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ადრეული შუასაუკუნეების ეპოქიდან მოყოლებული საქართველოში 

არსებობდა ფეოდალური იერარქია, 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 და იმავე მიზეზით, 
რაც 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 გვარები, 
რომელნიც შემდგომში გაქრა და აღარ გვხვდება საქართველოს თავადური 
გვარების ოფიციალურ სიაში. ვახუშტი ბატონიშვილი წერს შემდეგს: “ხოლო 
გუარნი მთავართა მათ ძუელთაგანი ესენი არიან; ქობულისძე, დონაური, 
არელმანელი, ბაღუ(ა)ში, რომელი იყო ლიპარიტისძე, მარუშისძე, კახაბერისძე, 
ბაკურისძე, აბულელი, მხარგრძელი, ორბელიანი,  ქაჩიბაძე, ვარდანისძე, 
გამრეკელი, მარუშისძე, ძაგანისძე, ასათისძე, კარიჭისძე, გაგელი, სამძივარი, 
ფარჯანიანი, ნერსიანი, ადარნასიანი, ჯუანშერიანი, კავკასიძე, ჯაყელი, 
ირუფაქიძე, ჩოლოყაშვილი, აბაზაძე, კორინთელი, მახატელი, ნასიძე, 
შარვაშიძე, ქუენაფლაველი, ჯავახიშვილი, 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), 
სუმბათაშვილიბი (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) ციციშბილნი; 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 იმპერეტრიცა ანა იოანეს ასულის (1730-1740) 
ბრძანების თანახმად 1738 წელს ჩამოყალიბებულ იქნა ქართული 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 ხელფას 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, უკრაიბაში 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 უფკებები. 

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 დაასდა 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 კომოსია და მის მიერ შედგენილი 
თავად-აზნაურთა საგვარეულო ნუსხა გამოქვეყნებულ იქნა 1890 წელს. მასში 
მოიხსენიება 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 თავადურ გვარების მრავალმა 
შთამომავალმა ჰპოვა ფართო აღიარება, როგორც მწერლებმა, მეცნიერებმა, 
კულტურის, სამხედრო და პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა არა მხოლოდ 
საქართველოსა და რუსეთში, არამედ საზღვარგარეთაც. 

 
იოსებ ბიჭიკაშვილი 
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“კაცნი და ქალნი შვენიერნი, მბრძოლნი და  
იმერეთის უმეტეს სხვათაგან შემართებულად  

დიდებულნი” 
 (ქართლის ცხოვრება) 

 
თავადი მიქელაძეები საქართველოს წარჩინებულ საგვარეულოთა რიცხვს 

მიეკუთვნებიან. იოანე ბატონიშვილი თავის თხზულებაში “შემოკლებით აღწერა 
საქართველოსა შინა მცხოვრებთა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა” - მათი 
წარმოშობის შესახებ წერს შემდეგს: “321. მიქელაძე. ვაკის თავადი 1690 წ. მიქელ 
მთავარი იყო მოსახლე ვანისა და აზრუმის საშუალ ადგილსა ტარონსა შინა. ესე 
მიქელ მსახურობდა ალექსი კეისარსა, რომელსა მისცა დაი თვისი ცოლად და 
ამათგან იშვნენ ორნი ძენი: გრიგოლ და იოანე, რომელნიც იწოდებოდნენ 
პროსსებესტოდ 1085 წ. მერედ შემდგომ თურქთაგან დაპყრობისა ამათნი გვარნი 
მოვიდნენ იმერეთს და მიიღო მეფემან მიქელაძეებად თავადებად, მათნი 
მდაბალნი სახლის კაცნი მიქელაშვილებად; აზნაურად. პირველნი ცხოვრობენ 
იმერეთს, მეორენი ქართლსა”.1 

ქართულ ისტორიულ წყაროებში თავად მიქელაძეების შესახებ ცნობები  
XIV საუკუნიდან გვხვდება. პირველად მიქელაძეთა გვარის შესახებ ცნობები 
გვხვდება ლიხთ-იქითის (იმერეთის) მეფის მიქელის 1326 წლის სიგელში,2 სადაც 
მოიხსენიება მანგასარ მიქელაძე. მისი მოღვაწეობა 1326 წლის წინა პერიოდზე 
მოდის. 1326 წელს მანგასარი ცოცხალი აღარ არის. იგი ჭარელიძეს “შეაკვდა” 
სადღაც “ომში”. 



 
მეფე დავით VI ნარინი 

მანგასარის შემდეგ, მიქელაძეთა გვარის შესახებ ქართულ წყაროებში 
დიდხანს არაფერი ჩანს. მხოლოდ 1412-1444 წწ. იხსენიება მანგასარის თანამოგვარე 
ლომისი მიქელაძე. ლომისი მიქელაძე იხსენიება საქართველოს მეფის ალექსანდრე 
I დიდის (1412-1444) “კარის ვაზირთა” შორის.3 

მოგვიანებით,  1488 წელს ლიხთ-იქითის (იმერეთის) მეფის ალექსანდრე II 
(1484-1510) დარბაისელთა შორის გვხვდება ლომისი მიქელაძის სახლიკაცი 
ყელგრძელი.4 მაგრამ მათ შორის სახლიკაცობის გარდა რა ნათესაობა იყო არ ჩანს. 

მე-XV საუკუნის ბოლოს საქართველოს სამეფოს დაშლის შემდეგ იწყება 
სათავადოების წარმოქმნა. ამ დროისათვის არის სავარაუდებელი მიქელაძეთა 
სათავადოს ჩამოყალიბება. 

გვიანდელი ცნობების მიხედვით, თავად მიქელაძეთა საგვარეულოს 
იმერეთის სამეფოში ეკუთვნოდა შემდეგი სოფლები: კულაში, ჭყუშური, 
მიწაბოგირა, კვირიკე, ნინუაკუთხე, ჭაგანა, ჩხენიში, ნაბაკევი, ხუნჯულური, 
ილორი, სანავარდო (ნაწილობრივ), ნაფაღური და ნაჩხეტაური. მათვე ეკუთვნოდა 
იმ ადგილის უდიდესი ნაწილიც, სადაც შემდეგ ქალაქი სამტრედია გაშენდა.5 

 

 
იმერეთის მეფე გიორგი II 

 
აღმოსავლეთით მიქელაძეების სათავადოს  გუბისწყალი საზღვრავდა, 

დასავლეთით - ცხენისწყალი, სამხრეთით - საჩიჯავაძო, სოფელი გომი და 
ჩრდილოეთით - ქვიტირი.6 

თავად მიქელაძეთა რეზიდენცია სოფელ კულაშში იყო. იმ ადგილას, 
რომელსაც ჯვარცმის მინდორს უწოდებენ, მდებარეობდა მიქელაძეების სასახლე, 



ეკლესია (ჯვარცმის სახელზე აშენებული) და ციხე-სიმაგრე. ჯვარცმის ეკლესია 
იყო თავად მიქელაძეთა საძვალე.7 

თავად მიქელაძეთა აზნაურებად ითვლებოდნენ: ქაჯაიები, კახიანები, და 
მიქელაძეები,8 ხოლო ყმა გლეხები იყვნენ: შენგელიები, ნუცუბიძეები, 
გეგენეიშვილები, რუსიები, ახობაძეები, ჯანგველაძეები, ბუაძეები, ქობულიები, 
ნიკურაძეები, სტურუები, პაპავები, კვანტალიანები და სხვა.9 

XV ს. ბოლოდან XVII წ. 30-იან წლებამდე მიქელაძეები ქართულ 
ისტორიულ საბუთებში მხოლოდ ორჯერ იხსენიებიან და ისიც სახელის გარეშე. ეს 
საბუთებია: I. იმერთა მეფის გიორგი II-ის წყალობის წიგნი მიცემული 1563/4 წელს 
კლდიაშვილებისათვის: “აწ მოიხსენეთ, ერისთავ-ერისთავო, ბატონო ქუთათელო, 
ბატონო სახლით-უხუცესო და ბატონო აბაშიძევ, და ბატონო მხეიძევ, და ბატონო 
მიქელაძევ და ჭილაძევ, ბატონო ჩიჯავაძევ - იმერელთ დარბაისელო»10 და II. - 
1600 წ. ახლო ხნის ხონის საყდრის დავთარში: ‘ჭანგას ბრელაძე... მიქელაძემ 
ამოაგდო და პარტახტი მას აქუს, გლეხი დაასახლაო».11 

თავად მიქელაძეების როლი იმერეთის სამეფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში 
ფრიად თვალსაჩინო ხდება XVII ს. 30-იან წლებიდან. 

XVII წ. 30-იან წლებში იმერთა მეფის გიორგი III-სა და სამეგრელოს 
მთავრის ლევან II დადიანს შორის ატყდა ბრძოლა დასავლეთ საქართველოში 
გაბატონებისათვის. ამ ბრძოლაში მიქელაძეები მხარს ლევან დადიანს უჭერდნენ. 
ასევე დადიანს ეხმარებოდა ქართლის მეფე როსტომი და ირანის შაჰი სეფი II. 
ასეთი მომხრეებით ზურგგამაგრებული ლევან დადიანი “ნამეტნავად 
გაძლიერებულიყო და იმერეთი დაეჩაგრა”.12 ირანთან კავშირი რომ უფრო მეტად 
განემტკიცებინა, დადიანმა სიმონ გურიელის ცოლყოფილი, თავისი და მარიამი 
ქართლის მეფეს, როსტომს მიათხოვა. 1634 წელს, როცა ფერსათთან მდგომ მეფე 
როსტომთან ლევან დადიანს სამეგრელოდან საცოლე მიჰყავდა, “აქუნდა შიში 
გზასა ზედა” იმერთა მეფისა.13 მაგრამ იმერთა მეფის ვასალებმა,  მიქელაძეებმა 
ლევან დადიანი და მისი მაყრები თავიანთ სამფლობელოზე გაატარეს. 
“სამიქელაოს” გზით გავიდნენ ისინი რიონს და მივიდნენ კაკას ხიდთან (მდინარე 
ხანისწყალზე, ბაღდადის ქვემოთ, სოფელ ხანთან). აქ დახვდა მათ ქართლის მეფე 
როსტომი, რომელსაც ლევან დადიანმა “დიდებით” ჩააბარა სადედოფლო.14 ლევან 
დადიანის ამალაში მიქელაძეებიც იმყოფებოდნენ. იმერთა მეფეს გიორგის 
უნდოდა დადიანის ხელში ჩაგდება. მან ლაშქარს სწრაფად თავი მოუყარა, 
“მცირეთა კაცითა” მეფე თვითონ წავიდა დადიანის სპათა დასაზვერად. მაგრამ 
“უმუხანათეს” მისმა “ყმებმა”,  აცნობეს ეს ლევან დადიანს და მეფე გიორგი მას 
ტყვედ ჩაუვარდა.15 ყოველივე ეს, უეჭველია, თავად მიქელაძის მონაწილეობით 
ხდება. იმერთა მეფის, გიორგი III-ის დატყვევების შემდეგ ლევან დადიანი უფრო 
თავისუფლად გრძნობდა თავს იმერეთში და სამეგრელოს მთავრის საყრდენად 
ხდება. “მეფე გიორგი ორ წელიწადს დადიანს ჰყავდა, სახსრად მისცეს მურასა 
გვირგვინი, ოქროსა და ვერცხლის ჭურჭელი. მარგალიტით მურასა იარაღი და 
ნაპირის ალაგნი ჭილაძენი და მიქელაძენი და რაც ჩხარში ვაჭარნი ესახლეს 
სომხები, რომ დადიანმა რუხის ქალაქი იმაებით ააშენა”.16  

მიქელაძეთა სათავადოს დადიანის მფლობელობაში გადასვლით აიხსნება, 
რომ ისინი ერთ ხანს იმერეთის მეფის კარზე არ ჩანან. იმერთა მეფის ალექსანდრე 



III-ის 1651 წლის ფიცის წიგნში, სადაც იმერეთის ყველა თავადური გვარის 
წარმომადგენლებს ვხედავთ, თავადი მიქელაძეები არ იხსენიებიან.17 

ლევან II დადიანის გარდაცვალების შემდეგ (1657 წ.) სამეგრელოს 
სამთავროს საქმე აირია. ამით ისარგებლა იმერთა მეფემ, ალექსანდრე III-მ. მან 
დალაშქრა სამეგრელო და დაიბრუნა საჭილაო-სამიქელაო. მაგრამ მიქელაძეები 
მაინც დადიანის ერთგულნი დარჩნენ. 

XVII ს. შუა წლებში მიქელაძეთა სათავადოს თავკაცად ჩანს ოტია 
მიქელაძე. 1658 წელს იმერეთის მეფის ალექსანდრე III-ისა და სამეგრელოს მთავარ 
ლიპარიტ III დადიანს შორის მომხდარ ბანძის ბრძოლაში ოტია მიქელაძე თავის 
სახლიკაცებით ლიპარიტის მხარეზე იბრძვის. ვახუშტი ბატონიშვილი მის შესახებ 
წერდა: “ხოლო ლიპარიტ წარვიდა ახალციხეს და ევედრა ათაბაგს როსტომ ფაშას 
და მეფესა ქართლისასა როსტომს. მათ მისცეს სპანი, მოვიდა სპითა გურიას, მოჰყვა 
ქაიხოსრო გურიელიცა სპითა თვისთა, რამეთუ ყმა ლიპარიტისა იყო და ჭილაძე-
მიქელაძენიცა მათთანავე და გამოვიდნენ რიონს. ამისმან მცნობელმან ალექსანდრე 
მეფემან  

        
იმერეთის მაფის სოლომონ I – ის დროშა 

 
შემოიკრიბნა სპანი იმერთა და განვიდა ცხენის-წყალს. მას ღამესა მოუმცნო 
ალექსანდრე მეფესა ოტია მიქელაძემ: “მაცნობე ხვალისა კურტაკი და ცხენი შენი, 
არ თუ ხარ ჯაბან, და მეც ვაცადუნო შუბის წუერი ჩემი სათუალესა ზარადისა 
შენისასა. ესენი აუწყა მეფემან და დილასა რაზმთა წყობისა შინა მოუწოდა მეფემან 
ლევან აბაშიძეს, სიძესა ოტია მიქელაძისასა, შესუა ცხენსა თვსსა ზედა და შთააცვა 
კურტაკიცა თვსი, რამეთუ უცნობელ იყო წინთქმულთა და ლევან განიხარა 
ნიჭისათვის მეფისა, რამეთუ იყო შემმართებელი და ერთგული მეფისა და იქმნა 
ბრძოლაცა ბანძას სასტიკი... და მოისროდნენ ორკერძოვე. მაშინ ოტიამ, 
მეძიებელმან მეფისამან, ჰპოვა იგი და ჰსცა შუბი ზარადის სათუალესა შინა ლევანს 
და განვლი კეფასა და შესძახა: “მე ვარ ოტია”. ეჰა უცხო, რამეთუ არა გარდაიჭრა 
ლევან, არამედ მიუგო ოტიას: “რას ეტყვ ასულსა შენსა, უკეთუ შენ ხარ ოტია”. 
მაშინ იძლივნენ იგინი ბანძას და ლტოლვილთა მოსრვიდნენ ალექსანდრესანი. 
არამედ არღა რა ივლტოდა ოტია და დარჩა მეფისა ნებით ათვსითა გარნა მასვე 
ჟამსა მუნვე დასწუნა თუალნი ზუმბითა. ხოლო შეიპყრეს ქართველნი, მესხნი, 
გურიელნი და ოდიშარნი და ლიპარიტ დადიანი და ქაიხოსრო გურიელი 
წარვიდნენ ლტოლვილნი სტამბოლს”.18 ბანძის ომი მეფე ალექსანდრეს 
გამარჯვებით დამთავრდა. ტყვედ ჩავარდნილ ოტია მიქელაძეს მეფის ბრძანებით 
თვალები დაუწვეს “ზუმბულით”. მაგრამ, როგორც ჩანს, ალექსანდრე III-მ 
დასჯილი თავადი ოტია მიქელაძე შეირიგა. 1658-1660 წლებს შუა იმერთა მეფის 



დაწერილ ერთ წყალობის წიგნში ოტია მიქელაძე მის მოწმეთა შორის არის 
დასახელებული. ამის შემდეგ, ქართულ წყაროებში ოტიას ხსენება წყდება. 
როგორც ჩანს ის მალე გარდაიცვალა. 

XVII წ. მეორე ნახევარში მიქელაძეთა სათავადოს მეთაურად ჩანს გიორგი 
ოტიას ძე მიქელაძე. მისი თანამედროვეები არიან მისი სახლიკაცები, პაატა და 
შაქარ მიქელაძეები.19 გიორგი მიქელაძე ისტორიულ საბუთებში ჩანს 1668-1707 წწ. 
შორის. გიორგი მიქელაძე აქტიურ მონაწილეობას იღებდა როკითის ბრძოლაში 
იმერთა მეფის ალექსანდრე IV-ის მხარეზე. 

გიორგი მიქელაძის გავლენის ზრდას ხელს უწყობდა ის ფართო 
ნათესაური კავშირები, რომელიც მას ჰქონდა იმერეთისა და ქართლის მეფე-
თავადებთან. მისი ასული ხორეშანი ქართლის მეფე გიორგი XI-ის თანამეცხედრე 
იყო.20 თავად მიქელაძის და სევდია სამეგრელოს ფაქტიური მმართველის გიორგი 
ლიპარტიანის მეუღლე იყო.21 მისი მეორე და, რომლის სახელი უცნობია, იყო 
არგვეთელი თავადის, პაატა აბაშიძის ცოლი და გიორგი (მალაქია) აბაშიძის დედა. 
თვითონ გიორგი მიქელაძეს ცოლად ჰყავდა რაჭის ერისთავის შოშიტა II-ის და.  

გიორგი მიქელაძე, ერთხანს (1687-1691 წწ.), ქართლის მეფის, გიორგი XI-ის 
ნათესაობის გამო, მხარს უჭერდა მისი ძმის არჩილის მეფობას. მაგრამ მალე მან 
პოზიცია შეიცვალა და გადავიდა იმერეთის ტახტის კანონიერი მემკვიდრის, 
გიორგი VI-ის მხარეზე. ამ გზით ის ცდილობდა იმერეთის თავადებზე 
პირველობის მოპოვებას. გიორგი მიქელაძე, როგორც იმერეთის მეფის გიორგი VI-
ის მომხრე, დაუპირისპირდა მეფის წინააღმდეგ მებრძოლ თავის დისშვილს, 
გიორგი აბაშიძეს და სიძეს - გიორგი ლიპარტელიანს. განდიდებული თავადები 
მეფე გიორგი VI-ის ხელისუფლებას არ სცნობდნენ. ასეთ ვითარებაში, გიორგი VI-
მ, გიორგი მიქელაძის რჩევით, შეირთო მისი შვილიშვილი, ქართლის მეფის 
გიორგი XI-ის ასული - როდამი.22 გიორგი მიქელაძეს იმედი ჰქონდა, რომ 
ქართლის მეფის დახმარებით, გიორგი VI ხელისუფლებას განამტკიცებდა და 
თვითონაც პირველი თავადი გახდებოდა. მაგრამ გიორგი VI-ის ხელისუფლება 
მაინც შევიწროვებული იყო. ამასობაში, გიორგი ლიპარტელიანმა და გიორგი 
აბაშიძემ “გამოაძეს” მეფის ერთგული გიორგი მიქელაძე მისი “მამულისაგან” და 
“დაიპყრო საჭილაო-სამიქელაო ლიპარტიანმან”.23 გიორგი მიქელაძე იძულებული 
იყო ქართლში გადახვეწილიყო. ეს მოხდა 1703-1707 წლებს შუა. ამის შემდეგ მასზე 
ცნობები წყდება. 

იმერთა მეფის, ალექსანდრე V-ის მეფობის დროს (1720-1752 წწ.), 
მიქელაძეთა გვარის წევრებიდან ისტორიულ საბუთებში იხსენიებიან: გიორგი, 
მამუკა და რევაზ მიქელაძეები.24 

სოლომონ I-ის ზეობის დროს (1752-1784 წწ.) მიქელაძეთა გვარის 
წევრებიდან ისტორიულ საბუთებში ვხედავთ: ბაქარ, ვახტანგ და ზურაბ 
მიქელაძეებს.25 

სოლომონ I-ის დროს ასევე ცნობილი იყვნენ: დავით, როსტომ, შაქარ და 
სიმონ მიქელაძეები. სიმონ მიქელაძემ 1778 წ. მონაწილეობა მიიღო სოლომონ I-ის 
წინააღმდეგ, თავადთა შეთქმულებაში რომლის თავკაცები იყვნენ: სახლთუხუცესი 
დავით აბაშიძე და მოურავი თამაზა მესხი.26 

სოლომონ II-ის (1789-1810) მეფობის დროს თავადი მიქელაძეები ტახტის 
ერთგულნი არიან. მათ მხარე დაუჭირეს სოლომონ მეორეს ტახტის მეტოქე - 



დავით გიორგის ძესთან ბრძოლაში. ვასალური სამსახურისთვის მეფე სოლომონ II-
მ “ერთობით მიქელაძეებს” 1804 წელს მიწა-ტყე უბოძა ჭყვიშურში.27 ასევე, 
სოლომონ II-მ 1798 წელს შაქარ მიქელაძის ვაჟს, დავითს “ორ წყალ შუა” მამული 
უბოძა.28 

ვახტანგ მიქელაძე, სოლომონ II-ის ბოლო წლების მეფობის დროს, 
იმერეთის სამეფოს სახელმწიფო საბჭოს წევრი იყო.29 

თავადი მიქელაძეები სოლომონ II-ის ერთგულნი დარჩნენ იმერეთის 
სამეფოს არსებობის ბოლომდე. ამიტომაა, რომ სოლომონ II-ის ამალაში სხვა 
თავადებთან შედარებით მიქელაძეთა საგვარეულოს წევრები არიან მეტად 
წარმოდგენილნი. 1810 წელს სოლომონ II-ის ამალაში შედიოდნენ: ბერი, ზურაბ, 
მერაბ, სიკო, როსაპ, გოგია, არჩილ, ივანე, ვახტანგ, ლევან, გიორგი, თეიმურაზ და 
ქაქუჩა მიქელაძეები.30 

იმერეთის სამეფოს გაუქმებისა და ქვეყანაში რუსული მმართველობის 
დამყარების შემდეგ, მიქელაძეთა სათავადომ ადმინისტრაციულად არსებობა 
შეწყვიტა. 

თავადმა მიქელაძეებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს რუსეთის 
წინააღმდეგ მომხდარ, იმერეთის 1819-1820 წწ. აჯანყებაში. ქაიხოსრო, ზურაბ და 
ქუთუმ მიქელაძეები ქვემი იმერეთის - ვაკის ოლქის - მთავარ მეამბოხეებად არიან 
დასახელებული.31 მათი თანამოგვარე მდივან-ბეგი დავით მიქელაძე ამ 
აჯანყებაში მონაწილეობის გამო რუსეთში გადაასახლეს, საიდანაც ის მხოლოდ 
1824 წელს დაბრუნდა.32 

ძირძველი ისტორიული გვარის ტრადიციას თანმიმდევრულად მიჰყვება 
ახალი თაობა, რომელიც თავის ადგილს იმკვიდრებს დამოუკიდებელი 
სამშობლოს აღმშენებლობის მამულიშვილურ საქმეში. ღირსეულ წინაპართა 
ისტორიამ და ნაღვაწმა მისცეს მათ ძალა და იმედი ცხოვრების უკუღმართ 
ლაბირინთებში გზის გაკვლევისას. 

დაე, სამარადჟამოდ გაგრძელდეს საგვარეულოში ტრადიციად 
დამკვიდრებული მისალმება: “იხაროს ჩვენმა გვარმა” და მათთვის 
დამახასიათებელი ურთიერთპატივისცემა, მეგობრობა, სიყვარული. 
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იოსებ ბიჭიკაშვილი 
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შ ე ნ ი შ ვ ნ ი ს ა თ ვ ი ს  

 
თავად-აზნაურთა საყოველთაო აღწერის მომენტისათვის, რომელიც 

ჩატარებულ იქნა 1846 წელს იმერეთში, სოფელ კულაშში (და, ნაწილობრივ, 
გეზათსა და ჩხენიშში), ცხოვრობდა თავად მიქელაძეთა 60 ოჯახი, რომელნიც 
იმყოფებოდნენ ერთმანეთთან ნათესაურ კავშირში.  

აღნიშნული საგვარეულოს ასეთი მრავალრიცხოვნობის, პრაქტიკულად ერთ 
გეოგრაფიულ პუნქტში, მათი თავმოყრისა და, ასევე, უმეტეს შემთხვევაში, მათი 
ნათესაობის ხარისხის ზუსტი მონაცემების არქონის გამო, შეუძლებელია 
მიქელაძეთა ზოგადი საგვარეულო ნუსხის შექმნა. 

აქედან გამომდინარე, ავტორის მიერ გამოყენებულ იქნა გენეალოგიური 
მასალის მიწოდების ე.წ. «ოჯახური» პრინციპი, რასაც საფუძვლად დაედო 
ზემოაღნიშნულ აღწერაში მოხსენიებული თავად მიქელაძეთა სიები. 

თითოეულ ცალკეულ ოჯახს (ან მონათესავე ოჯახთა ჯგუფს) წამძღვარებული 
აქვს რიგითი ნომერი. ფრჩხილებში მოცემული ნომრები ზუსტ შესაბამისობაში 
იმყოფება აღწერაში გამოყენებულ ნუმერაციასთან. 

 
იური ჩიქოვანი 
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o 1754-1782  - ჩანს ისტორიულ საბუთებში ამ წლებში  
 
~   - ქორწინების ნიშანი  
N. - სახელი ან გვარი უცნობია 

 
 

 
2/1. ივანე სავლეს ძე (1807-29.01.1855), პორუჩიკი ~ აღათი N. (1825-?). 
3/1. გიორგი (ეგორ) სავლეს ძე (1812-1852), მაიორი ~ 3.01.1842 ბარბარე, თავად 

ოტია დადიანის ასული (1826-1860), (ს.ჯოლევი). (II. თავადი ალექსანდრე ტარიე-
ლის ძე მიქელაძე). 
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2/1 პავლე ქაიხოსროს ძე (1824-16.04.1891), პოდპორუჩიკი ~ I. მაკრინე, თავად 
სოსრან შერვაშიძის ასული (1821-4.07. 1846), (ს.ათარა); ~ II. თეკლე ზაალის ასული 
N. (?-01.12. 1897). 

3/2. დარია პავლეს ასული (5.04.1854-?) ~ თავადი ბესარიონ ალექსის ძე 
გაბაშვილი (1841-?), (ქუთაისი). 

4/2. ნინო პავლეს ასული (1.4.1856-?) ~ 11.11.1875 თავადი ვარდენ (ივანე) ფარ-
ნაოზის ძე ასათიანი (1838-1897), (ს.დერჩი). 

5/2. მიხეილ პავლეს ძე (1857-?) ~ კესარია, თავად კონსტანტინე აფაქიძის ასული 
(1858-24.03.1915), (ს.ზანა). 

8/2. ანა პავლეს ასული (1862-?) ~ 1.07.1879 თავადი ლევან ბეჟანის ძე მიქელაძე 
(1846-?).  

9/2. დავით პავლეს ძე (1866-1885), მღვდელი. 
10/5. მიხეილ მიხეილის ძე (1878-1951). უკანონო შვილი გლეხის, მარკოზ 

მოწანიას ქვრივის, სოფიოსაგან ~ I. N. ბეჟუაშვილი; ~ II. თამარ, თავად ლევან 
მიქელაძის ასული (1893-1968). 

11/5. მარიამ (გუგული) მიხეილის ასული (31.07.1882-?) ~ N. ჩიქოვანი. 
13/10. ნადეჟდა (ნადია) მიხეილის ასული (1902-1990) ~ N. ბაქრაძე. 
14/10. ლევან მიხეილის ძე (დ.6.07.1928) ~ მარიამ შალვას ასული კვინიხიძე 

(დ.1933). 
 
 
 



 
 
2/1. რევაზ (რომან) როსაპის ძე (1820-13.06.1863) ~ რუსუდან (პაპასი) ვახტანგის 

ასული N. (1823-8.03.1868). 
4/2. ალექსანდრე რევაზის ძე (1843-16.11.1882 ცხენიდან ჩამოვარდა) ~ 23.04.1867 

სუსანა, თავად გოგია ჯაიანის ასული (1839-1.03.1882), (ს.ახუთი). 
5/2. ივლიტა რევაზის ასული (16.01.1850-?) ~ 14.02.1867 აზნაური, პეტრე 

ვასილის ძე რატიანი (1839-?). 
 
 



 
 



1. შაქარ მიქელაძე (o1775) ~ თამარ, რაჭის ერისთავის შოშიტა III-ის ასული. 
3/1. ლევან შაქარის ძე ~ ხვარამზე, თავად ბერი წულუკიძის ასული. 
6/1. ელენე შაქარის ასული (o1812) ~ აზნაური იოანე ზაალის ძე აბაშიძე (o1812-

1822), მდივანბეგი (ს.ტელეფა). 
7/3. გიორგი ლევანის ძე (1784-1.03.1858), მაიორი, დაქორწინებული იყო სამჯერ. 

პირველ ცოლთან (სახელი უცნობია)  ეყოლა ქალ-ვაჟი: გრიგოლი (გლახუა) და 
თეოდორა. გიორგის მეორე ცოლი იყო: სამეგრელოს მთავრის გრიგოლ დადიანის 
ასული, ელენე (1795-?). ეს ქორწინება გაუქმებულად ჩაითვალა,  ვინაიდან ცოლ-
ქმარი ნათესავნი აღმოჩნდნენ. შემდგომში ელენე მისთხოვდა გურიის მთავრის 
ძმას, დავით გურიელს. გიორგი კი დაქორწინდა კესარია ლევან გურიელის 
ასულზე (1796-?), რომელთანაც ეყოლა უმცროსი ვაჟი ბეგლარი. 

8/3. მარიამ (მაია) (1798-21.05.1880) ~ 1813 თავადი იოსებ (ტატუ) პაპუნას ძე 
ლორთქიფანიძე (1789-?), (ს.დიხაშხო). 

 9/7. გრიგოლ (გლახუა) გიორგის ძე (1807-4.02.1858) ~ მარიამი (მაკა), თავად 
სიმონ გუგუნავას ასული (1813-?), (ს.ძიმითი). 

 

 
მელიტონ მარდარის ძე მიქელაძე ნ. 4(59)/№31 

 
10/7. თეოდორა გიორგის ასული (1809-?) ~ აზნაური დავით მერაბის ძე 

ლორთქიფანიძე, (ს.დიდი ჯიხაიში). 
11/7. ბეგლარ გიორგის ძე (1826-7.03.1863), პრაპორშჩიკი ~ გიორგის ასული N. 

(1826-24.01.1864). 
13/9. მიხეილ (მიქელ) გრიგოლის (გლახუას) ძე (1843-1.12.1875) ~ ეკატერინე, 

თავად გრიგოლ (გიგო) ფაღავას ასული (1853-1916), (ს.ბანძა). 

 
მარატი (მუდუ) მარადის ძე მიქელაძე ნ. 4(59)/33 

 



16/9. მელიტონ (მეტია) გრიგოლის (გლახუას) ძე (15.09.1847-?) ~ I. (12.11.1868) 
მატრონა, თავად ალექსანდრე მიქაძის ასული (1844-1897), (ს.სამიქაო); ~ II. 
ელისაბედ მარტინეს ასული მილიონი  (პეტერბურგი). პირველ ცოლთან 
მელიტონს ეყოლა ექვსი შვილი, ხოლო მეორესთან - უმცროსი შვილი - ვალერიანი, 
რომელიც დაიბადა პეტერბურგში. 

 

 
დავარ მელიტონის ასული მიქელაძე მეუღლესთან და შვილთან 

 ერთად ნ.4(59)/№36 
 
18/9. ელისაბედ (დავარ) გრიგოლის (გლახუას) ასული (1851-?) ~ 1884 

ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე აჯარსკი (1834-1892), მოინათლა 1883 წ., გენერალ-
მაიორი.  

19/9. თეოდოსია (მართა) გრიგოლის (გლახუას) ასული (14.05.1854-1920) ~ 
12.11.1870 თავადი ნიკოლოზ ბეჟანის ძე ჩხეიძე (1849-?), (ს.დიდი ჯიხაიში). 

 

 
მანანა მარატის ასული მიქელაძე შვილებთან ერთად ნ.4(59) / №38 

 
20/13. ვლადიმერ (ნიკოლოზ, ბონდო) მიხეილის ძე (9.01.1873 -1934) ~ ელენე, 

აზნაურ მიხეილ ოქრომჭედლიშვილის ასული. 
21/13. ალექსანდრა (მატუა) მიხეილის ასული (1875-11.01.1911) ~ 13.11.1890 

თავადი გიორგი (კონსტანტინე) ალექსანდრეს ძე ჩხეიძე (1872-1921), (ს.დიდი 
ჯიხაიში). 

22/13. ნინო (ეფროსინე, ლაისო) მიხეილის ასული (23.07.1876-11.04.1905) ~ 
1897თავადი ნიკოლოზ (კოკი) ნიკოლოზის ძე დადიანი (1879-1939). 



27/16. მარდარ (ბუკულა) მელიტონის ძე (24.08.1880-22.01.1959), პრაპორშჩიკი ~ 
ლუბა, თავად მერაბ მიქელაძის ასული (1881-1958).  

28/16. ნიკოლოზ (ტიტუა) მელიტონის ძე (10.05.1888-1942), პრაპორშჩიკი, 
მასწავლებელი ~ ელენე ხერხეულიძე (?-1948). 

30/20. მალვინა ვლადიმერის (ბონდოს) ასული (20.07. 1907-1957) ~ თავადი ნიკო-
ლოზ (კოკი) დავითის ძე დადიანი (1908-1969). 

31/27 მელიტონ (მეტიკო) მარდარის ძე (20.12.1905-1979) ~ I. მერი, თავად ილია 
წულუკიძის ასული (1909-1997); ~ II. ნინო კონსტანტინეს ასული დანელია. 

32/27. ნინო მარდარის ასული (1907-1963) ~ გრიგოლ კაკაბაძე (1906-1967). 
33/27 მარატ მარდარის ძე (1909-1993) ~ ვალენტინა ივანეს ასული ბლიაძე (1914-

1997). 
34/31 დავარ მელიტონის ასული (დ.1937) ~ ჯემალ გიორგის ძე ხაჩიძე (დ.1942). 
35/31. გიული მელიტონის ასული (დ.1948) ~ რევაზ დამიანეს ძე მგელაძე. 
36/33. მანანა მარატის ასული (დ.1951) ~ ზურაბ გიორგის ძე მერკვილაძე 

(დ.1947). 
 
 

 
გიული მელიტონის ასული მიქელაძე 

 შვილებთან ერთად ნ. 4(59)/№37 
 



 



2/1. ეკატერინე (ადელაიდა) ბეგლარის ასული (1846-12.03.1872) ~ 5.10.1864 
თავადი ნესტორ როსტომის ძე აბაშიძე (საზანო) (1839-1883). 

3/1. ვალერიან ბეგლარის ძე (20.01.1855-?) ~ 18.04. 1881 მარიამი, თავად დავით 
ერისთავის ასული (1856-?). (1 ქორწ. თავადი დავით ირაკლის ძე მაჩაბელი). 

4/1. გიორგი ბეგლარის ძე (1.04.1860-1945) ~ ნინო, თავად N. მიქელაძის ასული 
(?-1964). 

6/4. მარიამ (პაშა) გიორგის ასული (1902-?) ~ აზნაური აბესალომ ლევანის ძე 
ნიჟარაძე (1896-?). 

7/4. ვლადიმერ (ვალერიან) გიორგის ძე (1897-1977) ~ სოფიო (სონია) ონისიმეს 
ასული ნადირაძე (1910-1995). 

8/4. არჩილ გიორგის ძე (1899-1983) ~ I. ლამარა ნიკოლოზის ასული ჟორჟო-
ლიანი (1904-?), განქორწინდნენ 1940 წ. ~ II. შუშანიკა (შურა) სიმონის ასული 
დათიაშვილი (დ.1920). 

9/4. ოლღა (ოლია) გიორგის ასული (1912-?) ~ 11.03.1933 ნიკოლოზ არჩილის ძე 
გრიგოლია (1911-?). 

10/4. გუგული გიორგის ასული ~ მიხეილ გეგეშიძე. 
11/7. ზურაბ ვლადიმერის ძე (1932-1994) ~ თინათინ გიორგის ასული 

კვანტალიანი (დ.1935). 
12/8. ამალია არჩილის ასული (დ.1.03.1942) ~ ზაზა კოხრეიძე (?-1994). 
13/8. გივი არჩილის ძე (დ.28.08.1944) ~ ლამარა რაჟდენის ასული ჯიქია (დ.1941). 
14/8. ანზორ არჩილის ძე (დ.7.02.1947) ~ ციცინო პავლეს ასული მაისურაძე 

(დ.1956). 
15/11. რუსუდან ზურაბის ასული (დ.1960) ~ ანდრია ბარამიძე (დ.1958). 
 



 



2/1. კონსტანტინე (კოხტა) დავითის ძე (1796-20.09.1858), პრაპორშჩიკი ~ 
11.07.1820 ელენე, თავად ლევან ნიჟარაძის ასული (1805-?) ოფშკვითი. 

3/2. ივლიტა კონსტანტინეს ასული (1822-7.04.1899) ~ თავადი ქაიხოსრო 
ამილღაბარის ძე აბაშიძე, (ს.სვირი). 

5/2. მართა კონსტანტინეს ასული (1830-?) ~ 7.02.1850 თავადი მიხეილ დავითის 
ძე ნაკაშიძე (1831-?), (ს.ხრიალეთი). 

6/2.  მარიამ (ევდოკია) კონსტანტინეს ასული (1831-1882) ~ თავადი ბეჟან 
ქაიხოსროს ძე მხეიძე (1818-1882), (ს.სორტა). 

7/2.  სიმონ (სილოვან, სინო) კონსტანტინეს ძე (1833-23.09.1907), პოდპორუჩიკი ~ 
ეკატერინე, თავად ბეჟან ჩიქოვანის ასული (1838-26.05.1908). (ს,ტყაია) 

8/2.  ელენე (ანა) კონსტანტინეს ასული (1836-?) ~ 25.07.1863 თავადი ნიკოლოზ 
ალექსის ძე წულუკიძე (1822-1879), (ხონი). 

9/2.  მაია (ციცინა) კონსტანტინეს ასული (1838-?) ~ 27.05.1856 აზნაური დავით 
მახუს ძე აფაქიძე (1828-1879), (ს.ცაიში). 

10/2. ნესტორ კონსტანტინეს ძე (1842-25.07.1901), მაიორი ~ ანა ალექსანდრეს 
ასული კაჩინსკაია. 

11/2  აღათი კონსტანტინეს ასული (1843-1.01.1883) ~ თავადი ალმასხან გოგის ძე 
აფაქიძე (1835-1877). 

12/2  მელქისედექ კონსტანტინეს ძე (15.08.1845-15.02.1899) ~ 11.11.1873 მარიამ 
(მაია), თავად იულონ იაშვილის ასული (1845-?), (ს. გეგუთი). 

13/2. ეფროსინე კონსტანტინეს ასული (1847-?) ~ 31.07.1866 თავადი სოლომონ 
პაატას ძე წულუკიძე (1838-1893), (ს.ნამაშევი). 

15/7. რაჟდენ სიმონის ძე (1.12.1862-7.09.1940) ~ არინა (არიშა) N. 
16/7. მარიამ სიმონის ასული (1864-?) ~ 15.02.1881 თავადი ბარძიმ პეტრეს ძე 

მხეიძე (1845-?), (ს. ყულისკარი). 
20/7. არჩილ სიმონის ძე (3.08.1874-1916) ~ 31.01.1893 სოფიო, თავად ვასილ 

მარშანიას ასული (1870-1939), (წებელდა). 
26/12. ვერა მელქისედექის ასული (15.08.1879-?) ~ 1.11.1901 აზნაური ნიკოლოზ 

სვიმონის ძე მგალობლიშვილი (1881-?).  
31/20. მარიამ არჩილის ასული (10.05.1894-1967) ~ თავადი გიორგი ბესარიონის 

ძე დგებუაძე (1875-1938), (ს.თამაკონი). 
 



 
 



3/2. ფარნაოზ (ფარნა) ალმასხანის ძე (1826-28.01.1864) ~ ანა, თავად ზურაბ 
დადიანის ასული (1835-26.05.1903), (ს.მოიდანახე). 

4/2. კეკელა ალმასხანის ასული (1828-21.04.1897) ~ 15.10.1848 თავადი დიმიტრი 
დავითის ძე ლორთქიფანიძე (1824-1905), (ს. ჩუნეში). 

9/3. ლევან (ბახვა) ფარნაოზის ძე (16.08.1860-?) ~ I. ბარბარე ტარიელის ასული N.; 
~ II. თეოდოსია (თეო), აზნაურ დიმიტრი ქაჯაიას ასული (1868-1926). ლევანის 
გარდაცვალების შემდეგ თეოდოსია მისთხოვდა თავად ანდრია ფარნაოზის ძე 
მიქელაძეს 

10/3. გრიგოლ ფარნაოზის ძე (3.06.1862-?) ~ ივლიტა (იულია), თავად სიმონ ნიჟა-
რაძის ასული. 

12/9. დავით ლევანის ძე (21.07.1887-1914), დაიღუპა I მსოფლიო ომში. ~ ნადეჟდა 
(აკვილინა) დავითის ასული პაპავა. 

14/9. მარგარიტა ლევანის ასული (1895-1960) ~ აზნაური გრიგოლ გრიგოლის ძე 
ღოღობერიძე (1888-1957). 

18/10. ანა გრიგოლის ასული (1894-1928) ~ ანტონ ბეჟანის ძე ქავთარაძე (?-1928). 
20/10. თამარ გრიგოლის ასული (4.08.1898-?) ~ 23.02. 1933 ივანე არსენის ძე კან-

დელაკი (1881-?). 
21/10. მარიამ გრიგოლის ასული (1899-1976) ~ თავადი ვლადისლავ სიმონის ძე 

ჩიჯავაძე (1871-1963), (ს.ისრითი). 
23/10. ანასტასია გრიგოლის ასული (15.01.1905-?) ~ მილორდი ჯოგლიძე. 
24/12. ივანე (ბიჭიკო) დავითის ძე (1.07.1907-?) ~ 1947 ბაბილინა პორფირეს 

ასული ჩახუნაშვილი (1909-?). 
26/12. ევგენია (ლეილა) დავითის ასული (5.11.1913-?) ~ დემურ პირველი (სამ-

ტრედია). 
28/24. ბუჭუნა ივანეს  (ბიჭიას) ძე (დ.1934) ~ ნელი სამსონის ასული N. (დ. 1935). 
31/24. დავით ივანეს  (ბიჭიას) ძე (დ.1940) ~ გულნარა ვალიკოს ასული N. (დ. 

1941). 
 



 



1. ქაიხოსრო ~ ელენე ქველის ასული N. (1787-30.01.1852). 
2/1. ბაქარ ქაიხოსროს ძე (1814-1.02.1857), პრაპორშჩიკი ~ 8.11.1833 ელისაბედი, 

თავად გიორგი თავდგირიძის ასული (1818-?), (ს.აკეთი). 
5/1. გიორგი ქაიხოსროს ძე (1826-2.07.1858) ~ ფოტინე გლახუას ასული N.  
6/1. ზაალ (ზაქარია) ქაიხოსროს ძე (1830-6.03.1883)  ~ I. ელისაბედ ბერის ასული 

N.; ~ II. (7.01.1862) ანა, თავად გიორგი ჯაფარიძის ასული (1846-?), (ს.ხრეითი). 
7/2. სევასტია ბაქარის ასული (1832-1.10.1885). ~ I. 9.01.1851 თავადი ივანე 

გიორგის ძე ლორთქიფანიძე (1829-1856), (ს.ჩუნეში); ~ II. 5.07.1859 თავადი 
ნიკოლოზ ბეჟანის ძე ნიჟარაძე (1831-1897), (ს.მაღლაკი). 

8/2. მაია ბაქარის ასული (1835-1.12.1909) ~ I. N.N.; ~ II. 10.07.1856 თავადი 
მიხეილ ალექსის ძე წულუკიძე (1833-1858), (ს.საწულუკიძევო); ~ III. თავადი 
სამსონ გიორგის ძე ნიჟარაძე (1833-1880), (ს.მაღლაკი). 

9/2. ყაფრან ბაქარის ძე (1839-?) ~ ტერეზია, აზნაურ ბესარიონ კახიანის ასული. 
12/2. ილარიონ ბაქარის ძე (21.08.1851-19.04.1886) ~ ელისაბედი, თავად პეტრე 

მხეიძის ასული (1851-?), (ს.ყულის-კარი). 
13/2. მაკრინე (ვარდიკო) ბაქარის ასული (12.08.1853-2.03.1916) ~ 14.11.1872 

თავადი გიორგი სოლომონის ძე ნიჟარაძე (1853-1912), (ს.მაღლაკი). 
16/5. მაკრინე გიორგის ასული (8.05.1858-?) ~ 9.02.1875 აზნაური ხოსია ზურაბის 

ძე ჩიქოვანი (1834-?). 
17/6. ერმილე ზაალის ძე (1.01.1856-?) ~ 25.04.1883 დესპინე, აზნაურ საჩინო 

ყიფიანის ასული (1868-?). 
19/6. ანა (ანეტა) ზაალის ასული (1866-21.11.1944) ~ 24.04.1883 თავადი იასონ 

როსაპის ძე მიქელაძე(1861-?). 
20/6. სიმონ ზაალის ძე (16.02.1868-?) ~ ბარბარე ნიკოლოზის ასული N. 
22/9 ნინო ყაფრანის ასული (1888-?) ~ 7.07.1913 აზნაური ნიკოლოზ ფრიდონის 

ძე ჭყონია (1878-?). 
23/9. სერგო ყაფრანის ძე (20.08.1892-1961) ~ ანასტასია სერგოს ასული კოცეროვა 

(1900-1980). 
24/9. აკაკი ყაფრანის ძე (2.04.1896-?) დაიღუპა ქ. ქერჩში (1942/1943 წ.).  
26/17. ალექსანდრა ერმილეს ასული (1.08.1886-1963) ~ 17.08.1904 თავადი ლევან 

გრიგოლის ძე ერისთავი (1869-1937), (ს.სევა). 
28/17. ოლღა ერმილეს ასული (15.03.1890-?) ~ 20.09.1905 აზნაური ბენიამინ 

იოსების ძე წერეთელი (1886-?). 
29/17. ვერა ერმილეს ასული (2.06.1892-1984) ~ I. 5.06.1911 თავადი სიმონ 

(ჭიჭიკო) ერმილეს ძე გელოვანი (1888-?), (ს.ჟოშხა). ~ II. აზნაური ფილიპე 
დარისპანის ძე ჯაფარიძე (1882-1970). 

32/17. ნინო (ნუცა) ერმილეს ასული (17.05.1902-1961) ~ აზნაური ვალერიან 
პლატონის ძე ავალიანი (1878-1947). 

33/17. ელენე ერმილეს ასული (15.05.1905-?) ~ აზნაური კონსტანტინე ჯაფარიძე. 
38/23. ნიკოლოზ სერგოს ძე -  სამხედრო მფრინავი. დაიღუპა II მსოფლიო ომში. 
39/23. ვალენტინა სერგოს ასული (დ.25.10.1928) ~ აკაკი შენგელია (1920-1979). 
40/23. ლილი სერგოს ასული (დ.1929) ~ გიორგი დიმიტრის ძე შილაკაძე 

(დ.1926). 
41/23. დიმიტრი სერგოს ძე (27.05.1932-1996) ~ ლოლა სოლომონია (დ.1932). 
42/23 არჩილ სერგოს ძე (დ.12.03.1937) ~ ლიანა მელიტონის ასული შალამბერიძე 

(დ.1938). 



43/41. ლელა დიმიტრის ასული (დ.1977) ~ გიორგი (გია) კიკუტაძე (დ.1976). 
44/42. ნიკოლოზ არჩილის ძე (დ.1962) ~ ნატალია (ნატო) ჭელიძე (დ.1969). 
45/42. მაია არჩილის ასული (დ.1963) ~ გიორგი (გია) სანიკიძე (დ.1960). 
 

 
 
2/1. შაქარ (გლახუა) შაქარის ძე (1811-4.01.1857) ~ მატრონა (მატა), თავად ბუჭუ 

წულუკიძის ასული (1836-1863), (ს. საწულუკიძეო). (II. თავადი მიხეილ გიორგის 
ძე ლორთქიფანიძე). 

3/2. ანა შაქარის (გლახუას) ასული (21.09.1849-?) ~ I. 6.02.1875 თავადი დუტუ 
ოტიას ძე ჯაიანი (1836-1880), (ს. ახუთი); ~ II. 12.02.1881 თავადი ბეგო ახთოულის 
ძე შელია (1851-1903).  

4/2. ერმია შაქარას ასული (1851-?) ~ 14.01.1879 თავადი ოტია ფარსადანის ძე 
ნიჟარაძე (1829-1883), (ს.მაღლაკი). 

5/2. სიმონ შაქარის (გლახუას) ძე (6.01.1855-?) ~ ევდუკია გიორგის (გიგოს) 
ასული N. (1859-13.11.1904). 

10/5. პელაგია სიმონის ასული (1880-?) ~ 20.04.1897 თავადი კონსტანტინე ივანეს 
ძე ნაკაშიძე (1878-?), (ს. გურიანთა). 

 
 



 
 
2/1. მზეხა ბეჟანის ასული (1824-?) ~ I. N.N.; ~ II. 11.02.1854 აზნაური ალექსი 

სვიმონის ძე კორძაია (1816-?). 
3/1. დავით ბეჟანის ძე (1825-24.01.1857) ~ 1851 აღათი, თავად დავით ნიჟარაძის 

ასული (1830-?), (ს.ოფშკვითი). 
5/1. ხუტუ ბეჟანის ძე (1833-12.01.1881) ~ მელანია ალმასხანის ასული N. 
6/3. პელაგია (პუპი) დავითის ასული (1.05.1853-25.12.1889) ~ 8.04.1868 თავადი 

იოსებ დავითის ძე ნიჟარაძე (1836-1883), (ს.მაღლაკი). 
7/5. ივლიანე ხუტუს ძე (19.11.1862-?), პოლკოვნიკი. წმ. სტანისლავის და წმ. ანას 

ორდენთა კავალერი. მსახურობდა სოხუმის 258 ქვეით პოლკში. 
 
 



 



1. თეიმურაზ ~ I. N.N.; ~ II. ეფემია მაქსიმეს ასული N. (1795-5.03.1854). 
2/1. კონსტანტინე (კოხტა) თეიმურაზის ძე (1805-20.07. 1860) ~ 10.11.1824 

გულქანი, აზნაურ ბეჟან ერისთავის ასული (1809-8.07.1882). სოფ. სალომინაო. 

 
ვლადიმერ ნესტორის ძე მიქელაძე ნ. 12 (65), №7 

 
4/1. ნინო თეიმურაზის ასული ~ I. N.N.; ~ II. (29.11.1835) აზნაური გიორგი 

ლაზარეს ძე ავალიანი. 
5/1. ალექსი (ალექსანდრე) თეიმურაზის ძე (1817-15.08.1881) ~ 06.09.1856 

ეკატერინე (ეკა), აზნაურ გიორგი ლორთქიფანიძის ასული (1835-28.01.1899), 
(ს.დიდი ჯიხაიში). 

 

 
ბიძინა ვლადიმერის ძე მიქელაძე (ნ.12(65), №18) 

მეუღლესთან ანასთან და შვილთან ლევანთან (№27) ერთად 
 
6/1. ანა (ციცინა) თეიმურაზის ასული (1819-?). 1834 წ. მისთხოვდა გურულ 

თავადს ამბაკო (ავააკუმ) შალიკაშვილს (1793-?). გურიის აჯანყებაში 
მონაწილეობისთვის ამბაკო 1842 წ. გადასახლებულ იქნა ციმბირში. ციცინას მეორე 
ქმარი (1844 წლიდან) იყო აზნაური გიორგი დავითის ძე გეგიძე (1798-?), 
პოდპოლკოვნიკი. 

 



 
ზაზა ბიძინას ძე მიქელაძე (ნ.12(65),  № 25) შვილებთან გიორგისთან 

 (№ 38) და თამართან (№39) ერთად 
 

 
მაია (ქეთევან) ბიძინას ასული მიქელაძე (ნ. 12(65), №26) 

  
7/2. ფოტინე (ბუთია) კონსტანტინე ლევან ბეჟანის ძე მხეიძე (1823-?), 

(ს.თეკლათი). 
 

 
ლევან ბიძინას ძე მიქელაძე (ნ. 12 (65), №27) 

მეუღლესთან ლალისთან და შვილებთან თინატინთან (№40) და  
მარიამთან (№41) ერთად  

 
8/2. ანტონ კონსტანტინეს ძე (3.09.1834-?), კაპიტანი ~ 07.02.1865 ოლღა, თავად 

ნიკოლოზ მაქსიმენიშვილის ასული (1846-?), (ს. ბახვი). 
10/2. ნინო (ნინუცა) კონსტანტინეს ასული (1846-?) ~ 27.01.1865 თავადი 

ალექსანდრე ქაიხოსროს ძე შელია (1833-1881). 
13/3. ნიკოლოზ (ბიჭია) ხახუტას ძე (1836-23.07.1907) ~ 08.01.1861 მარინე (ეფრო-

სინე), აზნაურ იესე ავალიანის ასული (1844-?). 
 



 
ლევან ბიძინას ძე მიქელაძე (ნ.12  (65), № 27) 

შვილთან მარიამთან (№41) და ძმისშვილთან სოფიოსთან 
(№44) ერთად 

 

 
მამუკა ბიძინას ძე მიქელაძე (ნ.12 (65), №28) 

მეუღლესთან თამართან და შვილებთან მაიასთან (№42) 
და ანასთან (№43) ერთად  

 
15/13. გიორგი ნიკოლოზის ძე (1866-29.07.1915) ~ კალენიკა დავითის ასული N. 
19/13. ლევან ნიკოლოზის ძე (20.04.1873-1895) ~ თეოდოსია (თეო), აზნაურ 

დიმიტრი ქაჯაიას ასული (1868-?); (II. თავადი ანდრია ფარნაოზის ძე მიქელაძე). 
23/15. ვარლამ (ვლადიმერ) გიორგის ძე (1910-?) ~ ვენერა ფილიპეს ასული N. 

(1914-?). 

 
ვლადიმერ (ქუცო) ბიძინას ძე მიქელაძე (ნ.12 (65), №29) 



 
თინათინ ლევანის ასული მიქელაძე (ნ.12 (65), №40) 

და ანა მამუკას ასული მიქელაძე (ნ. (65), №43) 
 



 



2/1. ნესტორ (იოსებ) ალექსის ძე (04.08.1859-1915) ~ ოლღა, აზნაურ სამსონ 
ცქიტიშვილის ასული (1879-1943). 

4/1. ბარბარე (დაფინა) ალექსის ასული (12.09.1866-11.12.1944) ~ (22.01.1895) 
თავადი ვასილი (ბაჭუა) ნოშრევანის ძე აბაშიძე (1864-?). სოფ. საქარა. 

5/1. ალექსანდრე (ბეგლარ) ალექსის ძე (04.01.1871-?) ~ ლეოლინა (ცუცა აზნაურ 
იოსებ (იესე) ჭელიძის ასული. 

 7/2. ვლადიმერ (ვარლამ) ნესტორის ძე (7.01.1895-1979) ~ I. ალექსანდრა ერასტის 
ასული ჯიბლაძე (1906-1974); ~ II. ნადეჟდა (ნადია) ნიკოლაიშვილი (?-1983). 

10/2. ლილი (პარასკევა) ნესტორის ასული (1905-1986) ~ I. (12.11.1935) მიხეილ 
მიხეილის ძე ღოღობერიძე (1897-?); ~ II. ნიკოლოზ გაჩეჩილაძე (1896-1952). 

11/2. მიხეილ ნესტორის ძე (7.11.1907- 1976) ~ მარგარიტა ბერუაშვილი (1926-
1989). 

 12/2. თინა (ნინო) ნესტორის ასული (დ.4.08.1912) ~ 15.07.1939 დავით გრიგოლის 
ძე სარიშვილი (1906-?). 

14/5. გიორგი ალექსანდრეს ძე (1901- 1936) ~ ბაბილინა ცაგარელი (1910-1978). 
 16/5. სერგო ალექსანდრეს ძე (02.03.1905-1977) ~ თამარი, აზნაურ ალექსანდრე 

იოსელიანის ასული (1907- 1981). 
 17/5. ვლადიმერ ალექსანდრეს ძე (1906-1984) ~ ნადეჟდა ჯგუბურია (1910– 1978). 
18/7. ბიძინა ვლადიმერის ძე (1926–1997). ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი ~ I. ანგელინა ნიკოლოზის ასული წიქარიძე (დ.1927); ~ II. ანა 
კონსტანტინეს ასული მაიოროვა (დ.1927). 

20/14. ეთერი გიორგის ასული (დ.1926) ~ გიორგი წიკლაური (დ.1925). 
21/14. გივი გიორგის ძე (დ.1927). ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი ~ ნატალია კვირიკაშვილი (დ.1926). 
23/16. სერგო (ჯანო) სერგოს ძე (1936-1980) ~ I. მანანა დავითაშვილი (დ.1948); ~ 

II. მანანა გიგინეიშვილი. 
24/17. ჯემალ (არსენ) ვლადიმერის ძე (1941-1993) ~ მანანა ალექსანდრეს ასული 

გოგავა (დ.1942). 
25/18. ზაზა (ვაჟა) ბიძინას ძე (დ.1950), გეოლოგი-გეოფიზიკოსი ~ რუსუდან 

გიორგის ასული მგელაძე (დ.1949). 
26/18. მაია (ქეთევან) ბიძინას ასული (დ.1952) ~ გურამ ივანეს ძე მანაგაძე 

(დ.1950). 
27/18. ლევან ბიძინას ძე (დ.1957). ეკონომ-გეოგრაფი, საქ. სრულუფლებიანი და 

საგანგებო ელჩი კანადაში, მექსიკაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ~ ლალი 
ირაკლის ასული ჩიკვაიძე (დ.1957). 

28/18. მამუკა ბიძინას ძე (დ.1959), მხატვარი ~ თამარ ლევანის ასული გოგორიშ-
ვილი (დ.1960). 

29/18. ვლადიმერ (ქუცო) ბიძინას ძე (1963-1994), ეკონომისტი ~ ნინო თენგიზის 
ასული კიტოვანი (დ.1966). 

30/21. თეიმურაზ გივის ძე (დ.1953). ინჟინერ-ტექნოლოგი ~ რუსუდან იურის 
ასული პრუსეცკაია (დ.1953). 

32/21. ნუგზარ გივის ძე (დ.1967) ~ I. ხათუნა თოდაძე (დ.1966); ~ II. ხათუნა 
მურადის ასული გელოვანი (დ.1964). 

33/23. ნატალია (ნატო) სერგოს ასული (დ.1962) ~ ჯუმბერ ბერაძე. 



36/24. მამუკა ჯემალის ძე (დ.1966) ~ სოფიო ნოდარის ასული კაპანაძე (დ.1974). 
 

 
 
2/1. გიორგი ბეჟანის ძე (1815-10.03.1889) ~ 27.05.1840 სოფიო, თავად 

კონსტანტინე ნიჟარაძის ასული (1816-?), (ს.ოფშკვითი). 
3/2. ნესტორ (პლატონ) გიორგის ძე (07.05.1844-2.03.1928) ~ ოლღა ზურაბის 

ასული N. 
6/2. პელაგია გიორგის ასული (5.12.1852-?) ~ 18.05. 1880 თავადი კაცო ანტონის ძე 

ნაკაშიძე (1839-1883), (ს.გურიანთა). 
 

 
 



2/1. ქაიხოსრო დავითის ძე (1794-4.06.1854), შტაბს-კაპიტანი. ხანდაზმულობის 
მიუხედავად აქტიურ მონაწილეობას იღებდა საომარ მოქმედებებში რუსეთ-
თურქეთის ომის დროს. ჩამოაყალიბა მხედართა ასეული, რომელსაც თავად 
ჩაუდგა  

 
დავით კონსტანტინეს ძე მიქელაძე ნათლულთან – რეზო მიქელაძესთან 

 ერთად ნ. 14 (67) / №8 და ნ. 43 (94–96) / №17 
 

სათავეში. გმირულად დაიღუპა ჩოლოქის ბრძოლაში 1854 წლის 4 ივნისს. ცოლად  
ჰყავდა თამარ (თათია) ოტიას ასული N. (1796-20.03.1866). 

3/2. კონსტანტინე ქაიხოსროს ძე (1820-20.03.1867), პრაპორშჩიკი ~ I. ეკატერინე 
N. (1832-01.01.1857); ~ II. ნატალია, აზნაურ დავით ჩხეიძის ასული (1832-?); ~ III. 
სოფიო, თავად პეტრე მხეიძის ასული (1846-1902), (ს.ყულისკარი). ამ 
უკანასკნელთან კონსტანტინეს ეყოლა ორი უმცროსი შვილი ეკატერინე და 
დავითი. 

4/2. სოფიო ქაიხოსროს ასული (1826-21.02.1883) ~ თავადი დიმიტრი ანტონის ძე 
მიქელაძე (1819-1881). 

7/3. ეკატერინე კონსტანტინეს ასული (10.01.1864-1945) ~ 23.08.1879 თავადი 
ნიკოლოზ ალექსანდრეს ძე მიქელაძე (1855-?).  

8/3. დავით კონსტანტინეს ძე (10.11.1867-?) ~ 26.05.1894 ელისაბედი, თავად 
კონსტანტინე ნიჟარაძის ასული (1866-?), (ს.მაღლაკი). 

9/8. თამარ დავითის ასული (26.02.1895-1979) ~ I. N.N.; ~ II. (20.02.1921) თავადი 
ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე გედევანიშვილი, გენერალ-მაიორი, (1870-1933), 
(მცხეთა). 

10/8. ნინო დავითის ასული (07.02.1896-?) ~ აკაკი მგალობლიშვილი (?-1937). 
 



 
 
1. ვახტანგ მიქელაძე – ახლდა იმერეთის მეფეს სოლომონ II-ს მისი იმერეთიდან 

ახალციხეში გადახვეწის დროს 1809 წელს ~ ატატო, თავად ბერი ასათიანის ასული, 
2/1. შაქარ ვახტანგის ძე (1810-06.08.1852) ~ I. (10.07. 1819) პაპინა (პაპა), თავად 

ბეჟან მხეიძის ასული, (ს.ყულისკარი); ~ II. (1830) ელისაბედი, თავად ლევან 
გურიელის ასული (1821-?), (ს.ბაილეთი);  ~ III. (04.07.1843) ფოტინე, თავად ბუჭუ 
წულუკიძის ასული (1823-10.04.1845),  (ს. საწულუკიძეო); ~ IV. (01.11.1845) 
ბარბარე, თავად ტარიელ ჩიჩუას ასული (1826-1879), (ს.ხორში). შაქარის პირველი 
ქორწინება გაუქმებულ იქნა ეკლესიის მიერ მისი მცირეწლოვნების გამო, ხოლო 
მეორე - მისი საცოლის, ელისაბედის არასრულწლოვნების მიზეზით. 

3/2. მენიკი შაქარის ასული ~ N. მეძმარიაშვილი.  
4/2. ვახტანგ შაქარის ძე (29.01.1848-?) ~ 14.11.1887 მატრონა (მატა), თავად 

ტარიელ ჩიქოვანის ასული (1865-1930), (ს.კვაუთი). 
5/2. კასიანე შაქარის ძე (15.03.1852-?) ~ 11.04.1904 პეპელა, თავად ბეკო 

ლორთქიფანიძის ასული, (ს.ახალბედისეული). 
6/4. ნინო (მილიცა) ვახტანგის ასული (16.11.1892-?) ~ თავადი ვარლამ ერასტოს 

ძე ნიჟარაძე (1890-?), (ს.მაღლაკი). 
7/4. ბაბილინა (ძატა) ვახტანგის ასული (1893-1936) ~ 28.04.1917 აზნაური ნოდარ 

ამაშუკელი (1888-1956). 
9/4. ალექსანდრე (ჭუჭულია) ვახტანგის ძე (1896-1973) ~ ნაზი მაჭავარიანი (1933-

1994). 



10/4. დიმიტრი (ბარდღა) ვახტანგის ძე (2.04.1897-?) ~ I. ანა ანჯაფარიძე (1902-
1995); ~ (1944) II. ალექსანდრა სამსონის ასული ლეკვეიშვილი (1916-?). 

11/9. ლილი ალექსანდრეს ასული (დ.1952) ~ ბუხუტი ლომიძე. 
12/9. ვახტანგ ალექსანდრეს ძე (დ.1956) ~ იზო მაჭარაძე (დ.1956). 
13/9. დავით ალექსანდრეს ძე (დ.1963) ~ ნათელა ტურაშვილი. 
14/10. თინათინ (თინა) დიმიტრის ასული (დ.1951) ~ ზაურ ზივზივაძე. 

 
 
 
1. როსტომ ~ სოფიო არჩილის ასული N. (1803-15.08.1877). 
2/1. ეფემია როსტომის ასული (1824-?) ~ აზნაური ივანე დავითის ძე 

ლორთქიფანიძე (1809-?), (ს.ვანი). 
5/1. ვარდან (ვარდენ) როსტომის ძე (1829-01.01.1866) ~ მზეხათუნი (მზეხა), 

თავად პაატა წულუკიძის ასული (1830-1870), (ს.ბუგეული). 
6/1. ელისაბედ როსტომის ასული (1831-?) ~ 1846 აზნაური გიორგი სიმონის ძე 

ჩიქოვანი, (ს.კოდორი). 
8/5 იასონ (როსტომ) ვარდანის ძე (25.03.1849-20.06.1880) ~ I. 16.02.1871 მენიკი, 

აზნაურ ნიკოლოზ ქორქაშვილის ასული (1853-06.11.1873); ~  II. 5.10.1875 ევდოკია 
(შუშანდი), თავად გიორგი ახვლედიანის ასული (1862-1908) (II. თავადი 
ალექსანდრე დავითის ძე მიქელაძე). 

10/5. სევერიანე ვარდანის ძე (28.08.1851-?) ~ ნინო (მინა) მიხეილის ასული 
N.(1861-?) 

13/5. მინადორა ვარდანის ასული - 10.11.1878 წ. ქორწინების გარეშე შეეძინა 
ვაჟი-ბიქტორი. 

15/5. ეკატერინე ვარდანის ასული (01.01.1861-?) ~ 13.11.1887 თავადი ივანე 
(სამსონ) გიორგის ძე ფაღავა (1838-?). 



17/8. ანა იასონის (როსტომის) ასული (17.07.1877-1945) ~ 26.01.1895 გენერალ-
მაიორი, თავადი ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე მიქელაძე (1863-1919). 

18/8. ვასასი (ვარინკა) იასონის (როსტომის) ასული (15.06.1879-1955) ~ აზნაური 
ნიკოლოზ ლევანის ძე ქაჯაია (?-1930). 

 
1. რევაზ ~ მარიამ, თავად N. მაჭუტაძის ასული. 
2/1. პეპუა რევაზის ძე ~ აზნაური დარეჯან გოგლიჩიძე. 
4/2. რევაზ პეპუას ძე (1821-13.12.1851) ~ ეკატერინე (ეკა), თავად ხოსია ჩხეიძის 

ასული (1821-1893), (ს.დიდი ჯიხაიში); (II. თავადი მოსოსი ბესლანის ძე ემუხვარი). 
5/4. მარიამ (მაია) რევაზის ასული (1837-?) ~ 21.04.1852 აზნაური თეიმურაზ 

მალაქიას ძე ნანეიშვილი (1830-?). 
6/4. კონსტანტინე რევაზის ძე (1838-?) ~ 15.02.1856 ანასტასია, თავად რევაზ 

ლორთქიფანიძის ასული (1838-?), (ს.ჩუნეში). 
7/4. ელისაბედ რევაზის ასული (1842-?) ~ 30.01.1862 თავადი ბესარიონ გიორგის 

ძე ჩიჩუა (1841-?), (ს.ხორში). 
9/4. პელაგია რევაზის ასული (1849-1912) ~ აზნაური ზურაბ ელიავა. 



 



2/1. დავით ზურაბის ძე,  (0 1820-1837). 1820 წლის აჯანყების მონაწილე. 
გადასახლებული იყო რუსეთში. პირველი ცოლისგან (სახელი უცნობია) ეყოლა 
ორი შვილი. მისი მეორე ცოლი იყო თავად ალექსანდრე მაჭუტაძის ქვრივი, 
გურიის მთავრის გიორგი გურიელის ასული - აღათი. 

 

 
დავით ალექსანდრეს ძე მიქელაძე (მეველე) 

 
3/2. ტარიელ დავითის ძე (1793-?) ~ ქეთევანი, თავად ზურაბ მაჩაბლის ასული 

(1797-1877), (ს. იანეთი).  
4/2. ხვარამზე (ხვახვა) დავითის ასული (1794-01.08.1864) ~ 15.05.1814 თავადი 

ივანე ოტიას ძე წულუკიძე (?-15.04.1838), (ს.ზედა ხონი). დაიღუპა აფხაზეთში. 
8/3. ალექსანდრე ტარიელის ძე (18.10.1818-20.11.1881). გვარდიის პოლკოვნიკი, 

ქუთაისის მაზრის თავად-აზნაურთა წინამძღოლი. ~ I. (08.05.1842) ნინო, თავად 
სიმონ წულუკიძის ასული (1827-1854) (ს.ზედა ხონი); ~ II. (14.10.1854) ბარბარე, 
თავად ოტია დადიანის ასული (1826-1860), (ს.ჯოლევი), (I. თავადი გიორგი სავლეს 
ძე მიქელაძე; ~ III. (1.01.1864) მარიამი, აზნაურ ოტია კორძაიას ასული (?-
10.04.1872), (I. N. ჯანელიძე). 

9/3. ზურაბ ტარიელის ძე (1820-16.08.1847). სასიკვდილოდ დაიჭრა მის მიერვე 
გაჩაღებულ ჩხუბში ~ (1.04.1844) ანასტასია, თავად ბეჟან ლორთქიფანიძის ასული 
(1828-1910), (ს.დიხაშხო), (II. თავადი დავით ზურაბის ძე მიქელაძე).  

10/3. ეფროსინე (გვრიტინა ) ტარიელის ასული (1826-10.02.1894) ~ I. აზნაური 
პაპუნა (ბიჭია) ნიკოლოზის ძე ერისთავი (1821-1866), (ს.სალომინაო); ~ II. 
(13.07.1872) თავადი ალექსი (ალექსანდრე) გიორგის ძე ახვლედიანი (1828-?), 
(ს.ზოგიში). 

11/3. ნიკოლოზ ტარიელის ძე (1832-07.05.1872) ~ სალომე, თავად ბერი წულუ-
კიძის ასული (1833-1871), (ს.ქუტირი). 

12/8. დავით (დათა) ალექსანდრეს ძე (15.06.1844-25.11.1918). ცნობილი საზო-
გადო მოღვაწე, ჟურნალისტი და მთარგმნელი. ჰქონდა ფსევდონიმი “მეველე” ~ I. 
(25.01.1876) ფატულა, თავად კონსტანტინე ნაკაშიძის ასული (1849-1881), 
(ს.გურიანთა); ~ II. (14.11.1882) ელისაბედი,  თავად ირაკლი ლორთქიფანიძის 
ასული (1858-?), (ს. დიხაშხო). 



 
 

 
 
2/1. ანასტასია ბერის ასული (1806-02.04.1847) ~ თავადი როსტომ გიორგის ძე 

ჩიჯავაძე (1801-1837), (ვანი). 
3/1. ნატალია ბერის ასული (1808-?) ~ აზნაური გრიგოლ ივანეს ძე აბაშიძე (1806-

?). სოფ. ძევრი.  
4/1. ნიკოლოზ (ნიკო) ბერის ძე (1811-03.10.1866), პრაპორშჩიკი ~ I. (16.04.1833) 

მართა, აზნაურ ივანე შარაშენიძის ასული (1820-?) ~ II. თეკლე ლევანის ასული N. 
(ამ უკანასკნელისაგან ნიკოლოზს ეყოლა უმცროსი შვილი - დავითი). 

5/1. ელისაბედ ბერის ასული (1828-05.12.1885) ~ თავადი N. მხეიძე (სოფ. 
თეკლათი). 

6/4. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე (1838-?) ~ I. ეკატერინე ზაალის ასული N. (1840-
10.04.1872), (უფროსი შვილის, ევსეღნის დედა) ~ II. (19.04.1881) სოფიო, აზნაურ 
კონსტანტინე გაბუნიას ასული (1858-?). 

12/6. ვალერიან (ხიტუ) ალექსანდრეს ძე (10.04.1887-1916) ~ ნინო, თავად ალექ-
სანდრე მიქელაძის ასული (1885-1916). 

13/6. მარიამ ალექსანდრეს ასული (1892-?) ~ 05.02.1917 აზნაური მიხეილ 
დავითის ძე კიკნაძე (1897-?). 

 
 



 
 
 
1. ლევან მიქელაძე ~ ელენე პაატას ასული N. (1787-05.09.1862). 
2/1. გიორგი ლევანის ძე (1816-11.02.1888), პრაპორშჩიკი ~ ანასტასია N. (1824-?). 
3/1. ბეჟან ლევანის ძე (1818-?) ~ ელისაბედ სვიმონის (სოლომონის) ასული N. 

(1820-23.09.1862). 
4/1. ბუჭუა ლევანის ძე (1820-08.03.1854), პოდპორუჩიკი ~ ელისაბედ როსტომის 

ასული N. 
5/3. ეკატერინე (გვრიტინა) ბეჟანის ასული (1836-?) ~ 28.01.1852 აზნაური 

ალექსანდრე სიმონის ძე ამაღლობელი (1832-?). 
6/3. ასპიროზა ბეჟანის ასული (1838-?) ~ I. N.N.;  ~ II. (14.01.1868) აზნაური არჩილ 

სვიმონის ძე ლორთქიფანიძე (1822-?) 
8/3. ანასტასია ბეჟანის ასული (1844-?) ~ (30.01.1866) აზნაური გრიგოლ (გიგო) 

გრიგოლის ძე ჯოლია (1843-?). 
9/3. ლევან ბეჟანის ძე (1846-?) ~ (1.07.1879) ანა (ანუკა), თავად პავლე მიქელაძის 

ასული (1862-?). 
12/9. თამარ ლევანის ასული (14.01.1893-1968) ~ თავადი მიხეილ მიხეილის ძე 

მიქელაძე (1878-1951). 
 



 



1. ვახტანგ (ვატა) მიქელაძე ~ ბარბარე გიორგის ასული N. 
2/1. ივანე ვახტანგის ძე (1792-?), პრაპორშჩიკი ~ ელენე გიორგის ასული N. (1796-

12.03.1880). 
3/1. გლახუა (გლახაკია) ვახტანგის ძე (1796-?) ~ მზეხათუნ (მზეხა), აზნაურ 

მერაბ მდივანის ასული (1818-9.05.1898). 
4/1. გიორგი ვახტანგის ძე (1801-05.11.1856), პრაპორშჩიკი ~ მარიამ (მარინე) 

სოლომონის ასული N. (1816-1867). 
5/2. ქაიხოსრო ივანეს ძე (1816-1870), პოდპორუჩიკი ~ I. ეკატერინე (მაკა) 

გრიგოლოს ასული N. (1828-1859); ~ II. (23.02.1861) ვალიდა, აზნაურ დავით 
ქაჯაიას ასული (1832-08.09. 1877). 

6/2. მერაბ ივანეს ძე (1817-26.04.1894) ~ ირინე სიმონის ასული N. (1823-
22.04.1893). 

7/2. ტარიელ ივანეს ძე (1819-2.06.1878) ~ (13.07.1852) ოლღა, აზნაურ ლევან 
წულუკიძის ასული (1837-?),  (ს.ნავენახევი). 

9/2. ეკატერინე ივანეს ასული ~ 15.05.1841 (სოფ. ბედია) თავადი კონსტანტინე 
(ბატა) უტას ძე შერვაშიძე, (ს.ბედია). 

10/2. ალექსანდრე ივანეს ძე (1826-17.11.1867) ~ მაია, აზნაურ მანუჩარ ჩარკვიანის 
ასული (1857-1903). 

11/2. მიხეილ ივანეს ძე (1828-?) ~ I. N.N.; ~ II. (29.07.1856) მარიამი, აზნაურ პავლე 
ქორქაშვილის ასული (1838-?). 

14/5. სამსონ ქაიხოსროს ძე (1.01.1866-?) ~ 5.02.1889 პელაგია (ვალერია),  თავად 
ყარამან ლორთქიფანიძის ასული (1860-1936), (ს.ჩუნეში). 

15/7. მარიამ ტარიელის ასული (1.01.1874-?) ~ 5.07. 1887 აზნაური ალექსანდრე 
(ელისე) კონსტანტინეს ძე ქაჯაია (1858-1950). 

18/10. ეკატერინე ალექსანდრეს ასული (1865-?) ~ 31.10.1882 ნოკოლოზ კონ-
სტანტინეს ძე ორლოვსკი (1855-?). 

 



 



2/1. მენიკი გიორგის ასული (1838-05.08.1895) ~ 30.01.1852 თავადი ზურაბ ხუხუს 
ძე ფაღავა (1825-1883), (ს.ბანძა). 

3/1. ლომინ გიორგის ძე (1839-03.07.1910) ~ პარასკევა (პასიკო) ოტიას ასული N. 
(1841-10.08.1910). 

6/1. სოლომონ გიორგის ძე (21.06.1857-?), სტატსკი სოვეტნიკი ~ 30.05.1885 
(ბათუმი) იულია, აზნაურ დავით ჩხეიძის ასული (1863-1939). 

9/3. ივანე ლომინის ძე (07.02.1864-16.07.1945) ~ ვარდო ძნელაძე (1893-1933). 
11/3. ქრისტინე ლომინის ასული (07.03.1868-?) ~ აზნაური პლატონ დიდიძე. 
12/3. მინადორა ლომინის ასული ~ ნოე კანდელაკი. 
13/3. ბარბარე ლომინის ასული (05.12.1873-?) ~ N. გეგენავა. 
18/6. ირაკლი სოლომონის ძე (04.08.1902-1984). ცნობილი ეკონომისტი, 

პროფესორი. ~ ქეთევანი (ქეთი), თავად ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილის ასული (1911-
1993). 

19/6. დავით (დევი) სოლომონის ძე (30.08.1905-1934) ~ ირინე, თავად დავით 
ვაჩნაძის ასული (1911-1979). 

20/9. დავით ივანეს ძე (დ.1915)  ~ I. ციალა გიორგის ასული ხოსიტაშვილი 
(დ.1926); ~ II. ელენე გრიგოლის ასული კახიანი  (დ.1918). 

21/9. ქეთევან ივანეს ასული (დ.1921) ~ ლევან გიორგის ძე კახიანი (?-1988). 
22/19. ლალი დავითის ასული (დ.1932) ~ სიმონ ნიკოლოზის ძე ხეჩინაშვილი 

(დ.1919), მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 
23/20. ლილი დავითის ასული (დ.1947) ~ ჯიბულო დავითის ძე ღაღანიძე (?-

1991). 
24/20. თეიმურაზ (თემურ) დავითის ძე (დ.16.03.1949) ~ ინეზა ივლიანეს ასული 

მიქაძე (დ.1952). 

 
 
 

3/2. მიხეილ დავითის ძე (1805-14.10.1872), მაიორი ~ I. ელენე გრეკოვა; ~ II. 
(22.09.1842) ივლიტა,  თავად ბესარიონ ლორთქიფანიძის ასული (1822-?), (ვანი). 



4/2. ანტონ დავითის ძე (1809-?), მილიციის პრაპორშჩიკი ~ ირინე, თავად ლევან 
იაშვილის სასული (1821-?), (ს.გეგუთი). 

5/2. როსტომ დავითის ძე (1811-1.10.1888) ~ 18.04.1833 ელისაბედი, თავად 
გიორგი აფაქიძის ასული (1817-1876), (ს.ზანა). 

6/2. ანა დავითის ასული ~ აზნაური ბეკო გიორგის ძე ქუთათელაძე. 
7/2. ივანე დავითის ძე (1821-?) ~ I. (10.11.1850) ანა (ანუსია), აზნაურ ვახტანგ 

ჩხეიძის ასული (1832-?), (ს. ობჩა). უფროსი შვილის იერემიას დედა; ~ II. ირინე 
დავითის ასული N. 
8/3. ბარბარე მიხეილის ასული (1835-14.05.1868) ~ 8.01.1848 თავადი მიხეილ იესეს 
ძე მაჩაბელი (1827-1861), (ს.იანეთი). 
 



 



 
 

ბარნაბა, კონსტანტინე და ილარიონ ანტონის ძე მიქელაძეები  
ნ.№22(79)/№3,8,10,11 

 
 

2\1. მარიამ ანტონის ასული (გაჩენილია ქორწინების გარეშე), (1833-?) ~ I. 
(21.05.1853) აზნაური იოანე იესეს ძე ასათიანი (1825-?); ~ II. (13.11.1866) აზნაური 
დავით გუგუნავა (1824-?). 

5\1. ოსანა ანტონის ასული (1840-24.01.1912) ~ 27.10.1858 თავადი ყათრან 
სიმონის ძე ჩიქოვანი (1829-1913), (ს.უცხერი). 

6\1. ელისაბედ (ლირსა) ანტონის ასული (1844-?) ~ 23.10.1864 თავადი დიმიტრი 
ბესლანის ძე ანჩაბაძე. 

7\1. დესპინე ანტონის ასული (03.02.1850-?) ~ აზნაური თომა დიდია. 
8\1. ილარიონ (იულონ) ანტონის ძე (04.05.1854-27.04.1914) ~ 29.06.1876 

ელისაბედ ივანეს ასული ზალინინა, (1856-?), (ქუთაისი). 
9\1. ბარბარე ანტონის ასული (08.04.1855-1924) ~ აზნაური ბეგლარ კორძაია. 
10\1. ბარნაბ ანტონის ძე (10.10.1859-1946) ~ I. 28.02.1888 ეფროსინე დავითის 

ასული გოგიჯანოვა (1859-?), (მიხეილის და მარიამის დედა); ~ II. ელისაბედი, 
თავად სიმონ ნიჟარაძის ასული (1860-?), (ს.მაღლაკი), (ივანეს და ოლღას დედა); ~ 
III. ირინე თადეოზის ასული კანდელაკი (1870-1932). 

11\1. გალაქტიონ ანტონის ძე (1.10.1861-?) ~ ეფროსინე ნიკოლოზის ასული N. 
(1872-1.06.1896).  

13\8. ნადეჟდა ილარიონის ასული (13.09.1879-?) ~ (1.06.1901) აზნაური დავით 
ბესარიონის ძე მდივანი (1870-?). 

14\8. თამარ ილარიონის ასული (10.01.1882-?) ~ თავადი ვლადიმერ 
კონსტანტინეს ძე შერვაშიძე (1873-1937). 

21\10. მარიამ (გუგულია) ბარნაბის ასული (15.02.1889-1948) ~ დავით არსენის ძე 
კანდელაკი. 

22\10. ივანე (ივერიკო) ბარნაბის ძე (1898-1962) ~ ნინო გრიგოლის ასული 
ღაღანიძე (1903-1988). 

23\10. ვლადიმერ ბარნაბის ძე (1905-1977) ~ ვერა მიხეილის ასული სტურუა 
(1907-1980). 



24\10. აკაკი ბარნაბის ძე (1906-1994) ~ მერი, აზნაურ მიხეილ კორძაიას ასული 
(დ.1911). 

26\11. დავით გალაქტიონის ძე (28.02.1893-1979) ~ I. აგრაფინა, აზნაურ N. 
ასათიანის ასული; ~ II. სოფიო ჩიტაიშვილი. 

27/22. ოლღა (ფაცაცო) ივანეს ასული (1922-1985) ~ გრიგოლ ჯულუხიძე  (?-1985). 
28/22. მარგარიტა (მეგი) ივანეს ასული (1924-1985) ~ არტაშე ბახშოს ძე ასრიანი  

(?-1996).  
29/22. აკაკი ივანეს ძე (1926-1983) ~ მარიამ (მარგო) პეტრეს ასული 

ჯიუმაზაშვილი (დ.1926). 
30/23. მერი ვლადიმერის ასული (დ.1930) ~ თეიმურაზ ანტონის ძე სტურუა 

(დ.1928). 
31/23. ზურაბ ვლადიმერის ძე (დ.1933) ~ გუგული ილიას ასული ჟორჟოლიანი 

(დ.1938). 
32/23. ვახტანგ ვლადიმერის ძე (დ.1941) ~ ნანა კიკოლოვა (დ.1941). 
34/24. დალილა აკაკის ასული (დ.1935) ~ მერაბ მანჯგალაძე (დ.1935). 
36/29. მარინე (მარიკა) აკაკის ასული (დ.1955) ~ თამაზ გრიგოლის ძე მგელაძე 

(დ.1952). 
37/29. ნაზი აკაკის ასული (დ.1957) ~ ავთანდილ ელგუჯას ძე კოპალეიშვილი 

(დ.1953). 
38/29. პავლე აკაკის ძე (დ.1960) ~ იზა ჯემალის ასული მახარაძე (დ.1961). 
41/31. ნანა ზურაბის ასული (დ.1963) ~ ზურაბ ვლადიმერის ძე გოგია (დ.1957). 
42/32. მანანა ვახტანგის ასული (დ.1968) ~ გურამ ადეიშვილი. 
 

 
 

 
5/1. ელისაბედ (ლირსა) როსტომის ასული (9.12.1852-?) ~ 10.09.1878 თავადი 

ალექსანდრე მერაბის ძე ჩიქოვანი (1835-1914), (ს. ნაგურუ). 
6/1. აპოლონ როსტომის ძე (2.01.1855-?), პოდპორუჩიკი ~ ივლიტა (ფუცუ), 

აზნაურ ზურაბ ელიავას ასული (1870-?). მისი დედა - პელაგია, თავად რევაზ 
მიქელაძის ასული. 



7/6. ევგენი (ტიტიკო) აპოლონის ძე (6.07.1888-30.06.1917; თავი მოიკლა), შტაბს-
კაპიტანი ~ ანა, პოლკოვნიკ ალექსანდრე კირილენკოს ასული (ოდესა). 

10/6. ელენე აპოლონის ასული (20.06.1891-1976) ~ აზნაური გრიგოლ ლორთქი-
ფანიძე (დიდი ჯიხაიში). 

11/6. აპოლინარია (პოლინა) აპოლონის ასული (1895-1979 ~ I. N.N.; ~II. თავადი 
გიორგი ავქსენტის ძე ფაღავა (1895-1924), (ს.ნახუნავო); ~ III. ვლადიმერ 
სირბილაძე. 

12/6. არდალიონ აპოლონის ძე (1897-1968) ~ თამარ სოლომონის ასული 
ებრალიძე (1900-1990). 

13/6. ნინო აპოლონის ასული (1899-1924) ~ კონსტანტინე (ჯაჯუ) ივანეს ძე 
ჯორჯიკია (1886-1953). 

14/6. ალექსანდრე (კაკო) აპოლონის ძე (1900-1968) ~ ვერა, თავად ივანე აბაშიძის 
ასული (დ.1912), (ს.საქარა). 

16/12. თინათინ არდალიონის ასული (1920-1974) ~ თავადი ავთანდილ 
ბეგლარის ძე ფაღავა (1920-1979), (ს. ნახუნავო). 

17/14. აპოლონ (გუგული) ალექსანდრეს ძე (დ.1934) ~ როზა ორჯონიკიძე 
(დ.1940). 
18/14. ნინო (ნანა) ალექსანდრეს ასული (დ.1938) ~ რამაზ გოგოლაშვილი (დ.1936). 
 



 



3/2. ვახტანგ გიორგის ძე (1796-27.11.1874) ~ ნინო, თავად გიორგი ფაღავას 
ასული (1824-?). 

4/2. დავით გიორგის ძე (1803-1855), მღვდელი. 
 

 
ივანე ვლადიმერის ძე მიქელაძე მეუღლესთან ერთად ნ. 27 (80–81) / №19  

 
5/2. ივანე როსტომის ძე (1808-15.03.1852), პოდპორუჩიკი ~ I. N.N.; ~ II. ელენე, 

თავად გიორგი ერისთავის ასული (1818-1879), (ს.ზეინდარი). მეუღლის 
გარდაცვალების შემდეგ ელენე მეორედ დაქორწინდა თავად გიორგი გოგის ძე 
ფაღავაზე, (ს.ბანძა).  

6/2. გიორგი როსტომის ძე (1810-15.10.1851) ~ მარიამ (მაია) სამსონის (ბერის) 
ასული N. (1816-12.03.1891). 

7/5. კეკელა (კესარია) ივანეს ასული (1826-?) ~ 7.11.1848 თავადი მანუჩარ 
გიორგის ძე ჩიჩუა (1818-?), (ს.ქვალონი). 

9/5. დესპინე ივანეს ასული (1833-7.01.1907) ~ 18.01.1850 თავადი ნიკოლოზ 
ბუჭუას ძე წულუკიძე (1824-1885). 

10/5. ადმილარ (ადმირალ, მეთოდე) ივანეს ძე (1838-6.04.1903) ~ 11.09.1856 ნინო 
(ციცია), აზნაურ გიორგი აბაშიძის ასული (1839-1910), (ს.თუზი). 

11/5. მიტროფანე ივანეს ძე (03.06.1846-?) ~ ლირსა სვიმონის ასული N. (1846-
13.12.1878). 

12/5. ნატალია ივანეს ასულისიმონის ძე მაჭავარიანი. 
13/5. კირილე ივანეს ძე (20.11.1850-?). დაიბადა ქორწინების გარეშე  

მოსამსახურე ჯუფანასგან.  
14/6. კონსტანტინე გიორგის ძე (31.12.1840-?), პოლკოვნიკი ~ ეკატერინე 

გრიგოლის ასული კოვალენსკაია. 
15/6 სპირიდონ (ფარსადან) გიორგის ძე (25.12.1842-11.05.1915), პოლკოვნიკი, 

ქუთაისის მაზრის თავად-აზნაურთა წინამძღოლი ~ I. 13.01.1880 პელაგია, თავად 
ლევან დადეშქელიანის ასული (1862-?); ~ II. 30.07.1910 ელისაბედი, აზნაურ ოტია 
ქაჯაიას ასული (1860-?); ~ III. მინიკა მიხეილის ასული N.  

17/6. ელისაბედ გიორგის ასული (1847-?) ~ 28.01.1862 აზნაური დავით ივანეს ძე 
ჯაფარიძე (1834-?). 

18/6. მიხეილ გიორგის ძე (10.02.1850-15.11.1913) ~ 30.05.1891 პელაგია, თავად 
ლევან აგიაშვილის ასული (1875-?). 

19/10. ივანე ადმილარის ძე (24.06.1858-1918) ~ I. 30.01. 1884 ევგენია, თავად გიგო 
წულუკიძის ასული (1863-1886), (ს. საწულუკიძეო); ~ II. ნეოლინა (ლოლია), 
აზნაურ გიგო იოსელიანის ასული (1870-1953). 



20/10. მარიამ ადმილარის ასული (1861–?) ~ 11.05.1880 თავადი სოლომონ გიგოს 
ძე ერისთავი (გურიის) (1864-1884), (ს.ერკეთი). 

 
ფრიდონ ივანეს ძე მიქელაძე ნ.27(80–81) / №37 

 

 
და–ძმა მზია, ჟემალ და მურთაზ ფრიდონის ძე მიქელაძეები ნ. 27(80–81) / №46,47,5თ0 

 
21/10. ანა (ანეტა) ადმილარის ასული (1863-14.02.1912) ~ აზნაური ნიკიფორე 

თაყაიშვილი.  
22/10. სამსონ ადმილარის ძე ~ ფეოდოსია კრავეიშვილი. 
23/10. ივლიტა (გულჩინა) ადმილარის ასული (6.01.1871-4.11.1914) ~ 20.4.1891 

თავადი გიორგი დუტუს ძე ფაღავა (1863-1939), (ს.ბანძა).  
26/15. გიორგი სპირიდონის ძე (1891-1919), პორუჩიკი.  
 

 
ჯემალ (ჯიმი) ფრიდონის ძე მიქელაძე  



32/19. ელენე ივანეს ასული (30.04.1894-1939) ~ ნიკოლოზ კანდელაკი. 
33/19. ნესტორ ივანეს ძე (27.6.1895-1966) ~ ნადეჟდა (ნადია) თხილავა (1903-

1964). 
35/19. ბარბარე (ვარიჩკა) ივანეს ასული (1903-1986) ~ შალვა ივანეს ძე აბესალაშ-

ვილი. 
36/19. ვლადიმერ (ლადიკო) ივანეს ძე (20.1.1905-?) ~ (1934) ნინო ნოეს ასული 

კანდელაკი (დ.1911). 
37/19. ფრიდონ ივანეს ძე (1908-1977) ~ ეკატერინე (ტუტულია), თავად 

ალექსანდრე ჩხეიძის ასული (1913-1982), (ს.დიდი ჯიხაიში). 
38/19. ნინო ივანეს ასული (3.01.1912-1963) ~ კონსტანტინე ივანეს ძე 

ცაგარეიშვილი (1907-1996). 
39/22. ალექსანდრე სამსონის ძე (1910-?) ~ (23.02. 1930) ალექსანდრა ვასილის 

ასული ცომაია (1912-?). 

 
ფრიდონ ჯემალის ძე მიქელაძე შვილთან ჯიმი მიქელაძესთან 

 ერთად, ნ. 27 (80–81) / №58,65 
 

42/33. მედეა ნესტორის ასული (1938-1999) ~ ზაქარია (ბიჭიკო) ფორაქიშვილი.  
43/36. თემურ ვლადიმერის ძე (დ.1.04.1935) ~ ციალა ნიკოლოზის ასული 

ქუშაშვილი (დ.1935). 
46/37. ავთანდილ (მურთაზ) ფრიდონის ძე (დ.1934) ~ დოდო გრიგოლის ასული 

ჭაბუკიანი (დ.1945). 
47/37. ჯემალ (ჯიმი) ფრიდონის ძე (დ.1936). გენერალ-ლეიტენანტი (1996), 

ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენის კავალერი (1995). 1980-1987 წლებში 
- აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრი. 1988 წლიდან - სპორტსაზოგადოება 
“დინამო”-ს თავმჯდომარის პირველი რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის 
მოადგილე, 1993 წლიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე. ~ 
ნაილი გრიგოლის ასული წულაია (დ.1942). 

48/37. იზოლდა ფრიდონის ასული (დ.1939) ~ ჯემალ გლახას ძე ადამაშვილი 
(დ.1941). 

49/37. ლალი (ლოლია) ფრიდონის ასული (დ.1940) ~ ბახვა სევერიანეს ძე მანჯა-
ვიძე (დ.1938).  

50/37. მზია ფრიდონის ასული (დ.1946) ~ ლევან გიორგის ძე ნინუა (დ. 1945). 
53/43. ვლადიმერ (მამუკა) თემურის ძე (დ.1964) ~ ხათუნა ცაგარეიშვილი. 
54/43. პაატა თემურის ძე (დ.1966) ~ მარინე N. (დ.1961). 
55/46. ზაზა ავთანდილის ძე (დ.1966) ~ თამუნა ივანეს ასული მაჭავარიანი 

(დ.1969). 



56/46. ჯიმი ავთანდილის ძე (დ.1968) ~ ნათია ლერის ასული გამრეკლიძე 
(დ.1971). 

57/47. მარიკა ჯემალის (ჯიმის) ასული (დ.1963) ~ ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 
ნეფედოვი (დ.1963).  

 
მარიკა ჯემალის ასული მიქელაძე მეუღლესთან და შვილთან  

ერთად ნ. 27(80–81) / № 57 
 

58/47. ფრიდონ ჯემალის (ჯიმის) ძე (დ.1965) ~ თამუნა რამაზის ასული 
მაჭავარიანი (დ.1967).  

 

 
 
 
2/1. გიორგი ვახტანგის ძე (17.04.1852-1923) ~ 23.01.1877 ვასასი (ლუბა), თავად 

არჩილ წულუკიძის ასული (1859-1892), (ს.ნამაშევი). 



 
ალექსანდრე გიორგის ძე მიქელაძე ნ. 28(80–81) / №4 

 
3/1. მართა (ფაქიზო) ვახტანგის ასული (1854-?) ~ აზნაური კლიმენტი 

(ბესარიონ,ბიჭილო) დავითის ძე ჩიქოვანი (1847-?), (ნავსაკავო). 
4/2. ალექსანდრე (საშა) გიორგის ძე (10.08.1880-1959) ~ კალისტინე, აზნაურ გორ-

ჯასპი ლორთქიფანიძის ასული (1878-1939), (ს.ვანი). 
5/4. ელენე ალექსანდრეს ასული (25.09.1906-1972) ~ თავადი არჩილ ნიკოლოზის 

ძე ჩიქოვანი (1905-1941). 
6/4. თინათინ (გოგოლა) ალექსანდრეს ასული (1909-1989) ~ აზნაური 

კონსტანტინე იუსტინეს ძე კანდელაკი (1889-1941/5). 
7/4. თამარ ალექსანდრეს ასული (1910-1968) ~ აზნაური დავით ივანეს ძე 

საყვარელიძე (1907-1984).  
8/4. მარიამ ალექსანდრეს ასული (1911-1999) ~ მიხეილ თევდორეს ძე კალანდაძე 

(1905-1959). 
 

 
გიორგი ალექსანდრეს ძე მიქელაძე 

 ნ. 28(80–81) / №11 
 

9/21 ოლღა (ცაბუ) ალექსანდრეს ასული (30.09.1912-1993) ~ გიორგი ეფრემის ძე 
ბრეგვაძე (1909-2000). მათი ქალიშვილია, სახელოვანი მომღერალი ნანი ბრეგვაძე. 

10/4. ქეთევან ალექსანდრეს ასული (დ.1913). მომღერალი. 1936 წ. მოსკოვში 
ჩატარებული ქართული ხელოვნების დეკადის მონაწილე. დაჯილდოებული იყო 
ღირსების ნიშნით ~ აზნაური მიხეილ სამსონის ძე გიგინეიშვილი (1910-1998). 



 



 1. ზურაბ მიქელაძე (?-18.10.1843) ~ 15.06.1819 მაგდალინა, აზნაურ გიორგი 
თავართქილაძის ასული (1803-15.03.1862).  

 
ილია იპოლიტეს ძე მიქელაძე მეუღლესთან ერთად, ნ. 

 
2/1. კონსტანტინე ზურაბის ძე (1822-1.10.1905), იუნკერი ~ 6.6.1846 ნატალია, 

თავად ბესარიონ ლორთქიფანიძის ასული (1833-05.04.1880),  (ს.დიხაშხო). 

 
მერაბ ზურაბის ძე მიქელაძე შვილებთან – ლუბასთან და  

ეკატერინესთან ერთად ნ. 29(82)/ №6,21,23 
 

3/1. იპოლიტე ზურაბის ძე (1827-12.09.1870) ~ (12.11. 1864) კეკელა, აზნაურ ზაალ 
კორძაიას ასული (1844-?). 

 



 
პიმენ კონსტანტინეს ძე მიქელაძე 

 
4/1. დავით ზურაბის ძე (06.05.1834-20.08.1858), პრაპორშჩიკი, დაიღუპა 

დაღესტანში ~ ანასტასია, თავად ბეჟან ლორთქიფანიძის ასული (1828-1910), 
(ს.დიხაშხო). 

5/1. ელენე ზურაბის ასული (1836-?) ~ (16.08.1854) აზნაური სიმონ ნიკოლოზის 
ძე ბაქრაძე (1829-?). 

6/1. მერაბ ზურაბის ძე (1837-15.01.1911), პოდპორუჩიკი ~ (26.04.1881) ნინო, 
თავად ნიკოლოზ (ნიკო) მხეიძის ასული (1850-?), (ს.ყულისკარი). 

 
გიორგი ილიას ძე მიქელაზე ნ. 

29(82)/ №26 
 
7/1. ირაკლი ზურაბის ძე (1838-10.12.1910) ~ (11.11. 1863) ეკატერინე, თავად ბეჟან 

ფაღავას ასული (1841-24.03.1901), (ს.ბანძა). 
16/2. პიმენ (პიპინია) კონსტანტინეს ძე (1.01.1869-1954), ~ 10.07.1913 ევგენია, 

მღვდლის დავით ნასარიძის ასული (1886-1957). საკუთარი შვილების არ ყოლის 
გამო, ცოლ-ქმარმა იშვილა თავისი ახლობლის, თავადის მიხეილ ნიჟარაძის 
უმცროსი ვაჟი არჩილი. 

17/2. პარასკევა (პატუ) კონსტანტინეს ასული (1870-?) ~ სოლომონ ხუნდაძე.  
18/2. ანა კონსტანტინეს ასული (1871-?) ~ 21.05.1904 ლავრენტი ზოსიმეს ძე 

ჭეიშვილი (1860-?), პოდპოლკოვნიკი. 



20/3. ილია იპოლიტეს ძე (4.06.1868-1946) ~ ნადეჟდა ივანეს ასული ნანეიშვილი 
(?-1946).  

21/6. აგრაფინა (ლუბა) მერაბის ასული (1881-1958) ~ I. აზნაური ინოტარ 
კორძაია; ~ II. თავადი მარდარ (ბუკულა) მელიტონის ძე მიქელაძე (1880-1959). 

23/6. ეკატერინე მერაბის ასული ( თავადი ლევან გრიგოლის ძე მიქელაძე (1864-
1915). პოლკოვნიკი.  

24/7. ოლღა ირაკლის ასული ~ ნოე კორძაია.  
25/16. არჩილ პიმენის ძე (დ.1929) ~ ლეილა ვიაჩესლავის ასული კახიანი 

(დ.1933).  
26/20. გიორგი (გრიშა) ილიას ძე (13.02.1892-1.12.1974), ქართველი რეჟისორი და 

თეატრალური მოღვაწე, საქართველოს სახალხო არტისტი. მისი თაოსნობით 
შეიქმნა თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, რომლის ხელმძღვანელი, 
დირექტორი და მთავარი რეჟისორიც იყო ათეული წლების მანძილზე. 
დაჯილდოებულია “საპატიო ნიშნის” ორდენითა და მედლებით ~ ელენე 
ვიქტორის ასული პავლოვა (1893-1979). 

30/20. ალექსანდრე ილიას ძე (1900-1985) ~ თამარ კანდელაკი (1907-1975).  
33/26. ოთარ (ჯაბა) გიორგის ძე (დ.1926) ~ I. ვალენტინა აბრაამის ასული ჭანტუ-

რია (დ.1926); ~ II. ანა მიხეილის   ასული ავტენი (დ.1936). 
34/33. დალი ოთარის (ჯაბას) ასული (დ.1959) ~ თეიმურაზ გიორგის ძე მაისურაძე 
(დ.1950). 
 

     
ოთარ გიორგის ძე       დალი ოთარის ასული 

მიქელაძე ნ. 29(82) / №30     მიქელაძე ნ. 29(82) / №34 
 
 

 
მარინა ოთარის ასული  
მიქელაძე ნ. 29(82) / №35 



 
 



 



3/2. ბუჭუა ზურაბის ძე (1806-4.02.1855), პრაპორშჩიკი ~ 15.03.1838 I. მზეხათუნი 
(მზეხა), თავად ბეჟან ფაღავას ასული (1816-?), (ს.ბანძა); ~ II. მარიამ გიორგის 
ასული N. (1811-2.07.1858). 

4/2. კონსტანტინე (კოხტა) ზურაბის ძე (1808-11.10.1866), პოდპორუჩიკი ~ I. 
ეკატერინე, თავად სიმონ გაბაშვილის ასული (ქუთაისი); ~ II. მართა სვიმონის 
ასული N. (1824-5.05. 1885). 

6/2. ბიჭია ზურაბის ძე (1813-16.04.1854) ~ ეკატერინე ლევანის ასული N. (1826-
8.01.1867). 

9/3. დავით ბუჭუას ძე (19.01.1850-4.05.1897) ~ 28.08.1866 მარინა (ციცინა),აზნაურ 
ტარიელ ქაჯაიას ასული (1850-1929). 

13/4. ივანე კოხტას ძე (1.02.1862-?) ~ 31.07.1877 პელაგია, აზნაურ ლევან 
ლორთქიფანიძის ასული (1859-?). 

14/6. ალექსანდრე ბიჭიას ძე (1841-?) ~ 30.06.1861 ტერეზია, აზნაურ ლევან 
ერისთავის ასული (1841-?). (ს.სალომინაო). 

15/6. პელაგია ბიჭიას ასული (1843-8.01.1880) ~ 8.11.1858 თავადი თეიმურაზ 
კაციას ძე ახვლედიანი (1833-1911), (ს.ზოგიში). 
17/6. მაკრინე ბიჭიას ასული (9.07.1849-?) ~ 7.07.1866 აზნაური ალექსანდრე დავი-
თის ძე დათუნაშვილი (1837-?). 



 



 
2/1. ზურაბ ბუჭუას ძე (1786-21.03.1852) ~ ხვარამზე, თავად N. ლორთქიფანიძის 

ასული (1795-1845). 
3/1. დავით ბუჭუას ძე (1794-15.12.1847), პოდპორუჩიკი ~ I. N.N.; ~ II. 4.02.1831 

ეკატერინე, თავად ლევან ერისთავის ასული (1806-?), (ს.ზეინდარი). 
4/1. როსაპ ბუჭუას ძე (1803-7.02.1852) ~ I.მარიამი, აზნაურ ოტია 

ლორთქიფანიძის ასული (1812-27.05.1834); ~ II. 14.11.1840 მარიამი, აზნაურ ივანე 
იოსელიანის ასული (1816-1.11.1895).  

5/2. ბიჭია ზურაბის ძე (1820-8.12.1852) ~ 12.09.1838 ირინე, თავად სიმონ ჩიჩუას 
ასული (1819-?), (ს.ნოსორი). 

6/2. ივანე ზურაბის ძე (1822-26.01.1854) ~ ეფემია გიორგის ასული N. (1823-?). 
7/2. ელისაბედ (ლირსა) ზურაბის ასული (1826-31.03.1885) ~ I. თავადი პავლე 

ნიკოლოზის ძე დადიანი (1821-1871), (ს.ჭკადუაში); ~ II. (29.06.1874) თავადი 
ალექსანდრე დავითის ძე მაჭუტაძე (1809-1882), (ს.ნიგოითი). 

8/2. ოტია (როსტომ) ზურაბის ძე (1830-17.11.1858), პორუჩიკი ~ ნინო, თავად 
დავით ნაკაშიძის ასული (1829-1902), (ს.გურიანთა). 

10/2. გიორგი ზურაბის ძე (1833-19.12.1897) ~ I. ბარბარე, თავად სვიმონ 
ლორთქიფანიძის ასული (1830-1851), (ს.ახალბედისეული); ~ II. ეკატერინე, აზნაურ 
ტარიელ ქაჯაიას ასული (1829-19.01. 1898). 

13/5. ალექსანდრე ბიჭიას ძე (14.01.1842-1869) ~ 9.03.1863 მაკრინე, თავად პაატა 
ნიჟარაძის ასული (1839-1878), (ს.მაღლაკი). 

16/6. მიხეილ ივანეს ძე (1839-13.06.1905) ~ ოლღა, თავად N. მიქელაძის ასული. 
18/6. დავით ივანეს ძე (1844-21.08.1911) ~ I. დესპინე, აზნაურ ფირან 

გოგიბერიძის ასული (1852-1937), ლუკას და მარიამის დედა; ~ II. მარიამ 
ნიკოლოზის ასული N. (ქიონიას და თეოდორას დედა). 

24/10. სოლომონ გიორგის ძე (1862-4.08.1942) ~ I. 7.01.1888 სოფიო, თავად 
ლუარსაბ წულუკიძის ასული (1864-?), (ს.საწულუკიძეო) - უფროსი ქალიშვილის, 
პელაგიას დედა; ~ II. პელაგია, აზნაურ ნიკოლოზ ნემსაძის ასული (?-1943). 

26/16. ნინო მიხეილის ასული (1886-1957) ~ 4.11.1901 თავადი ბარნაბ 
სოლომონის ძე მიქაძე (1873-1921), (ს.სამიქაო). 

27/18. ლუკა დავითის ძე (15.04.1871-1943) ~ ეკატერინე (კატო), აზნაურ ლუკა 
ავალიანის ასული (1877-1944). 

29/18. ქიონია (ფაცია) დავითის ასული (17.01.1878-?) ~ 14.11.1900 აზნაური 
პოლიკარპე გიგოს ძე ლორთქიფანიძე (1870-?). 

30/18. თეოდორა (ბუდუნიკო) დავითის ასული (2.11.1882-?) ~ აზნაური N. 
ალანია. 

31/24. პელაგია (პელია) სოლომონის ასული (7.06.1889-?) ~ აზნაური N. სავანელი. 
32/24. შალვა სოლომონის ძე (1895-1938) ~ ნინო (რინა), თავად ალექსანდრე 

ჩიჩუას ასული (?-1972), (ს.უფალის-კარი). 
33/24. ნიკოლოზ სოლომო-ნის ძე (14.01.1897-1973) ~ ეკატერინე, თავად ლევან 

გარდაფხაძის ასული (1905-1974), (ს.ჩოლური).  
34/24. თამარ სოლომონის ასული (12.01.1898-1978) ~ თავადი ლევან 

ვლადიმერის ძე ფაღავა (1894-?), (ს.ჭაგანი). 
37/27. კონსტანტინე ლუკას ძე (5.09.1896-1969) ~ (1949) ანა ვასილის ასული 

ლალიაშვილი (1911-1979). 
39/27. თინათინ ლუკას ასული (დ.1911) ~ ლეონიდე ფახურიძე. 



41/33. შალვა ნიკილოზის ძე (დ.1927) ~ ნელი ვლადიმერის ასული სოსელია 
(დ.1939). 

42/37. თეიმურაზ კონსტანტინეს ძე (დ.1931) ~ ლიანა შალვას ასული ლექვინაძე. 
43/37. ზურაბ კონსტანტინეს ძე (1932-1989) ~ ლამარა ივანეს ასული ზუბიაშვილი 

(დ.1931). 
44/37. ლიანა (ზოია) კონსტანტინეს ასული (დ.3.08.1937) ~ სპირიდონ 

გუგულაშვილი (დ.1931). 
45/37 იზოლდა (იზო) კონსტანტინეს ასული (დ.17.03. 1949) ~ დავით არჩილის ძე 

გოცირიძე (დ.1939). 
46/41. ლელა შალვას ასული (დ.1967) ~ დავით გობეჯიშვილი (1967-1991). 
47/41. ხათუნა შალვას ასული (დ.1967) ~ გია (გოჩა) მაისურაძე (დ.1964). 
48/42. მარინა თეიმურაზის ასული (დ.25.06.1957) ~ დავით ხაჟონია. 
50/43. ივანე ზურაბის ძე (დ.1963) ~ მანანა ვლადიმერის ასული ციკოროძე 

(დ.1965). 



 
 
 



 



2/1. როსაპ თეიმურაზის ძე ~ გულქან, თავად პაატა წულუკიძის ასული (1785-
1858), (ს.საწულუკიძეო). 

3/2. დიმიტრი როსაპის ძე (1806-9.01.1867) ~ აღათი, თავად სიმონ ჩხეიძის ასული 
(1810-28.05.1877), (ს.დიდი ჯიხაიში). 

4/2. მზეხათუნ როსაპის ასული (1807-14.10.1835) ~ I. 16.08.1823 აზნაური გიორგი 
სოლომონის ძე აბულაძე (1802-?); ~ II. 1.10.1832 თავადი დავით (დათუა) მანუჩარის 
ძე ფაღავა (1807-1859), (ს.ბანძა). 

5/2. ბესარიონ როსაპის ძე (1809-17.11.1866), პორუჩიკი ~ 16.08.1829 ივლიტა, 
თავად გიორგი აგიაშვილის ასული (1815-1894), (ს.ტყაჩირი). 

6/2. ირინა როსაპის ასული (1811-15.04.1869) ~ თავადი გრიგილ ტარიელის ძე 
დადიანი (1806-1872), (წალენჯიხა). 

7/3. სიმონ დიმიტრის ძე (01.05.1832-18.05.1877), პოდპოლკოვნიკი. დაიღუპა 
აფხაზებთან ბრძოლაში ~ 12.11.1869 სოფიო, თავად ნიკოლოზ ლორთქიფანიძის 
ასული (1846-?), (ს.გოჩა-ჯიხაიში). 

10/3. ელისაბედ (ლირსა, ლისა) დიმიტრის ასული (1844-22.05.1894) ~ I. 
07.01.1865 თავადი ბესარიონ ნასხის ძე ფაღავა (1827-1869), (ს.ბანძა); ~ II. 10.11.1869 
თავადი გიორგი ნიკილოზის (ნიკოს) ძე ჩიჩუა (1841-?), (ს.უფალისკარი). 

11/3. მიხეილ (მელქისედეკ) დიმიტრის ძე (06.09.1846-?) ~ 1875 ნინო (მინა), 
თავად ევგენი დგებუაძის ასული (1861-?), (ს.ჟინოთი). 

12/5. მარიამ (მართა) ბესარიონის ასული (1833-?) ~ თავადი გიორგი როსტომის 
ძე ლორთქიფანიძე (1809-?), (ს.დიხაშხო). 

13/5. გიორგი ბესარიონის ძე (12.02.1835-14.04.1914), პოლკოვნიკი ~ სოფიო, 
თავად პეტრე მხეიძის ასული (1846-7.12.1902), (ს.ყულის-კარი). 

 

 
გიორგი ბესარიონის ძე მიქელაძე 

 
14/5. ნატალია ბესარიონის ასული (1836-?) ~ 07.04.1852 თავადი დიმიტრი 

(ქუთურა) გიორგის ძე აფაქიძე (1831-?), (ს.ზანა). 
15/5. ელისაბედ (ესმა) ბესარიონის ასული (1838-16.03.1891) ~ თავადი ანტონ 

მანუჩარის ძე დადიანი (1825-1869), (ს. ნოქალაქევი)  
16/5. კესარია ბესარიონის ასული (1842-?) ~ 3.10.1865 თავადი კონსტანტინე 

დავითის ძე ჩიქოვანი (1846-1895), (ს.ინჩხური). 
17/5. სალომე ბესარიონის ასული (1843-?) ~ 29.06.1871 თავადი ქაიხოსრო 

მალაქიას ძე გურიელი (1841-1891), (ოზურგეთი). 



18/5. ბარბარე ბესარიონის ასული (1845-?) ~ 17.05.1864 თავადი სამსონ ხახუს ძე 
ნიჟარაძე (1835-?), (ს.ოფშკვითი). 

19/5. ნინო (საშურა) ბესარიონის ასული (22.05.1851-08.10.1910) ~ 26.10.1875 
თავადი მიხეილ (გუჯა) ერაჯის ძე ფაღავა (1845-1909), (ს.ბანძა). 

20/5. ლევან ბესარიონის ძე (6.01.1854-1917), პოლკოვნიკი ~ 6.01.1854 ფეოდოსია, 
აზნაურ ონისიმე მდივანის ასული (?-1946). 

22/7. დავით სიმონის ძე (1871-?) ~ 12.11.1906 პელაგია, აზნაურ ივანე ქაჯაიას 
ასული. 

23/7. ალექსანდრე სიმონის ძე (1875-19.07-1908), პოლკოვნიკი. 
25/13. ბარბარე გიორგის ასული (12.05.1873-1951) ~ თავადი ნიკოლოზ ალექსის 

ძე დგებუაძე (1864-1938), (ს.ნამიკოლავო). 
30/20. ბესარიონ ლევანის ძე (25.06.1902-1968) ~ მარინე, თავად ივანე აფხაზის 

ასული (1907-1997), (ს. კარდანახი). 
31/20. გიორგი ლევანის ძე (19.07.1903-1961) ~ ლილი ანთაძე (1911-1976). 
32/20. ვახტანგ ლევანის ძე (26.12.1905-1964) ~ გუგუშა ნორაკიძე (დ.1916). 
33/30. კირა ბესარიონის ასული (დ.1930). “SOS”-ის პრეზიდენტი. თბილისის 

უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტის მასწავლებელი ~ I. ავთანდილ 
ჩეჩელაშვილი (დ.1925); ~ II. მერაბ ისიდორეს ძე ბერძენიშვილი (დ.1929). 
საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი, პროფესორი.  

 
კირა ბესარიონის ასული მიქელაძე 

 
34/31. ლევან გიორგის ძე (1940-1987) ~ გენრიეტა (ცირა) სამსონია (დ.1941). 
35/32. კონსტანტინე ვახტანგის ძე (1937-1995). ქართული ეროვნული გვარდიის 

პოლკოვნიკი ~ მანველიტა (მანონი) თავართქილაძე (დ.1939). 



 
კონსტანტინე ვახტანგის ძე მიქელაძე  
შვილიშვილთან – რატისთან ერთად 

 
36/34. მაია ლევანის ასული (დ.1963) ~ გიორგი ავთანდილის ძე ყიფშიძე 

(დ.1963). 
37/34. გიორგი (გოგი) ლევანის ძე (1964-1993) ~ თამარ ციბაძე (დ.1967). 

     38/35. ნინო კონსტანტინეს ასული (დ.1964) ~ ლევან გაჩეჩილაძე (დ.1964). 
 

 
 



 



2/1. მანუჩარ რევაზის ძე (1794-13.06.1863) ~ მზეხათუნ N. (1796-12.03.1868). 
3/2. ეფემია მანუჩარის ასული (1817-?) ~ 14.07.1831 აზნაური პაპუნა ტარიელის ძე 

ლორთქიფანიძე. 
4/2. მაია მანუჩარის ასული ~ I. ფელიქს ზდანოვიჩი; ~ II. აზნაური ლევან 

ნიკოლოზის ძე ქორქაშვილი. 
5/2. როდამ მანუჩარის ასული (1821-1878) ~ 20.01.1838 ალექსანდრე მანუჩარის ძე 

დადიანი (?-1856), (ს.მუხური). 
6/2. კონსტანტინე მანუჩარის ძე (1823-01.08.1876 მოკლეს სვანეთში), 

პოდპოლკოვნიკი, სვანეთის პრისტავი ~ ნატალია, თავად სიმონ ჩიქოვანის ასული 
(1831-1900), (ს.უცხერი). 

8/2. ლევან მანუჩარის ძე (1831-27.06.1894) ~ 19.02.1867 I. ნატალია, აზნაურ ტოტი 
იოსელიანის ასული (1848-?); ~ 24.02.1891 II. თეოდოსია, აზნაურ დიმიტრი ქაჯაიას 
ასული (1868-?). 

9/2. ქეთევან მანუჩარის ასული (1833-1885) ~ 22.01. 1850 თავადი დავით კაციას ძე 
წულუკიძე (1832-1900), (ს.ბარეული). 

10/6. სიმონ კონსტანტინეს ძე (11.08.1858-1905) ~ 13.02.1883 მარიამი (მაკა), თავად 
ივლიანე ერისთავის ასული (1868-1940), (ს.ერკეთი).  

12/6. ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე (16.09.1863-12.01. 1920), გენერალ-მაიორი   ~ 
I. N.N.; ~ II. 26.01.1895 ანა, თავად როსტომ (იასონ) მიქელაძის ასული (1877-1945). 

 

 
ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე მიქელაძე ნ. 36 (87) / №12 

 
13/6. ეკატერინე (კატო) კონსტანტინეს ასული (14.08.1869-?) ~ I. თავადი ილია 

(ივანე) ზურაბის ძე აბაშიძე (1865-?), (ს.დილიკაური); ~ II. 16.10.1909 გრიგოლ 
ეფიმეს ძე დონაძე (1879-?). 

16/10. ნინო (თინა) სიმონის ასული (?-1925) ~ ალექსანდრე ლაფერაშვილი. 
17/10. ქეთევან სიმონის ასული (1893-1973) ~ ივანე ლასენი (შვედი). 
19/10. ანასტასია სიმონის ასული (27.06.1895-1986) ~ ალექსანდრე პრიმაკოვი  
21/10. გრიგოლ (გრიშა) სიმონის ძე (1.11.1898-1957), ირანის შაჰის პირადი 

ადიუტანტი ~ N.N.  
22/10. ევგენი სიმონის ძე (1903-1937), გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი,  

ხელოვნების დამსახურენული მოღვაწე. ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და 
ბალეტის სახელმწიფო თეატრის დირიჟორი. დააარსა თბილისის კონსერვატორიის 
სტუდენტთა ორკესტრი. ხელმძღვანელობდა მის მიერ დაარსებულ საქართველოს 



სახელმწიფო სიმფონიურ  ორკესტრს. 1937 წელის რეპრესიების მსხვერპლია ~ 
ქეთევან მამიას ასული ორახელაშვილი (1914-1985). 

 

 
ევგენი სიმონის ძე მიქელაძე 

 
23/12. მიხეილ ალექსანდრეს ძე (22.11.1896-1967) ~ ლუდმილა მაქსიმეს ასული 

მისენკო (?-1974). 
25/12. ნინო ალექსანდრეს ასული (01.05.1901-1985) ~ აზნაური დავით გრიგოლის 

ძე ლორთქიფანიძე (1888-1942), ტიტულიარნი სოვეტნიკი, თავადური წოდების 
მაძიებლის - გრიგოლ ლორთქიფანიძის შვილი. გამოჩენილი  მოღვაწეების აკა-
დემიკოსის, მარიამ და რეჟისორის, გიგა ლორთქიფანიძეების მშობლები. 

 

 
და–ძმა ნინო და მიხეილ ალექსანდრეს ძე  

მიქელაძეები ნ. 36 (87) / № 23, 25 
 



 
ნინო ალექსანდრეს ასული მიქელაძე,  

ნ. 36(87) /  №25 
 

26/12. თამარ ალექსანდრეს ასული (2.01.1903-1987) ~ ლევან იოსების ძე 
ხოტივარი (1902-1980). კინორეჟისორი და მსახიობი; საქართველოს სახალხო 
არტისტი. 

28/22. თინათინ ევგენის ასული (დ.1935) ~ I. გურამ ლეონიდეს ძე ასათიანი 
(დ.1932); ~ II. გურამ აკაკის ძე ბაქრაძე (1935-1969). 

29/22. ვახტანგ ევგენის ძე (დ.1936), გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი. 
საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. ~ I. გალინა N.; ~ II. ნატალია 
კნიაზევა (დ.1956). 
30/23. მალხაზ მიხეილის ძე (1942-1989) ~ ნანა ესტატეს ასული გვერდწითელი (დ. 
1941). 

 
 

2/1. სიმონ გიორგის ძე (1789-?) ~ სუსანა, თავად მაქსიმ მაქსიმენიშვილის ასული 
(1796-20.09.1862),  (ს. ბახვი). 

3/1. ანა გიორგის ასული (1811-03.12.1847) ~ 01.05.1821 თავადი თეიმურაზ 
სიმონის ძე ნიჟარაძე (1799-1857), (ს. ოფშკვითი). 



4/2. მართა სიმონის ასული (1826-?) ~ 07.10.1857 აზნაური ზურაბ გიორგის ძე 
მასხულია (1817-?). 

5/2. მიზარბეგ სიმონის ძე (1832-25.05.1871) ~ I. 17.10. 1854 ელენე, თავად როსტომ 
ჩიჯავაძის ასული (1833-?), (ვანი). ~ II. ელისაბედ (ელზა), თავად N. ნიჟარაძის 
ასული. 

6/2. გიორგი სიმონის ძე (1838-14.08.1892) ~ 30.01.1872 ივლიტა, აზნაურ ნიკო 
ლორთქიფანიძის ასული (1856-?). 
7/5. ნადეჟდა მიზარბეგის ასული (09.03.1856-11.05.1878) ~ 30.01.1878 თავადი 
ერმილე ნიკოს ძე წულუკიძე (1848-1888), (ს. საწულუკიძეო). 



 



2/1. მურზაყან გიორგის ძე (1800–2.04.1853, გარდ. ქოლერისაგან), სოფ. გეზათი ~    
12.12.1822 ეფემია, თავად ლევან მიქაძის ასული (1807-4.10.1853), (ს.სამიქაო). 
3/1. შმაგი (გიორგი) გიორგის ძე (1811-01.10. 1866) ~ 23.12. 1835 მარიამი (მაია), 

აზნაურ ბეჟან (ბერი) ღოღობერიძის ასული (1816-1912). 
4/2. ელიზბარ მურზაყანის ძე (1834-3.4.1897) ~  ნატალია, თავად ვახტანგ ჩიჩუას 

ასული (1841-?), (I. თავადი გლახუა გიორგის ძე მიქელაძე). 
6/2. ნინო მურზაყანის ასული (1836-21.05.1895) ~ I. 16.04. 1851 თავადი 

ალექსანდრე დავითის ძე ლორთქიფანიძე (1826-?), (ს.ჩუნეში); ~ II. თავადი ლევან 
ბეჟანის ძე ფაღავა (1829-1878), (ს.ბანძა). 

7/2. ალექსანდრე (ალექსი) მურზაყანის ძე (1841-01.06.1898) ~ 8.02.1892 ტერეზია 
(გენრიეტა), თავად დავით წულუკიძის ასული (1866-1928), (ს.ნამაშევი). 

8/2. სალომე მურზაყანის ასული (1842-?) ~ 27.01.1863 აზნაური ნესტორ 
ნიკოლოზის ძე კორძაია (1847-?). 

9/2. ეკატერინე (მელანია) მურზაყანის ასული (1843-?) ~ 6.04.1859 აზნაური 
არკადი სიმონის ძე ღოღობერიძე (1839-?). 

12/3. დარისპან შმაგის (გიორგის) ძე (10.12.1836-?), პოდპოლკოვნიკი ~ ვერა 
გრიგოლის ასული კოროჟინსკაია. 

13/3. ფოტინე შმაგის (გიორგის) ასული (1837-?) ~ 09.09.1855 აზნაური ლომინ 
დავითის ძე კორძაია (1825-?). 

15/3. მარიამ (მართა) შმაგის (გიორგის) ასული (1839-24.12.1915) ~ 17.02.1864 
თავადი იოსებ აბესას ძე ნიჟარაძე (1811-1881), (ს.მაღლაკი). 

17/3. ნიკოლოზ შმაგის (გიორგის) ძე (1848-25.08.1912) ~ I. 30.07.1870 ანასტასია, 
თავად ფარნაოზ ასათიანის ასული (1853-1873); ~ II. 24.01.1877 ფოტინე, თავად 
ვახტანგ აფაქიძის ასული (1857-?); ~ III. 13.11.1886 პელაგია, აზნაურ პეტრე (ბუჭუ) 
ჩარკვიანის ასული (1857-?). 

18/3. მელქისედეკ შმაგის (გიორგის) ძე (04.02.1851-?) ~ ანა N. (1867-?). 
20/3. ტერეზია შმაგის (გიორგის) ასული (1.02.1857-?) ~ 26.08.1884 თავადი 

ნიკოლოზ ელიზბარის ძე შერვაშიძე (1834-1896), პოდპოლკოვნიკი. ქართლის 
შტოდან. (ს.სასირეთი). 

21/4. მარიამ ელიზბარის ასული (15.01.1877-?) ~ 12.11.1900 თავადი ავქსენტი 
(ასლან) ალექსის ძე ლორთქიფანიძე (1860-1915), (ს.გვაშტიბი). 

22/7. ალექსანდრე (ვლადიმერ) ალექსანდრეს ძე (04.02. 1898-1941) ~ I. ვერა, 
აზნაურ სარდიონ გოგიბერიძის ასული (1902-1962); ~ II. მარიამ ივანეს ასული 
წივწივაძე (1906-1971). 

23/17. სიმონ ნიკოლოზის ძე (02.01.1889-?) ~ 03.07.1915 ლიდია (მინადორა), 
თავად კონსტანტინე ანჩაბაძის ასული (1895-?), (ს.დარჩელი). 

24/22. მერი ალექსანდრეს ასული (დ.1917) ~ აზნაური დიმიტრი დიმიტრის ძე 
ზალდასტანიშვილი (1903-1984). 

25/22. გივი ალექსანდრეს ძე (1919-1962) ~ დარეჯან მეფარიშვილი. 
26/22. მამუკა ალექსანდრეს ძე (1933-1988) ~ ინა ვლადიმერის ასული შენგელია 

(დ.1938). 
28/25. გელა გივის ძე (დ.1950) ~ მანანა ბურჭულაძე (დ.1952). 

     29/25. ზურაბ გივის ძე (დ.1954) ~ ლუდმილა ივანეს ასული ჩერნიშოვა (დ.1954). 



 
 

2/1. ვახტანგ რევაზის ძე (1806-6.10.1858) ~ I. მაია N. (1816-?); ~ II. ბარბარე 
ბესარიონის ასული N. 
3/1. მახუა რევაზის ასული ~ აზნაური ექვთიმე ლაზარეს ძე ჩხეიძე. 
 



 



 
2/1. არჩილ ლევანის ძე ~ მარიამი, თავად ვახუშტი ჩიჯავაძის ასული (1801-1874). 
3/2. დიმიტრი არჩილის ძე (1824-4.10.1904) ~ ელისაბედ გიორგის ასული N. 

(1826-13.11.1868). 
4/2. მიხეილ არჩილის ძე (1828-19.04.1879), პრაპორშჩიკი. 
5/2. სოფიო არჩილის ასული (1830-?) ~ 6.07.1854 თავადი მიხეილ ალექსანდრეს 

ძე გუგუნავა (1835-?), (ს.ძიმითი). 
6/2. კონსტანტინე (ბიჭია) არჩილის ძე (4.04.1832-20.07.1906). მოკლულია 

ყაჩაღების მიერ ~ მარიამი, თავად ბეჟან ფაღავას ასული (1838-1911), (ს.ბანძა). 
7/2. პარასკევა არჩილის ასული (1833-20.01.1885) ~ 19.01.1859 თავადი დავით 

(დათა) ოტიას ძე ჩიქოვანი (1805-?), სახლთუხუცესი სამეგრელოს მთავრის დავით 
დადიანის კარზე. 

8/2. ბარბარე არჩილის ასული (1838-2.09.1906) ~ თავადი გიორგი ერისტოს ძე 
ფაღავა (1820-1892), (ს.ბანძა). 

9/6. ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე (7.01.1860-7.04.1911) ~ 15.07.1879 I. ასინეთი, 
თავად შამშე ლორთქიფანიძის ასული (1859-1881), (ვანი); ~ II. 24.02.1891 სოფიო, 
თავად ივანე წულუკიძის ასული (1861-1937), (ს.ივანდიდი).  

10/6. ვარლამ კონსტანტინეს ძე (6.06.1863-1952) ~ 2.11.1900 პარასკევა (პაშა), 
თავად პლატონ დადიანის ასული (1877-1957), (ს.მუხური). 

 

 
ვარლამ კონსტანტინეს ძე მიქელაძე მეუღლესთან 

 და შვილებთან ერთად 
 

11/6. ივანე კონსტანტინეს ძე (3.06.1866-22.12.1943) ~ I. N.N.; ~ II. 13.05.1893 
ქეთევან (თათია) ანტონის ასული დადიანი (1862-1921), (ს.დარჩელი); ~ III. 
15.11.1898 ოლღა, თავად ირაკლი დადიანის ასული (1884-1900), (ს.მოიდანახე); ~ 
IV. 3.09.1907 მაკრინე (ძაბული), თავად გუჯმახან ემუხვარის ასული (1886-1913), (ს. 
ჩხორთოლი).  

14/6. მარიამ კონსტანტინეს ასული (1875-1972) ~ თავადი კონსტანტინე ბაგრატის 
ძე ნიჟარაძე (1881-1945), (ს. მაღლაკი). 
15/6. ნინო კონსტანტინეს ასული (1.05.1877-1951) ~ თავადი ვლადიმერ მანუჩარის 
ძე ქოჩაკიძე (1862-1940), (ს.ჭალადიდი). 

17/6. ეკატერინე (კატო) კონსტანტინეს ასული (1879-1963) ~ 21.01.1896 თავადი 
გრიგოლ დავითის ძე აბაშიძე (1878-1956), (სოფ. ლაშე). 



19/9. მარიამ ალექსანდრეს ასული (4.01.1893-1957) ~ თავადი ვარლამ კირილეს ძე 
დადიანი (1888-1976), (ს. ჯოლევი). 

21/9. ეკატერინე (კაკია) ალექსანდრეს ასული (20.12. 1880-?) ~ 22.01.1906 თავადი 
ბაგრატ (ხუხუ) დიმიტრის ძე ფაღავა (1877-1958), (ს.ბანძა). 

22/10. თამარ ვარლამის ასული (24.01.1903-1982) ~ აზნაური დავით ირაკლის ძე 
ჟორდანია (1887-1965). 

23/10. შალვა ვარლამის ძე (2.04.1906-1978) ~ ტატიანა დავითის ასული გროსმანი. 
24/10. ნინო ვარლამის ასული (1910-1983) ~ I. აზნაური ვალენტინ შამშეს ძე 

ჟორდანია (?-1937); ~ II. N. ჯოჯუა. 
25/11. ელენე (ლილი) ივანეს ასული (1909-1992) ~ ვლასი კონსტანტინეს ძე კაშია 
(1911-?). 



 



 
2/1. ალმასხან გიორგის ძე (1791-14.05.1867) ~ ხვახვა ბერის ასული N. (?-

25.07.1882). 
3/1. ქაიხოსრო გიორგის ძე ~ 2.02.1826 სოფიო, აზნაურ სიმონ კორძაიას ასული. 
4/2. დავით ალმასხანის ძე (1816-11.03.1879) ~ I. 5.02.1859 ელისაბედი (მარინა), 

თავად თეიმურაზ ფაღავას ასული (1834-1862), (ს.ბანძა); ~ II. 13.11.1867 ანა, აზნაურ 
მერაბ ელიავას ასული (1835-?). 

5/2. ივანე ალმასხანის ძე (1819-21.03.1850), პრაპორშჩიკი ~ ფატმან კაციას ასული 
N. (1816-?). 

9/3. კონსტანტინე ქაიხოსროს ძე (16.02.1836-9.02.1885) ~ 16.09.1862 დესპინე, 
აზნაურ ბუჭუ ქაჯაიას ასული (1843-26.08.1908). 

10/3. ფილიპე ქაიხოსროს ძე (9.03.1838-12.01.1890) ~ I. 16.02.1872 ნინო, აზნაურ 
სიმონ ლორთქიფანიძის ასული (1840-4.01.1875); ~ II. კეკელა ზაალის ასული N. 
(1838-2.05.1876); ~ III. მაკრინე ტოტის ასული N. 

11/4. ალექსანდრე დავითის ძე (1.01.1862-1892) ~ 23.10.1883 ევდოკია (შუშუნდი), 
თავად გიორგი ახვლედიანის ასული (1862-1908) (I. თავადი იასონ (როსტომ) 
ვარდანის ძე მიქელაძე). 

16/9. სოლომონ კონსტანტინეს ძე (2.02.1875-?) ~ 14.11.1899 ნინო, აზნაურ 
ბესარიონ გრიგოლიას ასული (1879-?). 

17/9. ბარნაბ კონსტანტინეს ძე (2.09.1878-?) ~ 25.01.1915 (სამიქაო) ეფროსინე, 
მღვდლის იოანე ბოკერიას ასული (1891-?). 

19/10. ნესტორ ფილიპეს ძე (9.05.1889-1970) ~ 8.03.1933 ნინო რაზმაძე (1899-?). 
21/17. კონსტანტინე ბარნაბის ძე (1920-1991) ~ I. ირინე აპოლონის ასული 

მაცაბერიძე (დ.1930); ~ II. ციალა მირზაშვილი. 
22/17 თინათინ (გოგოლი) ბარნაბის ასული (1922-1997) ~ აკაკი (კაკო) 

ლალაშვილი. 
23/17. ნათელა ბარნაბის ასული (დ. 1929) ~ ხიტო ახობაძე. 

26/21. ოთარ კონსტანტინეს ძე (დ.1954), საქართველოს სახელმწიფო 
ფილარმონიასთან არსებული თავისუფალი თეატრის მთავარი რეჟისორი და 
სამხატვრო ხელმძღვანელი ~ ქეთევან ოთარის ასული ჩუბინიძე (დ.1956). 
 

 
ოთარ კონსტანტინეს ძე მიქელაძე 



 
 
2/1. თეიმურაზ მამუკას ძე (?-18.05.1833) ~ 10.01.1820 მაია, თავად გიორგი ჩიჩუას 

ასული (1796-5.03.1854), (ს.ნოღა). 
3/2. სალომე თეიმურაზის ასული (22.05.1824-4.10.1869) ~ აზნაური მანუჩარ 

დავითის ძე ღოღობერიძე (?-14.3.1869). 
4/2. მიხეილ თეიმურაზის ძე (1826-3.09.1862) ~ ელისაბედ ანტონის ასული N. 
5/2. დიმიტრი თეიმურაზის ძე (8.05.1830-?), შტაბს-კაპიტანი ~ 29.06.1865 

დესპინე, თავად დავით ერისთავის ასული (1845-?), (ს. ზეინდარი). 
7/2. ნინო თეიმურაზის ასული (1834-12.05.1896) ~ 27.07.1854 თავადი 

ალექსანდრე (ალექსი) რევაზის ძე ლორთქიფანიძე (1835-1891), (ს. გვაშტიბი). 
8/5. მარიამ (მაია) დიმიტრის ასული (11.05.1868-1920) ~ თავადი გიორგი 

(ლავროსი) მიხეილის ძე ლორთქიფანიძე (1858-1924), (ს. დიხაშხო). 
9/5. დავით დიმიტრის ძე (11.03.1869-1928) ~ 2.05.1894 ნადეჟდა (ანა), თავად 

დათა ანჩაბაძის ასული (1864-?), (ს.დარჩელი). 
10/5. მიხეილ (მიხაკო) დიმიტრის ძე (11.06.1877-23.10.1914), შტაბს-როტმისტრი. 

გარდაიცვალა ბრძოლაში მიღებული ჭრილობებისგან ~ 10.10.1899 ფეოდოსია, 
თავად ფარნაოზ ნიჟარაძის ასული (1879-?), (ს. მაღლაკი). 



 



2/1. ტარიელ ზურაბის ძე (?-25.03.1842) ~ 15.05.1827 რუსუდანი, თავად როსტომ 
ერისთავის ასული (1806-24.05.1880), (ქ. ოზურგეთი). 

 

 
ნინო ალექსანდრეს ასული მიქელაძე დედასთან  

ერთად ნ. 43 (94–96) / №5,14 
 

3/1. სიმონ (სიკო) ზურაბის ძე (1806-?) ~ ტასია ნიკოლოზის ასული N. (1817-?). 
4/1. გიგო ზურაბის ძე ~ მაია N. (1806-?). 
5/2. ალექსანდრე ტარიელის ძე (25.09.1828-18.11.1916), სტატსკი სოვეტნიკი ~ I. 

ბარბარე, თავად კაცია დადიანის ასული (1837-1.01.1874); ~ II. 30.10.1875 თებრონია, 
თავად კონსტანტინე დადიანის ასული (1856-1944), (ს. ჯოლევი). 

 
ბესარიონ ალექსანდრეს ძე მიქელაძე, 

 ნ. 43(94–96) / №5,12 
 

7/3. მაკრინე სიმონის (სიკოს) ასული (15.12.1847-?) ~ 10.01.1857 აზნაური ბეგლარ 
გიორგის ძე ღოღობერიძე (1854-?). 

 



 
ნინო ალექსანდრეს ასული მიქელაძე მეუღლესთან  

ვალერიან მიქელაძესთან ერთად 
 

10/5. ნიკოლოზ ალექსანდრეს ძე (17.09.1855-21.02.1911) ~ 23.08.1879 ეკატერინე, 
თავად კონსტანტინე მიქელაძის ასული (1864-1945).  

 
დავით ალექსანდრეს ძე მიქელაძე  

ძმისშვილებთან ერთად 
 

12/5. ბესარიონ ალექსანდრეს ძე (10.06.1877-1936) ~ 23.07.1900 ბარბარე, თავად  

 
ძმები ირაკლი და ლომერ ალექსანდრეს ძენი  

მიქელაძენი ნ. 43 (94–96) / №19,20 
 
დავით აგიაშვილის ასული (1878-1961), (ს.ტყაჩირი). 
13/5. დავით ალექსანდრეს ძე (23.10.1881-1951) ~ მარიამ მოსეს ასული სკუბჩენკო 

(1897-1978). 
14/5. ნინო ალექსანდრეს ასული (15.04.1885-1974) ~ თავადი ვალერიან (ხიტუ) 

ალექსანდრეს ძე მიქელაძე (1887-1916).  



 
ნუგზარ რევაზის ძე მიქელაძე  

ნ. 43 (94 – 96) / №25 
 

16/12. ალექსანდრე (ალიკო) ბესარიონის ძე (1901-1983) ~ თამარი, აზნაურ 
გიორგი აბაშიძის ასული (1909-?), (ს.თუზი). 

17/12. რევაზ ბესარიონის ძე (29.04.1904-1980) ~ 1945 თინა გიორგის ასული 
ლომინაძე (12.12.1916-1983). 

18/13. კონსტანტინე დავითის ძე (დ.1927) ~ ვერა ვასილის ასული პოლეჟაევა 
(დ.1943).  

 
რევაზ ნუგზარის ძე მიქელაძე 

ნ. (94 – 96) / №35 
 

19/16. ირაკლი ალექსანდრეს ძე (დ.1932) ~ აზა ოდიშვილი (1939-1996). 
20/16. ლომერ ალექსანდრეს ძე (დ.1934) ~ კარინა ვასილიევა (დ.1934). 
21/16. ზაიდა ალექსანდრეს ასული (დ.1936) ~ გაიოზ ნანეიშვილი (დ.1928). 
22/16. ბარბარე (ბაბო) ალექსანდრეს ასული (დ.1939) ~ რევაზ ჭიჭინაძე (დ.1928). 
23/16. ბესარიონ ალექსანდრეს ძე (დ.1945) ~ დარეჯან დავითის ასული გიორგაძე 

(დ.1951). 
25/17. ნუგზარ რევაზის ძე (დ.1948) ~ ლეილა ვარდენის ასული კონცელიძე 

(დ.1950). 
29/19. მაკა ირაკლის ასული (დ.1964) ~ გიორგი გურამის ძე ტატიშვილი. 
30/19. გიორგი ირაკლის ძე (დ.1968) ~ ნინო მერაბის ასული თვალაძე (დ.1972). 
31/20. დავით ლომერის ძე (დ.1960) ~ ანა მერკულოვა. 



                                         
კონსტანტინე დავითის ძე                                                  მაკა ირაკლის ასული 
მიქელაძე ნ. 43 (94–96) / №18                                                       მიქელაძე 
 
 

 
ირაკლი ალექსანდრეს ძე მიქელაძე 

ნ. (94 – 96) / № 19 
 

 
 

1. სიმონ მიქელაძე, პრაპორშჩიკი. 
2/1. მარიამ სიმონის ასული (1803-23.12.1864) ~ 05.08.1820 თავადი დავით ბერის 

ძე ნიჟარაძე (1792-1857), (ს.მაღლაკი). 



3/1. პეტრე სიმონის ძე (1811-16.04.1872) ~ ატატო ქაიხოსროს ასული N. (1817-
22.03.1859). 

5/3. ელისაბედ პეტრეს ასული (1835-26.04.1913) ~ 15.09.1856 თავადი დავით 
ლაზარეს ძე ნაკაშიძე (1819-1867), (ს.ექადია). 

7/3. გიორგი პეტრეს ძე (1838-?), პრაპორშჩიკი ~ I. 24.08.1859 ეფროსინე, თავად 
ივანე ჩიქოვანის ასული (1842-?), (ს.ხანწკი); ~ II. 25.10.1867 მზეხა, აზნაურ იესე 
ამაღლობელის ასული (1841-?). 

9/3. დავით პეტრეს ძე (05.07.1845-?) ~ I. 24.05.1870 დესპინე, აზნაურ ბუჭუ 
მეძმარიაშვილის ასული;  ~ II. 18.09.1879 თებრონე, თავად კონსტანტინე მიქაძის 
ასული (1857-?), (ს.სამიქაო). 

10/3. ეკატერინე პეტრეს ასული (14.02.1847-?) ~ 17.09.1873 თავადი დავით 
ვახუშტის ძე შალიკაშვილი (1834-?).  
13/9. გიორგი დავითის ძე (23.04.1884-?), პოდპორუდჩიკი. რუსეთ-იაპონიის ომის 
მონაწილე 1904-1905 წწ. წმ. სტანისლავის მესამე ხარისხის ორდენის კავალერი. 
 

 
 

1. ჯაბულ მიქელაძე ~ ბარბარე, თავად N. ფაღავას ასული (1809-?). 
2/1. მარიამ ჯაბულის ასული (1827-1848) ~ თავადი ზურაბ ბეჟანის ძე ნიჟარაძე 

(1824-1864), (ს.მაღლაკი). 
4/1. სოლომონ ჯაბულის ძე (1830-26.08.1850). დაიხრჩო მდინარეში ~19.07.1847 

დომნა, აზნაურ ბეჟან გუგუნავას ასული (1829-?). 
5/1. კესარია ჯაბულის ასული (1833-10.02.1868) ~ 18.10.1854 სიმონ (სიკო) 

დავითის ძე ერისთავი (1807-?), (ჩოხატაური). 
6/1. პეტრე ჯაბულის ძე (1835-?) ~ 13.11.1851 ივლიტა, თავად გიორგი ჩხეიძის 

ასული (1836-?), (ს.დიდი ჯიხაიში). 
7/4. ეკატერინე სოლომონის ასული (01.01.1849-1868) ~ 15.04.1862 აზნაური გრიგოლ 
(გიგო) დავითის ძე ლორთქიფანიძე (1839-?). 
 
 



 
 

1.დავით მიქელაძე ~ სალომე N. (1806-?). 
2/1. მერაბ დავითის ძე (1829-09.09.1885) ~ კესარია N. 
3/1. ანასტასია (ნასა) დავითის ასული (1834-?) ~ 15.06.1849 თავადი სამსონ 

კონსტანტინეს ძე დადიანი (1831-1901 
4/1. პავლე დავითის ძე (1835-?) ~ I. ნინო ზურაბის ასული N. (1842-24.06.1878); ~ 

II. N.N. 
6/2. მარიამ მერაბის ასული ~ თავადი დავით ქაიხოსროს ძე წულუკიძე (1827-1888), 
(ს.კარჩხაბი). 
 

 



2/1. მამუკა გიორგის ძე (?-1838), დაიღუპა აფხაზეთში ~ ხვახვა ბერის ასული N. 
(1805-18.09.1870). 
3/1. კაცია გიორგის ძე (1815-15.07.1877) ~ I. ხვახვა, აზნაურ დავით კორძაიას 
ასული; ~ II. 5.10.1845 მარიამი (მარიკა), თავად ბეჟან ნიჟარაძის ასული (1818-?), (ს. 
მაღლაკი). 

4/2. ეკატერინე (ანასტასია) მამუკას ასული (1828-?) ~ I. 26.05.1851 თავადი 
გიორგი ხახუს ძე ჩიჩუა (1807-1856), (ს.ზენი); ~ II. 1861 თავადი გრიგოლ ლევანის 
ძე ერისთავი (1812-?), (ს.ზეინდარი). 

5/2. კონსტანტინე მამუკას ძე (1830-?) ~ 27.05.1862 ეკატერინე, თავად რევაზ 
ნიჟარაძის ასული (1840-?), (ს.ოფშკვითი). 

6/2. ალექსანდრე მამუკას ძე (1831-?) ~ ეფროსინე დავითის (ალმასხანის) ასული 
N. 

9/6. ნიკოლოზ ალექსანდრეს ძე (1873-1916) ~ I. 5.02.1895 ნინო (ივლიტა), აზნაურ 
კონსტანტინე აბულაძის ასული (1863-1905); ~ II. მარიამ ჭოლაძე. 

10/6. სვიმონ ალექსანდრეს ძე (1878-?) ~ 29.10.1916 ნინო დავითის ასული 
ოქრუაშვილი (1893-?). 

13/9. ვლადიმერ ნიკოლოზის ძე (1904-1980) ~ აშხენ ამბარცუმის ასული ტერ-
მარტიროსიანი (?-28.01.1969). 

14/13. ბორის ვლადიმერის ძე (1933-1972) ~ მერი გერმანეს ასული ბახტავაძე. 
15/13. ანზორ ვლადიმერის ძე (დ.1939) ~ ლამარა N. 
16/13. ვლადიმერ ვლადიმერის ძე (31.01.1947-?) ~ 26.10.1974 მარინა მიხეილის  
ასული პეტროციანცი (დ.1955) 

 
3/1. დიმიტრი კაციას ძე (1844–1896) ~ 13.03.1879 ელისაბედი, თავად კაცია 

ჩიჩუას ასული (1831-1910), (ს.ზუბი). 
4/1. ანტონ კაციას ძე (1845-?) ~ ტერეზია კოხტას ასული N. (1865-8.04.1882). 
5/1. აღათი კაციას ასული (1849-?) ~ 24.05.1864 დიონისე ლეჟავა (1840-?). 
6/1. სამსონ კაციას ძე (1851-?) ~ 14.05.1889 ანასტასია, აზნაურ სიკო 

ქუთათელაძის ასული (1860-?). 



7/1. ბარნაბ (ვარლამ) კაციას ძე (2.03.1853-?) ~ 28.10.1879 კესარია, თავად მანუჩარ 
დგებუაძის ასული (1856-?), ( ს. თამაკონი). 

8/1. იასე კაციას ძე (01.07.1854–?) ~ ელენე დავითის ასული N.; ~ II. პელაგია 
გიორგის ასული  N. 

9/1. ივანე კაციას ძე (1855–?), ~ 04.10.1890 კესარია იორდანეს ასული კორიხონჯია 
(1860–?). 

10/1. ალექსანდრა კაციას ასული (10.09.1860-?) ~ 2.11.1881 თავადი პლატონ 
ბეჟანის ძე მხეიძე (1852-?), (ს.ყულის-კარი). 

11/1. მატრონა კაციას ასული (14.08.1862-10.02.1898) ~ 09.01.1879 თავადი მიხეილ 
ბადუკის ძე აფაქიძე (1846-1892), (ს.საჩინო). 

12/1. ნოე კაციას ძე (26.04.1864-3.09.1929) ~ ეკატერინე (თებრონე), აზნაურ ასლან 
აქირთავას ასული (1870-?). 

19/12. გიორგი (ბუდუ) ნოეს ძე (1902-1984) ~ ლუბა ვალენტინის ასული ჟღენტი 
(1912-1984). 

20/12. შალვა ნოეს ძე (1906-1985) ~ 11.11.1930 ლიდია ალექსანდრეს ასული 
გურგენიძე (1910-1965). 

21/12. პავლინა ნოეს ასული (1909-1980) ~ 22.04.1930 იოსებ ნიკოლოზის ძე 
დოჭვირი. 

22/19. თინა გიორგის (ბუდუს) ასული (დ.1926) ~ ლევან გალაქტიონის ძე ბიწაძე 
(დ.1926). 

23/20. ნანი შალვას ასული (დ.1933) ~ ამირან ურუშაძე. 
24/20. ირაკლი შალვას ძე (1936-1984) ~ ნანული ფიოლია (დ.1937). 
25/20. ანზორ შალვას ძე (1938-1972) ~ ანგელინა მიქაძე. 
26/24. ავთანდილ ირაკლის ძე (დ.1960) ~ მანანა ჯოჯუა. 
28/25. შალვა ანზორის ძე (დ.1964) ~ ნანა ბახია. 
 



 
 

3/2. გიორგი ქაიხოსროს ძე (1788-21.06.1846) ~ 19.01.1819 ანასტასია, აზნაურ ბერი 
იოსელიანის ასული (1799-5.10.1849). 

5/3. ქაიხოსრო (გლახუა) გიორგის ძე (1826-20.01.1865) ~ 31.06.1859 ნატალია 
(მატა), თავად ვახტანგ ჩიჩუას ასული (1841-?), (ს.ნოსირი). 

7/3. დავით (დათა) გიორგის ძე (15.08.1836-15.04.1891) ~ 1.11.1881 ეფროსინე, 
აზნაურ მერაბ მიქელაძის ასული (1863-?).  

8/3. ეფროსინე გიორგის ასული (1839-?) ~ თავადი ივანე (კინტირია) ბეჟანის ძე 
მხეიძე (1813-1878), (ს. თეკლათი). 

9/5. გრიგოლ ქაიხოსროს ძე ~ ეკატერინე გიორგის ასული N. 
10/5. რიფსიმა ქაიხოსროს ასული (05.02.1865-?) ~ 04.02.1879 თავადი ერმილე 

ნიკოლოზის ძე წულუკიძე (1848-1888), (ს.საწულუკიძეო). 
11/7. იოსებ (ევსევი) დავითის ძე (2.04.1883-?) ~ ნინო კონსტანტინეს ასული N. 

(1901-?). 
12/7. მარიამ დავითის ასული (10.04.1885-1948) ~ თავადი ანტონ ყარამანის ძე 

ლორთქიფანიძე (1883-1916), (ს.ჩუნეში). 
13/7. ზინობია (ვერა) დავითის ასული (14.03.1888-?) ~ აზნაური აპოლონ გრიგო-

ლის ძე ლორთქიფანიძე. 
14/7. პელაგია (პატკუ) დავითის ასული (6.06.1890-?) ~ N. ერიქაშვილი.  
16/7. ლუბა დავითის ასული ~ ვარლამ იაკობის ძე არველაძე. 
19/11. გიორგი (გივი) იოსების (ევსევის) ძე (დ.1923) ~ რუსუდან გიორგის ასული 

N. (დ.1924). 



 



2/1. ზაალ როსტომის ძე (1796-?) ~ 01.10.1831 მართა იოსების (იესეს) ასული N. 
(1796-1862). 

3/1. ბაქარ როსტომის ძე (1806-1866)~ სალომე, თავად გიორგი ლორთქიფანიძის 
ასული (1824-04.03.1903). (ს.ჩუნეში). 

4/2. პლატონ ზაალის ძე (22.10.1834-27.03.1884), შტაბს-კაპიტანი ~ 10.07.1862 
ელისაბედი, აზნაურ ქაიხოსრო თაყაიშვილის ასული (1846-?). 

5/2. ფოტინე ზაალის ასული (1835-?) ~ 28.08.1850 აზნაური დავით გიორგის ძე 
ერისთავი (1829-?). სოფ. ბზვანი. 

6/2. ივლიტა ზაალის ასული (1838-?) ~ 26.08.1865 აზნაური ალექსი სიმონის ძე 
კალოიანი. 

7/2. თეოდოსია ზაალის ასული (1842-?) ~ აზნაური როსტომ დავითის ძე 
ამაშუკელი (1848-?). 

9/3. თეოდოსია (ნიმფადორა) ბაქარის ასული (1843-?) ~ აზნაური გიგო მათეს ძე 
იოსელიანი (1840-?). 

10/3. ნიკიფორე ბაქარის ძე (15.12.1848-?) ~ მატრონა მიხეილის ასული N. 
11/3. ანტონ ბაქარის ძე (1855-?) ~ I. 12.11.1879 ტერეზია, აზნაურ კოხტა გვიჩიას  

ასული (1864-08.04.1882); ~ II. 01.07.1884 პელაგია, აზნაურ გიორგი ბერიძის ასული 
(1863-?). 

13/4. ნატალია პლატონის ასული (1866-1952) ~ აზნაური იოსებ ათანასეს ძე 
ქიქოძე (?-1922). 

14/4. ალექსანდრე პლატონის ძე (15.10.1867-1928). ჟანდარმერიის გენერალი 
ვარშავაში. გენერალ-ლეიტენანტი. დაჯილდოებული იყო წმ. ვლადიმერის 3 და 4 
ხარისხის, წმ. ანას 2, 3 და 4 ხარისხის და წმ. სტანისლავის 1, 2 და 3 ხარისხის 
ორდენრბით. ასევე - მედლებით: ვერცხლის იმპერატორ ალექსანდრე III მეფობის 
აღსანიშნავად, წითელი ჯვრის 1904-1905 წლებში იაპონიასთან ომის აღსანიშნავი, 
რომანოვების სახლის მეფობის 300 წლისთავისადმი მიძღვნილი. 
საზღვარგარეთული ორდენებით: სპარსეთის - ლომის და მზის III ხარისხის და 
ბუხარის ოქროს ვარსკვლავის II ხარისხის ~ 17.07.1894 ბარბარე, თავად ისიდორე 
გაბაშვილის ასული (1877-1896), (ქუთაისი). 

 

 
ალექსანდრე პლატონის ძე მიქელაძე მეუღლესთან  
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20/4. მართა პლატონის ასული (02.01.1878) ~ N. კვიტაშვილი. 



21/4. ნინო პლატონის ასული (09.02.1880-1937), დაიღუპა რეპრესიების დროს ~ I. 
თავადი გიორგი იოსების ძე ამირეჯიბი (1874-1936), (ს.აბისი); ~ II. ალოიზი 
ჟუკოვსკი. 

22/4. ბარბარე პლატონის ასული (13.12.1880-?) ~ დიმიტრი კირსანოვი. 
23/4. მარიამ პლატონის ასული (18.07.1882-1937) ~ ივანე (მამია) დიმიტრის ძე 

ორახელაშვილი (1881-1937). საბჭოთა და პარტიული მოღვაწე. იყო 
რეპრესირებული მეუღლესთან ერთად. მათი ქალიშვილი ქეთევანი გათხოვილი 
იყო თავად ევგენი სიმონის ძე მიქელაძეზე. 

24/4. ზაალ (ზაქარია) პლატონის ძე (01.08.1883-1943) ~ დორა N. 
25/4. პლატონ პლატონის ძე (01.12.1884-?), პოდპორუჩიკი. 

28/14. მარიამ (მერი) ალექსანდრეს ასული (1895-1983), ცნობილი მხატვარი-
რესტავრატორი ~ თავადი ადამ ვასილის ძე ბაგრატიონ–დავითაშვილი (1895–1948), 
(ს.აბანო). 

 
მარიამ ალექსანდრეს ასული მიქელაძე–ბაგრატიონი 
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2/1. ეკატერინე (ეკა) მერაბის ასული (1804-08.03.1867) ~ 12.01.1819 თავადი 
დავით ნიკოლოზის ძე ლორთქიფანიძე (ს.ჩუნეში). 

3/1. არჩილ მერაბის ძე (1806-?), პრაპორშჩიკი ~ I. რუსუდანი, აზნაურ გოჩა 
ღოღობერიძის ასული; ~ II. მზეხა მანუჩარის ასული N. (1817-08.03.1865). 

4/3. გიორგი არჩილის ძე (1834-25.01.1871) ~ 10.07.1866 მართა ანტონის ასული N. 
(1838-?). 

5/3. ფარნაოზ არჩილის ძე (1838-28.06.1882) ~ 28.04.1868 მაკრინე, თავად პაატა 
ნიჟარაძის ასული (1839-1878), (ს.მაღლაკი). 

7/3. ნატალია არჩილის ასული (07.01.1849-?) ~ 28.08.1866 აზნაური კონსტანტინე 
ნიკოლოზის ძე თაყაიშვილი (1835-?), ექვთიმე თაყაიშვილის ბიძა. 

8/5. რაჟდენ ფარნაოზის ძე (06.04.1868-25.10.1915) ~ ეფროსინე, აზნაურ ბესარიონ 
ნანეიშვილის ასული (1880-1960). 

9/5. ანდრია ფარნაოზის ძე (15.11.1872-23.08.1916) ~ 08.12.1895 თეოდოსია (თეო), 
აზნაურ დიმიტრი ქაჯაიას ასული (1868-1926). 

11/5. ეფრაქსია ფარნაოზის ასული (06.05.1875-?) ~ აზნაური მელიტონ (მარკოზ) 
როსაპის ძე ნიჟარაძე (1857-?), (ს.გუბი). 

15/8. ნინო რაჟდენის ასული (11.02.1907-1977) ~ I. 25.02. 1932 ბიკენტი არჩილის 
ძე ჯოგლიძე (1909-?); ~ II. ევსევი გრიგოლის ძე ძიძიგური (1901-1963). 

16/8. ნიკოლოზ (კოტე) რაჟდენის ძე (15.04.1908-1950) ~ ლუბა სილოვანის ასული 
თაბაგარი (1912-1977). 

17/8. თინა რაჟდენის ასული (1917-1995) ~ პეტრე რეხვიაშვილი. 
18/9. ოლღა ანდრიას ასული (8.03.1897-1972) ~ აზნაური მიხეილ გრიგოლის ძე 

გიგინეიშვილი (1907-1952). 
19/9. გრიგოლ (გრიშა) ანდრიას ძე (10.08.1898-1967) ~ ოლია კიკალეიშვილი 

(1907-1937). 
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20/9. ქეთევან ანდრიას ასული (1903-1982) ~ აზნაური კონსტანტინე ნესტორის ძე 

როინიშვილი (1901-1968). 
21/9. დიმიტრი (ტიტიკო) ანდრიას ძე (20.04.1904-1983) ~ 20.02.1930 ნადეჟდა 

ნოეს ასული ნიკურაძე (1909-?). 



22/16. ზურაბ ნიკოლოზის ძე (16.01.1931-1994) ~ ციალა გიორგის ასული 
შენგელია (1934-1980). 

23/16. რევაზ ნიკოლოზის ძე (25.06.1935-1995) ~ მარიამ კანტიძე (დ.1946). 
24/19. ვახტანგ გრიგოლის ძე (დ.1928) ~ ცაბუ შენგელია (1934-1980). 
25/19. ლამარა გრიგოლის ასული (დ.1934) ~ გივი ნიკოლაიშვილი (დ.1929). 
26/21. ია დიმიტრის ასული (დ.10.03.1931) ~ გიორგი ნემსიწვერიძე (დ.1928). 
27/21. ოთარ დიმიტრის ძე (1.07.1933-1996) ~ ანა (ნიურა) ახვლედიანი (1934-

1996). 
28/21. ზაურ დიმიტრის ძე (დ.1938) ~ ნელი ნემსიწვერიძე. 
29/21. ლოლა დიმიტრის ასული (დ.1940) ~ ივანე ივანეს ძე ნადარეიშვილი 

(დ.1935). 
30/21. ცირა დიმიტრის ასული (დ.20.08.1944) ~ ალექსანდრე შალვას ძე 

ფარულავა (დ.1945). 
31/22. მარინე ზურაბის ასული (დ.1952) ~ იოსებ ივანეს ძე შელიავა (დ.1953). 
32/23. ნიკოლოზ (კოტე) რევაზის ძე (დ.1968) ~ თამარ თოფაძე (დ.1968). 
33/23. თამარ რევაზის ასული (დ.1970) ~ გიორგი დემეტრაშვილი (დ.1970). 

     36/27. ნატალია ოთარის ასული (დ.1967) ~ გიორგი ნოდარის ძე გოგიჩაიშვილი. 

 
 
 
2/1.როსტომ ბერის ძე (1801-?) ~ დარეჯან N. (1817-?). მურზაყან მიქელაძის 
შთამომავალი. 1874 წ. დავა ჰქონდა შაქარ მიქელაძის შთამომავლებთან. 
 



 
 

2/1. იულონ (ივლიანე) ქაიხოსროს ძე (1796-12.02.1857) ~ ბარბარე გიორგის 
ასული N. (1807-14.11.1863). 

3/2. ყაფლან იულონის ძე (1834-24.03.1899) ~ I. 22.07. 1873 იმბრუხტი, თავად 
ნასხი ფაღავას ასული (1852-?), (ს.ბანძა); ~ II. ეკატერინე ალმასხანის ასული N. 
(1845-15.01. 1916). 

5/2. ქრისტინე იულონის ასული (1837-?) ~ 21.04.1858 თავადი ქაიხოსრო გიორგის 
ძე ერისთავი (1821-1873), (სოფ. ზეინდარი). 

6/2. არტემ იულონის ძე (1840-24.03.1897) ~ 04.07.1885 ქეთევან, თავად ნოშრევან 
აბაშიძის ასული (1869-1917), სოფ. საქარა. 

12/6. ქრისტინე არტემის ასული ~ აზნაური ნიკოლოზ მერაბის ძე 
შატბერაშვილი.  
13/6. შალვა არტემის ძე (30.05.1893-18.02.1919), პრაპორშჩიკი. 
 



 



 
2/1. გიორგი გედევანის ძე (1796-15.10.1847) ~ ეკატერინე ნიკოლოზის ასული N. 

(1816-?). 
3/1. სიმონ (სიკო) გედევანის ძე, პრაპორშჩიკი ~ თამარ N.  
4/2. ლევან გიორგის ძე (1828-?) ~ აღათი, თავად გიორგი ჩიქოვანის ასული (1829-

4.02.1867). 
10/3. მინადორა სიმონის (სიკოს) ასული (1834-?) ~ 11.05.1859 აზნაური გლახუა 

ვახუშტის ძე გოთუა (1834-?), (ს.ძიმითი). 
12/4. ერასტი ლევანის ძე (03.08.1861-?) ~ ალექსანდრა მიხეილის ასული 

შარაშენიძე (?-1930). 
13/4. მიხეილ ლევანის ძე (18.05.1865-1943) ~ ეკატერინე, აზნაურ როსაპ 

ნიჟარაძის ასული (1876-1946), (ს.გუბი).  
14/12. გრიგოლ (გრიშა) ერასტის ძე (14.01.1893-?) ~ N. თათეიშვილი. 
15/12. ელენე (ფაცია) ერასტის ასული (21.12.1894-?) ~ აზნაური ბესარიონ 

მგალობლიშვილი. 
16/12. გედეონ ერასტის ძე (05.01.1898-1967) ~ მარგარიტა ასათიანი. 
17/12. თამარ ერასტის ასული (3.11.1902-?) ~ N. ბრელიძე. 
18/12. ლევან (ლეონტი) ერასტის ძე (25.10.1903-1974) ~ 8.03.1933 ნინო დიმიტრის 

ასული დუნდუა (1905-1967). 
19/12. მარიამ (მერი) ერასტის ასული (28.10.1906-?) ~ კონსტანტინე მესხი.  
20/13. ლუდმილა (მარიამ) მიხეილის ასული (8.03.1900-1993) ~ აზნაური აპოლონ 

ლავრენტის ძე გიგინეიშვილი (1900-1961). 
21/13. ბარბარე (ვერიჩკა) მიხეილის ასული (8.03.1900-?) ~ ბენედიქტე 

თათეიშვილი. 
22/13. სოფიო (სონია) მიხეილის ასული (1903-1984) ~ აზნაური შოთა დიდიძე.  
23/13. ნინო (ნუცა) მიხეილის ასული (1903-1982) ~ აზნაური გიორგი ქაჯაია. 
25/14. გივი გრიგოლის (გრიშას) ძე (?-1992) ~ N. N. 
26/14. ოთარ გრიგოლის (გრიშას) ძე (1921-1997) ~ ლიდია N. 
27/16. მაყვალა გედეონის ასული (დ.1926) ~ ოთარ რევიშვილი. 
28/18. კუსა ლევანის ძე (დ.1934) ~ თამარ ილიას ასული ნაკაშიძე (დ.1940). 
29/18. გიზო ლევანის ძე (დ.21.03.1936) ~ სვეტლანა ვლადიმერის ასული 

ცირეკიძე (დ.1945). 
31/18. მორელა ლევანის ასული (დ.1941) ~ ანზორ არტემის ძე შენგელია (დ.1940). 
35/28. მანანა კუსას ასული (დ.1961) ~ მიხეილ მესხი (დ.1960). 
36/28. ლევან კუსას ძე (დ.1969) ~ ლელა მირველაშვილი. 
37/29. მამუკა გიზოს ძე (დ.1964) ~ მანანა ჭელიძე (დ.1963). 

    38/29. მადონა გიზოს ასული (დ.1966) ~ ალექსანდრე სერგოს ძე პაზუხინი 
(დ.1965). 



 
 
 
2/1. ალექსანდრე ხუტუს ძე (1816-1880), პრაპორშჩიკი ~ I. მართა (მარეხი), თავად 
ბერი ჩხეიძის ასული (1817-16.06.1877), (ს.დიმი). ~II. 13.05.1877 ნინო, თავად 
ნიკოლოზ მხეიძის ასული (1850-?), (ს.ყულის-კარი). 

 
 

1. ზაალ მიქელაძე ~ მარიამ გიორგის ასული N. (1774-05.01.1862). 
2/1. პაატა ზაალის ძე (1809-?), შტაბს-კაპიტანი ~ ანასტასია ბეჟანის ასული N. 

(1816-1866). 
3/2. ერმილე პაატას ძე (1838-15.05.1885), პრაპორშჩიკი ~ 10.08. 1862 ოლღა, თავად 

მანუჩარ ჩიჯავაძის ასული (1845-?), (ს. ისრითი). 
4/2. ვარადებულ (ვარდენ, გვადი) პაატას ძე (15.03.1840-17.04.1907), 

პოდპოლკოვნიკი ~ 26.02.1861 ელისაბედი (ებე), თავად გიორგი წულუკიძის 
ასული (1843-?), (ს.ნამაშევი). 

5/2. მართა პაატას ასული (1841-08.01.1862) ~ 08.11.1858 თავადი გრიგოლ 
ფარნაოზის ძე გელოვანი (1839-1914), (ს.ახალჭალა). 

8/2. ელისაბედ პაატას ასული (1844-?) ~ 01.05.1871 თავადი სვიმონ რევაზის ძე 
ნიჟარაძე (1841-1897), (ს.ოფშკვითი). 



9/2. დესპინე პაატას ასული (1849-1881) ~ 8.11.1871 თავადი ქაიხოსრო დიმიტრის 
ძე ერისთავი (1836-1881), (ოზურგეთი). 
10/2. ტერეზია (როსკანა) პაატას ასული (20.08.1853-?) ~ 28.07.1874 თავადი სოლო-
მონ პაატას ძე წულუკიძე (1838-1893), (ს.ნამაშევი). 
 

 
 

2/1. მარიამ (მაკო) ვახტანგის ასული (1806-01.06.1877) ~ I. აზნაური ლევან ბერის 
ძე ღოღობერიძე; ~ II. თავადი სიმონ სეხნიას ძე წულუკიძე (1800-1842), (ს. 
დედალაური). 

3/1. კონსტანტინე ვახტანგის ძე (1810-20.02.1874), პრაპორშჩიკი ~ I. მზეხათუნ 
მიხეილის ასული N. (1811-?); ~ II. 24.07.1864 მართა ბეჟანის ასული N. (1834-?), სოფ. 
ხორში. 

4/1. ეკატერინე ვახტანგის ასული (1813-13.01.1875) ~ თავადი ვამეყ გიორგის ძე 
დადიანი (ს.ქვაშიხორი). 

5/3. თეოდოსია (თეოდორა) კონსტანტინეს ასული (1832-08.11.1904) ~ 21.08.1847 
თავადი ტარიელ ოტიას ძე დადიანი (1829-?), (ს. ნოქალაქევი). 

6/3. ბიქტორ კონსტანტინეს ძე (1836-08.01.1862) ~ 16.02.1861 ნინო (პუპი), თავად 
ბეჟან მხეიძის ასული (1840-?), (ს.თეკლათი). 

8/3. ყამარლუხა კონსტანტინეს ასული (1839-?) ~ 11.11.1857 თავადი ნესტორ 
იოსების ძე მაჩაბელი (1840-?), (ს.იანეთი). 

9/3. სიკლოკითა კონსტანტინეს ასული (1841-27.04.1891) ~ I. 15.05.1859 თავადი 
ხიტუ ალექსანდრეს ძე ფაღავა (1837-1861); ~ II. 14.11.1868 თავადი როსტომ ბეჟანის 
ძე თავდგირიძე (1840-1894), (ს. აკეთი). 

11/3. პროკოფი კონსტანტინეს ძე (27.02.1846-01.11.1867) ~ კესარია კაციას ასული 
N. 

12/6. ბიქტორ (პამფიტოზ, ხუტუნია) ბიქტორის ძე (16.02.1862-1915) ~ ნინო 
(ნანუ), თავად გიორგი (ბახვა) ჩიჩუას ასული (1891-1956), (ს.ჭკადუაში).  

15/12. არჩილ (ბუსკა) ბიქტორის ძე (1912-1981) ~ ქეთევან მეძმარიაშვილი 
(დ.1924).  

16/15. ნინო არჩილის ასული (დ.1953) ~ თორნიკე თადეიშვილი (დ.1948).  
17/15. გიორგი არჩილის ძე (დ.1957) ~ ირინე ჟღენტი (დ.1962). 
 



 
1. ბეჟან მიქელაძე ~ ანა ლევანის ასული N. (1796-12.02.1862). 
2/1. რუსუდან ბეჟანის ასული ~ 09.06.1831 აზნაური ბუჭუა ბეკოს ძე ქაჯაია. 
3/1. ელისაბედ ბეჟანის ასული (1811-?) ~ 10.01.1826 თავადი დავით ლევანის ძე 

ერისთავი (1800-1874), (ს. ზეინდარი). 
4/1. ქაიხოსრო (გლახუა) ბეჟანის ძე (1814-16.01.1879), პრაპორშჩიკი ~ მზეხა 

ალექსის ასული N. (1816-?). 
5/1. როსაპ ბეჟანის ძე (1817-15.01.1872), პრაპორშჩიკი ~ მართა პეტრეს ასული N. 
6/1. ბიჭია (მიხეილ) ბეჟანის ძე (1824-16.06.1891) ~ I. ეკატერინე (ეკა) ალმასხანის 

ასული N. ~ II. 8.07.1873 პელაგია (პუპი), თავად ბურდღუ ფაღავას ასული (1854-
1878), (ს.ბანძა). 

7/4. სამსონ ქაიხოსროს (გლახუას) ძე (1839-29.01.1909) ~ 13.11.1884 ბარბარე, 
აზნაურ გიორგი გამყრელიძის ასული (1861-?).  

11/4. ვლადიმერ ქაიხოსროს (გლახუას) ძე (15.09.1848-?) ~ 12.02.1881 მართა, 
აზნაურ კონსტანტინე გაბუნიას ასული (1859-08.03.1909). 

14/4. ერმილე ქაიხოსროს (გლახუას) ძე (1856-?) ~ 22.09.1894 მაკრინე, თავად 
კონსტანტინე აბაშიძის ასული (1871-1906), (ს.საქარა). 

15/4. ალექსანდრე ქაიხოსროს (გლახუას) ძე (1857-?) ~ 29.04.1890 მარიამი (მანანა), 
აზნაურ ივანე გუგუშვილის ასული (1868-1891). 

17/5. იასონ როსაპის ძე (14.09.1861-?) ~ 24.04.1883 ანა, თავად ზაქარია მიქელაძის 
ასული (1866-1944). 

30/11. იოანე ვლადიმერის ძე (12.12.1890-?) ~ 27.11.1920 ქეთევანი, აზნაურ 
რაჟდენ იორამაშვილის ასული (1904-?). 

31/11. თამარ ვლადიმერის ასული (1.02.1900-?) ~ 23.11. 1930 აზნაური კირილე 
ილარიონის ძე ქუთათელაძე (1904-?). 

32/14. აგრაფინა ერმილეს ასული (1897-?) ~ გრიგოლ ცხვიტარია. 
33/14. კონსტანტინე ერმილეს ძე (9.08.1900-?) ~ ევგენია, აზნაურ ნესტორ გიგი-

ნეიშვილის ასული. 
34/17. დავით იასონის ძე (15.05.1885-?) ~ გოგუცა, აზნაურ N. ელიავას ასული. 
37/17. შალვა იასონის ძე (1890-1961). ექიმი-გინეკოლოგი, პროფესორი ~ ლიდია 

N. (გერმანელი). 
38/17. ვლადიმერ (ვარლამ) იასონის ძე (1898-?) ~ ვერა დუნდუა. 
39/17. კონსტანტინე იასონის ძე (26.10.1902-1971) ~ I. ანტონინა ბრელიძე (?-1966); 

~ II. (1935) მარიამ მოსეს ასული ფაჩუაშვილი (1911-?). 



40/33. ნათელა კონსტანტინეს ასული (1927-2000) ~ ალექსი რუხაძე (1927-1995). 
41/33. მერი კონსტანტინეს ასული (დ.1928) ~ კობა ზაუტაშვილი (დ.1929). 
42/34. ნორა დავითის ასული ~ შოთა ტორონჯაძე. 
43/34. რუსუდან დავითის ასული ~ კარლო გოგიბერიძე. 
45/37. ალექსანდრე შალვას ძე ~ რიტა N.  
46/39. ელენე კონსტანტინეს ასული (დ.1925) ~ 1947 ვარდენ ერისტოს ძე დუნდუა 

(1912-?). 
47/39. შუშანა (ნათელა) კონსტანტინეს ასული (დ.1926) ~ აზნაური კონსტანტინე 

ჩიხლაძე. 
48/39. ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე (დ.1927) ~ ნათელა დანელია. 
49/39. შოთა კონსტანტინეს ძე (დ.1937) ~ ალისა ლორია. 
50/39. ქეთევან კონსტანტინეს ასული (დ.1945) ~ აზნაური ანზორ სიხარულიძე. 

55/49. მირიან შოთას ძე (დ.1964) ~ ირმა ახობაძე. 
 



 



2/1. სიმონ (სიკო) ივანეს ძე (?-1838), დაიღუპა მთიულებთან ბრძოლაში ~ ერემია 
მაქსიმეს ასული N.(1804-?). 

3/2. ტარიელ (ტატუ) სიმონის ძე (1823-28.04.1892) ~ 15.09.1844 მარიამი (მაკა), 
თავად გიორგი ერისთავის ასული (1827-?), (ს. ზეინდარი). 

4/2. აღათი სიმონის ასული (1825-?) ~ I. N.N.; ~ II. 20.12.1844 თავადი დავით 
არჩილის ძე დადიანი (1820-1890), (ს.ნოქალაქევი). 

5/2. ელისაბედ (კვიკვი) სიმონის ასული (1830-15.12. 1854) ~ 06.07.1846 თავადი 
ლევან ბუჭუას ძე წულუკიძე (1826-1884), (ს. საწულუკიძევო). 

6/2. მარიამ (მაია) სიმონის ასული (1837-21.07.1891) ~ 16.04.1857 თავადი 
კონსტანტინე (კოსტა) ალექსანდრეს ძე აფაქიძე (1830-1883). 

7/3. მარიამ (მაკრინე) ტარიელის ასული (03.02.1845-?) ~ 13.11.1862 თავადი 
მიხეილ კონსტანტინეს ძე შალიკაშვილი (1844-?), (გურია). 

8/3. ბარნაბ ტარიელის ძე (26.04.1847-08.03.1904) ~ 28.02.1888 ელისაბედი, თავად 
სარდიონ აგიაშვილის ასული (1870-?), (ს. ტყაჩირი). 

10/3. მატა ტარიელის ასული (1852-?) ~ 16.02.1869 აზნაური ნიკო სოფრომის ძე 
მამულაიშვილი (1830-?). 

13/3. ალექსანდრე ტარიელის ძე (17.09.1860-01.11.1915) ~ ეკატერინე 
კონსტანტინეს ასული N. 

14/3. ანემპოდისტე ტარიელის ძე (15.09.1862-?) ~ I. 8.01.1883 ნინო, თავად 
გიორგი გუგუნავას ასული (1868-1885), (ს.ძიმითი); ~ II. მარიამი, აზნაურ სიმონ 
კიკნაძის ასული (?-1924). 

15/3. ივანე ტარიელის ძე (07.05.1869-1930) ~ I. 12.11. 1890 ანასტასია (ოლღა), აზ-
ნაურ ასლან ლორთქიფანიძის ასული (1863-1903), (ს.დიდი ჯიხაიში); ~ II. 
18.10.1898 ნინო იოსების ასული ჯიოშვილი (1878-?); ~ III. 26.08.1905 ელისაბედ 
დავითის ასული კასაბაშვილი (1878-?). 

16/8. დიმიტრი ბარნაბის ძე (12.03.1890-1968) ~ თამარ კალანდარაშვილი. 
17/8. ბარბარე ბარნაბის ასული (18.08.1892-1983) ~ დომენტი სესიას ძე ლეჟავა 

(1900-1937). 
23/14. მარიამ ანემპოდისტეს ასული (01.05.1885-1966) ~ აზნაური ივანე 

ლუარსაბის ძე წულუკიძე (1873-1920), (ს.კაჩაეთი). 
26/14. ტარიელ ანემპოდისტეს ძე (1896-1964) ~ ნინო მიტკავა. 
30/14. ბარნაბ ანემპოდისტეს ძე (1909-1963) ~ ჟუჟუნა ვიქტორის ასული დვალაძე 

(1923-1968). 
31/15. ნინო ივანეს ასული (1.01.1894-1959) ~ იოსებ ილარიონის ძე ელისაშვილი 

(1898-1968). 
32/15. თამარ ივანეს ასული (4.11.1896-1970) ~ აზნაური გიორგი ღოღობერიძე 

(1890-1950). 
33/26. გიორგი ტარიელის ძე (დ.1951) ~ თამარ ბეროევა. 
34/30. მანანა ბარნაბის ასული (დ.2.01.1949) ~ გურამ თოფურია (დ.1936). 
35/30. ცეცილია ბარნაბის ასული (დ.4.04.1950) ~ გურამ მებუკე (1945-1974). 

36/30. ტარიელ ბარნაბის ძე (დ.1952) ~ ცირა შალვას ასული ჩიჩუა (დ.1957). 
 



 



3/1. როსტომ ივანეს ძე (1806-04.03.1896) ~ ელისაბედ ნიკოლოზის ასული N. 
(1816-?). 

4/2. მატრონა გიორგის ასული (1835-?) ~ 30.04.1859 აზნაური მანუჩარ გიორგის ძე 
ქაჯაია (1826-?). 

7/3. ყარამან როსტომის ძე (1833-12.02.1915) ~ 01.07.1863 ნინო, თავად სიმონ 
(სისო) ჩიქოვანის ასული (1842-?), (ს.უცხერი). 

9/3. სარდიონ როსტომის ძე (1839-26.04.1905) ~ 1888 პელაგია (შუშანიკა), აზნაურ 
იოანე ქაჯაიას ასული (1862-?). 

11/3. აპოლონ როსტომის ძე (1846-?) ~ 13.11.1875 ეფემია, აზნაურ გიორგი (გიგო) 
გამსახურდიას ასული (1859-1931). 

13/3. ბიქტორ (ვიქტორ) როსტომის ძე (1851-1919) ~ 27.07.1885 ელისაბედი, 
თავად ბახვა ჩიჩუას ასული (1852-1937), (სოფ. ქვალონი) (I. თავადი დათა  

ბესლანგურის ძე ემუხვარი).  
14/9. ვერა სარდიონის ასული (1892-1966) ~ აზნაური გიორგი ივანეს ძე 

გრიგოლია. 
15/9. მარიამ (ფათქუ) სარდიონის ასული (3.04.1894-1979) ~ მიხეილ კუხიანიძე (?-

1937), პოლკოვნიკი. 
17/11. მაკრინე (მაშო) აპოლონის ასული (9.07.1877-1946) ~ მღვდელი ამბროსი 

კანდელაკი. 
18/11. ტერეზია აპოლონის ასული (10.05.1879-?) ~ 6.12.1905 თავადი მაქსიმე 

გიორგის ძე მაქსიმენიშვილი (1851-1915), (ს.ბახვი). 
19/11. მარიამ (მანია) აპოლონის ასული (5.09.1880-1921) ~ 3.06.1907 თავადი 

მიხეილ დავითის ძე მაქსიმენიშვილი (1874-1954), (ს.ბახვი). 
20/11. ევგენი (კოკი) აპოლონის ძე (2.01.1883-1947) ~ I. 10.10.1904 ანა სერგოს 

ასული ასტვაცატუროვა (1884-?); ~ II. აზნაური ბარბარე (ვარინკა) ჯაფარიძე. 
21/11. მელქისედექ (ბუხუტი) აპოლონის ძე (16.09.1886-1957). ქუთაისის გუბერ-

ნატორის საგანგებო დავალებათა მოხელე, ნუხის მაზრის თავად-აზნაურთა 
წინამძღოლი. დაჯილდოებული იყო წმინდა ვლადიმერის მე-2 ხარისხის 
ორდენით მახვილებითა და ბაბთებით. დაქორწინებული იყო (9.01.1905) ანეტა 
ივლიანეს ასულ მამულაიშვილზე (1889-1956). 

22/11. ანასტასია (ანა,ანეტა) აპოლონის ასული (28.06.1889-?) ~ ციცი ესაკია. 
23/11. ელენე (ლილი) აპოლონის ასული (4.04.1894-?) ~ I. გიორგი ხოსიტაშვილი; 

~ II. (1935) გიორგი მელიტონის ძე ყანჩაველი (1882-?). 
24/11. ლუდმილა (გუცა) აპოლონის ასული (1897-1970) ~ 7.01.1916 თავადი 

აპოლონ დიმიტრის ძე ჩიქოვანი (1894-1982), (ს.კვაუთი). 
25/13. მარიამ (ცაბუ) ბიქტორის ასული (1.01.1897-1982) ~ აზნაური ვარლამ 

დავითის ძე ძიძიგური. მათი შვილიშვილი იყო ჩვენი სახელოვანი, უდროოდ გარ-
დაცვლილი მომღერალი მედეა ძიძიგური. 

28/20. ლეონიდე ევგენის ძე (1911-1975) ~ I. ფატმან (ფატი) N.; ~ II. ბარბარე 
კონსტანტინეს ასული ბუგიანიშვილი (1910-1968); ~ III. გაიანე ოვანესის ასული 
ნონიკიანი (1910-1997).  

35/28. ლევან ლეონიდეს ძე (დ.1937) ~ თინა შალვას ასული სისაური (დ.1939). 
36/28. ევგენი ლეონიდეს ძე (დ.1947), ინჟინერ-მშენებელი. დაამთავრა 

კუიბიშევის სახ. საინჟინრო-სამშენებლო ინსტიტუტი. მუშაობდა სხვადასხვა 
სახელმწიფო და კომერციულ სტრუქტურებში. ამჟამად არის შპს “СВК”-ს 



დირექტორი სამრეწველო დარგში ~ I. ირინა სერაჟუტდინის ასული გაჯიევა 
(დ.1946), მხატვარი-დეკორატორი. ამჟამად - პენსიონერი; ~ II. რაისა N. 

37/35. გიორგი ლევანის ძე (დ.1973) ~ I. ნატო ზურაბის ასული მამისაშვილი 
(დ.1973); ~ II. ქეთევან ამირანის ასული ბერიშვილი (დ.1974). 

41/36. ირაკლი ევგენის ძე (დ.1971), დაამთავრა რუსეთის განათლების აკადემიის 
უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი და МГИМО-სთან 
არსებული სადაზღვევო ბიზნესის სკოლა. ამჟამად არის МГИМО-ს დაზღვევის 
ფაკულტეტის ასპირანტი. მუშაობს დაზღვევის განხრით. არის “РИФАМС”-ის 
სადაზღვევო ბროკერის უმცროსი პარტნიორი და შპს “დამოუკიდებელი 
საინვესტიციო სააგენტო XXI”-ის გენერალური დირექტორი. არის ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის პროფესიონალი მონაწილე, ფინანსური ბროკერი ~ 
ალექსანდრა ევგენის ასული ნეროზინა (დ.1972), ფსიქოლოგი. დაამთავრა 
მოსკოვის მ.ა. შოლოხოვის სახ. სახელმწიფო ღია პედაგოგიური უნივერსიტეტის 
ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის სპეციალობით. მუშაობდა საკადრო 
სააგენტოში კონსულტანტ-ფსიქოლოგად პერსონალის შერჩევის განხრით. ამჟამად 
მუშაობს “РИФАМС”-ის მენეჯერად პერსონალის საკითხებში.  
42/36. ანა ევგენის ასული (დ.1973). დაამთავრა ტურიზმის საერთაშორისო აკადემია 
ტურიზმის მენეჯერის სპეციალობით. მუშაობდა სსრკ-საფრანგეთის 
საზოგადოებაში, შემდგომ -სხვადასხვა ტურისტულ კომპანიებში. ~ ბრუნო 
ლაშეზი. ცხოვრობენ პარიზში. 
 

 
 

3/2. გიორგი (ეგორ) ვახტანგის ძე (1782-?). დასახლდა რუსეთში მე-XVIII ს. 
ბოლოს ~ ელისაბედ ალექსანდრეს ასული N. 



4/3. იოსებ გიორგის ძე (05.05.1800-?) ~ მარიამ ივანეს ასული N. 
7/4. არტემ იოსების ძე (24.03.1835-?), პოლკოვნიკი, ვლადიკავკაზის პოლიციის 

სამმართველოს უფროსი ~ ელენე ზაქარიას ასული N. 
8/7. ვიაჩესლავ არტემის ძე (8.03.1875-1951), წითელი არმიის გენერალ-მაიორი ~ 

ნატალია პავლეს ასული ალექსეევა. 
10/7. ალექსანდრე არტემის ძე (14.09.1878-?). ნაფიცი მსაჯული. 



 



2/1. ქაიხოსრო დავითის ძე ~ 14.06.1770 აბულახტარი, თავად სოლომონ 
ამირეჯიბის ასულ 

4/2. ქაიხოსრო ქაიხოსროს ძე (04.01.1782–1854) ~ 10.05.1798 ელენე, აზნაურ 
შოშიტა იოსელიანის ასული. 

6/2. ბერი ქაიხოსროს ძე (1802-03.04.1858~ I. 30.09. 1827 ანასტასია ოტიას ასული  
კალოიანი (1806-09.10.1853); ~ II. ეკა გიორგის ასული N. (1827-27.03.1882). 

7/2. ოტია ქაიხოსროს ძე (10.08.1805-?) ~ 02.02.1828 ეფემია, აზნაურ ოტია 
გამსახურდიას ასული. 

8/3. ვახტანგ (ვატა) დავითის ძე (1807-10.03.1859) ~ I. მარიამი, აზნაურ დავით 
ამაღლობელის ასული (1815-1848); ~ II. ანასტასია (ტატო), აზნაურ ეგნატე კახიანის 
ასული. 
11/5. სიმონ (სიკო) ბესარიონის ძე (1814.06.1854) ~ 08.09.1833 ელისაბედი, აზნაურ 
ბერი  

მეძმარიაშვილის ასული (1818-?). 
13/6. ნიკოლოზ ბერის ძე (15.05.1829-22.05.1883) ~ 1850 თეკლა ლევანის 

(ზურაბის) ასული N. (1837-1875). 
14/7. გრიგოლ (გიგო) ოტიას ძე (1826-04.02.1867) ~ I. 1848 პელაგია ივანეს ასული 

N.; ~ II. 13.11.1856 სოფიო, თავად ზაალ ფაღავას ასული (1840-1902), (ს.ბანძა). 
15/7. ალმასხან ოტიას ძე (15.10.1834-18.11.1915). გენერალ-ლეიტენანტი ~ ნინო, 

აზნაურ ალექსანდრე სულხანიშვილის ასული. 

 
ალმასხან ოტიას ძე მიქელაძე ნ. 64 / №15 

 
16/7. დემეტრე ოტიას ძე (18.09.1838-13.11.1910), გენერალ-მაიორი ~ 06.01.1884 

ოლღა იოსების ასული ჩილაევა (1849-?). 
18/8. მაკრინე ვახტანგის ასული (1843-?) ~ აზნაური დიმიტრი ჯოლია, 

(ს.კოტიანეთი). 
20/8. პარასკევა ვახტანგის ასული (1853-?) ~ 16.04.1868 თავადი ტარიელ 

სვიმონის ძე ლორთქიფანიძე (1839-1896), (ს.ჩუნეში).  
23/8. ანა ვახტანგის ასული (1856-?) ~ აზნაური ნიკოლოზ ჩაჩავა, (ს. კოდორი). 
25/10. მაია ბერის (ბიჭიას) ასული (1848-?) ~ 08.01.1867 აზნაური მურზაყან ქოჩას 

ძე ხვიტია (1849-?). 
26/10. დავით ბერის (ბიჭიას) ძე (15.08.1849-?) ~ ეკატერინე ივანეს ასული N. 

(1867-?). 
30/11. დიმიტრი (ბეგლარ) სიმონის ძე (26.10.1840-1920) ~ 14.11.1867 ირინე 

(ელისაბედი), აზნაურ კონსტანტინე ქვარიანის ასული (1852-?). 



 
დიმიტრი სიმონის ძე მიქელაძე ოჯახთან  

ერთად ნ. 64 / № 30,44–50 
 

32/11. ვლადიმერ (პროკოფი) სიმონის ძე (01.02.1855-1926). პოეტი, საზოგადო 
მოღვაწე ~ I. პელაგია, თავად გრიგოლ წულუკიძის ასული (1858-1900), 
(ს.საწულუკიძევო); ~ II. ოლღა ისაის ასული შახნაზაროვა (1863-1942). 

33/13. ეკატერინე ნიკოლოზის ასული (1867-?) ~ 31.07. 1883 აზნაური დავით 
კონსტანტინეს ძე ქვარიანი. 

35/14. ლევან გრიგოლის ძე (05.10.1864-16.09.1915), პოლკოვნიკი ~ 06.11.1911 
ეკატერინე, თავად მერაბ მიქელაძის ასული (1885-1940). 

 

 
ლევან გრიგოლის ძე მიქელაძე ნ.64/35 

 
37/15. კონსტანტინე ალმასხანის ძე (15.10.1866-30.12. 1914), მე-4 კავკასიური 

პოლკის პოდპოლკოვნიკი. დაიღუპა I მსოფლიო ომში.  
44/30. ნატალია დიმიტრის ასული (16.05.1870-1956) ~ 01.10.1895 ერმილე სოფრომის 
ძე ხუნდაძე (1872-?). 



 
თეიმურაზ (გული) კონსტანტინეს  

ძე მიქელაძე, ნ. 64/ №59 
 

47/30. მიხეილ დიმიტრის ძე (04.11.1879-1914), შტაბს-როტმისტრი, 
გარდაიცვალა ბრძოლაში მიღებულ ჭრილობისგან ~ ელენე დიმიტრის ასული 
კონოვალოვა. 

48/30. კონსტანტინე დიმიტრის ძე (13.03.1882-1942) ~ ლიდია, აზნაურ ივანე ჯაფარიძის 
ასული (1894-1958). 

49/30. ნიკოლოზ დიმიტრის ძე (07.02.1885-?) ~ კირა სერგეევა. 
51/32. შალვა ვლადიმერის ძე (1884-1941) ~ ოლიმპიადა კონსტანტინეს ასული 

ლორთქიფანიძე (1882-1938). 
52/32. ელენე ვლადიმერის ასული (1887-1938) ~ 10.09.1908 თავადი გიორგი 

დიმიტრის ძე ფავლენიშვილი (1880-?). 
53/32. ნინო ვლადიმერის ასული (19.11.1890-1958) ~ ჰესლი რეჯინალდი. 
54/32. მარიამ ვლადიმერის ასული (1891-1978) ~ N. ნოვომიისკი. 
58/48. ქეთევან კონსტანტინეს ასული (1918-1949) ~ გლებ გამრეკელი. 
59/48. თეიმურაზ (გული) კონსტანტინეს ძე (1925-1998). საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი 
ფუძემდებელი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 1977 წლიდან, 
არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის დაარსებიდან გარდაცვალებამდე, იყო ცენტრის 
ხელმძღვანელის მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში და განყოფილების გამგე. 
სტუდენტობის წლებიდან მონაწილეობდა მცხეთის,ხოლო შემდეგ ბიჭვინთის, 
ვანის, ენგურის არქეოლოგიური ექსპედიციების მუშაობაში. 1961-1966 წლებში 
ხელმძღვანელობდა ფოთის არქეოლოგიურ ექსპედიციას. 1972 წლიდან 
სიცოცხლის ბოლომდე - კოლხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის 
ხელნძღვანელია. მისი მეცნიერული კვლევა-ძიების ძირითად სფეროსკოლხეთისა 
და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის არქეოლოგიისა და ძველი ისტორიის 
კარდინალური პრობლემები შეადგენდა. მისი მრავალი ნაშრომიდან 
განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს ისეთი მნიშვნელოვანი მონოგრაფიები, 
როგორიცაა: ქსენოფონტეს “ანაბასისი” (1967), “ძიება კოლხეთისა და სამხრეთ-
აღმოსავლეთი შავიზღვისპირეთის ისტორიიდან” (1974), “არქეოლოგიური კვლევა-
ძიება რიონის ქვემო წელზე” (1978), “კოლხეთის ადრერკინის ხანის სამაროვნები” 
(1985), “К aрхеологии Колхиды” (1990) ~ მარინე,  აზნაურ ანდრო საყვარელიძის 
ასული (დ.1926)  

60/51. ნათელა (თინათინ) შალვას ასული (1908-1976) ~ აზნაური გიორგი ჟღენტი. 



61/51. გივი შალვას ძე (1912-1972) ქართველი მეცნიერი მეტალურგიის დარგში, 
პროფესორი, საქართველოს მეცნიერების და ტექნიკის დამსახურებული მოღვაწე. 
დაჯილდოებულია 2 შრომის წითელი დროშის, “საპატიო ნიშნის” ორდენებითა და 
მედლებით ~ ელენე, აზნაურ პავლე ქარუმიძის ასული (1912-?). 

62/59. კონსტანტინე თეიმურაზის ძე (დ.1954) ~ ნინო რამაზის ასული მგალობ-
ლიშვილი (დ.1953). 
64/61. არჩილ გივის ძე (დ.1935) ~ მარინე, აზნაურ ესტატე ანთაძის ასული (დ.1939). 
 
 

 
 
 

5/2. მიქელ (ვატა) დიმიტრის ძე (1852-1923) ~ გაიანე ქუთელია (1871-1944). 
8/4. ივანე გიორგის ძე (1895-1966) ~ სულიკო ნიკოს ასული ბერიძე (1902-1992). 
9/4. ფატი გიორგის ასული ~ N. მეგრელიძე. 
11/5. ილარიონ მიქელის ძე (1886-1971) ~ მარგალიტა, აზნაურ N. ლოლუას 

ასული (1895-1965). 
12/5. ვლადიმერ მიქელის ძე (1889-1940) ~ თამარი, აზნაურ ნესტორ გრიგოლიას 

ასული (1893-1986). 
13/5. სამსონ მიქელის ძე (1897-1970) ~ I. ლამარა, აზნაურ სპირიდონ ლოლუას 

ასული (1905-?); ~ II. ფოტო მებონია (?-1989). 
14/5. ნატალია მიქელის ასული (1898-1979) ~ ვარლამ კობახიძე (1900-1947). 
 



15/5. ნინო (ძაძუ) მიქელის ასული (1900-1977) ~ ივანე მურზაყანის ძე კეიდია 
(1898-1976). 

17/8. გივი ივანეს ძე (1923-1974) ~ ქეთევან სერგოს ასული ხოშტარია (1916-1991). 
18/8. დარეჯან ივანეს ასული (1925-2003) ~ ლევან თათარხანის ძე ანჩაბაძე (1922-

1981). 
20/8. განიბალ (კუჭუ) ივანეს ძე (დ.1930) ~ ლილი ჰუსეინის ასული ინაიშვილი 

(დ.1935). 
24/13. სპირიდონ (ხუტა) სამსონის ძე (დ.28.07.1928) ~ ნინო აქირბეის ასული მარ-

ღანია (დ.1928). 
25/13. იური სამსონის ძე (დ.1931) ~ ემა გიორგის ასული ნადარეიშვილი (დ.1938). 
28/20. მერაბ განიბალის ძე (დ.1954) ~ მარინა ალექსანდრეს ასული რუხაძე 

(დ.1954). 
29/24. ტარიელ სპირიდონის ძე (დ.1955) ~ ნატალია გიორგის ასული ციციშვილი  

(დ.1955), (ს. ხვედურეთი). 
30/24. მედეა სპირიდონის ასული (დ.1958) ~ ალმასხან ჯემალის ძე ყოლბაია (1958-
1991). 
 

 
 

4/2. ვახტანგ ივანეს ძე (უგვარიშვილი) (1780-1860) ~ დარია ხარჩილაძე. 
6/4. ნატალია ვახტანგის ასული ~ აზნაური ქაიხოსრო ქაჯაია. 
8/4. ესტატე (ერისტო) ვახტანგის ძე (1830-?) ~ ბარბარე თათეიშვილი. 
12/7. ფატმან მანუჩარის ასული (1850-?) ~ ეფრემ უშველიძე. 
13/8. ნესტორ ესტატეს ძე (1860-?) ~ I. ნატალია მიხეილის ასული N.; ~ II. ოლღა, 

თავად ზურაბ აბაშიძის ასული (1870-1947), ს. დილიკაური. 
16/13. ნადეჟდა ნესტორის ასული (1891-1975) ~ თავადი გიორგი მიხეილის ძე 

აგიაშვილი (1874-1937). 



19/13. ეკატერინე (პაშა) ნესტორის ასული (1899-1981) ~ აზნაური მიხეილ ღოღო-
ბერიძე. 

20/13. შოთა ნესტორის ძე (1904-1932), ალპინისტი. 
21/13. გრამიტონ ნესტორის ძე (1911-?) ~ ფატი კრავეიშვილი. 
 

 
 

2/1. დავით ხოსიას ძე (1800-?), მღვდელი. 
3/2. ეფიმი (ექვთიმე) დავითის ძე (1822-1905), დიაკვანი. 
4/3. არსენ ეფიმის (ექვთიმეს) ძე (1843-?) ~ ეკატერინე რთველიაშვილი. 
6/3. პავლე ეფიმის (ექვთიმეს) ძე (1857-1922) ~ პელაგია ჯავახია. 
7/3. ერმილე ეფიმის (ექვთიმეს) ძე (?-1915) ~ აზნაური ნატალია 

თურქესტანიშვილი. 
11/6. კირილე პავლეს ძე (1896-?) ~ მელანია სტურუა. 
12/6. ლიდია პავლეს ასული (?-1973) ~ თავადი დიმიტრი ასლანის ძე წულუკიძე 

(1895-?). 
14/6. გიორგი პავლეს ძე (1903-1957) ~ ევგენია თოდუა.  
16/6. ქეთევან ერმილეს ასული (1911-1978) ~ აზნაური დავით ბეჟანის ძე 

ჩიქოვანი. 
19/11. პავლე კირილეს ძე (1930-1993) ~ მარგო კიკაჩეიშვილი. 
20/14. ციალა გიორგის ასული (დ.1931) ~ კოტე ფრანგიშვილი. 
21/14. ნუნუ გიორგის ასული (დ.1935) ~ ჯემალ შენგელია. 
22/14. ჭაბუკი გიორგის ძე (დ.1938) ~ ნორა ტაბატაძე. 

23/14. ნელი გიორგის ასული (დ.1941) ~ მილერი შენგელია. 



 
 

2/1. ანტონ მიქელის ძე (1766-?) ~ I. ანა N.; ~ II. ქეთევან სეხნიას ასული N. (1796-
1.01.1855). 

3/1. პეტრე მიქელის ძე (?-1846 წლამდე) მღვდელი ~ დოდო სვიმონის ასული N. 
(1801-15.08.1856). 

4/2. ბარბარე ანტონის ასული (?-1854 წლამდე) ~ 5.09.1829 აზნაური გიორგი 
დავითის ძე ნიჟარაძე (?-1854 წლამდე). 

5/2. გიორგი ანტონის ძე (1815-11.08.1860) ~ ნინო ბეჟანის ასული N. (1825-
12.04.1888). 

6/2. მერაბ ანტონის ძე (1821-17.07.1879) ~ 22.06.1848 ეკატერინე პავლეს ასული N. 
(1831-5.01.1907). 

7/5. დავით გიორგის ძე (1841-28.07.1885) ~ I. სალომე ივანეს ასული ნინო N.; ~ II. 
ნიმფადორა (მინადორა) პეტრეს ასული N. 

12/6. ეფროსინე მერაბის ასული (1863-?) ~ 1.11.1881 თავადი დავით გიორგის ძე 
მიქელაძე (1836-?). 
23/21. ჯემალ ილარიონის ძე  (დ.1949) ~ ზაირა ჯოტოს ასული ბერია. 
 



 



2/1. სიმონ პეტრეს ძე (1822-12.03.1879) ~ ელისაბედ ბასილის ასული N. (1827-
28.10.1900). 

3/1. სპირიდონ (სილიბისტრო)  პეტრეს ძე (1824-20.03.1897) ~ I. ანა N. (1828-?); ~ 
II. ეკატერინე (ეკა) ივანეს ასული N. (1829-18.04.1896). 

4/1. ზაალ პეტრეს ძე (1826-?) ~ 5.11.1856 ელისაბედ, აზნაურ გარსევან 
ღვინეფაძის ასული (1834-?). 

8/2. კესარია სიმონის ასული (1847-?) ~ 2.07.1862 აზნაური ბესარიონ ლაზარეს ძე 
ხოშტარია (1842-?). 

11/2. მარიამ სიმონის ასული (1850-?) ~ 4.02.1868 აზნაური კალისტრატე 
სპირიდონის ძე ცქიტიშვილი (1850-?). 

12/2. ნესტორ სიმონის ძე (10.04.1853-1.10.1898) ~ I. ივლიტა დიმიტრის ასული N. 
(1860-10.06.1883); ~ II. მაკრინე გლახუას ასული N. (1863-15.05.1895); ~ III. 7.07.1896 
ნეონილა, აზნ. მერაბ ქუთათელაძის ასული (1870-?).  

14/3. პეტრე სპირიდონის ძე (1845-1922) ~ ნინო ბეჟანის ასული თოფურიძე. 
15/3. გიორგი (გიგო) სპირიდონის ძე (11.03.1848-27.09.1899) ~ ნესტა ჯაბულის 

ასული N. 
5.04.1851-?) ~ 11.11.1876 ვარდი, აზნაურ იესე გამყრელიძის ასული (1849-?). 
22/14. იოანე პეტრეს ძე (16.10.1882-1946) ~ I. მარიამ გრიგოლის ასული ლეჟავა 

(1891-1971); ~ II. გოგუცა ქაჯაია.  
23/14. ვიქტორ პეტრეს ძე (4.01.1885-1963) ~ სოფიო ნესტორის ასული ჩერეპანოვა 

(1894-1978). 
25/15. კონსტანტინე გიორგის ძე (10.06.1888-?) ~ I. მინადორა ლევანის ასული N.; 

~ II. მართა გიორგის ასული N. 
29/16. იუსტინე მიხეილის ძე (15.01.1885-?) ~ I. მარიამ (მატრონა) N. (1885-

21.12.1915); ~ II. ნინო ფილიპეს ასული N. (1896-?). 
30/22. თამარ იოანეს ასული (დ.1917) ~ ალექსანდრე ივანეს ძე ჩომახიძე (1914-

1946). 
31/22. ნელი იოანეს ასული (დ.1921) ~ ილია კავილაძე (1910-?).  
33/23. პეტრე ვიქტორის ძე (1915-1996) ~ I. 1938 ოლღა ვასილის ასული 

ოზიაშვილი (1915-?); ~ II. ვალენტინა (ვალია) გიორგის ასული ჭინჭველაძე. 
34/23. ნინო (ნუცა) ვიქტორის ასული (დ.1917) ~გიორგი მიხეილის ძე ასათიანი 

(1910-?). 
44/33. მანანა პეტრეს ასული ~ გიორგი თოფურიძე.   

 


