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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 „(∼ 12.01.1842, უბისა)“ ნიშნავს, რომ ქორწინების რეგისტრაცია მოხდა უბისაში
1842 წლის 12 იანვარს.
9) კომენტარში შესაძლოა შეგვხვდეს შემდეგი ჩანაწერი: ნუსახა 2 - ში № 11/4 - ის,

ალექსანდრე ტარიელის ძის მეუღლის, აკვილინა დავითის ას. ჭუმბურიძის მონაცემებს
მოსდევს ჩანაწერი „(II∼ აზნ. ბიქტორ ივანეს ძე დევდარიანი)“, რაც ნიშნავს, რომ იგი
(აკვილინა ჭუმბურიძე) ალექსანდრე ტარიელის ძე ხიდირბეგიშვილის შემდეგ მეორედ
გათხოვდა აზნაურ ბიქტორ ივანეს ძე დევდარიანზე.
10) ორმაგი ნუმერაცია ამა-თუ იმ ნუსხის პირველსავე სახელთან: მაგ., ნუსხა 2 იწყება

როსტომ ხიდირბეგის ძით, ნუმერაციით „10 – 1“, რასაც მოსდევს ჩანაწერი (იხ. ნუსხა1).
ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული პიროვნება (როსტომ ხიდირბეგის ძე) პირველად
მოხსენიებულია ნუსხა 1-ში მე-10 ნომრით, ხოლო მოცემულ ნუსხა 2 - ში მისი ნომერია
„1“.
11) კომენტარებში, ბრჭყალებში მოცემული სიტყვა, ან წინადადება ( „ ..... “) მიუთითებს,

რომ ასეა მოხსენიებული მეტრიკულ ჩანაწერში. ბრჭყალებს ვიყენებთ, ასევე, ციტატის
მოხმობისას.
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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
4/2. მამუკა მამუკას ძე. (o1730).
∼ N. წერეთელი.

14/8. ივანე (ნინია) მამუკას ძე. (?-p.1800).
∼ ეკატერინე N. (o1806).

17/14. დავით ივანეს (ნინიას) ძე. (1796-25.12.1855).
∼ (1821) ანასტასია, თავად ზაზა (ზაქარია) ხერხეულიძის ასული. (1807-?).

18/16. როსტომ გიორგის ძე. (1807-16.10.1866).
∼ ნინო რევაზის ას. N. (1816-15.01.1856).

21/17. ქეთევან დავითის ას. (1824-01.12.1851). მშობიარობას გადაყვა.
∼ (15.07.1843) თავადი გიორგი დიმიტრის ძე ფალავანდიშვილი. (1824-1893). პრაპორშიკი.

22/17. ელისაბედ (გაიანე) დავითის ას. (1828-p.1898).
∼ თავადი დიმიტრი ზაალის ძე ამირეჯიბი. (1810-a.1898).

23/17. მარიამ დავითის ას. (1829-?).
∼ (10.02.1846) თავადი იოსებ პეტრეს ძე ავალიშვილი. (1817-1865).

25/17. ეფემია დავითის ას. (1832-?).
∼ I. აფანასი ანდრეის ძე მიხაილოვი.
∼ II.(16.02.1862) აზნაური დარისპან ზაუსტანის ძე ავალიშვილი. (1826-?).

26/17. ეკატერინე დავითის ას. (1835-05.12.1853).
∼ (14.06.1853) თავადი როსტომ გედევანის ძე აბაშიძე. (1816-1877).

27/17. თამარ დავითის ას. (15.04.1838-?).
28/18. გიორგი როსტომის ძე. (16.04.1832 - ოქტ. 1911).
∼ (05.11.1878) ოლღა, თავად სარდიონ წერეთლის ასული (1861-p.1918)

29/18. კონია როსტომის ას. (1834-?).
∼ (18.04.1854) თავადი ივანე ბეჟანის ძე ხერხეულიძე. (1831-p.1867).

30/18. ქაიხოსრო როსტომის ძე. (15.01.1838-p.1845).
31/18. კონსტანტინე როსტომის ძე. (03.02.1842-1918).
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∼ (28.10.1862) ბარბარე (ბაბე), თავად დავით ფავლენიშვილის ასული. (1843-p.1918).

32/28. ივანე გიორგის ძე. (1885-?).
∼ (17.08.1911) ბარბარე ქაიხოსროს ას. მათეშვილი. (1891-?).
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ნუსხა 2-ის კომენტარები
4/2. ტარიელ ტარიელის ძე. (1811-?). გადასახლდა იმერეთში. (ს. ღვანკითში).
∼ სალომე, აზნაურ მერაბ ყიფიანის ასული. (1811-?).

5/4. როსტომ ტარიელის ძე. (20.12.1835-08.04.1883).
∼ (04.02.1860) მაგდანა (მადადო) სპირიდონის ას. ჯღერია. (1841-03.05.1910).

6/4. კონსტანტინე ტარიელის ძე. (22.08.1837-12.10.1892).
∼ I. ელენე, აზნაურ გაბრიელ ჩიქვილაძის ასული. (?-03.05.1869).
∼ II. ანნა, აზნაურ გიორგი ჭაჭიაშვილის ასული.

7/4. იესე (ასისო) ტარიელის ძე. (15.11.1839-1890).
∼ N., აზნაურ გუნცაძის ასული.

8/4. ეკატერინე ტარიელის ას. (1842-?).
∼ აზნაური N. გუნცაძე.

9/4. ქეთევან ტარიელის ას. (1844-?).
∼ (11.02.1873) აზნაური მალხაზ ნიკოლოზის ძე მდივანი. (1835-?).

10/4. ანტონ (ანდუყაფარ) ტარიელის ძე. (17.12.1846-1921).
∼ დესპინე, აზნაურ ფირან არეშიძის ასული. (?-1927).

11/4. ალექსანდრე ტარიელის ძე. (10.01.1848-23.12.1912).
∼ აკვილინა (პასიკო), აზნაურ დავით ჭუმბურიძის ასული. (1880-?). (II∼აზნ. ბიქტორ ივანეს ძე
დევდარიანი).

12/4 ედიშერ ტარიელის ძე. (28.06.1850-p.1915).
13/4. მარიამ ტარიელის ას. (20.05.1852-?).
∼ (12.09.1877) აზნაური ტრიფონ იოსების ძე ცქიტიშვილი. (1846-?).

14/4. ატატო ტარიელის ას. (05.12.1855-?).
15/5. სარდიონ როსტომის ძე. (20.08.1862-?).
16/5. ანა როსტომის ას. (1868-?).
∼ (22.05.1904) აზნაური ალექსანდრე ხახულის ძე ლორთქიფანიძე. (1865-?).

17/5. კონდრატ (კოტე) როსტომის ძე. (11.08.1871-p.1922).
∼ I. მართა, აზნაურ ბესარიონ საყვარელიძის ასული. (1890-1919).
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∼ II. კესარია, აზნაურ ვიქტორ კახიანის ასული.

18/6. გრიგოლ კონსტანტინეს ძე. (01.12.1867-17.02.1885).
19/6. ნესტორ კონსტანტინეს ძე. (03.01.1869-29.05.1906). შორაპნის მაზრის თავადაზნაურთა წინამძღოლი. მოკლეს.
∼ (24.05.1898) ოლღა, აზნაურ მიხეილ ქუთათელაძის ასული. (1880-1949).

20/6. გიორგი კონსტანტინეს ძე. (19.07.1881-06.11.1914).
21/6. ბარბარე კონსტანტინეს ას. (01.12.1882-?).
∼ ესტატე მირიანაშვილი.

22/6. იოსებ კონსტანტინეს ძე. (15.09.1884-?).
∼ ნინო კიკნაძე.

23/6. ლუბა კონსტანტინეს ას. (01.02.1886-?).
∼ (14.11.1909) ივანე ნიკოლოზის ძე ხუნდაძე. (1869-?).

24/6. პელაგია კონსტანტინეს ას. (30.04.1887-16.07.1888).
25/6. აგრაფინა კონსტანტინეს ას. (1890-?).
∼ (09.09.1913) ვასილ გრიგოლის ძე მაჭავარიანი. (1878-?).

26/6. აკაკი კონსტანტინეს ძე. (08.07.1892-?).
∼ კალისტინე ორჯონიკიძე.

27/7. მინადორა იესეს (ასისოს) ას. (1880-?).
∼ თავადი ვიქტორ ტარიელის ძე აბაშიძე. (1874-1914).

28/7. ივლიტა (იულიანა) იესეს (ასისოს) ას. (1882-1965).
∼ თავადი ევსეღნი (იესე) სამსონის ძე აბაშიძე. (1878-1922).

29/10. სიმონ ანტონის (ანდუყაფარის) ძე. (20.09.1878-1968).
∼ (13.11.1900) ეფემია (დომნა), თავად ვლადიმერ იაშვილის ასული. (1885-1981).

30/10. ლევან ანტონის (ანდუყაფარის) ძე. (1880-20.08.1883).
31/10. ვიქტორ ანტონის (ანდუყაფარის) ძე. (02.04.1882-1963).
∼ პელაგია ტარიელის ას. კიკნაველიძე (1900-1987)
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32/10. არჩილ ანტონის (ანდუყაფარის) ძე. (01.10.1886-30.09.1914). გმირულად დაიღუპა
ომში.

33/10. ანემპოდისტე ანტონის (ანდუყაფარის) ძე. (19.08.1888-?).
∼ I. მარიამ, აზნაურ ივანე ქვარიანის ასული.
∼ II. ელენე, აზნაურ იოსებ კვინიხიძის ასული.

34/11. გრიგოლ ალექსანდრეს ძე. (01.09.1901-1922).
35/11. გალინა ალექსანდრეს ას. (15.05.1904-?).
∼ აზნაური სიმონ კვინიხიძე.

36/11. ვერა ალექსანდრეს ას. (01.12.1907-?).
∼ აზნაური ივანე სვანიძე.

37/11. დომნიკა (დონია) ალექსანდრეს ას. (14.08.1911-?).
∼ ვლადიმერ ჩუტკერაშვილი.

38/17. გრიგოლ კონდრატეს (კოტეს) ძე. (18.04.1910-1919).
39/17. ვალერიან კონდრატეს (კოტეს) ძე . (26.07.1911-1986).
∼ მადლენა (ჟუჟუნა) იაკობის ას. ნარეშელაშვილი. (1920-1996).

40/17.მიხეილ კონდრატეს (კოტეს) ძე. (23.12.1912-1980).
∼ მერი ნესტორის ას. მდინარაძე (დ.1925)

41/19. კონსტანტინე ნესტორის ძე. (31.03.1899-1928). მოკლეს.
∼ (18.07.1920) ვარვარა ევგენის ას. ბლაგოვესტნიკოვა. (1900-?).

42/19. ელენე ნესტორის ას. (11.02.1900-1967).
∼ აკაკი ჩანკვეტაძე.

43/19. მიხეილ ნესტორის ძე. (11.04.1901-1937). რეპრესიების მსხვერპლი.
∼ მარიამ, თავად ირაკლი იაშვილის ასული. (1896-1975).

44/19. ლევან ნესტორის ძე. (08.02.1902-1955).
∼სერაფიმა მდინარაძე. (1898-1957).

45/19. ვლადიმერ (ვალიკო) ნესტორის ძე. (11.10.1904-1979).
∼ ალექსანდრა ლევანის ას. მაჭავარიანი. (1905-1984).

46/19. ნინო ნესტორის ას. (1905-1981).
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∼ ივან ივანის ძე სმოლინი. ამიერკავკასიის ჯარების სარდალი.

47/26. ოთარ აკაკის ძე. (1928-1989).
∼ ლეილა ვერულაშვილი.

48/29. ნინო სიმონის ას. (10.01.1902-12.03.1914).
49/29. ვერა (გოგუცა) სიმონის ას. (01.01.1904-1991).
∼ მიხეილ ლევანის ძე მაჭავარიანი. (დაიღუპა ომში).

50/29. ნადეჟდა სიმონის ას. (20.10.1905-?).
51/29. მარიამ (ლუბა) სიმონის ას. (18.10.1907-1985).
∼ ვლადიმერ გვრიტიშვილი

52/29. ოლღა სიმონის ას. (1909-1992).
∼ ილია გრიგოლის ძე ქავთარაძე. (1907-1937) . რეპრესიების მსხვერპლი.

53/29. ვლადიმერ (ღუტუ) სიმონის ძე. (27.07.1911-1981).
∼ ზინაიდა რაჟდენის ას. ფუტკარაძე.

55/31. ანტონ ვიქტორის ძე. (დ.1938).
∼ ჟანა გიორგის ას. მარუაშვილი. (დ.1940).

56/33. არჩილ ანემპოდისტეს ძე. (1921-1937). რეპრესიების მსხვერპლი.
57/39. ნანა ვალერიანის ას. (დ. 1960).
∼ I. გიორგი ოთარის ძე გეგეჭკორი. (დ.1954).
∼ II. ვახტანგ გივის ძე წილოსანი. (დ.1957).

58/40. დარეჯან მიხეილის ას. (დ.1949).
∼ ვალერიან კალენიკეს ძე ვარდოსანიძე.

59/40. თამარ მიხეილის ას. (დ. 1951).
∼ ინგული გენადის ძე ბოჭორიშვილი. (დ. 1950).

60/40. კონსტანტინე (ნოდარ) მიხეილის ძე. (დ.1953).
∼ თამილა ზურაბის ას. არაბიძე. (დ.1960).

61/41. თინათინ კონსტანტინეს ას. (დ.1921).
∼ იან ნოვაკი. (ჩეხოსლოვაკია).
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62/43. ეთერ მიხეილის ას. (დ.1923).
∼ ტარიელ თავართქილაძე. (1923-1993).

63/43. ნელი მიხეილის ას. (დ.1925).
∼ დომენტი მემანიშვილი. (1920-1950).

64/43. რუსუდან მიხეილის ას. (დ.1927).
∼ ალექსანდრე ლეჟავა. (1924-1994).

65/43. კონსტანტინე მიხეილის ძე. (დ.1930).
∼ ნონა შალვას ას. ფურცელაძე. (დ.1934).

66/44. ქეთევან ლევანის ას. (დ.1926).
∼ გრიგოლ ბეგლარის ძე კობახიძე. (1910-1989).

67/44. ნათელა ლევანის ას. (დ.1929).
∼ N. კიკნაძე.

68/44. შოთა ლევანის ძე. (დ.1934).
∼ ნორა ნესტორის ას. კუბლაშვილი.

69/45. სალომე (სალია) ვლადიმერის ას. (დ.1928).
∼ ბუდუ სანაძე. (?-1985).

70/45. ტარიელ ვლადიმერის ძე. (1930-1997).
∼ ბაბულია შოთაძე.

71/45. ჯონდო ვლადიმერის ძე . (დ.1931).
∼ ლალი ურუშაძე. (დ.1939).

72/45. ლამარა ვლადიმერის ას. (დ.1934).
∼ გივი კალანდაძე. (დ.1932).

80/65. მარიკა კონსტანტინეს ას. (დ.1961).
∼ კახა ბეროძე.

81/65. ია კონსტანტინეს ას. (დ.1962).
∼ ვახტანგ ბალანჩივაძე.

82/65. მიხეილ კინსტანტინეს ძე. (დ.1964).
∼ იაკო ფხაკაძე. (დ.1965).
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83/68. ნანო შოთას ას.
∼ მერაბ მაჩიტაძე.
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ნუსხა 3-ის კომენტარები
2/1. ლევან დემეტრეს (ტეტიას) ძე. (1783-14.03.1823).
∼ ბარბარე ანტონის ას. N. (?-05.05.1841).

3/1. ივანე დემეტრეს (ტეტიას) ძე. (1786-05.05.1851).
∼ I. N. N.
∼ II. ვარვარა ივანის ას. კანჩაილოვა. (1806-02.03.1859).

4/1. მარიამ დემეტრეს (ტეტიას) ას.
∼ (18.07.1831) ნიკოლა ბოგაჩოვი. „კანცელარიის გადამწერი” („Писарь“).

6/2. ვახტანგ ლევანის ძე. (1816-15.03.1852).
∼ (22.01.1836) ნინო, თავად დავით ხერხეულიძის ასული. (1821-1859).

9/2. სალომე ლევანის ას. (14.02.1823-06.12.1839).
10/3. მართა ივანეს ას. (1815-p.1877).
∼ (13.11.1833) თავადი ლევან იოანეს ძე ციციშვილი. (1812-1855).

11/3. ყარამან ივანეს ძე . (1821-a.1859).
∼ (12.01.1842, უბისა) ეკატერინე, თავადის, გიორგი აბაშიძის ასული. (1825-1902).

12/3. სოფიო ივანეს ას. (06.02.1823-?).
13/3. ელისაბედ ივანეს ას. (1829-13.03.1900).
∼ (09.05.1846) თავადი მიხეილ ანტონის ძე ავალიშვილი. (1819-1850).

14/3. იოსებ ივანეს ძე. (1831-22.08.1839).
15/3. დიმიტრი ივანეს ძე . (1833-23.03.1860).
∼ (03.06.1854) მარიამ, აზნაურ იორამ ფავლენიშვილის ასული. (1837-09.06.1898).

16/3. ნინო ივანეს ას. (1835-12.01.1921).
17/5. ელისაბედ დიმიტრის ას. (1846-?).
∼ (14.11.1874) სერაფიმ პეტრეს ძე პატკანოვი. (1837-?).

18/6. ლევან ვახტანგის ძე. (1836-20.02.1919).
∼ (31.101857) ნინო, აზნაურ ივანე ფურცელაძის ასული. (1840-12.01.1921).

19/6. ელისაბედ ვახტანგის ას. (20.04.1847-?).
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20/11. სოფიო ყარამანის ას. (20.02.1842-?).
∼ (26.02.1861) აზნაური ბერი ლევანის ძე კიკნაძე. (1833-?).

21/11. ეკატერინე ყარამანის ას. (12.03.1847-?).
∼ (07.01.1863) აზნაური გიორგი გრიგოლის ძე ლაშხი. (1842-?).

22/11. ალექსი (ალექსანდრე) ყარამანის ძე . (03.03.1850-?).
∼ ნინო დიმიტრის ას. N. (1856-29.05.1906).

23/11. ივანე ყარამანის ძე. (03.01.1852-14.01.1886). აივნიდან გადმოვარდა
∼ (29.06.1876) ელისაბედ, აზნაურ ზაალ ბადრიაშვილის ასული (1846-1904)

24/11. მიხეილ ყარამანის ძე. (06.01.1854-?)
∼ (30.06.1885) ბარბარე, თავად სვიმონ ავალიშვილის ასული (1864-?)

25/15. ილია დიმიტრის ძე. (20.08.1855-p.1915).
∼ (04.02.1879) სალომე (ლელიკო) გრიგორის ას. გულიშამბაროვა. (1851-1937).

26/15. დავით დიმიტრის ძე. (01.02.1859-?).
27/18. ნინო (ნუცა) ლევანის ას. (09.04.1866-1943).
∼ იოანეალექსანდრეს ძე ციციშვილი. (?-1920). დეკანოზი.

28/18. მარიამ ლევანის ას. (11.06.1878-1944).
∼ იოსებ მესხი. (?-1923).

29/18. ზაქარია (შაქრო) ლევანის ძე. (15.03.1879-1951).
∼ I.ნინო, თავადის, თეოფანე ჩიჯავაძის ასული. (1881-1976). განქ. 1915 წ. (ქმრის
ბრალეულობით).
∼ II. ანნა გიორგის ას. აკოპოვა. (1900-?).

30/22. დიმიტრი ალექსის (ალექსანდრეს) ძე. (1878-21.06.1905). მოკლეს.
∼ (12.02.1899) შუშანიკ, აზნაურ ვლადიმერ გუნცაძის ასული. (1883-?).

31/22. გიორგი ალექსის (ალექსანდრეს) ძე. (01.05.1880-?).
∼ (01.11.1900) ელენე, გლეხ გრიგოლ ხუდულაშვილის ასული. (1883-?).

32/22. ვასილ ალექსის (ალექსანდრეს) ძე. (24.01.1881-?).
∼ თამარ ნიკოლოზის ას. N.

33/22. ნიკოლოზ ალექსის (ალექსანდრეს) ძე. (17.12.1883-20.03.1888).
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34/22. ბარბარე ალექსის (ალექსანდრეს) ას. (17.12.1883-?).
35/22. ეკატერინე ალექსის (ალექსანდრეს) ას. (06.02.1888-?).
36/22. ალექსანდრე ალექსის (ალექსანდრეს) ძე. (12.01.1893-?).
37/25. მარიამ ილიას ას. (1879-1970).
∼ აზნაური მიხეილ ალექსანდრეს ძე გვერდწითელი (?-1912). მათი შვილთაშვილია მომღერალი
თამარ გვერდწითელი.

38/25. ვასილ ილიას ძე. (17.12.1883-18.02.1911).
39/25. ანა ილიას ას. (01.11.1885-?).
∼ მიხეილ დავითის ძე ორჯონიკიძე. (?-1949).

40/25. ელენე ილიას ას. (01.11.1888-1982).
∼ ამბროსი პავლეს ძე სვანაძე. (1878-1956).

41/29. ელენე (ელო) ზაქარიას (შაქროს) ას. (20.09.1903-1984).
∼ ნიკოლოზ გოცირიძე.

42/29. ნინო ზაქარიას (შაქროს) ას. (1906-1998).
∼ გიორგი ბართლომეს ძე ცისკარიშვილი. (1913-1974).

43/29. ლევან ზაქარიას (შაქროს) ძე. (1921-1941). დაიღუპა ომში
44/31. ვლადიმერ გიოეგის ძე. (08.10.1901-?).
45/31. ნატალია გიორგის ას. (19.03.1906-?).
46/31. თამარ გიორგის ას. (11.04.1908-?).
47/31. მიხეილ გიორგის ძე. (01.10.1914-?).
48/32. ვახტანგ ვასილის ძე. (30.05.1915-?).

