровна) სერგიენკო. (დ.1946).

17/15. ირაკლი ელიზბარის ძე. (დ.1959).
∼ ვერონიკა იურის ას. ბელსკაია.

18/16. გიორგი დიმიტრის ძე. (დ.1970).
∼ მარიამ თამაზის ას. ქართველიშვილი. (დ. 1969).
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ნუსხა 4-ის კომენტარები

3/1. ნინა ივანეს ას. (1813-1876).
∼ თავადი ლუარსაბ ქაიხოროს ძე ამილახვარი. (1800-1875).

4/1. სიმონ ივანე ძე. (1816 – p. 1865). პორუჩიკი.
∼ (სექტ. 1840) თინათინ, თავადის, ზაქარია ფავლენიშვილის ასული. (1824 – p. 1865).

5/1. იოსებ ივანეს ძე. (დ. 24.02.1824, გ.(1859-1865) წლებს შორის პერიოდში. პრაპორშჩიკი.
∼ ეკატერინე (კატო), აზნაურ მიხეილ ელიოზიშვილის ასული. (? – p. 1910).

7/1. ეკატერინე ივანეს ას. (10.04.1835 - ?).
∼ (10.11.1857) აზნაური ალექსანდრე იესეს ძე ყარანგოზიშვილი. (1827 - ?).

8/4. ივანე სიმონის ძე. (07.10.1841 -?).
∼ მარიამ (მაკრინე) დავითის ას. N.(1851-12.02.1921).

9/4. გიორგი სიმონის ძე. (14.04.1850 - ?).
∼ ოლღა ქაიხოსროს ას. N.

10/4. ზაქარია სიმონის ძე. (11.03.1857 – a. 1926).
∼ (18.05.1882) დარია, თავადის, რევაზ ხიმშიაშვილის ასული. (1862 – p. 1926).

11/4. მიხეილ სიმონის ძე. (12.03.1863 - ?).
∼ ალექსანდრა, თავადის, იოსებ მაჩაბლის ასული.

12/4. იოსებ სიმონის ძე. (10.02.1865 - ?).
13/5. დავით იოსების ძე. (11.08.1852-10.09.1854).
14/5. მიხეილ იოსების ძე. (09.08.1854 - ?).
15/5. მელანია იოსების ას. (06.11.1856 - ?).
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16/5. ლევან იოსების ძე. (25.07.1859-26.01.1908).
∼ ბარბარე, აზნაურ ილია ქარუმიძის ასული. (1867-15.11.1910).

17/8. ეკატერინე ივანეს ას. (01.03.1879 – p.1921).
∼ ვარლამ იოსების ძეჭიჭინაძე.

18/8. თინათინ ივანეს ას. (09.09.1882 – p. 1921).
22/9. სიმონ (სიკო) გიორგის ძე. (13.12.1887 - ?).
∼ მარიამ ალექსანდრეს ას. N.

23/11. შალვა მიხეილის ძე. (24.06.1894 - ?, საფრანგეთში).
24/11. ვახტანგ (ვლადიმერ) მიხეილის ძე. (15.08.1896 - ?, საფრანგთში).
25/16. ვლადიმერ ლევანის ძე. (04.12.1889 - ?).
26/16. თამარ ლევანის ას. (05.04.1891 - ?).
27/16. ირაკლი ლევანის ძე. (26.10.1896 - ?).
28/22. გიორგი (გივი) სიმონის ძე. (17.09.1913 - ?).
29/22. პავლე სიმონის ძე.
∼ სონია N.

30/22. თინათინ სიმონის ას.
∼ ლავრენტი ოძელაშვილი.
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ნუსხა 5-ის კომენტარები

2/1. მართა დავითის ას. (1810-05.03.1874).
∼ (03.11.1822) თავადი ქაიხოსრო აბიბოს ძე რუსიშვილი. (1806-1851).

3/1. ევა დავითის ას. (1820 - ?).
∼ (19.05.1838) აზნაური ეგნატე სვიმონის ძე იოსელიანი.

6/1. კონტანტინე დავითის ძე. (13.11.1829-23.06.1901). პოდპოლკოვნიკი, ექიმი.
∼ (1862) მარიამ (მაშო), აზნაურ ალექსანდრე გიჟიმყრელის ასული. (1844-12.01.1907).

8/6. ანასტასია კონსტანტინეს ას. (20.03.1864-1956).
∼ (29.06.1895) თავადი მიხეილ ალექსანდრეს ძე გედევანიშვილი. (1862-1922). იხ. ნუსხა 2, №17/4.

9/6. ნინო კონსტანტინეს ას. (14.01.1866 - ?).
10/6. დავითკონსტანტინეს ძე. (14.07.1867 - ?).
11/6. ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე. (16.02.1870-1933). გენერალ-მაიორი.
∼ (20.02.1921) თამარ (ფატი), თავადის, დავით მიქელაძის ასული. (1895-1979).

12/6. იოსებ (სოსო) კონსტანტინეს ძე. (02.01.1872-1939). კაპიტანი, მწერალი. 1906 წელს
დუშეთის ხაზინის გაქურდვის მონაწილე, რისთვისაც მიესაჯა 2 წლით პატიმრობა.
∼ მარიამ ონოფრეს ას. (Онуфриевна) ბერეზოვსკაია. (პოლონელი).

13/6. დავით კონსტანტინეს ძე. (18.05.1875-1959).
∼ I. N.N.
∼ II. თამარ სერგეის ას. გოძიევა.

14/6. ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე. (1878-1937). რუსეთის საიმპერატორო არმიის
პოლკოვნიკი.
∼ ნინო, აზნაურ ალექსანდრე წერეთლის ასული. (1900-1937).

15/6. გიორგი კონსტანტინეს ძე. (1883-1957). აკადემიკოსი.
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∼მარიამ იაკობის ას. ხანდამიროვა.

16/6. ნინა (ნუცა) კონსტანტინეს ას. (1885-1958).
∼ ნიკოლოზ კავსაძე.

18/11. კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე. (დ.1921).
∼ მარიანა (მურა) გარიგინის ას. ოვსეპიანი. (დ.1920).

19/12. ელენე (Лёля) იოსების ას. (02.05. 1903 - ?). დაიღუპა ლონდონის დაბომბვისას.
21/14. თინათინ ნიკოლოზის ას. (დ.1922).
∼ I. ალექსანდრე ივანეს ძე ტიუტჩევი. (1908-1986).
∼ II. შალვა ვასილის ძე შაოშვილი. (1915 - ?).

22/15. სუსანა გიორგის ას. (20.07.1913-1921).
23/18. ალექსანდრე (სანდრიკ) კონსტანტინეს ძე. (დ. 1945).
∼ ნინო გაგოშიძე. (დ.1943).

25/23. ეკატერინე ალექსანდრეს ას. (დ. 1972).
∼ ლევან ნოზაძე.
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ნუსხა 6-ის კომენტარები

2/1. დიმიტრი ზაალის (ზაქარიას) ძე. (25.10.1826-1880). კოლეგიის რეგისტრატორი
(„Коллежский регистратор“).
∼ ნინო, აზნაურ პანტელეიმონ წინამძღვრიშვილის ასული.

4/1. გრიგოლ (გიორგი) ზაალის (ზაქარიას) ძე. (1830 - ?). შტაბს-კაპიტანი.
∼ (14.02.1878) ნინო, თავადის, სვიმონ გურამიშვილის ასული. (1836 – p. 1893).

5/1. დარია ზაალის (ზაქარიას) ას. (23.04.1832-1833).
6/1. ნიკოლოზ ზაალის (ზაქარიას) ძე. (13.01.1834 - ?).
∼ I. ნინო დიმიტრის ას. N. (? – 20.03.1911).
∼ II. დარია სარიდანის ას. N.

7/1. ბარბარე ზაალის (ზაქარიას) ას. (20.11.1836 - ?).
8/1. ზურაბ ზაალის ზაქარიას ძე. (24.10.1840 - ?). ტიტულარული მრჩეველი („Титулярный
советник“).
∼ (28.08.1863) ეკატერინე, აზნაურ ივანე იშხნელის ასული.(1847 - ?).

9/1. ანა ზაალის (ზაქარიას) ას. (o 1854). ქორწინების გარეშე შვილი.
10/2. ეკატერინე დიმიტრის ას. (24.09.1866 - ?).
11/2. ზაქარია დიმიტრის ძე. (01.01.1868 - ?).
12/2. სიმონ დიმიტრის ძე. (28.12.1870 - ?).
13/2. ალექსანდრე დიმიტრის ძე. (14.07.1872 – p. 1910).
∼ I. ლუბა (Люба) N.
∼ II. მარიამ თუმანიშვილი.

14/2. სოფიო დიმიტრის ას. (09.03.1875 -?).
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15/2. პარმენ დიმიტრის ძე (19.09.1877-1961). იურისტი, პუბლიცისტი.
∼ (12.11.1910) თამარა სპირიდონის ას. სიმონოვიჩი. (1885-1951).

16/2. მარიამ დიმიტრის ას. (10.02.1880 - ?).
17/6. მიხეილ ნიკოლოზის ძე. (12.12.1874 - ?).∼ ვერა ნიკოლოზის ას. N.
18/6. თამარ ნიკოლოზის ას. (07.02.1878 - ?).
19/6. კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე. (01.06.1881 - ?).
20/6. დიმიტრი ნიკოლოზის ძე. (03.10.1890 - ?).
21/8. ნინო ზურაბის ას. (05.04.1865 - ?).
22/8. ქეთევან ზურაბის ას. (03.10.1866 - ?).
23/8. ელისაბედ ზურაბის ას. (15.02.1868 - ?).
24/8. ზაქარია ზურაბის ძე. (06.08.1870 - ?).
25/8. თამარ ზურაბის ას. (24.04.1873 – p.1905).
∼ N. რომანოვი.

26/8. მარიამ ზურაბის ას. (02.02.1877 - ?).
∼ (16.05.1899) კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე ევსტატოვი. (1875 - ?).

27/13. ელენე (Ляля) ალექსანდრეს ას. (1910-1991).
∼ იაშა ღოღობერიძე.

28/15. ოთარ პარმენის ძე. (08.04.1916-2000).
∼ ეთერ ვასილის ას. მეიშვილი (1922-2002).
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ნუსხა 7-ის კომენტარები

2/1. ალექსანდრე მერაბის ძე. (1833-27.04.1840).
3/1. ნიკოლოზ მერაბის ძე. (13.01.1834 -?).
4/1. ნინა მერაბის ას. (02.02.1835 - ?).
∼ (11.01.1859) იოსებ სოფრომის ძე იოსელიანი. (1830 - ?).

5/1. ნატალია მერაბის ას. (1838 -?).
∼ (01.07.1866) აზნაური დიმიტრი გიორგი ძე ჯომარდიძე. (1840 - ?).

6/1. ალექსანდრე მერაბის ძე. (03.09.1840 – p.1853). 1848 წელს, ცდილობდა რა წაერთმია
პისტოლეტი, შემთხვევით გასროლით შემოაკვდა 14 წლის გოგონა ელისაბედ ნატრაძე.

8/1. სოფიო მერაბის ას. (05.04.1843 - ?).
9/1. გიორგი მერაბის ძე. (20.11.1844 -25.03.1857).
10/1. ილია მერაბის ძე. (29.01.1847 – p.1910).
11/1. სალომე მერაბის ას. (11.06.1849 - ?).
12/1. ნიკოლოზ მერაბის ძე. (05.02.1851 – p.1853).
13/1. ლუარსაბ (ლუკა) მერაბის ძე. (06.09.1853-1919). სახელმწიფო მრჩეველი („Статский
советник“).
∼ I. (29.10.1891) სოფიო, თავადის ასლან ვაჩნაძის (ონანო) ასული. (1864 - ?).
∼ II. (08.07.1903, ნიჩბისი) ბარბარე, აზნაურ თეიმურაზ თაზიშვილის ასული. (1884 - ?).

15/13. ალექსანდრე ლუარსაბის (ლუკას) ძე. (09.03.1905-1937). რეპრესიების მსხვერპლი.
16/13. ნინო ლუარსაბის (ლუკას) ას. (09.02.1906 - ?).
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17/13. ანა ლუარსაბის ას. (03.03.1907 - ?).

