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საქართველოს ფეოდალური იერარქია 
 

ფეოდალური იერარქია საქართველოში არსებობდა ადრეული 
შუასაუკუნეების ეპოქიდან, რომელიც იყოფოდა ორ ძირითად ჯგუფად: თავადები 
და აზნაურები. თავადები წარმოადგენდნენ ფეოდალთა უმაღლეს ჯგუფს. 
რომელთაც ეკუთვნოდათ საკუთარი სამფლობელო - სათავადო. სათავადოები 
წარმოიშვა XV ს-ის ბოლოს, ერთიანი საქართველოს სამეფოს დაშლის შემდეგ. 
გვარის უფროსი, რომელიც ატარებდა თავადის წოდებას, წარმოადგენდა 
სათავადოს მმართველს და სწორედ მასთან მიდიოდა ამ სამფლობელოს 
შემოსავლის უდიდესი ნაწილი. მაგრამ, შემოსავლების ნაწილი განკუთვნილი იყო 
გვარის სხვა წარმომადგენლებისათვის, თავადის უმცროსი ნათესავებისათვის, 
რომელნიც იწოდებოდნენ თავადიშვილებად. გვარის უფროსი ფლობდა მთავარ 
საგვარეულო ციხე-სიმაგრეს, ეკლესიასა და საოჯახო საძვალეს, მისი ნათესავები 
კი  განსახლებულ  იყვნენ სხვა საგვარეულო სამფლობელოებში. იმისათვის, რომ 
შეენარჩუნებინათ ძლიერება და გვარის გავლენა, თავადური ოჯახები, 
ჩვეულებრივ, ცდილობდნენ საგვარეულო სამფლობელოების გაყოფის თავიდან 
აცილებას. თითოეულ სათავადოს, დასავლეთ ევროპის ფეოდალთა (ჰერცოგების, 
გრაფების და ბარონების), მსგავსად, ეკუთვნოდა საკუთარი  აზნაურთა და 
გლეხთა  გარკვეული რაოდენობა.  

ზოგიერთი სასაზღვრო (მონაპირო) ტერიტორიის მმართველები 
ატარებდნენ ერისთავის წოდებას, მათი ოჯახის წევრები კი იწოდებოდნენ 
ერისთავისშვილებად. ქართლის სამეფოში ცნობილია არაგვის და ქსნის ხეობების 
ერისთავები, რომელნიც იცავდნენ ქვეყანაში მთის შემოსასვლელებს მტერთაგან. 
იმერეთის სამეფოში ერისთავის წოდებას ატარებდა რაჭის მმართველი. 
თავდაპირველად ერისთავებად იწოდებოდნენ, ასევე, სამეგრელოს, გურიის, 
სვანეთის და აფხაზეთის მმართველნიც, რომელთაც, უკვე XVI ს-ში, მიაღწიეს 
სამეფო ხელისუფლებისგან ფაქტიურ დამოუკიდებლობას და გადაიქცნენ 
მთავრებად, რომლებიც ამ წოდებას და, შესაბამისად, მთელს  სამფლობელოებს 
გადასცემდნენ თავის მემკვიდრეებს და მხოლოდ ფორმალურად (პერიოდულად 
კი - რეალურად) ითვლებოდნენ იმერეთის მეფეების ვასალებად.     

სათავადოები და საერისთავოები ითვლებოდნენ სამემკვიდრეო 
სამფლობელოებად, თუმც საქართველოს ისტორიაში ცნობილია შემთხვევები, 
როდესაც იცვლებოდა მმართველთა დინასტიები, ან როდესაც მეფე უბოძებდა 
აღნიშნულ სათავადოს სხვა საგვარეულოს და ა.შ. 

გაძლიერებული სათავადოების მმართველები ცდილობდნენ ცენტრალური 
ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლობას, რის გამოც, სამეფო ხელისუფლება, არც 
თუ იშვიათად, დგამდა ნაბიჯებს საერისთავოების გაუქმებისკენ. ასე მაგალითად, 
1743 წელს კახეთის, მოგვიანებით კი, ასევე ქართლის მეფის თეიმურაზ II-ის მიერ 
გაუქმებულ იქნა არაგვის საერისთავო. მოგვიანებით, მისმა ვაჟმა, მეფე ერეკლე II-
მ, ქართლ-კახეთის სამეფოების გაერთიანების შემდეგ, 1773 წელს, გააუქმა ქსნის 
საერისთავო. იმერეთში, მეფე სოლომონ  I-მა 1769 წელს, გააუქმა რაჭის 
საერისთავო. ერისთავთა სამფლობელოების ხელში ჩაგდების შემდეგ, მეფეები 
უბოძებდნენ მათ თავიანთ ოჯახის წევრებს - ბატონიშვილებს. ბაგრატიონთა 



სამეფო სახლის წარმომადგენელი ბატონიშვილები, ისევე როგორც სხვა 
ფეოდალები, უზრუნველყოფილნი იყვნენ სამემკვიდრეო სამფლობელოებით 
(მამულებით). ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიის ერთ-ერთმა თავადურმა შტომ, 
მუხრანის მფლობელებმა, მოახერხეს, 1512 წლიდან 1801 წლის ჩათვლით, 
ხელშეუხებლად შეენარჩუნებინათ თავიანთი სამემკვიდრეო მამული, რომელიც, 
თავის დროზე, უბოძეს ქართლის მეფის, კონსტანტინე II-ის უმცროს შვილს - 
ბაგრატს.  მუხრანის სამფლობელოს განსაკუთრებული სტატუსი ასახული იქნა ამ 
სამფლობელოს მმართველთა ტიტულატურაში,  რომელნიც იწოდებოდნენ 
მუხრანბატონებად. მათ შესახებ იოანე ბატონიშვილი წერდა, რომ ისინი არიან 
“მეორისა ხარისხით ბაგრატოანად წოდებულნი და პირველნი თავადნი”. 

ქართულ თავადურ გვართა შორის გვხვდება არაერთი უძველესი ოჯახი, 
რომელიც ცნობილია საქართველოს ისტორიაში საქართველოს სამეფოს ადრეული 
პერიოდიდან. ზოგიერთმა გვარმა შეინარჩუნა თავისი ძველი დასახელება, ზოგმა 
კი მიიღო ახალი სახე. თავადური გვარები, ხშირად, წარმოდგება 
პატრონიმებისგან, ანდა - მეტსახელებისგან, რომელთაც დაიმკვიდრეს ადგილი 
ამა-თუ იმ გვარის სახელწოდებაში. მაგ., ბარათაშვილი, ანუ ბარათას შვილი, 
სააკაძე - სააკის ძე. ზოგიერთი თავადური გვარი ნაწარმოებია ამ გვარის 
წარმომადგენლის სამეფო, თუ ადმინისტრაციული ჩინისაგან, მაგ., ამილახვარი - 
ამილახორისგან, დადიანი - დადიანის, ერისთავი - ერისთავის წოდებისგან და ა.შ.  

ვახუშტი ბატონიშვილს, თავის ისტორიულ თხზულებაში “აღწერა სამეფოსა 
საქართველოსი” თავადური გვარებისადმი მიძღვნილ სპეციალურ თავში 
“მთავართა გუართათვის”, ჩამოთვლილი აქვს ის თავადური გვარებიც, რომელნიც 
შემდგომში გაქრა და აღარ გვხვდება საქართველოს თავადური გვარების 
ოფიციალურ სიაში: ქობულისძე,  არელმანელი, ბაღუ(ა)ში, რომელი იყო 
ლიპარიტისძე, მარუშისძე, კახაბერისძე, ბაკურისძე, აბულელი, მხარგრძელი, 
ორბელიანი,  ქაჩიბაძე, ვარდანისძე, მარუშისძე, კარიჭისძე, გაგელი, სამძივარი, 
ნერსიანი, ადარნასიანი, ჯუანშერიანი, მახატელი, ქუენაფლაველი, ბურსელი და 
სხუანი მრავალნი”.  

დროთა განმავლობაში ზოგი გვარი კარგავდა სტატუსს, სხვანი, პირიქით, 
წინაურდებოდნენ, ღებულობდნენ რა თავადის წოდებას, მაგ., თავადნი 
ამილახვარნი, რომელნიც წარმოადგენენ აზნაურ ზედგენიძეთა შთამომავლებს, 
ატარებენ თავადის წოდებას, როგორც ჯილდოს, ერთ-ერთი მათი წინაპრის 
თავგანწირვისთვის, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად გადაარჩინა 
თავდასხმისგან საქართველოს მეფე გიორგი VIII (1446-1466). ტრადიციის 
მიხედვით, თავადებად ხდებოდნენ მეფეთა და მთავართა სიძეები. მაგ., XVIII ს-
ში, იმერეთში, აზნაური ხახუტა ასათიანი გახდა ასათიანთა თავადური შტოს 
ფუძემდებელი მას შემდეგ, რაც იქორწინა დაქვრივებულ დედოფალ თამარზე 
(“კოჭიბროლად” წოდებულზე), - მეფე გიორგი VI-ს (1703-1720) მეუღლესა და 
გიორგი VII-ს (1741) დედაზე. 

ზოგიერთმა გვარმა მიიღო თავადობა მეფეების არჩილ II-გან და ვახტანგ 
VI-ისგან უკვე რუსეთში, განდევნილობაში, აღნიშნული მეფეების ერთგული 
სამსახურისათვის. 

უნდა აღინიშნოს, რომ თავადურ წოდებაში, საქართველოში, აყვანილნი 
იყვნენ არა მხოლოდ ადგილობრივი, არამედ მრავალი “ჩამოსული” გვარებიც 
(თუმც, ისე როგორც რუსეთში, აქაც ლეგენდები მათი “ჩამოსვლის” შესახებ 
ყოველთვის არ არის დოკუმენტურად დასაბუთებული). ასე მაგ., აფხაზეთის 



მთავართა, შარვაშიძეთა გვარი ითვლება წარმოშობილად შირვან-შახისგან 
(შირვანის მფლობელებისგან), თავადი ადნრონიკაშვილნი – ბიზანტიის 
იმპერატორებისგან - კომნენთა დინასტიიდან, თავად სააკაძეთა გვარი – 
შამხალებისგან და ა.შ. 

საქართველოს თავადურ გვართა შორის საკმაოდ მნიშვნელოვან ჯგუფს 
შეადგენს სომხური წარმოშობის გვარები, მაგ., ბებუთაშვილები (ბებუთოვები), 
ბეგთაბეგიშვილები (ბეგთაბეგოვები), მელიქიშვილები (მელიქოვები), 
სუმბათაშვილები (სუმბათოვები) და ა.შ. ზოგი მათგანი, მაგ., მხარგრძელი-
არღუთაშვილები, განეკუთვნება ღრმა წარსულს (XII-XIII სს.), ზოგი კი 
წინაურდება მოგვიანებით (XVII-XVIII ს-ში). მეფე ერეკლე II-ს დროს თავადობა 
მიენიჭა კიდევ რამდენიმე გავლენიან სომხურ ოჯახს - აბამელიქებს, ამათუნებს, 
კამსარაკანებს, ხოჯამონასოვებს. 

საკმაოდ ადრეული ხანიდან გვარების იერარქია დაცული იყო იურიდიულ 
დოკუმენტებში (ე. წ. “სასისხლო სიგელებში”), რომლის მიხედვით დგინდებოდა 
გარკვეული ანაზღაურება კონკრეტული პიროვნების მკვლელობის, დაჭრის, ან 
შეურაცყოფისათვის. ჯერ კიდევ შუასაუკუნეებში ჩამოყალიბებული 
ჩვეულებრივი სამართლის ნორმებმა ჰპოვა ასახვა ქართული სამართლის ერთ-
ერთ უმნიშვნელოვანეს  დოკუმენტში - ვახტანგ VI-ის კოდექსში. ამ კოდექსის 
თანახმად, თავადთა ფენა იყოფოდა სამ კატეგორიად: 1) დიდი თავადები 
(დიდებულები), ანუ პირველი ხარისხის თავადები; 2) მეორე ხარისხის თავადები; 
3) მესამე ხარისხის თავადები. ასევე სამ კატეგორიად იყოფოდა აზნაურთა ფენაც, 
რომელთა შორის გამოიყოფოდა: 1) “გადიდებული აზნაურები”; 2) შუათანა 
აზნაურები და 3) “ცალმოგვი აზნაურები”. აზნაურთა გვარების შესახებ ცნობები 
ჯერ-ჯერობით არ არის სრული, მიმდენარეობს მათი კვლევა-ძიება. 

ვახტანგ VI-ის სამართლის თანახმად თითოეული პიროვნების სისხლი 
ფასდებოდა ფეოდალურ იერარქიაში მათი ადგილის (მიწების, ყმათა 
რაოდენობის, გვარის წარჩინებულობის და დაკავებული თანამდებობის) 
მიხედვით. აქედან გამომდინარე, ყველაზე უფრო წარჩინებული თავადის 
(“დიდებულის”) სისხლი შეფასებული იყო 1536 თუმნად, მეორე ხარისხის 
თავადისა - 768 თუმნად, მესამე ხარისხისა - 384 თუმნად. “გადიდებული” 
(წარჩინებული) აზნაურის სისხლი შეფასებული იყო 192 თუმნად; შუათანა 
აზნაურისა - 96 თუმნად და “ცალმოგვისა” – 48 თუმნად. 

თავადური გვართა ადგილი ამ ფეოდალურ იერარქიაში, ყოველ 
შემთხვევაში ქართლში, კახეთში და იმერეთში, საკმაოდ მკაფიოდ იყო 
განსაზღვრული ტრადიციებით. 

ვახტანგ VI-ის კანონმდებლობით სამეფო ოჯახისა და მუხრანბატონების 
შემდეგ იერარქიულად მოდიან: “ერთი თავი თვითონ არაგვის ერისთავი, 
გაუყრელი; გაუყრელი ერთი თავი თვითონ ქსნის ერისთავი; ერთი თავი თვითონ 
ამილახორი, გაუყრელი; გაუყრელი ერთი თავი ორბელიშვილი; როსცა გაუყრელი 
ყოფილა - ციციშვილი. ამასთან კი არა და სომხითის მელიქიც ითქმის”.  

1735 წელს რუსეთში გადასხლებული ყოფილი მუხრანბატონი მამუკა 
წერდა:”оные Мухранские господари не в числе князей, понеже они царей 
Грузинского рода и всегда они имели отличие от прочих князей” ქართლში კი “ 
первостепенными князьями” მამუკა მუხრანბატონი მოიხსენიებს ხუთ 
საგვარეულოს: 1) არაგვის ერისთავნი; 2) ქსნის ერისთავნი; 3) ამილახვარნი; 4) 
ორბელიანნი და 5) ციციშვილნი; კახეთში – თავად ჩოლოყაშვილებს და 



ანდრონიკაშვილებს, ხოლო იმერეთში იგი ამ კატეგორიას მიაკუთვნებს – 1) 
სამეგრელოს მთავრებს – დადიანებს და 2) გურიის მთავრებს – გურიელებს.  

რუსეთის სამეფო კარზე ქართველ დიდგვაროვანთა წარმომადგენლები 
ჩნდებიან XVII ს-ის შუა წლებში. ამ დროისათვის რუსეთის სამეფო სამსახურში 
იმყოფებიან თავადი დავიდოვები (ბაგრატიონ-დავითიშვილები), კახეთის 
ბაგრატიონთა დინასტიის შთამომავლები, რომლებიც გადასახლდნენ რუსეთში 
1666 წელს.  

ქართული კოლონია, რომელსაც რუსეთში საფუძველი ჩაუყარა იმერეთის 
მეფე არჩილმა და მისმა ოჯახმა 1700 წელს, რიცხობრივად მკვეთრად იზრდება 
1724 წელს რუსეთში ქართლის მეფის ვახტანგ VI-ის გადასახლების შემდეგ. მის, 
დაახლოებით 1200 კაციან, ამალაში წარმოდგენილი იყვნენ არა მხოლოდ 
ქართლის, არამედ საქართველოს ყველა კუთხის უწარჩინებულესი 
დიდგვაროვნები, როგორც თავადთა, ისე აზნაურთა წრიდან. ამ თავადთა და 
აზნაურთა დიდმა ნაწილმა სამუდამოდ დაუკავშირა თავისი ბედი რუსეთს, იქცა 
რა ცნობილი რუსული თავადური და აზნაურული გვარის ფუძემდებლად. 
რუსეთთან საქართველოს მიერთებამდე ისინი განიხილებოდნენ, როგორც 
უცხოური წოდების მატარებელნი. ირიცხებოდნენ რა რუსეთის თავად-აზნაურთა 
ნუსხაში, ისინი და მათი შთამომავლები არც, თუ იშვიათად, ხვდებოდნენ 
რუსეთის საგვარეულო წიგნის IV ნაწილში (იხ. დამატება წიგნის ბოლოში), 
რომელიც განკუთვნილი იყო უცხოეთიდან ჩასული გვარებისათვის, თუმცა, 
ზოგჯერ, ხვდებოდნენ აღნიშნული წიგნის V ნაწილშიც, ტიტულოვან გვართა 
რიცხვში. მათი მოხსენიება თავადად, ან აზნაურად ვახტანგ VI-ის ამალის 
ოფიციალურ სიაში და სამეფო ოჯახის წევრთა დასტური ითვლებოდა რუსეთის 
სენატისათვის საკმარის საფუძვლად ამ წოდების აღიარებისათვის.რუსეთის 
იმპერატრიცა ანა იოანეს ასულის (1730-1740) ბრძანების თანახმად 1738 წელს 
ჩამოყალიბებულ იქნა ქართულ ჰუსართა როტა (ასეული), რომელიც, შემდგომ 
გადაიზარდა პოლკში. ნაბრძანები იყო: “грузин, желавших поступить на службу Ее 
Императорского Величества, приводить к присяге на верность”. ამ მომენტიდან 
მოყოლებული, მათ შეეძკოთ რუსეთის ტერიტორიის დატოვება მხოლოდ 
ხელისუფალთა თანხმობით. ჯილდოდ ისინი ღებულობდნენ ხელფასს და, ასევე, 
ნაწყალობევ მიწის ნაკვეთს (“ნადელს”) და გლეხებს მალოროსიაში (უკრაინაში). 
დადგინდა, რომ თავადები მიიღებენ სამემკვიდრეო მფლობელობაში, სამხედრო 
სამსახურის ვალდებულებით, 30 კომლს, ხოლო აზნაურები - 10 კომლს. 

1738 წლის ბრძანების თანახმად, უკრაინაში მიწის ნაკვეთები ებოძათ 
შემდეგ თავადებს: ანდრონიკაშვილებს, ბარათაშვილებს, გურიელებს, 
გურამიშვილებს, ჯავახიშვილებს, ჯაფარიძეებს, კავკასიძეებს, ქობულაშვილებს, 
ორბელიანებს, მხეიძეებს, რატიშვილებს, სააკაძეებს, ხერხეულიძეებს, წერეთლებს, 
ციციშვილებს, შალიკაშვილებს და სხვ.  

ცნობილია შემთხვევები, როდესაც ქართველი ემიგრანტები საკმაოდ 
დიდხანს ცდილობდნენ, რათა აღიარებულნი ყოფილიყვნენ თავადებად, 
წარადგენდნენ რა თავიანთი წარმომავლობის მტკიცებულებებს. რუსეთში 
თავადებად არ ცნობდნენ თავადთა უკანონო შვილებს, თუმცა ისინი, ვახტანგ VI-
ის ამალაში, ზოგიერთ ნუსხაში, მოიხსენიებოდნენ, როგორც თავადები. 
საქართველოში, თავადის უკანონო შვილს არ ქონდა თავადის წოდებით 
სარგებლობის უფლება, ხოლო ბატონიშვილის უკანონო შვილს ენიჭებოდა 
თავადის წოდება. აღიარებდა რა ბატონიშვილების და თავადების უკანონო 



შვილებს, შესაბამისად, თავადებად და აზნაურებად, რუსეთის ხელისუფალნი 
ხელმძღვანელობდნენ იმ რეალური სტატუსით, რომელიც ამ პირებს გააჩნდათ 
რუსეთში ჩამოსვლამდე, სადაც ქართული კანონების მოქმედება უკვე წყდებოდა. 

ქართლში და კახეთში თავადთა  და აზნაურთა ოფიციალური ნუსხა 
შედგენილი იქნა მეფე ერეკლე II-ს ბრძანების თანახმად და იგი წარმოადგენდა 
1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის ოფიციალურ დანართს. ამ ნუსხაში 
მოხსენიებულია 62 თავადური და 317 აზნაურული გვარი, რომელთაც, 
აღნიშნილი ტრაქტატის საფუძველზე, მინიჭებული ქონდათ რუსეთის თავად-
აზნაურულ გვარებთან გათანაბრებული უფლებები. 

რუსეთთან საქართველოს მიწების მიერთების (ქართლ-კახეთის სამეფოს 
ანექსიის) შემდეგ, თავად-აზნაურობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი 
განიხილებოდა საქართველოს უმაღლესი მთავრობის საერთო საკრებულოში, 
იქიდან კი იგზავნებოდა დასამტკიცებლად სანქტ-პეტერბურგში – ჰეროლდიის 
დეპარტამენტში.  

1818 წელს დაარსდა ქართული (შემდგომში თბილისის) თავად-აზნაურთა 
დეპუტატთა საკრებულო. უკვე რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე I-ის მეფობის 
დროს, თავადებად დაამტკიცეს საქართველოს მრავალი გვარის 
წარმომადგენლები. მოგვიანებით, რუსეთის იმპერატორის, ნიკოლოზ I-ის 
ბრძანების თანახმად, 1846 წლის 30 მარტს, შეიქმნა ორი დროებითი კომისია, 
თბილისში და ქუთაისში, “для приведения в известность” იმ პირთა წოდების 
საბოლოო აღიარებისათვის, რომელნიც განეკუთვნებოდნენ საქართველოს 
თავადურ და აზნაურულ ფენას. 1850 წლის 6 დეკემბერს იმპერატორ ნიკოლოზ I-
ის მიერ დამტკიცებულ და, შემდგომ, დაბეჭდილ იქნა ქართლის, კახეთის, 
იმერეთის და გურიის თავადური და აზნაურული გვარების საოჯახო 
საგვარეულო ნუსხა (“Именные, посемейные списки княжеских и дворянских родов 
Грузии, Имеретии и Гурии”).  

სამეგრელოში რუსეთის მთავრობამ დაიწყო თავადური და აზნაურული 
გვარების აღრიცხვა მას შემდეგ, რაც იქ გააუქმა სამთავროს ავტონომია. კავკასიის 
კომიტეტის მიერ წარდგენილი დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც 
დამტკიცებულ იქნა იმპერატორ ალექსანდრე II-ის მიერ 1865 წლის 29 ივნისს, ამ 
მიზნით, გამოიყო სპეციალური კიმისია. ამ კომისიის მიერ, 1866-1867 წლებში 
შედგენილ იქნა სამეგრელოს თავადთა და აზნაურთა საგვარეულო საოჯახო 
ნუსხა. 1868 წელს დაარსდა ახალი კომისია და მის მიერ შედგენილი თავად-
აზნაურთა საგვარეულო ნუსხა გამოქვეყნებულ იქნა 1890 წელს. მასში მოიხსენიება 
სამეგრელოს შემდეგი თავადური გვარები: დადიანი, ანჩაბაძე, აფაქიძე, ასათიანი, 
ახვლედიანი, გარდაფხაძე, გელოვანი, დადეშქელიანი, დგებუაძე, ჯაიანი, 
ქოჩაქიძე, მიქაძე, მხეიძე, ფაღავა, ჩიქოვანი, ჩიჩუა და შელია.  

1870-იან წლებში აფხაზეთში თავადების (ათუადი) და აზნაურების 
(აამსტა), ხოლო სამურზაყანოში თავადების და აზნაურების (ჟნოსკუ) სიების 
შესადგენად ასევე იქნა დაარსებული სპეციალური კომისიები. აქაურ თავად-
აზნაურთა ნუსხა შედგენილი იქნა 1880 წელს. აღნიშნულ ნუსხაში 
მოხსენიებულია შემდეგი თავადური გვარები: შერვაშიძე (აფხ. ჩაჩბა), ანჩაბაძე 
(აფხ. აჩბა), ძიაფშ-იფა (ქართ. ზეფიშვილი), ინალ-იფა (ქართ. ინალიშვილი), 
მარშანია, ჩააბალურხვა (ქართ. სოტიშვილი), ჩქოტუები და ემუხვარები. სამი 
აფხაზური თავადური საგვარეულო: არედბა, გეჩბა და ცანბა, კავკასიის ომის 
დამთავრების შემდეგ, 1864 წელს გადასახლდა თურქეთში.  



და ბოლოს უნდა აღინიშნოს, რომ თავადური გვარების მრავალმა 
შთამომავალმა ჰპოვა ფართო აღიარება, როგორც მწერლებმა, მეცნიერებმა, 
კულტურის, სამხედრო და პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა არა მხოლოდ 
საქართველოსა და რუსეთში, არამედ საზღვარგარეთაც. 

 
 

იოსებ ბიჭიკაშვილი 
 
 
 

დანართი 2 

 
გეორგიევსკის ტრაქტატი 

 
ქ ა რ თ ლ - კ ა ხ ე თ ი ს  თ ა ვ ა დ -

ა ზ ნ ა უ რ თ ა  ს ი ა  
 

ქართლის თავადების რიცხვი 
 

თავადი მუხრანის ბატონი ბაგრატოანი 
თავადი აბაშიძე 
თავადი იოთამისშვილი 
თავადი ფალავანდიშვილი 
თავადი ჩხეიძე 
თავადი ხერხეულისძე 
თავადი თაქთაქისშვილი 
თავადი ბებუთოვი 

ერეკლე 
                                             ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
ქართლის თავადების რიცხვი 

 
თავადი ჯამ/ბ/აკურიან-ორბელიანი 
თავადი მელიქისშვილი 
თავადი ავალისშვილი 
თავადი იარალისშვილი 
თავადი ბეგთაბეგისშვილი 
თავადი გურჯი-რევაზისშვილი 
თავადი დოლენჯისშვილი 
თავადი ვეზირისშვილი 

ერეკლე 
                                             ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 
 



 
ქართლის თავადების რიცხვი 

 
თავადი ერისთავისშვილი-ერისთოვი 
თავადი ბარათაშვილი 
თავადი მაჩაბელი 
თავადი სოლაღაშვილი 
თავადი არღუთასშვილი 
თავადი სუმბატისშვილი 

ერეკლე 
                                             ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
ქართლის თავადების რიცხვი 

 
თავადი ამილახორი 
თავადი დავითისშვილი-ბაგრატოანი 
თავადი ჯავახისშვილი 
თავადი ფავლენისშვილი 
თავადი თუმანისშვილი 
თავადი ხიდირბეგისშვილი 
თავადი რატისშვილი 
თავადი მაღალასშვილი 

ერეკლე 
                                             ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 
 

ქართლის თავადების რიცხვი 
 
თავადი ციციშვილი 
თავადი აბაშიშვილი 
თავადი თარხნისშვილი-მოურაოვი 
თავადი ზურაბისშვილი 
თავადი ამირეჯიბი 
თავადი შალიკაშვილი 
თავადი შარვაშიძე                                          

ერეკლე 
                                             ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 
 
 
 

კახეთის 
 

თავადი ჩოლაყაშვილი 
თავადი ჯორჯაძე 
თავადი მაყაშვილი 
თავადი სიდამონი 



თავადი ტუსიშვილი 
თავადი გურგენიძე 
თავადი საგინაშვილი 
თავადი ხიმშიაშვილი 

ერეკლე 
ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
კახეთის 

 
თავადი აბაშიძე 
თავადი ჭავჭავაძე 
თავადი ვახვახაშვილი 
თავადი ჯანდიერიშვილი 
თავადი ჯანდიერიშვილი 
თავადი ყარალაშვილი 
თავადი ბაბადიმიშვილი 
თავადი ლიონიძე 

ერეკლე 
ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
კახეთის 

თავადი ენდრონიკაშვილი 
თავადი ვაჩნაძე 
თავადი რუსისშვილი 
თავადი ჩერქეზისშვილი 
თავადი გურამისშვილი 
თავადი ქობულოვი 
თავადი აფხაზისშვილი 
თავადი რობიტაშვილი 

ერეკლე 
ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
 

სახასო აზნაურნი ამის ქუეით დაიწერებიან 
 
აზნაური შაბურისშვილი 
აზნაური თურქისტანიშვილი 
აზნაური სააკაძე 
აზნაური საგინაშვილი 
აზნაური გაბასშვილი 
აზნაური მურვანისშვილი 
აზნაური აბაზაძე 
აზნაური ყორღანაშვილი 
აზნაური ფიცხელაური 
აზნაური ენაკოლოფასშვილი 
აზნაური შანშიასშვილი 



აზნაური გლურჯიძე 
აზნაური გარაყანიძე 
აზნაური კორინთელი 
აზნაური ჩერქეზისშვილი 
აზნაური ჭილასშვილი 
აზნაური იეგულასშვილი 
აზნაური მუსხელაშვილი 
აზნაური მეღვინეთხუცისშვილი 
აზნაური სავარსამიძე 
აზნაური არეშიშვილი 
აზნაური თურმანისძე 
აზნაური ჯომარდიძე 
აზნაური ჟურული 
აზნაური ოქრომჭედლისშვილი 
აზნაური ბერძნისშვილი 
აზნაური ალექსისშვილი 
აზნაური მარკოზისშვილი 
აზნაური ლარაძე 
აზნაური ნახუცრისშვილი 
აზნაური ფასიტაშვილი 
აზნაური ჭარუაშვილი 
აზნაური მახვილაძე 
აზნაური ზავარაშვილი 
აზნაური ჯავარაშვილი 
აზნაური რჩეულიშვილი 
აზნაური ქუმსიაშვილი 
აზნაური დავითისშვილი 
აზნაური ურქმაზასშვილი 
აზნაური ხეროდინასშვილი 
აზნაური თავყელისშვილი 
აზნაური ფურცელაძე 
აზნაური ტერისშვილი 
აზნაური ჩრდილელი 
აზნაური გარსევანასშვილი 
აზნაური კალატოზისშვილი 
აზნაური როსტევანასშვილი 
აზნაური მანუჩაროვი 
აზნაური უთნელისშვილი 
აზნაური მახატელი 
აზნაური ყარაგოზისშვილი 
აზნაური მირზაშვილი 
აზნაური ზარდიასშვილი 
აზნაური ზანდუკელი 
აზნაური ლორის-მელიქისშვილი 
აზნაური ქალანთრისშვილი 
აზნაური გილდასშვილი 



აზნაური ბაზლიძე 
აზნაური ფატრელისშვილი 
აზნაური შავერდასშვილი 
აზნაური ბათისშვილი 
აზნაური წითელაშვილი 
აზნაური იშხნელისშვილი 
აზნაური ელარასშვილი 
აზნაური მიქელისშვილი 
აზნაური ფარიამანისშვილი 
აზნაური შახოვი 
აზნაური დიდებულიძე 
აზნაური ფანიასშვილი 
აზნაური ორჯონიკიძე 
აზნაური საყვარელიძე 
აზნაური ცალქალამანისძე 
აზნაური მადათაშვილი 
აზნაური ფირადასშვილი 
აზნაური უზნაძე 
აზნაური ოთნასშვილი 
აზნაური კოტეტისშვილი 
აზნაური გრიგოლაშვილი 
აზნაური ფარესასშვილი 
აზნაური გოგიბედაშვილი 
აზნაური ელიოზისძე 
 

საკათალიკოსო აზნაურნი 
 

აზნაური მაღალაშვილი 
აზნაური ელიოზისშვილი 
აზნაური თუხარელი 
აზნაური ქარსიძე 
აზნაური თაზისშვილი 
აზნაური ქადაგისშვილი 
აზნაური კვალიასშვილი 
აზნაური ზუმბულიძე 
აზნაური ყოვარიშვილი 
აზნაური ბოჭორაძე 
აზნაური ეგაძე 
აზნაური აღსაბაძე 
აზნაური ბადაშვილი 

ერეკლე 
ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
 

თავადის ერისთავისშვილის აზნაურნი 
 



აზნაური კორინთელი 
აზნაური ლოლაძე 
აზნაური თულაშვილი 
აზნაური ხმალაძე 
აზნაური უთნელისშვილი 
აზნაური სრესელი 
აზნაური ფავლენიშვილი 
აზნაური მრულისშვილი 
აზნაური მაჭავარიანი 
აზნაური ალექსიშვილი 
აზნაური ბასილისშვილი 
აზნაური ჩუბინიშვილი 
აზნაური ტატისშვილი 
აზნაური მანურისშვილი  
აზნაური ძამელაშვილი 
აზნაური კობახიძე 
აზნაური განძიელი 
აზნაური  ჯაფარიძე 

ერეკლე 
                                              

ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 
 
 

თავადის ბარათაშვილის აზნაურნი 
 

აზნაური არეშიშვილი 
აზნაური ბერძნისშვილი 
აზნაური სადუნაშვილი 
აზნაური ნამორაძე 
აზნაური ლამაზასშვილი 
აზნაური გოსტმისშვილი 
აზნაური ბლორძელი 
აზნაური გეთასანაშვილი 
აზნაური ყიფიანი 

 
თავადის მაჩაბლის აზნაურნი 

 
აზნაური რჩეულაშვილი 
აზნაური ნაბიჭრისშვილი 

 
 

თავადის დიასამიძის აზნაურნი 
 
აზნაური მახვილაძე 
აზნაური გობირეხვასშვილი 



აზნაური ხუცისშვილი 
 

 ერეკლე 
ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
თავადის ციცისშვილის აზნაურნი 

 
აზნაური მეღვინეთ-ხუცისშვილი 
აზნაური კლიმიასშვილი 
აზნაური ორჯონიკიძე  
აზნაური უთრუთისშვილი 
აზნაური ალიბეგისშვილი 
აზნაური დანდლისშვილი  
აზნაური სტელისშვილი 
აზნაური დაფქვიასშვილი 
აზნაური ქართველისშვილი  
აზნაური აბრამისშვილი 
აზნაური ობლიძე  
აზნაური მაღრაძე  
აზნაური ალექსიძე  
აზნაური ბუნიათისშვილი  
აზნაური მუჩიძე  
აზნაური გულბადისშვილი  
აზნაური ბუღუტაური  
აზნაური დეკანოზისშვილი  
აზნაური წინამძღვრისშვილი  
აზნაური ფურცელაძე  
აზნაური ჩინჩალაძე  
აზნაური ქურდევანიძე  
აზნაური ჩაკაშვილი  
აზნაური იონათამისშვილი  
აზნაური მწყერაძე  
აზნაური საყვარელიძე  
აზნაური ალიყულაშვილი  
აზნაური საფარაშვილი  
აზნაური გვარამაძე  
აზნაური საამისშვილი  
აზნაური ავალდასშვილი  
აზნაური ხუცისშვილი  
აზნაური ხაბარაძე  
აზნაური რევაზისშვილი 

ერეკლე 
ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
თავადის თარხნისშვილის მოურაოვის აზნაურნი 

 



აზნაური ცალქალამიძე 
აზნაური ჩივაძე 
აზნაური ჯაჯანაშვილი  
აზნაური ჯავარაშვილი  
აზნაური კარგარეთელი 

 
თავადის ამირეჯიბის აზნაურნი 

 
აზნაური ბაქრაძე  
აზნაური მონავარაშვილი  
აზნაური ბადრიასშვილი 

ერეკლე 
                                  ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 
 

თავადის ამილახორისშვილის აზნაურნი 
 

აზნაური ზედგინიძე 
აზნაური ქარუმიძე 
აზნაური ყანჩიელი  
აზნაური ჩიკოიძე 
აზნაური ბასილაშვილი 
აზნაური ლიპარიტისშვილი 
აზნაური ტარსაიჭასშვილი 
აზნაური ზაალისშვილი 
აზნაური თუხარელი 
აზნაური ალექსისშვილი  
აზნაური მურაჩასშვილი  
აზნაური ციმაკურიძე 

 
სამთავრო და სამროვლო და საქოთახეო აზნაურნი 

 
აზნაური ანანიაშვილი  
აზნაური მამაცაშვილი  
აზნაური შატბერასშვილი  
აზნაური დეკანოზისშვილი 
 

თავადის ბაგრატოანის-დავითისშვილის აზნაურნი 
 

აზნაური ტატისშვილი  
აზნაური რიკაძე 
აზნაური რამინისშვილი 

 
თავადის ჯავახისშვილის აზნაურნი 

 
აზნაური აბულვარდისშვილი  



აზნაური მახვილაძე  
აზნაური ზაალისშვილი 
აზნაური ბეჟანისშვილი  
აზნაური გამყრელიძე  
აზნაური ნინიაშვილი 
 

თავადის ფავლენიშვილის აზნაურნი 
 

აზნაური ნამორაძე 
აზნაური წვიმეტიძე 

 
თავადის ხიდირბეგისშვილის აზნაურნი 

 
აზნაური ნათისშვილი  
აზნაური ოღძაელი 

ერეკლე 
                                   ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 
 
 

თავადის მუხრანის ბატონის ბაგრატოვანის აზნაურნი 
 

აზნაური რატისშვილი  
აზნაური ზედგინიძე  
აზნაური მუსხელაშვილი 
აზნაური ვაჩიანიძე 
აზნაური ქავთარაძე  
აზნაური ელიოზისშვილი 
აზნაური ბაქრაძე 
აზნაური მესხისშვილი 
აზნაური ნათისშვილი  
აზნაური ნასიძე 
აზნაური წიწინაძე 
აზნაური შალიღაშვილი 
აზნაური ნანაშვილი 
 

თავადის აბაშიძის აზნაურნი 
 

აზნაური ყიფიანი  
აზნაური სავანელი 
აზნაური ჩხეიძე 
აზნაური რუსისშვილი 
აზნაური ორჯონიკიძე 
აზნაური გოდაბრელიძე 
აზნაური ნაცვლისშვილი 
აზნაური ავალიანი 



აზნაური ალექსიძე 
აზნაური ჩიკოიძე 
აზნაური ალხაზისშვილი 
აზნაური ნემსაძე 
აზნაური რაბადასშვილი 
აზნაური მაჭავარიანი 
აზნაური ჭაშიტაშვილი 
აზნაური კორძაია 
აზნაური ჭაშიაშვილი 
აზნაური დუშიაშვილი 
აზნაური ხაშარაძე 

 
 

თავადის აბაშიძის აზნაურნი 
 

აზნაური ყიფიანი  
აზნაური სავანელი 
აზნაური ჩხეიძე 
აზნაური რუსისშვილი 
აზნაური ორჯონიკიძე 
აზნაური გოდაბრელიძე 
აზნაური ნაცვლისშვილი 
აზნაური ავალიანი 
აზნაური ალექსიძე 
აზნაური ჩიკოიძე 
აზნაური ალხაზისშვილი 
აზნაური ნემსაძე 
აზნაური რაბადასშვილი 
აზნაური მაჭავარიანი 
აზნაური ჭაშიტაშვილი 
აზნაური კორძაია 
აზნაური ჭაშიაშვილი 
აზნაური დუშიაშვილი 
აზნაური ხაშარაძე 

 
თავადის ფალავანდისშვილის აზნაურნი 

 
აზნაური გოგიბაშვილი  
აზნაური შალბელიქისშვილი  
აზნაური შალიბასშვილი  
აზნაური სამარღანისშვილი  
აზნაური ხუციაშვილი  
აზნაური ლაშხი  
აზნაური ნაგლაძე 

 



თავადის ჩხეიძის აზნაურნი 
 

აზნაური მაჭავარიანი  
აზნაური ქართველისშვილი  
აზნაური რამინისშვილი 
 

თავადის ხერხეულიძის აზნაურნი 
 

აზნაური მაჭავარიანი 
 

თავადის თაქთაქისშვილის აზნაურნი 
 

აზნაური ციმაკურიძე 
აზნაური ღონენაშვილი 

ერეკლე 
     ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
თავადის ჯამბაკურიან-ორბელიანის აზნაურნი 

 
აზნაური ჩაჩაკასშვილი 
აზნაური ყაითმაზაშვილი 
აზნაური დოვრათასშვილი 
აზნაური ბაგრატისშვილი 
აზნაური შაბურისშვილი 
აზნაური მორთულაძე 
აზნაური კობახასშვილი 
აზნაური ტარიელისშვილი 
აზნაური ყონიძე 
აზნაური ხანდამასშვილი 
აზნაური ბუჭყიასშვილი 
აზნაური ავთანდილისშვილი 
აზნაური მაჭავარიანი 
აზნაური ჯანიაშვილი 
აზნაური ნაცვლისშვილი 
აზნაური საყვარელიძე 
აზნაური ბანძისშვილი 
აზნაური ქავთარაძე 
აზნაური ღძეული 
აზნაური გარგალეთელი 
აზნაური ბეჟიტასშვილი 
აზნაური ლოლაძე 
აზნაური ბერძენასშვილი 
აზნაური ძაბილაშვილი 



აზნაური დივანასშვილი 
აზნაური ქაოზისშვილი 
აზნაური კოჭიბროლაშვილი 
აზნაური ელიოზისშვილი 
 

თავადის სომხითის მელიქისშვილის აზნაურნი 
 

აზნაური აბაზაშვილი 
აზნაური არდაშელიშვილი 
აზნაური ყარახანაშვილი 
აზნაური ისუაშვილი 
 

თავადის ავალისშვილის აზნაურნი 
 

აზნაური ლაპინაშვილი  
აზნაური ოჯიაშვილი 
აზნაური სანთლისკუდაშვილი 
აზნაური ლომიძე  
აზნაური კეცხოველი  
აზნაური ედიშერაშვილი 

ერეკლე 
ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
კახეთის აზნაურიშვილების რიცხვი 

 
აზნაური ნათანლიშვილი 
აზნაური პეტრიაშვილი 
აზნაური ყოდალაშვილი 
აზნაური კობიაშვილი 
აზნაური ნაცვლისშვილი 
აზნაური გილდაშვილი 
აზნაური გიჟიყრელი 
აზნაური გარაყანიძე 
აზნაური მიწობლიძე 
აზნაური გველესიანი 
აზნაური მაჭავარიანი 
აზნაური აზაურაშვილი 
აზნაური ბახუტაშვილი 
აზნაური თუშმალიშვილი 
აზნაური გოგნიაშვილი 
აზნაური სულხანისშვილი 
აზნაური მეღვინეთხუცისშვილი 
აზნაური მგალობლისშვილი 
აზნაური ენდრონიკესშვილი 
აზნაური აბელაშვილი 



აზნაური თანიაშვილი 
აზნაური იორამისშვილი 
აზნაური უგანაძესშვილი 
აზნაური ჯაფარიძე 
აზნაური ნაცუალისშვილი 
აზნაური ზალდასტანაშვილი 
აზნაური ხირსელაშვილი 
აზნაური ბოსტაშვილი 
აზნაური პოპიაშვილი 
აზნაური გომელაური 
აზნაური ესიტაშვილი 
აზნაური ოზაშვილი 
აზნაური აღაშვილი 
აზნაური ყავრიშვილი 
აზნაური მიქელაშვილი 
აზნაური ტარიელაშვილი 
 

ერეკლე 
ივნისის კჱ, წელსა ჩღპგ 

 
 

დანართი 3 
 

იოანე ბატონიშვილი. შემოკლებით აღწერა საქართველოსა შინა მცხოვრებთა 
თავადთა და აზნაურთა გვარებისა (1799 წ.). თბ., 1997 

 
ქართლის თავადები 

 
1. მუხრან ბატონი 
2. ჯამბაკურიანი 
3. ამილახვარიანი 
4. არაგვის ერისთავი 
5. ქსნის ერისთავი 
6. ციციშვილი 
7. აბაშიძე 
8. ფავლენიშვილი 
9. მაჩაბელი  
10. ფალავანდიშვილი 
11. ამირეჯიბი 
12. ჩხეიძე 
13. ხიდირბეგიშვილი 
14. დავითისშვილი (ბაგრატიონი) 
15. ხერხეულიძე 
16. თაქთაქიშვილი 
17. თუმანიშვილი 
18. ავალიშვილი 



19. შალიკაშვილი 
20. ბეგთაბეგოვი 
21. ვეზირიშვილი 
22. რატიშვილი 
23. ჯავახიშვილი 
24. შარვაშიძე 
25. თარხნიშვილი 
26. მაღალაშვილი 
27. ბარათაშვილი 
28. აბაშიშვილი 
29. მელიქიშვილი 
30. სოლოღაშვილი 
31. იოთამიშვილი 
32. იარალიშვილი 
33. დოლენჯიშვილი 
34. ზურაბიშვილი 
35. გურჯი-რევაზიშვილი 
36. სუმბატაშვილი 
37. არღუთაშვილი 
38. ბებუთოვი 

 
კახეთის თავადები 

 
1 (39). ჩოლოყაშვილი 
2 (40). მაყაშვილი 
3 (41). ანდრონიკაშვილი 
4 (42). აბაშიძე 
5 (43). ვაჩნაძე 
6 (44). სიდამონაშვილი 
7 (45). ჯორჯაძე 
8 (46). რუსიშვილი 
9 (47). ჩერქეზიშვილი 
10 (48). აფხაზიშვილი 
11 (49). გობიტაშვილი (რობიტაშვილი) 
12 (50). ჯანდიერი 
13 (51). ჭავჭავაძე 
14 (52). ვახვახიშვილი 
15 (53). საგინაშვილი 
16 (54). ტუსიშვილი 
17 (55). ხიმშიაშვილი 
18 (56). ყარალაშვილი 
19 (57). ბაბადიმიშვილი (ბაგრატიონი) 
20 (58). ქობულაშვილი 
21 (59). გურამიშვილი 
22 (60). გურგენიძე 
23 (61). ლიონიძე 



24 (62). ავალიშვილი 
 

იმერეთის თავადები 
 

1. წერეთელი 
2. წულიკიძე 
3. აბაშიძე 
4. ჩხეიძე 
5. მიქელაძე 
6. ფხეიძე (მხეიძე) 
7. ჭილაძე 
8. ჟიჟავაძე (ჩიჯავაძე) 
9. ნიჟარაძე 
10. ლორთქიფანიძე 
11. აგიაშვილი 
12. იაშვილი 
13. ჯაფარიძე 
14. მიქაძე 
 

ოდიშის (სამეგრელოს) თავადები 
 

1. დადიანი მთავარი 
2. დადიანები 
3. ფაღავა 
4. ჩიჩუა 
5. ქოჩაქიძე 
6. ჩიქოანი 
7. კორძაია 
8. დგებუაძე 
9. ჯაიანი 
10. აფაქიძე 
11. ჯოლია 
12. გოშაძე 

 
I. სამეფო აზნაურნი ქართლისანი 

 
1. აბაზაძე 
2. ალექსიშვილი 
3. არებაშვილი 
4. ბაზლიძე 
5. ბათისშვილი 
6. ბერძნიშვილი 
7. გაბასშვილი 
8. გარსევანაშვილი 
9. გარაყანიძე 
10. გილდაშვილი 



11. გლურჯიძე 
12. გოგიბედაშვილი 
13. გრიგოლაშვილი 
14. დავითიშვილი 
15. დიდებულიძე 
16. ელარაშვილი 
17. ელიოზიშვილი 
18. ენაკოლოფაშვილი 
19. ზავარაშვილი 
20. ზანდუკელი 
21. ზარდიაშვილი 
22. თაყველისშვილი 
23. თურმანიძე 
24. თურქისტანიშვილი 
25. იეგუალაშვილი 
26. იშხნელიშვილი 
27. კალატოზიშვილი 
28. კობიაშვილი 
29. კორინთელი 
30. კოტეტიშვილი 
31. ლარაძე 
32. ლორის-მელიქიშვილი  
33. მათადაშვილი 
34. მანუჩაროვი 
35. მარკოზიშვილი 
36. მახათელი 
37. მახვილაძე 
38. მირზაშვილი 
39. მიქელაშვილი 
40. მურვანიშვილი 
41. მუსხელაშვილი 
42. მეღვინეთხუცისშვილი 
43. ნახუცრისშვილი 
44. ოთანაშვილი 
45. ორჯონიკიძე 
46. ოქრომჭედლიშვილი 
47. ჟურული 
48. როსტევანიშვილი  
49. რჩეულაშვილი 
50. სააკაძე 
51. საგინაშვილი 
52. სავარსამიძე 
53. საყვარელიძე 
54. ტურასშვილი 
55. უზნაძე 
56. უთნელისშვილი 



57. ურქამაზაშვილი 
58. ფანისშვილი 
59. ფარიამანისშვილი 
60. ფარესაშვილი 
61. ფასტაშვილი 
62. ფატრელიშვილი 
63. ფირალაშვილი 
64. ფიცხელაური 
65. ფურცელაძე 
66. ქალანთრისშვილი 
67. ქუმსისშვილი 
68. შაბურისშვილი 
69. შავერდაშვილი 
70. შანშიაშვილი 
71. შახოვი 
72. ყარაგოზაშვილი 
73. ყორღანაშვილი 
74. ჩერქეზიშვილი 
75. ჩრდილელი 
76. ცალქალამიძე 
77. ცეროდინესშვილი 
78. წითელაშვილი 
79. ჭარუაშვილი 
80. ჭილაძე 
81. ჯავარაშვილი 
82. ჯომარჯიძე 

 
საკათალიკოსო აზნაურნი 

 
1 (83). აზნაური მაღალაშვილი   
2 (84). აზნაური ელიოზიშვილი 
3 (85). აზნაური თუხარელი 
4 (86). აზნაური ქარსიძე 
5 (87). აზნაური თაზიშვილი 
6 (88). აზნაური ქადაგიშვილი 
7 (89). აზნაური კვალიაშვილი 
8 (90). აზნაური ზუმბულიძე 
9 (91). აზნაური ყოვარიშვილი 
10 (92). აზნაური ბოჭორაძე  
11 (93). აზნაური ეგაძე 
12 (94). აზნაური აღსაბაძე 
13 (95). აზნაური ბადაშვილი 

შეადგინა ი.ბიჭიკაშვილმა 
 
 

დანართი 4 



 
ქართლის და კახეთის თავადების სია (შედგენილი 1850 წ.). სპბ., 1851. 

 
ქართლის თავადები 

 
1. ბაგრატიონ-მუხრანსკი  
2. აბაშიძე 
3. ფალავანდიშვილი 
4. ჩხეიძე 
5. ხერხეულიძე 
6. ჯამბაკურ-ორბელიანი 
7. მელიქიშვილი 
8 ავალიშვილი 
9. ბეგთაბეგიშვილი 
10. არაგვის ერისთავი 
11. ქსნის ერისთავი 
12. ბარათაშვილი  
13. მაჩაბელი 
14. დიასამიძე 
15. სოლოღაშვილი 
16. არღუთაშვილი 
17. სუმბატაშვილი 
18. ამილახვარი 
19. ბაგრატიონ-დავითიშვილი 
20. ჯავახიშვილი 
21. ფავლენიშვილი 
22. თუმანიშვილი 
23. ხიდირბეგიშვილი 
24. ციციშვილი 
25. თარხან-მოურავი 
26. ამირეჯიბი 
27. წერეთელი 
28. ჯაფარიძე 
29. აბამელიქი 

 
1783 წ. გეორგიევსკის ტრაქტატიდან შედარებით გამოტოვებული შემდეგი გვარები: 

 
1. აბაშიშვილი 
2. ბებუთაშვილი 
3. გურჯი-რევაზიშვილი 
4. დოლენჯიშვილი 
5. ვეზირიშვილი 
6. ზურაბიშვილი 
7. თაქთაქიშვილი 
8. იარალიშვილი 
9. იოთამიშვილი 



10. მაღალაშვილი 
11. რატიშვილი 
12. შალიკაშვილი 
13. შარვაშიძე 

 
კახეთის თავადები 

 
1 (30). ჩოლოყაშვილი 
2 (31). ჯორჯაძე 
3 (32). მაყაშვილი 
4 (33). ტუსიშვილი 
5 (34). გურგენიძე 
6 (35). საგინაშვილი 
7 (36). ხიმშიაშვილი 
8 (37). ჭავჭავაძე 
9 (38). ვახვახიშვილი 
10 (39). ყარალაშვილი 
11 (40). ბაბადიში (ბაგრატიონი) 
12 (41). ლიონიძე 
13 (42). ანდრონიკაშვილი 
14 (43). ვაჩნაძე 
15 (44). რუსიშვილი 
16 (45). ჩერქეზიშვილი 
17 (46). გურამიშვილი 
18 (47). რობიტაშვილი 
 
1783 წ. გეორგიევსკის ტრაქტატიდან შედარებით გამოტოვებული შემდეგი გვარები: 

 
1. აბაშიძე 
2. ავალიშვილი  
3. აფხაზი 
4. ქობულაშვილი 
5. ჯანდიერი 
 

იმერეთის თავადები 
 

1. ბაგრატიონ-იმერეტინსკები 
2. აბაშიძე 
3. აგიაშვილი 
4. ერისთავი (რაჭის, ბარის) 
5. იაშვილი 
6. ლიონიძე 
7. ლორთქიფანიძე 
8. მაჩაბელი 
9. მიქელაძე 
10. მხეიძე 



11. ნიჟარაძე 
12. ყიფიანი 
13. ჩიჯავაძე 
14. ჩხეიძე 
15. წულუკიძე 
16. წერეთელი 
17. ჯაფარიძე 

იმერეთის აზნაურნი 
 

1. აბაშიძე 
2. აბულაძე 
3. ადამია 
4. ავალიანი 
5. ავალიშვილი 
6. ალავიძე 
7. ალხაზიშვილი 
8. ამაღლობელი 
9. ამაშუკელი 
10. ამილახვარი 
11. ამირანაშვილი 
12. არდიშვილი 
13. არეშიძე  
14. ასათიანი 
15. ახვლედიანი 
16. ბაგრატიონი 
17. ბაინდურაშვილი 
18. ბარათაშვილი 
19. ბაქრაძე 
20. ბეჟუაშვილი 
21. ბერძენიშვილი 
22. ბოლქვაძე 
23. გაბაშვილი 
24. გამცემლიძე 
25. გამყრელიძე 
26. გეგელაშვილი 
27. გელოვანი 
28. გიორგობიანი 
29. გოგიჩაძე 
30. გოგიჯანაშვილი 
31. გოგოლაშვილი 
32. გოგოძე 
33. გოდაბრელიძე 
34. გოცირიძე 
35. გრიგოლაშვილი 
36. გუგუაშვილი 
37. გუნცაძე 



38. გურგენიძე 
39. დალაქიშვილი 
40. დარახველიძე 
41. დაშნიანი 
42. დევდარიანი 
43. დვალი 
44. ელიაშვილი 
45. ერისთავი 
46. ერგემლიძე 
47. ზუბაშვილი 
48. თავზარაშვილი 
49. თინიკაძე 
50. თოფურია 
51. იაშვილი 
52. ინაკავაძე 
53. იოსელიანი 
54. ისარლიშვილი 
55. იშხნელი 
56. კადოიანი 
57. კანდელაკი 
58. კარგარეთელი 
59. კახიძე 
60. კეჟერაძე 
61. კვინიხიძე 
62. კიკიანი 
63. კიკნაძე 
64. კიკოშვილი 
65. კლდიაშვილი 
66. კოპაძე 
67. კროჭი 
68. კურცხალია 
69. კუჭუხიძე 
70. ლარაძე 
71. ლასხიშვილი 
72. ლაღიძე 
73. ლეჟავა 
74. ლიპარიშვილი 
75. ლოლოძე 
76. ლომინაძე 
77. ლომიძე 
78. ლორთქიფანიძე 
79. მარგველაშვილი 
80. მაჭავარიანი 
81. მდივანბეგიშვილი 
82. მდივანი 
83. მდივნიშვილი 



84. მეიფარიანი 
85. მესხი 
86. მეძმარიაშვილი 
87. მიქელაძე 
88. მომცემლიძე 
89. მოსიძე 
90. მხეიძე 
91. ნანეიშვილი 
92. ნემსაძე 
93. ნიჟარაძე 
94. ნიშნიანიძე 
95. ნუკიფიშვილი 
96. ორჯონიკიძე 
97. პაიჭაძე 
98. პაპუაშვილი 
99. ჟღენტი 
100. რატიანი 
101. სანიკიძე 
102. საყვარელიძე 
103. სვანიძე 
104. უგრეხელიძე 
105. ფალავანდიშვილი 
106. ქავთარაძე 
107. ქაჯაია 
108. ქელბაქიანი 
109. ქვარიანი 
110. ქორქაშვილი 
111. ქოჩეჩაშვილი 
112. ქუთათელაძე 
113. ქურდევანიძე 
114. ქურდიანი 
115. ღვინეფაძე 
116. ღოღობერიძე 
117. ღულაძე 
118. ყიფიანი 
119. შარაძენიძე 
120. შიოშვილი 
121. შოთაძე 
122. ჩიკვაიძე 
123. ჩიკვილაძე 
124. ჩხეიძე 
125. ციმაკურიძე 
126. ცირღილაძე 
127. ცქიტიშვილი 
128. ძიძიშვილი 
129. წერეთელი 



130. წულუკიძე 
131. ჭაჭიაშვილი 
132. ჭინჭარაძე 
133. ჭიჭინაძე 
134. ჭოღოშვილი 
135. ჭუმბურიძე 
136. ხამაშურიძე 
137. ხელთუფლიშვილი 
138. ხეცურიანი 
139. ხვადაძე 
140. ხუციშვილი-ბაქრაძე 
141. ჯაიანი 
142. ჯაფარიძე 
143. ჯღერია 
 

გურიის თავადები 
1. გურიელი 
2. გუგუნავა 
3. გურიის ერისთავი (ერისთავ-შერვაშიძე) 
4. თავდგირიძე 
5. მაქსიმენიშვილი 
6. მაჭუტაძე 
7. ნაკაშიძე 

 
გურიის აზნაურთა სია 

 
1. აბულაძე 
2. ანათაძე 
3. არდიშვილი 
4. ასათიანი 
5. ბერიძე 
6. ბებურიშვილი 
7. ბოლქვაძე 
8. გეგიძე 
9. გოთუა 
10. გიგინეიშვილი 
11. გოგიბერიძე 
12. გოგიტიძე 
13. გოგოლიშვილი 
14. დათუნაიშვილი 
15. დუმბაძე 
16. დუდუჩავა 
17. ებრალიძე 
18. ვაშალომიძე 
19. თავართქილაძე 
20. თაყაიშვილი 



21. თიკანაძე 
22. იობაშვილი 
23. იორაიშვილი 
24. კანდელაკი 
25. კვაშალი 
26. კობალაძე 
27. კომახიძე 
28. მამულაიშვილი 
29. მანელიშვილი 
30. მახარაძე 
31. მგალობლიშვილი 
32. მგელაძე 
33. მდივანი 
34. მაჭუტაძე 
35. ნაკაშიძე 
36. ნიკოლაიშვილი 
37. ჟორდანია 
38. ჟღენტი 
39. საბაშვილი 
40. სარჯველაძე 
41. სეხნიაშვილი 
42. სურგულაძე 
43. ტუსკია 
44. ურათაძე 
45. უჯმაჯურიძე 
46. ფასეიშვილი 
47. ქარცივაძე 
48. შარაშიძე 
49. შალიკაშვილი 
50. შევარდნაძე 
51. ჩიგოგიძე 
52. ჩხატარაიშვილი 
53. ჩხიკვიშვილი 
54. ცქიტიშვილი 
55. წითლაძე 
56. ჭილაძე 
57. ჭინჭარაშვილი 
58. ჭყონია 
59. ხალვაში 
60. ხუტულაიშვილი 
61. ჯაყელი 

 
შეადგინა ი.ბიჭიკაშვილმა 

 
 

დანართი 5 



 
საქართველოს თავადების სია (XVIII ს. – XX ს.-ის დასაწყისი) 

 
ქართლის თავადები 

 
1. აბამელიქი 
2. აბაშიშვილი 
3. აბაშიძე (ქართლის) 
4. ავალიშვილი 
5. ამათუნი 
6. ამილახვარი 
7. ამირეჯიბი 
8. არღუთაშვილი (მხარგრძელი) 
9. ბაგრატიონ-მუხრანელი 
10. ბაგრატოან-დავითიშვილი 
11. ბარათაშვილი 
12. ბებუთაშვილი 
13. ბეგთაბეგიშვილი 
14. გედევანიშვილი 
15. გურჯი-რევაზიშვილი 
16. დიასამიძე 
17. დოლენჯიშვილი 
18. ერისთავი (არაგვის) 
19. ერისთავი (ქსნის) 
20. ვეზირიშვილი 
21. ზურაბიშვილი 
22. თარხან-მოურავი 
23. თუმანიშვილი 
24. თაქთაქიშვილი 
25. იარალიშვილი 
26. იოთამიშვილი 
27. მაღალაშვილი 
28. მაჩაბელი 
29. მელიქიშვილი 
30. ორბელიანი 
31. რატიშვილი 
32. სადათბეგ-კამსარაკანი 
33. სოლოღაშვილი 
34. სუმბატაშვილი 
35. ფავლენიშვილი 
36. ფალავანდიშვილი 
37. შალიკაშვილი 
38. შარვაშიძე 
39. ციციშვილი 
40. ჩხეიძე 
41. ხერხეულიძე 



42. ხიდირბეგიშვილი 
43. ხოჯამინასოვი 
44. ჯავახიშვილი 
 

კახეთის თავადები 
 

1 (45). აბაშიძე (კახეთის) 
2 (46). ავალიშვილი 
3 (47). ანდრონიკაშვილი 
4 (48). აფხაზისშვილი 
5 (49). ბაბადიში (ბაგრატიონი) 
6 (50). გურამიშვილი 
7 (51). გურგენიძე 
8 (52). ვაჩნაძე 
9 (53). ვახვახიშვილი 
10 (54). ლიონიძე 
11 (55). მაყაშვილი 
12 (56). რობიტაშვილი 
13 (57). რუსიშვილი (ყორჩიბაში) 
14 (58). საგინაშვილი 
15 (59). სიდამონ-ერისთავი (სიდამონიძე) 
16 (60). ტუსიშვილი 
17 (61). ქობულაშვილი 
18 (62). ყარალაშვილი 
19 (63) შალიკაშვილი 
20 (64). ჩერქეზიშვილი 
21 (65). ჩოლოყაშვილი  
22 (66). ჭავჭავაძე 
23 (67). ხიმშიაშვილი 
24 (68). ჯანდიერიშვილი 
25 (69) ჯაფარიძე 
26 (70). ჯორჯაძე 
 

იმერეთის თავადები 
 

1 (71). ბაგრატიონ-იმერეტინსკები 
2 (72). აბაშიძე 
3 (73). აგიაშვილი 
4 (74). გაბაშვილი 
5 (75). ერისთავი (რაჭის) 
6 (76). ერისთავი (ბარის) 
7 (77). იაშვილი 
8 (78). ლორთქიფანიძე 
9 (79). მიქელაძე 
10 (80). მხეიძე 
11 (81). ნიჟარაძე 



12 (82). ყიფიანი 
13 (83). ჩიჯავაძე 
14 (84). ჩხეიძე 
15 (85). წულიკიძე 
16 (86). წერეთელი 
17 (87). ხიდირბეგიშვილი 
18 (88). ჯაფარიძე 
19 (89). ჭილაძე 

 
გურიის თავადები 

 
1 (90). გურიელი (მთავარი) 
2 (91). გუგუნავა 
3 (92). გურიის ერისთავი  
(ერისთავ-შერვაშიძე) 
4 (93). თავდგირიძე 
5 (94). მაქსიმენიშვილი 
6 (95). მაჭუტაძე 
7 (96). ნაკაშიძე 
 

ოდიშის (სამეგრელოს) თავადები 
 

1 (97). დადიანი მთავარი (I დინასტია) 
2 (98). დადიანი მთავარი (II დინასტია, დადიან-ჩიქოვანი) 
3 (99). აფაქიძე 
4 (100). გოშაძე 
5 (101). დგებუაძე 
6 (102). მიქაძე 
7 (103). მხეცია (მხეიძე) 
8 (104). ფაღავა 
9 (105). ქოჩაქიძე 
10 (106). შელია 
11 (107). ჩიქოვანი 
12 (108). ჩიჩუა 
13 (109). ჯაიანი 
 

ლეჩხუმის თავადები 
 

1 (110). ასათიანი 
2 (111). ახვლედიანი 
3 (112). გელოვანი 
4 (113) ჩიქოვანი 

 
აფხაზეთის თავადები 

 
1 (114). შერვაშიძე (მთავარი, ჩაჩბა) 



2 (115). ანჩაბაძე (აჩბა) 
3 (116). ემუხვარი (ემხა) 
4 (117). ინალ-იპა (ინალიშვილი) 
5 (118). მარშანია (ამარშან, მაან) 
6 (119). ჩააბალურხვა (სოტიშვილი) 
7 (120). ჩქოთუა 
8 (121). ძიაფშ-იპა (ზეფიშვილი) 
 

სვანეთის თავადები 
 

1 (122). გელოვანი 
2 (123). დადეშქელიანი (მთავარი) 
3 (124). გარდაფხაძე 
 

სამცხე-საათაბაგოს თავადები 
 

1 (125). ჯაყელი (მთავარი,  
ახალციხის ფაშები) 
2 (126). დიასამიძე 
3 (127). შალიკაშვილი 
4 (128). ხიმშიაშვილი 
 

თავადობა მინიჭებული რუსეთში 
 

1 (129). თურქისთანიშვილი 
2 (130). კავკასიძე 
3 (131). სავარსამიძე 
 

 
შეადგინა ი.ბიჭიკაშვილმა 

 
 



 
 



დანართი 7 
 

Части Родословной книги Департамента Герольдии Правительствующего Сената 
Российской империи 

 
 
I часть – Дворянство новое (за заслуги; потомки дворян жалованных монархом). 
 
II часть – Дворянство по чину военной службы (по заслугам на военной службе). 
 
III часть – Дворянство по чину статской службы (по заслугам на статской 
службе). 
 
IV часть – Князь и дворяне иностранного происхождения. 
 
V часть – Титулованное дворянство. 
 
VI часть – Древнейшее дворянство. 
 
VII часть – Дворянство по женским линиям родов. 
 
VIII часть – Лица, имевшие право на потомственное дворянство но не 
оформивших его.  
 
IX часть – Личное дворянство. 
 
 
 

შეადგინა ი.ბიჭიკაშვილმა 
 

დანართი 8 
 

თ ა ვ ა დ  ჩ ხ ე ი ძ ე თ ა  ს ა ო ჯ ა ხ ო  ნ უ ს ხ ე ბ ი  
 
 

 На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА  рукою написано: “Утверждаю” 
 С.Петербургъ 6-го Декабря 1850 года.* 

 
 
 

ПОСЕМЕЙНЫЙ СПИСОКЪ 
лицамъ, принадлежащимъ 

къ княжескимъ и дворянскимъ родамъ 



 

ИМЕ Р Е Т ИИ Ч Х Е Й Д З Е  
к н я ж е с к и й  р о д  

 

161. НАДВОРНЫЙ СОВЂТНИКЪ ДАВИДЪ БЕЖАНОВЪ. 

                                                                                             сынъ его                                               Бежанъ. 

                                                                                              дочери:                                                Атпиеди. 

                                                                                                                                                             Атадiя. 

                                                                                     жена Бежана Маiя.  

165.                                                                        КОНСТАНТИНЪ  ХОСІЕВЪ. 
                                                                                  жена Константина Маiя.  
                                                                                            сыновья ихъ:                                         Платонъ. 
                                                                                                                                                            Соломонъ. 
                                                                                                                                                             Отiя. 
                                                                                                  дочь                                                  Саломiя. 
                                                                                    братья Константина:                                  Караманъ. 
                                                                                                                                                             Давидъ. 
                                                                                             сестры ихъ:                                          Ефросинiя. 
                                                                                                                                               Терезiя. 
                             жена Карамана Саломiя. 
         дочь ихъ                                            Пасика. 
 
166.                                                          ПОРУЧИКЪ МЕРАБЪ КАЙХОСРОВЪ. 
                                                                                     жена Бежана Саломiя. 
                                                                                              сынъ ихъ:                                             Кайхосро. 
                                                                                              дочери:                                               Анна. 
                                                        Александра. 
                                                        Анастасiя. 
167.                                ГЕОРГІЙ СИМОНОВЪ. 
                                                                                        жена его Елена. 
                                                                                          сыновья ихъ:                                           Глахуа. 
                                                                            Алексъй. 
                                        Соломонъ. 
                                        Симонъ. 
                                                                                                 дочь                                       Ивлита. 
  
168.                                                       ВДОВА МАІОРА СИМОНА, ЕКАТЕРИНА. 
                     сынъ ея                                               Мелитонъ. 
                          жена его                                              Пупина. 
 
* სია შედგენილია 1846 წელს, დამტკიცებულია 1850 წელს რუსეთის იმპერატორის 
ნიკოლოზ I-ის მიერ. 

 
 

Ч Х Е Й Д З Е  д в о р я н с к и й  р о д  
  

1589.                                                                       КАЙХОСРО ОТІЕВЪ.   
                                   жена его Астандара. 
  сыновья ихъ:                                            Давидъ. 



                                                                                                                        Андукапаръ. 
                                                                     дочери:                                               Кетеванъ. 
                                                         Рахиль. 
1590.               АЛЕКСЂЙ ГЕОРГІЕВЪ. 
               жена его Марiя. 
              сынъ ихъ                                             Иванъ. 
                                                                                                                                                           Андукапаръ. 
                                                                        дочь                                                 Елисавета. 
                                                      брат Алексъя                                           Ревазъ. 

  
1591. ВДОВА ВАХТАНГА ДАВИДОВА, ТАСІЯ. 

                                                                                            сыновья ея:         Манучаръ. 
         Давидъ. 

1592.                                                   ФОМА ГОГІЕВЪ. 
                                                                                        жена его Тасiя. 
                                                                сыновья ихъ:                                           Доситеозъ. 
                                                                                                                                               Гедеванъ. 
                                                                        дочь                                                
Маiя. 

  
1593.                                                                   СИМОНЪ ЛЕВАНОВЪ. 
                                     жена его Мариса. 
                                                        сыновья ихъ:                                          Леванъ. 
   Спиридонъ. 
                                                        жена Левана                                          Агафiя. 
                                                                           братъя Симона:                                       Григорiй. 
                                                                                                                                               Ефремъ. 
                                                                            сынъ Григорiя                                        Николай. 
                                                                                       вдова Іосифа Маiя. 
                                                     сыновья ея:                                          Алексъй. 
                                                        Іулонъ. 
1594.                                                                     ДМИТРІЙ МАТВЂЕВЪ. 
                                    жена его Турфа. 
                     сыновья ихъ:                    Емануиль. 
                                                                                  Мелкиседекъ. 
                               дочь                      Тасiя. 
                     сестры Дмитрiя:                                         Марiя. 
         Елисавета. 
                                                         Наталiя. 
              Анна. 
1595.              ОТІЯ СИМОНОВЪ. 
                            сынъ его                              Ефимiй. 
  
1596.                                                                  ИВАНЪ РОСТОМОВЪ. 
                                                               жена его Хапiя. 
                                                                                            сыновья ихъ:                                          Ростомъ. 
                                                         Петръ. 
                        дочь                                              Марiя. 
 
1597.                               ГЕОРГІЙ  ІЕСЕЕВЪ. 
                                                                                      жена его Елена. 
                                                                                           сынъ ихъ                                                Спиридонъ. 
                                                                                дочери:                                                 Елисавета. 
                                                                                                                                              Марфа. 
1598.                                         ГЕОРГІЙ  ДАВИДОВЪ. 



 
 
                                                                          жена его Варвара. 
                        сыновья ихъ:                                         Манучаръ. 
                                                                                                                                                            Баана. 
                                                                                                                                                            Алексъй. 
                                                                                                                                                            Луарсабъ. 
                                                                                                                                                            Тарiелъ. 
                                                                                                                                                           Караманъ. 
                                                                                              дочери:                                                 Евгенiя. 
                                                                                                                         Фекла. 
                                                        Макрина. 
             дочь  Манучара                                        Екатерина. 
  
1599.                                                                   ПИРАНЪ  БЕЖАНОВЪ. 
                                                                                         жена его Софiя. 
                                                                                           сыновья ихъ:                                          Симонъ. 
                                                                                                                                                             Давидъ. 
                                                                                                                                                             Иванъ. 
                                                                                                                                                             Николай. 
                                                                                                                                                             Бежанъ. 
                                                                                                                                                             Бичiя. 
                                                                                                                                                            Самсонъ. 
1600.                                                               ВАХТАНГЪ БЕЖАНОВЪ. 
                                                                                        жена его Анна. 
                                                                                          сыновья ихъ:                               
Максимъ. 
                                                                                                                                                            Нариманъ. 

                                                                                                                                Несторъ. 
                                                                                                                                                            Григорiй. 
                                                                                               дочери:                                     Анусiя. 
                                                                                                                                                             Пелагiя. 
                                                                                                                                                            Цица. 
1601.                                                    ТЕЙМУРАЗЪ СЕХНІЕВЪ. 
                                                                                       жена его Варвара. 
                                                                                             сыновья ихъ:                                        Росапъ. 
                                                                                                                                                            Іосифъ. 
                                                                                       брат Теймураза                                        Дмитрiй. 
1602.                                                                     ЛЕВАНЪ  ГЕОРГІЕВЪ. 
                                                                                        жена его Ефемiя. 
                                                                                           сыновья ихъ:                                      Ростомъ. 
                                                                                                                                                             Бичiя. 
                                                                                                                                                            Іосифъ. 
                                                                                                дочь                                                   Марина. 
                                                                                          жена Ростома                                         Елисавета. 
                                                                    дочь ихъ                                             Марина. 
   
                                                                                        жена его Махуа. 
                                                                                           сыновья ихъ:                                          Давидъ. 
                                                                                                                                                            Придонъ. 
                                                                                                                                                            Михаилъ. 
                                                                                                                                                            Мизарбегъ. 
                                                                                               дочери:                                                Евдукiя. 
                                                                                                                                                            Ивлита. 



1604.                                                                   РЕВАЗЪ  РОСАПОВЪ. 
  жена его Марiя. 
                                                                                    сыновья ихъ:                                                Луарсабъ. 
                                                                                                                                                            Дмитрiй. 
                                                                                         дочери:                                                      Софiя. 
                                                                                                                                                           Макрина. 
1605.                        ПИРАНЪ  РОСТОМОВЪ. 
                                                                                     жена его Нино. 
                                                                                           сыновья ихъ:                                     
Іосифъ. 
                                                                                                                                                             Лука. 
                                                                                                                                                             Симонъ 
                                                                                               дочери:                                     Христина. 
                                                                                                                                                             Ека. 
1606.             БЕЖАНЪ  ІЕССЕЕВЪ. 
                                                                                  жена его Елисавета. 
                                                                                          сыновья ихъ:                                           Дiонисiй. 
                                                                                                                                               Мелитонъ. 
1607.                             ЛЕВАНЪ  ІЕССЕЕВЪ. 
                                                                                    жена его Варвара. 
                                                                                            дочь ихъ                  Галпа. 
                  братья Левана:                                      Симонъ. 
                                                                                                                                                            Вахуштiй. 
                                                                                       жена Симона                                             Софiя. 
                                                        сынъ ихъ Константинъ. 
                                                                                                дочь                                                    Евгенiя. 
  
1608.                                                               КАЙХОСРО  БЕЖАНОВЪ. 
                                                                                     жена его Копiя. 
                                                                                          сынъ ихъ                                                 Давидъ. 
                                                                                           дочери:                                                   Маiя. 
                                                                                                                                                            Тасiя. 
                                                                                       жена Давида                                              Русудана. 
                                                                                           дочь ихъ Мзехатуна. 
1609.                                                                НИКОЛАЙ  ДАВИДОВЪ. 
                                                                                         дочери его:                                              Ребека. 
                                                                                                                                                            Макрина. 
1610.                                                                    ГЕГЕНА   БЕРОВЪ. 
                                                                                       братья его:                                                 Соломонъ. 
                                                                                                                                                            Михаилъ. 
1611.                                                              БЕЖАНЪ  КАЙХОСРОВЪ. 
                                                                                    жена его Марфа. 
                                                                                        сыновья ихъ:                                             Аслопъ. 
                                                                                                                                                            Симонъ. 
  
1612.                        ДАВИДЪ  СИМОНОВЪ. 
                                                                                    жена его Варди. 
                                                                                       сыновья ихъ:                                              Илiя. 
                                                                                                                                                             Виссарiонъ. 
                                                                                              дочь                                                                                 
Бабусiя. 
  
1613.                                                            ПИРАНЪ  ВАХТАНГОВЪ. 
                                                                                    жена его Софiя. 
                                                                                       сыновья ихъ:                                              Тато. 



                                                                                                                                                             Константинъ. 
                                                                                           дочери:                                                    Куца. 
                                                                                                                                                             Имбрухта.. 
                                                                                     жена Пирана                                               Маiя. 
  
1614.                                     РОСТОМЪ  СИМОНОВЪ. 
                                                                                     жена его Тасiя. 
      сыновья ихъ:                                               Симонъ. 
 Спиридонъ. 
                                                                                                                                                             Елизбаръ. 
                                                                                                                                                            Пиранъ. 
                                                                                                                                                            Пахреванъ. 
1615.                                                             БЕЖАНЪ  НИКОЛАЕВЪ. 
                                                                                     жена его Тасiя. 
                                                                                     братья Бежана:                                            Иванъ. 
 
                                                                                                                                                             Георгiй. 
                                                                                            жена Ивана                                           Ефемiя. 
  
1616.                 БЕРИ  ДАВИДОВЪ. 
                                                                                       жена его Саломе. 
                                                                                           сыновья ихъ:                                          Луарсабъ. 
                                                                                                                                                             Караманъ. 
                                                                                                                                                            Давидъ. 
                                                                                                                                                            Георгiй. 
                                                                                                                                                            Квели. 
                                                                                                                                                            Ростомъ. 
                                                                                                                                                             Григорiй. 
1617.              СЕХНІЯ  ЗУРАБОВЪ. 
                                                                                   жена его Елисавета. 
                                                                                          сыновья ихъ:                                           Зурабъ. 
                                                                                                                                                             Капланъ. 
                                                                                                                                                             Георгiй. 
                                                                                                                                                             Симонъ. 
                                                                                                                                                             Григорiй. 
                                                                                               дочери:                                                Марфа. 
                                                                                                                                                             Ница.. 
                                                                                                                                                             Маiя. 
1618.                                                                   КАЙХОСРО  ЗУРАБОВЪ. 
                                                                                      жена его Родама. 
                                                                                           сыновья ихъ:                                          Караманъ. 
                                                                                                                                                            Арчилъ. 
                                                                                                                                                            Николай. 
                                                                                                                                                            Давидъ. 
                                                                                                  дочь                                                  Маiя. 
    
1619.                                                                   САЧИНО  ЛЕВАНОВЪ. 
                                                                                        жена его Меланiя. 
                                                                                             сыновья ихъ:                                        Глахуа. 
                                                                                                                                                             Авджика. 
   Барзимъ. 
  дочери: Фекла. 
                         Пупина. 
1620.                       БЕСО  ЛЕВАНОВЪ. 
        жена его Маiя. 



                                                                                            сынъ ихъ                                     Ражденъ. 
                                                                                              дочери:                                                
Бабусiя. 
   Анна. 
    
1621.                                ЛЕВАНЪ  ОТІЕВЪ. 
                                                                                     жена его Салонiя. 
          сыновья ихъ:                                      Георгiй. 
                                        Баана. 
                     дочери:                                        Софiя. 
                                                                                                                                                             Анна. 
                                                                                     жена Георгiя Маiя. 
                                                                                            сыновья ихъ: Григорiй. 
                                                                                                                                                             Алмасханъ. 
                                                                                           брат Левана                                           Давидъ. 
                                                                                      жена его Гулкана. 
                                                                                              сынъ ихъ                                              Вахтангъ. 
                                                                                    жена его Елисавета. 
  
1622.                                          ВАХТАНГ  БЕЖАНОВЪ. 
                                                                                      жена его Хвахва. 
               сыновья ихъ:                                            Бежанъ. 
                                                                                                                                                             Давидъ. 
                                                                                                                                                             Леванъ 
                                                                                              дочери:                                                 Екатерина. 
                                                                                                                                                             Гаяна. 
                                                                                                                                                             Марфа. 
                                                                                                                                                             Ефросина. 
                                                                                      жена Левана Елена. 
                                                                                               дочь ихъ                                              Минадора. 
  
1623.              ГЕОРГІЙ  ГРИГОРІЕВЪ. 
                                                                                      жена его Меланiя. 
                                                                                           сыновья ихъ:                                           Константинъ. 
                                                                                                                                                             Иванъ. 
                                                                                                                                                             Платонъ 
                                                                                                  дочь                                                   Пелагiя. 
                                                                                         братья Георгiя: Давидъ. 
         Александръ. 
   Симонъ. 
                                  жена Давида Варвара. 
                                                                                            сынъ ихъ                                                 Захарiй. 
  
1624.                            НИКОЛАЙ  РОСТОМОВЪ. 
                                                                                             дочери его:                                           Лисо. 
                                                                                                                                                             Мата. 
                                                                                                                                                            Софiя. 
1625.                                                                       ИВАНЪ  ПИРАНОВЪ. 
                                                                                              братъ его:          Тато. 
  
1626.                                                                      БААНА  БЕЖАНОВЪ. 
                                                                                    жена его Анастасiя. 
                                                                                           сыновья ихъ: Бичiя. 
                                                                                                                                                             Мерабъ. 
           дочь                                                   Софiя. 



  
1627.               КОНСТАНТИНЪ  ГОГИСОВЪ. 
                                                                                           братъ его: Самсонъ. 
                                                                                                                                                             Георгiй. 
                                                                                        мать Анастасiя. 
  
1628.                                                                        НИКОЛАЙ  БЕРОВЪ. 
                                                                                   мать Николая Анусiя. 
  
1629.                                                  ДАВИДЪ  КАЦІЕВЪ. 
                                                                                         жена его Маiя. 
                                                                                           сыновья ихъ:                                         
Вахтангъ. 
                                                                                                                                                              Караманъ. 
                                                                                                                                                              Капланъ. 
                                                                                               дочери:                                                Марфа. 
                                                                                                                                                              Екакiя. 
1630.                                                АЛЕКСЂЙ  ИВАНОВЪ. 
                                                                                         жена его Нина. 
                                                                                               сынъ ихъ                                             Виссарiонъ. 
                                                                                                   дочь                                                  Ольга. 
1631.                                              ГЛАХУА  БЕЖАНОВЪ. 
                                                                                             братъ его:
                                                                                                                                                             Симонъ. 
 
 

   danarTi 9 



 
 
 



 
 



 
 



 



 
 



 



 
 



 
 



ს ა რ ჩ ე ვ ი 
                                                

ი.ბიჭიკაშვილი, შ.ჩხეიძე. ჩხეიძეთა საგვარეულოს  
ისტორიული ნარკვევი;                                             
ი.ბიჭიკაშვილი. ჩხეიძეების (ჩხეტიძეების) გენეალოგია,  
ტაბულა №1;                  
ი.ბიჭიკაშვილი. თავად ჩხეიძეთა გენეალოგია, ნუსხა №1;         
 ი.ჩიქოვანი. თავად ჩხეიძეთა გენეალოგია, ნუსხები №2-11;       
ი.ჩიქოვანი, ი.ბიჭიკაშვილი. საარქივო მასალა, წყაროები  
და სამეცნიერო ლიტერატურა;                                
ჩხეიძეთა აზნაურული შტო;                                     
ჩხეიძეთა საგვარეულო შეკრება (ზესტაფონი-დიმი) 1980 წ.;     
თანამედროვე ჩხეიძეების მოღვაწეობა საზღვარგარეთ;                                         
ჩხეიძეები გუშინ, დღეს და ...;                                   

ი.ბიჭიკაშვილი. დანართები №1-9.                          


