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პ ი რ ო ბ ი თ ი  ა ღ ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი  დ ა  შ ე მ ო კლ ე ბ ე ბ ი  

 

 

 
 

1) ნიშანი «o” _ აღნიშნავს „ჩანს”, „მოხსენიებულია”. მაგ., o (1781_1829), ნიშნავს, რომ 

მოცემული პიროვნება მოხსენიებულია (ჩანს) დოკუმენტებში პირველად 1781 და 

ბოლოს 1829 წელს. ან მაგ., o 1814, ნიშნავს, რომ აღნიშნული პიროვნება ჩანს 

დოკუმენტებში 1814 წ-ს.  

 

2) ნიშანი „a” _ პირველი ასო ლათინური სიტყვისა „ante”, რაც ნიშნავს «-მდე». მაგ., 

ჩანაწერი (1800_a. 1830) აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება დაიბადა 1800 წ-ს და 

გარდაიცვალა 1830 წლამდე.  

 

3) ნიშანი «p” _ პირველი ასო ლათინური სიტყვისა „post”, რაც ნიშნავს „შემდეგ”. მაგ., 

ჩანაწერი (1860 _ p. 1899) აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება დაიბადა 1860 წ-ს და 

გარდაიცვალა 1899 წლის შემდეგ.  

 

4) ნიშანი «N” აღნიშნავს ფაქტს, რომ მოცემული პიროვნების სახელი (ან გვარი) 

უცნობია. 

 

5) ნიშანი «N, N”, _ სახელი და გვარი უცნობია. 

 

6) ნიშანი „?” თარიღის ნაცვლად აღნიშნავს, რომ თარიღი უცნობია. მაგ., ჩანაწერი (? – 

1808) – დაბადების წელი უცნობია, ხოლო გარდაცვალებისა არის 1808. 

 

7) ნიშანი „~” აღნიშნავს ქორწინებას. თარიღი და გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა 

ამ ნიშნის შემდეგ აღნიშნავს ქორწინების თარიღსა და ადგილს, სადაც ქორწინება 

არის რეგისტრირებული. მაგ., „~” (20.01.1866) (მარაბდა) აღნიშნავს, რომ ქორწინება 

რეგისტრირებულია 20.01.1866 წ-ს, მარაბდაში.  

 

8) ორმაგი ნუმერაცია რომელიმე ნუსხის პირველსავე სახელთან: მაგ., ნუსხა 9 იწყება 

იასე (იესე) პაატას ძე ბარათაშვილით, ორმაგი ნუმერაციით 12-1, რასაც მოსდევს 

ჩანაწერი (იხ. ნუსხა 7). ეს ნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება, ანუ იასე (იესე) პაატას 

ძე ბარათაშვილი, პირველად მოხსენიებულია ნუსხა 7-ში მე-12 ნომრით, ხოლო 

მოცემულ ნუსხა 9-ში იგი არის ნომერი 1.  
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ნუსხა 1-ის კომენტარები       
 

 

4/2. ნიკოლოზ თაყას ძე. ჩანს (1562_1583). კათალიკოსი. 

8/7. ასანბეგ ასანბეგის (ქაიხოსროს) ძე. ჩანს (1633_1647). 

როსტომ მეფის დისწული.  

 

 



 3

 
 

ნუსხა 2-ის კომენტარები 
 

 

8/3. თეიმურაზ (თემურ) როსტომის ძე. ჩანს (1746_1798). 

(გარდ. a. 1811). «  ელისაბედ. (ჩანს 1811). 

9/5. დიმიტრი გიორგის ძე. (1784_a. 1853).  

« ნინო იოსების ას. გურგენიძე (? _1843). 

10/5. დავით გიორგის ძე. (1787_12.03.1849) 

« ელისაბედ, აზნ. დიმიტრი საგინაშვილის ას. 

(1791_17.05. 1873). 

11/8. ივანე თეიმურაზის ძე. (1790_1850). მაიორი. 

« ბარბარე, აზნ. სოლომონ ზალდასტანიშვილის ას. (1790_22.04.1856). 

12/8. როსტომ თეიმურაზის ძე. (ჩანს 1811). გონებასუსტი. 

13/8. იოსებ თეიმურაზის ძე. (1798_12.06.1876). პოდპორუჩიკი.  

« (8.02.1826). სოფია ანტონის ას. ლაზარევა (1812_10.02.1894) (სომხ. გრიგ. სარწმ.). 

17/9. სოფიო დიმიტრის ას. (აპრ. 1828_ჩანს 1863). 

1844წ. მას ნამუსი ახადა თავადმა თადეოზ გურამიშვილმა. 

« გენერალ-ლეიტენანტი მიხეილ ივანეს ძე ჟერებცოვი. 

18/9. ლევან დიმიტრის ძე (1.01.1830_3.11.1877). კაპიტანი. გარდაიცვალა ჭლექისგან. 

« (16.10.1874). ნატალია ნიკოლოზის ას. კვეზერელი-კოპაძე (1856_21.02.1919).  

24/13. ანასტასია იოსების ას. (6.12.1846_31.03.1888). 

« (24.01.1868). თავ. ივანე დავითის ძე ციციშვილი (1834_1898) (ქარელი). 
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ნუსხა 3_ის კომენტარები 

 
 

4/2. რევაზ ვახტანგის ძე. (?_24.11.1819). დურნუკის მოურავი.  

6/3. ივანე დავითის ძე. (?_1829). « N. ნასიძე. 

7/4. ვახტანგ რევაზის ძე. (1796_1847). ტიტულარული მრჩეველი. (титулярный 

советник). 

« (13.04.1824) (კარდანახი). დარია, თავ. იოსებ ვაჩნაძის (ბებურო) ასული (1810_1888). 

8/7. ელენე ვახტანგის ას. (1827_22.04.1887). 

« (18.04.1849). თავ. გიორგი ზაალის ძე აბაშიძე (ვეჯინი) (1817_1856). 

9/7. გიორგი ვახტანგის ძე. (12.12.1831_30.12.1892). 

ტიფლისის სასამართლოს პალატის ტიტულარული მრჩეველი (титулярный 

советник).   

« ბარბარე, თავ. გიორგი ჩოლოყაშვილის ას. (“Прелесть Бабале”) (1844_1918) (ს. 

ახმეტა). 

11/7. რევაზ ვახტანგის ძე (24.09.1834_1864). ნიჟეგოროდსკის დრაგუნთა პოლკის 

შტაბს-კაპიტანი.  

13/9. ვახტანგ (ვასილი) გიორგის ძე. (3.11.1862_1937). მომრიგებელი შუამავალი 

(мировой посредник).  

« (29.06.1894). ელისაბედ, თავად რევაზ ერისთავის (ქსნის) ასული (1866_1942). 

14/9. ივანე გიორგის ძე. (4.04.1865_1929). მეღვინე. « (19.10.1916). ბარონესა მარგარიტა 

პეტრეს ას. ფონ ანდერსენი (1890_1987) (ლუთერან. სარწმ).  
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17/13. მარიამ ვახტანგის ას. (1900_1932).  

« თავ. ილია ნიკოლოზის ძე ავალიშვილი (ნაფარეული) (1882_1941). 

20/14. დიმიტრი ივანეს ძე (14.02.1917_2001). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, 

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი.  

21/14. კონსტანტინე ივანეს ძე (9.11.1919_1994). ადვოკატი. საქართველოს ადვოკატთა 

კოლეგიის წევრი. 

« ვენერა ვიქტორის ას. ბარკალაია (დ. 1924). 

22/21. ირაკლი კონსტანტინეს ძე (1953-2001). 

« ქეთევან პავლეს ას. ბურჯანაძე (დ.1955).  

 

 

 
 

ნუსხა 4-ის კომენტარები 
 

 

4/2. რევაზ გიორგის ძე. ჩანს (1643_1666). უღალატა მეფე როსტომს. 

8/3. იოსებ იოთამის ძე. ჩანს (1651_1680). თბილელი.  

10/3. ერასტი იოთამის ძე. ჩანს (1643_1661). მოკლულია (1676 წლამდე).  

11/6. შერმადინ გიორგის ძე. ჩანს 1651. მეჯინიბეთ-უხუცესი. 

16/12. ორბელ იოთამის ძე. ჩანს (1689_1725). ბოქაულთ-უხუცესი.  

« დარეჯან, ავთანდილ ბარათაშვილის ასული. (აბაშის სახლი). ჩანს (1725_1729). (იხ. 

ნუსხა 17, № 20/13). 

32/26. რევაზ ოთარის ძე. ჩანს (1763_1766). უზბაში. 
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35/31. იოსებ ერასტის ძე. ჩანს (1781_1815) (გარდ. a. 1823). მინბაში. კოლეგიის ასესორი 

(коллежский асессор). მონაწილეობდა მეფე ერეკლეს დაკრძალვის ცერემონიალში.  

« მარიამ (მაია), თავ. სიმონ აბაშიძის ას. (ჩანს 1815) (ს. ვეჯინი).  

37/33. რევაზ ორბელის ძე. ჩანს (1778_1793), გარდ. 1795.  

« თინათინ, თავ. შიოშ ფავლენიშვილის ას. (? _ 1795).  

38/34. დავით გიორგის ძე (1790_ჩანს 1846). 

« ელისაბედ, აზნ. N საგინაშვილის ას.  

39/34. ელენე გიორგის ას. (1798_20.02.1877). 

« თავ. ივანე ზაალის ძე ბარათაშვილი (1784_1847) 

(საამის სახლიდან). (იხ. ნუსხა 18, №24/20) 

40/35. ქეთევან იოსების ას. « (13.11.1822). აზნ. დიმიტრი დავითის ძე ჯანდიერი 

(1786_?).  

42/35. ივანე იოსების ძე (8.10.1810_15.01.1865). კაპიტანი.  

« (18.04.1848) (მარაბდა). სოფიო, თავ. ქაიხოსრო სოლოღაშვილის ას. (ბორბალო). 

(1825-1899).   

48/42. მარიამ ივანეს ას. (10.01.1857_ჩანს 1899). 

« თავ. ალექსანდრე ივანეს ძე ბარათაშვილი (1854_ჩანს 1915) (იხ. ნუსხა 13,  

№41/35.).  

49/42. ბარბარე ივანეს ას. (15.01.1860_4.07.1903). 

« (4.01.1900). თავ. ალექსანდრე ივანეს ძე ანდრონიკაშვილი (ვეჯინი) (1846_1910). 

50/42. დავით ივანეს ძე (27.05.1865_ჩანს 1910).  

« (12.11.1896) (ერტისი). მარიამ, აზნ. ნიკოლოზ გაბაშვილის ას. (1862_ ?).  
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ნუსხა 5-ის კომენტარები 
 

 

2/1. შერმაზან რევაზის ძე. ჩანს (1643_1671). 1643 წლიდან შუა ბოლნისის მოურავი.  

3/1. დავით რევაზის ძე. 1643 წლიდან შუა ბოლნისის მოურავი.  

6/2. ნიკოლოზ შერმაზანის ძე. ჩანს (1697_1739) (Баратаев). ჩანს 1739წ. მოსკოვში, 

დედოფალ ელენეს ამალაში.  

8/4. მელქისედეკ (მიხეილ) მელქისედეკის ძე. (1703_ჩანს 1765). სარატოვის 

მხედართმთავარი (Саратовский воевода) 1760_1765 წლებში. კარის მრჩეველი 

(надворный советник). ჩავიდა რუსეთს 1724 წელს.  

« ანა N.  

9/8. პეტრე მელქისედეკის (მიხეილის) ძე. (1734_1789). სიმბირსკის სამეფისნაცვლოს 

მეფისნაცვალი (наместник симбирского наместничества) 1780_1789 წლებში. გენერალ-

პორუჩიკი.  

« (1782) ეკატერინე საბას ას. (Савична) ნაზიმოვა (1765_1802) (II « N. Жуков).  

10/8. ივანე მელქისედეკის (მიხეილის) ძე (1738_?). უფის სამეფისნაცვლოს 

მეფისნაცვალი (наместник Уфимского наместничества) 1796წ. საიდუმლო მრჩეველი 

(тайный советник). მაიორი (1775წ.).  

11/8. სიმონ მელქისედეკის (მიხეილის) ძე. (1745_1798). სიმბირსკის სამეფისნაცვლოს 

მეფისნაცვალი (наместник cимбирского  наместничества) 1789_1796 წლებში. 

საიდუმლო მრჩეველი (тайный советник).  

12/8. ანდრეი მელქისედეკის (მიხეილის) ძე (?_1774). მოკლულ იქნა სარატოვში 

პუგაჩოვის აჯანყების დროს.  

13/9. მიხეილ (მელქისედეკ) პეტრეს ძე (25.01.1784_30.07.1856). ნუმიზმატი: 

სიმბირსკის მაზრის თავადაზნაურთა წინამძღოლი.  

(Симбирский уездный предводитель дворянства). იგი იმყოფებოდა საქართველოში 

1839 წლის ოქტომბრიდან 1842 წლის ივლისის ჩათვლით.  

« (1810). საიდუმლო მრჩევლის ნიკოლოზ ჩოგლოკოვის ასული, ალექსანდრა (?_1834).  

14/9. სერგეი პეტრეს ძე (1785_1810). ცხენოსანთა გვარდიის ვახმისტრი (вахмистр 

конной гвардии).  

15/9. ელისაბედ პეტრეს ას. (1786_1850).  

« ნიკოლოზ ტერენინი.  

16/11. ნიკოლოზ სიმონის ძე. (?_a. 1848). პოლკოვნიკი.  

17/11. პეტრე სიმონის ძე. პოლკოვნიკი.  

18/11. ელისაბედ სიმონის ას. « ბორის ალექსანდრეს ძე მანსუროვი (?_1814). 

ნამდვილი სახელმწიფო მრჩეველი (действительный статский советник). ყაზანის 

გუბერნატორი.  

19/11. ალექსანდრა სიმონოს ას. « მიხეილ ნიკოლოზის ძე მუსინი-პუშკინი 

(1795_1862). საიდუმლო მრჩეველი (тайный советник).  

22/13. მიხეილ მიხეილის (მელქისედეკის) ძე. (17.01.1814_10.07.1879). კარამზინის 

საზოგადოებრივი ბიბლიოთეკის საბჭოს წევრი. ნამდვილი სახელმწიფო მრჩეველი 

(действительный статский советник). « ალექსანდრა სერგეის ას. N (?_1893).  

29/13. ვერა მიხეილის (მელქისედეკის) ას.  

(29.02.1824_1828). იმპერატრიცა ელისაბედ ალექსის ასულის ნათლული.  
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33/16. ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე (9.05.1839_11.08.1879). 

« (1871). ალექსანდრა იპოლიტეს ას. ზიბინა (1848_?).  

35/33. ანა ნიკოლოზის ას. « გრაფი სტეფან ანტონის ძე აპრაქსინი (1863_1930).  

 

 

 
 

 

ნუსხა 6_ის კომენტარები 
 

 

3/2. ნიკოლოზ (ნინია) ლუარსაბის ძე. (?_a. 1803). 

« დარეჯან (დარია) N. (1763_3. 04. 1823). 

4/3. მარიამ (მაია, მაშო) ნიკოლოზის ას. (ჩანს 1834).  

« აზნ. დიმიტრი ზაქარიას ძე საგინაშვილი. (?_a.1834) კაპიტანი.  

5/3. მელიტონ ნიკოლოზის ძე. (1795_1860). კაპიტანი.  

« ეფემია, თავ. ზურაბ (დიმიტრი) ორბელიანის ას. (1801_1849). 

6/5. ნიკოლოზ (ტატო) მელიტონის ძე. (15.12.1817_21.10.1845) ცნობილი ქართველი 

პოეტი. 

10/5. ეკატერინე (კატო) მელიტონის ას. (21.09.1821_?)  

« (19.07.1844). თავ. რევაზ ლუარსაბის ძე ერისთავი (ქსნის) (1812_1881). 

14/5. ნინო მელიტონის ას. (18.06.1828_13.01.1906).  

« თავ. ლევან (ლეონიდ) გერმანოზის ძე ბარათაშვილი (1826_1875). კარის მრჩეველი. _ 

(იხ. ნუსხა 7, №50/44). 

19/5. ბარბარე მელიტონის ას. (1838_1.08.1919). 

« თავ. დიმიტრი გიორგის ძე ვეზირიშვილი (1825_1898). 
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21/5. სოფიო მელიტონის ას. (13.12.1841_29.05.1916). 

« (17.02.1878). თავ. ვასილ ალექსანდრეს ძე სუმბათაშვილი (1843_1905).  

 

 

 
 

ნუსხა 7-ის კომენტარები 
 

 

3/1. პაპუნა პაატას ძე o(1646-1661) ბოქაულთუხუცესი « ანა, ედიშერ არაგვის 

ერისთავის ას. (o 1655).  

4/2. ოთარ გერმანოზის ძე. (ჩანს 1638_1692). ბოქაულთ-უხუცესი.  

« მარიამ N. ჩანს (1679_1692).  

5/2. პაატა გერმანოზის ძე. ჩანს (1638_1689). მეჯინიბეთ-უხუცესი. მისი განაყოფი და 

სახლიკაცი _ პაპუნა ბარათაშვილი, ჩანს (1646_1661წ.წ.) 

7/2. ვარაზ გერმანოზის ძე. (ჩანს 1638_1706). მეჯინიბეთ-უხუცესი. 

8/2. არსენ გერმანოზის ძე. ჩანს (1638_1679). მანგლელი ეპისკოპოსი.  

10/5. პაპუა პაატას ძე. (ჩანს 1660_1706). ბოქაულთ-უხუცესი.  

11/5. გუგუნა პაატას ძე. ჩანს (1660_1708). მეჯინიბეთ-უხუცესი.  

12/5. იასე (იესე) პაატას ძე. ჩანს (1660_1717). ახალქალაქის მოურავი. 

14/5. დომენტი პაატას ძე. ჩანს (1662_1727). გუდარხევის მონასტრის წინამძღვარი.  

17/7. ლუარსაბ ვარაზის ძე. ჩანს (1690_1736).  

« თინათინ ხერხეულიძე. 

18/10. ბეჟან (ბეჟუა) პაპუას ძე. (ჩანს 1707). (ქორწინების გარეშე შვილი).  

19/11. დავით (დათუნა) გუგუნას ძე. (ჩანს 1698_1736). 

« თამარ, თავად საამ ბარათაშვილის ას. (იხ. ნუსხა 18, №16/11). 
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21/11. ომან გუგუნას ძე. (ჩანს 1698_1716). მეჯინიბეთ-უხუცესი. 

28/19. პაპუნა (პაპუა) დავითის ძე. ჩანს (1732_1765). უზბაში.  

41/37. მარიამ (მაია) ფარემუზის ას. (1783_22.03.1831). 

« თავ. ივანე ნიკოლოზის ძე ჩოლოყაშვილი (ს. კისისხევი). ჩანს (1821-1870)  

42/37. ბარამ ფარემუზის ძე. (ჩანს 1801_a. 1848, სპარსეთში).  

43/37. იოსებ ფარემუზის ძე (?_a. 1845) « (1816) ნინო, თავ. გლახა ფალავანდიშვილის 

ას.  

44/40. გერმანოზ სულხანის ძე (Ермолай Лукьянович) (1782_21.04.1833). მაიორი.  

« ნატალია, აზნ. თადეოზ ნაცვლიშვილის ას. (1804_10.04.1834).  

45/40. ზაალ (ზაქარია) სულხანის ძე. (1793_24.02.1848)  

« I. ანა იშხნელი (1794_27.09.1829);  

« II. (10.11.1833). ნინო, თავად ივანე ამილახვრის ას. (1806_ჩანს 1853). 

46/43. ნინო იოსების ას. (1818_1882) 

« თავ. გიორგი გურგენის ძე ვაჩნაძე (ბებურო) (1803_1875). 

47/43. ბარამ იოსების ძე. (22.07.1825_ჩანს 1852) 

1850წ. დაჯილდოვდა მე-4 ხარისხის წმ. ანას ორდენით. აყვანილ იქნა თავადის 

ხარისხის რანგში 1852 წ.  

48/44. სულხან (ტიხონ) გერმანოზის ძე. (18.09.1821_13.08.1866). მაიორი. ისტორიკოსი.  

« (1844). ელისაბედ (Елизавета) პეტრეს ას. სემიანნიკოვა (1832_18.02.1900).  

50/44. ლევან (ლეონიდ) გერმანოზის ძე (მარტი 1826_1875) კარის მრჩეველი 

(надворный советник)  

« ნინო, თავ. მელიტონ ბარათაშვილის ას. (1828_1906) (იხ. ნუსხა 6, №14/5) 

52/44. ოლიმპიადა (ოლღა) გერმანოზის ას. (ჩანს 1897)  

« ასლან ნიკოლოზის ძე თარხან-მოურავი. (კავთისხევი) (1823–?) 

57/45. დარია ზაალის (ზაქარიას) ას. (15.03.1837_?) 

« (27.01.1855). დავით სვიმონის ძე ჯორაევი (1832_?) 

59/45. გერმანოზ ზაალის (ზაქარიას) ძე (7.08.1842, ს. კოდა_1862). გარდაიცვალა 

კადეტთა კორპუსში ყოფნისას.  

60/45. ივანე ზაალის (ზაქარიას) ძე. (3.06.1844_1873).  

« (12.11.1870). ნინო, თავ. ალექსანდრე მელიქიშვილის ას, (1845_?).  

62/48. ვასილი სულხანის (ტიხონის) ძე. (1.01.1851_11.08.1897). პოდპოლკოვნიკი. 

« I. (9.01.1885). მარია ივანეს ას. ნაზაროვა (1860_?). 

« II. ელენე, თავ. ივანე ციციშვილის ას. (1857_?) 

63/48. კონსტანტინე სულხანის (ტიხონის) ძე (17.08.1855_23.04.1911). კოლეგიის 

მდივანი (коллежский секретарь).  
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ნუსხა 8_ის კომენტარები 

 
 

2/1. დავით პაპუნას ძე. ჩანს (1750_1789). გარდ. a.1899.  

« ხორეშან N. (ჩანს 1899) 

3/1. გიორგი პაპუნას ძე. ჩანს (1750_1798). მონაწილეობდა მეფე ერეკლეს დაკრძალვის 

ცერემონიალში. 

7/3. იოსებ გიორგის ძე. (1787_6.12.1841). პოდპოლკოვნიკი.  

« (1810). ეფემია, აზნ. გიორგი (გლახა) გაბაშვილის ას. (1795_1882). 

8/7. ეკატერინე იოსების ას. (1818_?). 

« (20.02.1837). აზნ. იაკობ გიორგის ძე გაბაშვილი (გარეთუბანი) (1814_1873). 

9/7. პართენ (პორფილე) იოსების ძე. (27.03.1819_30.03.1896). კოლეგიის მრჩეველი 

(колежский советник).  

« (2.07.1875). ანა, თავ. ივანე ციციშვილის ას. (ხვედურეთი) (1849_?). 

12/7. მარიამ (მაკა) იოსების ას. (3.04.1922_ჩანს 1856).  

« მაიორი ფედოტ დობროჟენსკი (?_a.1856). 

13/7. ეფემია იოსების ას. (1825_16.10.1864).  

« (20.01.1843). თავ. დავით საბას ძე საგინაშვილი (ახშანი) (1815_?).  

15/7. სოფიო იოსების ას. (4.01.1828_1900).  

« პოლკოვნიკი ილია კუზმას ძე კუზმინი (?_1860). 

16/7. ნიკოლოზ იოსების ძე (10.07.1829_2.04.1854). პრაპორშჩიკი. 

18/9. იოსებ პართენის (პორფილეს) ძე. (14.10.1877_31.08.1899) 

დრაგუნთა პოლკის კორნეტი. გარდაიცვალა ჭლექით.  
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20/9 მარიამ პართენის (პორფილეს) ას. (31.12.1880_ჩანს 1916წ. მილანში, როგორც 

გასათხოვარი, თავადის ასული).   

 

 

 
 

ნუსხა 9-ის კომენტარები 

 
 

2/1. ოთარ იასეს ძე. ჩანს (1706_1738). ახალქალაქის მოურავი.  

13/8. იაკობ ნიკოლოზის ძე. (1770_ჩანს 1822). გუბერნიის მდივანი (губернский 

секретарь).  

« თამარ (თალია), თავ. ივანე დოლენჯიშვილის ას. (1793_29.04.1873). 

14/11. ნიკოლოზ გიორგის ძე (1780_a.1833). ტიტულარული მრჩეველი (титулярный 

советник). მისი ბიძაშვილი იოსები (ჩანს 1833).  

« დარია კორნელის ას. ჭაჭიკაშვილი (1795_9.02.1833) (აზნ.).  

17/13. სოფიო იაკობის ას. (1809_?) « აზნ. დიმიტრი ივანეს ძე თურქესტანიშვილი 

(1789_1839). 

20/13. მარიამ (მაია, მაიკო) იაკობის ას. (1816_14.02.1903) 

« (1833) თავადი რომან (რამაზ) დავითის ძე ჭავჭავაძე (წინანდალი) (1806_1888). 

22/13. ნატალია იაკობის ას. (1820_15.08.1908) 

« (1.11.1842) თავ. იოსებ სიმონის ძე ჭავჭავაძე (ურიათუბანი) (1824_1860). 

23/13. ნიკოლოზ იაკობის ძე (10.11.1821_1.03.1874).  

« (1.06.1854) მართა, თავ. რამაზ ავალიშვილის ასული (1831_1913) (ჩუმლაყი). 

25/14. მარიამ ნიკოლოზის ას. (1814_4.05.1872). 
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« (31.07.1833) აზნ. ბესარიონ ივანეს ძე ანდრონიკაშვილი (1796_?) (ოჟიო).  

27/14. გიორგი (ტატო) ნიკოლოზის ძე. (1823_a.1857) 1852წ. იქნა სამართალში 

მიცემული თავ. ზაალ ბარათაშვილის (საამის სახლიდან) (იხ. ნუსხა 18, N25/24) 

მკვლელობისათვის. 1854 წლის 14 სექტემბერს მიესაჯა ციმბირში გადასახლება, 

საითკენაც მიმავალი გზიდან გაიქცა.  

« ეფემია (მარიამ) ყარამანის ას. ჯორაევა. ჩანს (1857_1864). 

29/27. სოფიო გიორგის ას. (4.12.1852_?) 

« (5.06.1867) თავ. დიმიტრი იოსების ძე ჭავჭავაძე (ურიათუბანი) (1849_?). 

30/27. ნიკოლოზ გიორგის ძე (3.08.1855_?) (ს. კოდა) იქნა ცნობილი უკანონოდ 

შობილად, ვინაიდან დაიბადა მამის გადასახლებიდან 10-ზე მეტი თვის შემდეგ.  

 

 

 
 

ნუსხა 10-ის კომენტარები 
 

1. გოსტაშაბ. ჩანს (1505_1558). შვილი ქავთარ ბარათაშვილისა, რომელიც ჩანს 

დოკუმენტებში (1493_1523) წლებში და ელისაბედ N-ისა, რომელიც ჩანს დოკუმენტში 

1523წ. (მონაზონი).  

4/2. ყაფარბეგ ამილღაბარის ძე. (ჩანს 1626, ბოქაულთუხუცესი). გარდ. 1628.  

11/5. პაპუნა გოსტაშაბის ძე. (ჩანს 1634_1680). (მოკლულია). ყლიჯყორჩი.  

« N. როინ ჯავახიშვილის ასული. 

14/5. ხოსიტა გოსტაშაბის ძე. ჩანს (1658_1713). პაპუნას ნახევარძმა. « N. , ჯიმშიტა 

შიოშაშვილის ასული.  

17/11. ნიკოლოზ პაპუნას ძე. ჩანს (1653_1716). მანგლელი ეპისკოპოსი.  

21/11. მარიამ პაპუნას ას. « პაპუნა სააკაძე. ჩანს (1661_1671).  
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ნუსხა 11-ის კომენტარები 
 

 

2/1. პაპუნა გოსტაშაბის ძე. ჩანს (1693_1719). 

« ხვარამზე N. ჩანს (1708_1713). 

4/1. თამაზ გოსტაშაბის ძე. ჩანს (1700_1712). გარდ. 1758 მოსკოვში.  

7/2. ანახანუმ პაპუნას ას. ჩანს (1748_1752) 

« შანშე, დათა ქსნის ერისთავის ძე (?_1753). 

16/5. ზაზა (ზაქარია) გოსტაშაბის ძე. ჩანს (1743_1792). უზბაში (1785წ.) 

21/15. ქაიხოსრო პაპუნას ძე (1771_p. 1826). (ს. მეჯვრისხევი).  

« ანა, თავ. ბეჟან რატიშვილის ას.  

22/16. ნიკოლოზ (კიკოლა) ზაზას (ზაქარიას) ძე (?_a. 1818).  

« მარიამ, თავად ზაალ ავალიშვილის ასული (ბრეთი) (1780_1828). თბილისი.  

23/16. ზაალ (ზაქარია) ზაზას (ზაქარიას) ძე. (1775_24.04.1833) კოლეგიის ასესორი 

(коллежский асессор). 1830წ. იქნა დაპატიმრებული ყალბი სიგელების დამზადების 

ბრალდებით. « ანა, აზნ. თადა ნაცვლიშვილის ას. (?_a. 1834). 

24/16. საბა ზაზას (ზაქარიას) ძე. (ჩანს 1837). არქიმანდრიტი. 

25/16. ქაიხოსრო ზაზას (ზაქარიას) ძე. (1791_p. 1832).  

« I. ანა, აზნ. N. ზალდასტანიშვილის ას. (ს. ენაგეთი) (1796_25.11.1826). 

« II. (1831) ნინო, თავ. ივანე ამილახვრის ასული (1806_?)  

29/21. ანა ქაიხოსროს ას. (1803_?). « (15.10.1820) ილია სტეფანეს ძე რაგოვსკოი (?_a. 

1836). ტიტულარული მრჩეველი (титулярный советник).  

30/21. პავლე ქაიხოსროს ძე. (1805_3.02.1837). (ს. ქსოვრისი). პორუჩიკი.  
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« ნინო დავითის ას. N 

31/21. ელენე ქაიხოსროს ას. (1807_p. 1846).  

« იასე გიორგის ძე ამილახვარი (?_1841) (ავთანდილის სახლი). 

32/22. ივანე ნიკოლოზის ძე. (1803_p. 1826). პოდპორუჩიკი.  

33/22. გრიგოლ ნიკოლოზის ძე. (1806_a. 1841). პოდპოლკოვნიკი. « I. N. N. 

« II. (29.07.1832) სოფიო, თავ. სოლომონ მელიქიშვილის ასული (1804_1881). 

34/22. ანასტასია ნიკოლოზის ას.  

« თავ. გაბრიელ ზაზას ძე სოლოღაშვილი. (1800_?). 

36/23. ბარბარე ზაალის (ზაქარიას) ას. (1816_?) 

« პეტრე ვასილის ძე სოკოლოვსკი (?_1849) 

40/23. ივანე ზაალის (ზაქარიას) ძე. (30.08.1829_18.01.1871). პოლკოვნიკი.  

« (10.11.1868) ნინო, თავ. ალექსანდრე ჯავახიშვილის ას (1847_1910) 

43/29. ელისაბედ პავლეს ას. (1836_p. 1863) 

« (1849) მაიორი ივან ეგორის ძე შუტოვი.  

44/33. მარიამ გრიგოლის ას. (15.06.1836_5.03.1904)  

« (21.07.1852) თავ. ივანე ალექსანდრეს ძე მელიქიშვილი (1830_1907) 

45/33. ნიკოლოზ გრიგოლის ძე (13.10.1838_?) 

« მარიამ, თავ. თეიმურაზ ახვლედიანის ას. (1870_?). 

46/33. ელენე გრიგოლის ას. (15.04.1840_?)  

« (8.11.1857) აზნ. მიხეილ გრიგოლის ძე ჯომარდიძე (1822_?). 

47/40. ირაკლი ივანეს ძე (25.07.1869_6.11.1920) 

« ანა პავლეს ას. N. (ჩანს 1910).  

48/45. სოფიო ნიკოლოზის ას. (1.08.1884_1977)  

« (29.04.1907) თავ. ლევან ლუარსაბის ძე მაღალაშვილი (1879_1926).  

49/45. გიორგი (გრიგოლ) ნიკოლოზის ძე (18.06.1886_?)  

« I. N. N.  

« II. ვერა ნიკოლოზის ას. N.    E 

   

 



 16

 
ნუსხა 12-ის კომენტარები 

 

 

2/1. ამილღაბარ ყაფარბეგის ძე. (1693–1729) , გამოეყო თავის ბიძებს და ძმებს  1713 –

1714 წ. წ. ახლო « გუქა N . ჩანს (1712_1735) (მდივანბეგის ას.).  

3/1. ბეჟან ყაფარბეგის ძე. ჩანს (1693–1724). მეჯინიბეთ-უხუცესი. 

7/1. თინათინ ყაფარბეგის ას. ჩანს (1690_1700). «…დურმიშხან დურმიშხანის ძე 

ბარათაშვილი (ფალავანხოსროს სახლი) ჩანს (1661–1688) (იხ. Nნუსხა 15, № 14/4) 

13/2.  N , ამილღაბარის ასული 

…»  (1740) იორამ ლუარსაბის ძე თარხან-მოურავი 

14/8. ერასტი დავითის ძე, ჩანს (1778–1794).Mმოკლულია 1801 წ. უზბაში. 

15/8. დიმიტრი (ტეტია) დავითის ძე. ჩანს (1786–1801) გარდ. a. 1820. უზბაში. 

16/9. გიორგი (გოგია) ვახუშტის ძე. ჩანს (1745–1770). იასაული. 

19/15. თამარ დიმიტრის ას. (?–a. 1825) 

« I. დავით ჯიმშერის ძე ჩოლოყაშვილი (?–1814) 

«  II N. ბარათაშვილი. 

20/15. ბარბარე დიმიტრის ას. (?–12.01.1837) 

« ელიზბარ იესეს ძე ფალავანდიშვილი (1758_1824). 

მეფე გიორგის ელჩი რუსეთის იმპერატორის კარზე.  

21/15. დავით (დათუა) დიმიტრის ძე. (1779_15.06.1839) 

1810 წ., ტიფლისის პოლიცმეისტერის რანგში, იყო გასამართლებული “სუსტი 

ზედამხედველობის ბრალდებით” (за «слабый надзор») (იმერეთის მეფის სოლომონ II-

ის ტიფლისიდან გაქცევის გამო), 1830 წ-ს იქნა დაპატიმრებული ყალბი სიგელების 

დამზადებაში მონაწილეობისათვის. 
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« ბარბარე დავითის ას. ბარათაშვილი (ზურაბის სახლიდან). ჩანს (1813_1846). 

(იხ.Nნუსხა 19, № 24/19). 

23/21. ეკატერინე (კატინა) დავითის ას. (1808_1873) 

« (18.07.1823) ალექსანდრე (პუპლია) ვახტანგის ძე ორბელიანი (1801_1869) 

24/21. ზაქარია (ზაალ) დავითის ძე (22.09.1816–19.04.1875) 

კოლეგიის მდივანი (коллежский секретарь) 

« (1835) ანასტასია, თავ. გრიგოლ ჩოლოყაშვილის ასული. (1814_1879). 

26/24. დავით ზაქარიას (ზაალის) ძე (28.01.1840–6.01.1901) 

« (21.09.1872) ივლიტა (იულია), თავად ივანე ციციშვილის ასული. (1853_1919). 

29/26. ეკატერინე დავითის ას. (12.01.1874–1944). მხატვარი-მინიატურისტი.  

« (19.01.1915). აზნ. ნიკოლოზ ივანეს ძე სულხანიშვილი (1881–?). 

30/26. ბარბარე დავითის ას. (27.01.1875–25.10.1918)  

« (28.07.1900) თავ. დავით ალექსანდრეს ძე ბაგრატიონ-დავითაშვილი (1863–1922). 

31/26. ზაქარია (ზაალ) დავითის ძე (17.02.1876–1940) 

« I. (25.04.1899) ქეთევან დიმიტრის ას. სტაროსელსკაია (1879–?) 

«  II. (5.02.1906) ალექსანდრა სიმონის ას. პროკოპოვიჩი (1877–?). 

33/26. ნინო დავითის ას. (2.11.1878-1953)  

« (30.04.1903) აზნ. ტიტე სიმონის ძე ქიქოძე (1863–1939) 

35/26. ნატალია დავითის ას. (10.05.1892–7.10.1918) 

« თავ. ილია ნიკოლოზის ძე ავალიშვილი (კახ.) (1882–1914) 

38/31. ივლიტა (იულია) ზაქარიას (ზაალის) ას. (13.05.1908–1938) « N . მიქაძე. 
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ნუსხა 13-ის კომენტარები 
 

 

1. ქაიხოსრო. ჩანს (1611–1647). თბილისის მოურავი (1619) სომხით-საბარათიანოს 

სარდალი (1623); ბოქაულთ-უხუცესი (1625–1642); სახლთ-უხუცესი (1647). მისი სიძე-

ბახუტა ჰუსეინ-ბეგის შვილი (ბაგრატიონის გვარიდან). მოკლულ იქნა მეფე 

როსტომის ბრძანებით (კოშკიდან გადმოაგდეს). 

« დარეჯან, თეიმურაზ მუხრან-ბატონის ასული. 

6/4. ქაიხოსრო ბარათას ძე. ჩანს (1663–1694). სუფრაჯი. 

10/5. როსტომ ქაიხოსროს ძე. მას და მის ძმებს, გუგუნას და დავითს, მეფე ნაზარ-ხანმა 

1693 წლის 11 ნოემბერს უბოძა სოფელი სომხითში.  

24/20. ბერი როსტომის ძე (ჩანს 1813) « მარიამ N. (ჩანს 1813) 

27/21. დიმიტრი იესეს (იასეს ) ძე. (1780_15. 04. 1840). პრაპორშჩიკი. 

«  I. თამარ N. (1886-29. 10. 1819); 

« II. (24. 04. 1822) ელენე, თავად ბარძიმ მაჩაბლის ასული (ჩანს 1835). [ I» თავ. ვახტანგ 

გლახას ძე ფალავანდიშვილი]. 

28/21. ვახტანგ იესეს (იასეს) ძე. (1782_a. 1861) 

« (20. 01. 1918). სალომე, თავ. იოსებ ჯანდიერის ასული (1802–1877) (ს. ვაჩნაძიანი). 

29/22. გიორგი (გოგია) ივანეს ძე. (1783_დეკ. 1850). კაპიტანი. 

« ქეთევან, თავ. ზაალ ანდრონიკაშვილის ასული (1800-1868) (ს.ზიარი) 

30/22. როსტომ (რომან) ივანეს ძე. (1785–1838). პოლკოვნიკი. 

« ეფემია, თავ. იოსებ მელიქიშვილის ასული (1800–ჩანს 1845) 

31/22. მარიამ ივანეს ას. (?–სექტ. 1820). მშობიარობას გადაყვა.  
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« (1820) (ს. ერედვი) თავ. ივანე ივანეს ძე ფავლენიშვილი (1794_a. 1846) 

35/28. ივანე ვახტანგის ძე. (24.09.1822_?). პრაპორშჩიკი.  

« მარიამ (მაკა), თავ. იესე თუმანიშვილის ასული (ს. ხელთუბანი) (1830_?)  

36/29. დავით გიორგის ძე. (1818_1851) 

« (10.05.1851) მართა, თავ. დავით თარხან-მოურავის ასული (ს. ნოსტე). (1831_1908).   

38/29. ნიკოლოზ გიორგის ძე. (1823_სექტ. 1851). დაიღუპა თურქებთან ბრძოლაში.  

40/29. ნინო გიორგის ას. (22.02.1829_7.02.1854) 

« თავ. გიორგი დიმიტრის ძე თარხან-მოურავი (1809_21.09.1855). მოკლეს გლეხებმა. 

41/35. ალექსანდრე ივანეს ძე. (19.07. 1854_ჩანს 1915) 

პოლკოვნიკი (1915წ.). იშვილა თავისი ცოლის დის შვილი ბარბალე, თავ. ალექსანდრე 

ანდრონიკაშვილის ასული (4.06.1903_ ?).  

« მარიამ, თავ. ივანე ბარათაშვილის ასული (1857_ჩანს 1899) 

(იხ. ნუსხა 4, №48/42) 

42/35. კონსტანტინე ივანეს ძე. (15.09.1855_10.12.1916). გენერალ-მაიორი.  

45/35. გიორგი ივანეს ძე. (27.07.1861_მარტი 1918) 

« ანა, თავ. დავით ჩოკა-ჯანდიერის ასული (ახმეტა). (1879_ჩანს 1918).  

46/35. ვასილი (ვახტანგ) ივანეს ძე (22.05.1864_?) 

« (11.01.1900) ოლღა, მღვდლის ზაქარია ბარნოვის ასული. (1879_?) 

50/45. მარიამ გიორგის ას. (1.01.1896_?) 

« (11.10.1915) ვიაჩესლავ იპოლიტეს ძე ბელინოვიჩი (1891_?) 

53/46. ივანე ვასილის (ვახტანგის) ძე 

« მარიამ იესეს ას. N.  
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ნუსხა 14-ის კომენტარები 

 

 

1/1. იესე ოსეს ძე მიქაძე-ბარათაშვილი (10.11.1728_11.08.1785) დედოფლის სახლთ-

უხუცესი (1757), ერეკლეს მდივანი, მსაჯული, მოლარეთ-უხუცესი (1767) 25.06.1764წ. 

მეფე ერეკლემ უბოძა მას და მის დედმამიშვილებს ერთ-ერთი ამოვარდნილი 

ბარათაშვილის მამულები და ასევე გვარი. იესე დაიღუპა ლეკებთან შეტაკებაში.  

« I. N. ჭაჭიკაშვილი 

« II. N. ქიზიყის მოურავის, თავად აფხაზის ასული.  

2/1. ოსე (იოსებ) იესეს ძე (1759_?). მე-19 საუკუნის დასაწყისში გადასახლდა 

ჩრდილოეთ კავკასიაში.  

3/1. ზაზა (ზაალ) იესეს ძე (1761_1811). სუფრაჯი. მოკლულ იქნა მოსამსახურის, 

დიმიტრი შიოს ძის და მოახლის, მართას, მიერ.  

« ელისაბედ იოსების ას. ქართველიშვილი (ჩანს 1811) 

12/1. დავით იესეს ძე. (1777_1848). კოლეგიის რეგისტრატორი (коллежский 

регистратор). ტიფლისი.  

« I. ქეთევან, თავად გურგენ ვაჩნაძის (ბებურო) ასული (?_1796) 

« II. (ნოემბ., 1816) მარიამ (მაკრინე), თავ. ლევან გურამიშვილის ასული.  

14/2. მარიამ ოსეს (იოსების) ას.  

« (21.04.1829). სტეფანე პეტრეს ძე ტიმოფეევი. ბოქაული. (пристав). 

15/2. ნიკოლოზ ოსეს (იოსების) ძე. (1814_1865). ასისთავი (сотник) (ქ. მოზდოკი). 

« I. N.N.  

«  II. ფეოდოსია ალექსანდრეს ას. სილაევა (თერგის კაზაკთა შთამომავალი). 

17/12. გრიგოლ დავითის ძე (1808_30.01.1850) 

« (14.11.1833) ელიზავეტა ფიოდორის ას. ვალობანსკაია.  
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19/12. ნინო დავითის ას. (1816_7.11.1841) 

« (31. 01. 1841). თავ. დავით რევაზის ძე ციციშვილი (1816_?) 

22/12. პელაგია დავითის ას. (2.07.1821_?) 

« (13.01.1843). პეტრე გიორგის ძე ზაიკინი (1803–?).  

პოდპოლკოვნიკი.  

24/12. დარეჯან (დარია) დავითის ას. (6.10.1825–1845) 

« (28.01.1844) თავ. გიორგი (გივი) ივანეს ძე ჯანდიერი (1817–1857)  

(ვაჩნაძიანი). 

26/12. ალექსანდრე დავითის ძე. (25.01.1831–a. 1888).  

პრაპორშჩიკი. (ს. ბორბალო) 

« ანასტასია, თავ. ალექსანდრე ჩოლოყაშვილის ასული (ახმეტა).  

(1838–ჩანს 1920). 

28/12. ილია დავითის ძე. (1839–19.06.1858). შტაბს-როტმისტრი. 

31/15. ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე. (1.02.1865–22.03.1932, პარიზი). კავალერიის 

გენერალი (генерал от кавалерии), გენერალ-ლეიტენანტი. « ვერა ნიკოლოზის ას. N. 

37/26. იოსებ (იესე) ალექსანდრეს ძე. (21.10.1872–1937) 

I მოწვევის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი ტიფლისის გუბერნიიდან. 

« I. (23. 07. 1901). ელენე კონსტანტინეს ას. სიმონიშვილი (1883_7.02.1920) 

« II. ვარვარა ევგენის ას. ხრუშჩოვა (1895_1986). 

38/26. ვლადიმერ (ლადო) ალექსანდრეს ძე (7.08.1875_9.07.1910). 3.10.1898წ., ჩხუბში 

სასიკვდილოდ დაჭრა აზნაური დავით გაბაშვილი.  

42/31. ალექსი ნიკოლოზის ძე (1904_1972) 

« (1930) ნატალია, თავ. ალექსანდრე ჭავჭავაძის ასული (1904_1941) (ურიათუბანი).  

45/37. ვლადიმერ (ლადო) იოსების (იესეს) ძე. (დ. 1920). იურისტი. ცნობილი 

ადვოკატი. ადვოკატთა კოლეგიის თავმჯდომარე. მშობლების დაპატიმრების შემდეგ 

(1936_1938წ.წ.) თვითონაც იყო რეპრესირებული.  

« ირინე ლიპარიტის ას. კობახიძე (დ. 1925).  

46/37. ცისანა იოსების (იესეს) ას. (დ. 1933) 

« გივი სილიბისტროს ძე გოგოძე. (1924_1987). 

48/45. მანანა ვლადიმერის ას. (დ. 1953)  

« გიორგი ვახტანგის ძე ქავთარაძე. (დ. 1948).  
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ნუსხა 15-ის კომენტარები 

 
 

1. ფალავანხოსრო. ჩანს (1627_1646). ბოქაულთ-უხუცესი (დათუნა ასლამაზიშვილის 

განაყოფი).  

4/1. დურმიშხან ფალავანხოსროს ძე. ჩანს (1627_1639) 

« მარიამ N. 

5/2. იოთამ თაყას ძე. ჩანს (1658_1709) 

« თინათინ გიორგის ას. ავალიშვილი (?_1708). 

[II» შაჰ ყული ხანი] (?_1709)]   

14/4. დურმიშხან დურმიშხანის ძე. ჩანს (1661_1688).  

« თინათინ, ყაფარბეგ ბარათაშვილის ასული, პაპუნას შვილიშვილი (გოსტაშაბის 

სახლიდან). ჩანს (1690_1700) (იხ. ნუსხა 12, №7/1).  

22/15. ანახანუმ ბეჟანის ას. (1716_მარტი 1888) 

« I. ქაიხოსრო ედიშერის ძე ციციშვილი (მილახვარი) ჩანს (1713_1766). 

« II. (19.08.1746). მეფე თეიმურაზ II (1695_1762). 

24/15. ბარბარე (მახია) ბეჟანის ას. (?_1814, მოსკოვში)  

« I. ადელ შაჰი (ნადირ შაჰის ძმა) (?_1748). იქნა მოკლული.  

« II. N. ბარათაშვილი (баратов). (მოსკოვი).  
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ნუსხა 16-ის კომენტარები 
 

 

2/1. ზაალ (ზაზუნა) იორამის ძე. ჩანს (1627_1679). ბოქაულთ-უხუცესი.  
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ნუსხა 17-ის კომენტარები 

 
 

13/12. ავთანდილ აბაშის ძე. ჩანს (1664_1693). სუფრაჯი. 

14/12. ქაიხოსრო აბაშის ძე. ჩანს (1664_1696). სუფრაჯი.  

19/13. იოსებ ავთანდილის ძე. ჩანს (1702_1735). მანგლელი ეპისკოპოსი. 

20/13. დარეჯან ავთანდილის ას. ჩანს (1725_1729).  

« ორბელ იოთამის ძე ბარათაშვილი (იოთამის სახლიდან). (იხ. ნუსხა 4, №16/12) 

ბოქაულთ-უხუცესი. ჩანს (1689_1725). 

21/14. დავით ქაიხოსროს ძე. ჩანს (1702_1726). სუფრაჯი. ბოქაულთ-უხუცესი.  

« თინათინ N.  

22/14. აბაშ ქაიხოსროს ძე. ჩანს (1705_1714). სუფრაჯი.  

24/14. ნიკოლოზ ქაიხოსროს ძე. (ჩანს 1726). არქიმანდრიტი.  

31/27. დავით ლუარსაბის ძე (1744_p. 1808, a. 1822). ერეკლეს და გიორგის ქეშიკჩიბაში 

1761 წლიდან. კარის მრჩეველი (надворный советник). მისი მამიდაშვილი, 

იოთამიშვილი ნიკოლოზ მანგლელი (ჩანს 1785) 

« სალომე, თავად სიმონ ბაგრატიონ_მუხრანსკის ასული (ჩანს 1827).  

33/31. თამარ დავითის ას. (1790_1809) 

«  თავ. მირმანოზ დავითის ძე ერისთავი (?_1828). 

34/31. სოფიო დავითის ას. (?_29.08.1853) 

« თავ. სოლომონ ნიკოლოზის ძე ორბელიანი (?_p. 1816, a. 1819). 
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ნუსხა 18-ის კომენტარები 
 

 

4/1. საამ ხოსიას ძე. ჩანს (1642_1690). ბოქაულთ-უხუცესი. სახლთ-უხუცესი. 

6/1. ზაქარია ხოსიას ძე. ჩანს (1655_1673). ურბნელი ეპისკოპოსი.  

16/11. თამარ საამის ას.  

« დავით (დათუნა) გუგუნას ძე ბარათაშვილი (გერმანოზის სახლიდან) (?_1736) (იხ. 

ნუსხა 7, №19/11).  

20/14. ზაალ ედიშერის ძე. ჩანს (1760_1792). ყორიასაულბაში ეშიკაღაბაში, 

მდივანბეგი.  

23/20. საამ ზაალის ძე. ჩანს (1800_1807). მოურავი. 

24/20. ივანე ზაალის ძე. (1784_14.03.1847).  

« ელენე, თავ. გიორგი ბარათაშვილის ასული (1798_1877) (იოთამის სახლი) (იხ. ნუსხა 

4, №39/34).  

25/24. ზაალ ივანეს ძე (21.06.1817_9.09.1852).  

მოკლულია გიორგი (ტატო) ბარათაშვილის მიერ (გერმანოზის სახლი) (იხ. ნუსხა 9, 

№27/14).  

« ეკატერინე, თავად ივანე თარხან-მოურავის ასული (1827_1854) (ნოსტე) (ზაალის 

სახლი).  

26/24. ბარბარე ივანეს ას. (1819_22.11.1896).  

« I. (25.02.1834). თავ. სიმონ ივანეს ძე გურგენიძე (1810_a. 1846).  

« II. თავ. ივანე (ნინია) პაატას ძე ჯანდიერი (1812_1881) (ვაჩნაძიანი). 
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27/24. ელისაბედ ივანეს ას. (2.01.1823_29.02.1892)  

« (10.11.1840) თავ. ყაფლან (იოანე) ასლანის ძე ორბელიანი (1813_1878).  

28/24. სოფიო ივანეს ას. (30.05.1825, თბილისი_p. 1853)  

« აზნ. გედევან ივანეს ძე ბუჩქიშვილი. (ჩანს 1853). პოლკოვნიკი. 

31/24. მარიამ (ნინო) ივანეს ას. (1842_p. 1914) 

« (9.02.1873) თავ. ივანე ლუარსაბის ძე ამილახვარი (1844_1906) (რევაზის სახლი).  

32/25. ნინო ზაალის ას. (19.03.1853_1924).  

« (6.05.1879) თავ. ნიკოლოზ დავითის ძე ანდრონიკაშვილი (1844_1905) (ვეჯინი).  

 

 

 
 

ნუსხა 19-ის კომენტარები 
 

 

6/3. ზურაბ შანშეს ძე. ჩანს (1662_1692). საბარათიანოს სარდალი.  

8/4. რევაზ პაპუნას ძე. (ჩანს 1670). გადავიდა მუსულმანობაში [რევაზ-ბეგ] 

« თამარ ფალავანდიშვილი (ჩანს 1697). 

9/6. ზაალ ზურაბის ძე. ჩანს(1690_1703). სახლთ-უხუცესი.   

15/9. ზურაბ ზაალის ძე. ჩანს (1721_1782). დედოფლის მორდალი და სუფრაჯი.  

«  ხორეშან N. (ჩანს 1777). 

19/16. დავით სიმონის ძე (ჩანს 1778_a. 1833). ნაზირი  

« მარიამ N. (1755_ოქტ.1833). 

20/16. ზაალ სვიმონის ძე. ჩანს (1787_1807). თავად_აზნაურთა მარშალი.  

21/19. ზაალ დავითის ძე. (1781_13.04.1812). მორდალი. სუფრაჯი. ტიტულარული 

მრჩეველი (титулярный советник). გლეხებმა მოკლეს ცოლ-შვილთან ერთად.  
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« I. ანა, თავ. ალექსანდრე მაყაშვილის ასული.  

« II. ანა, თავ. გივი ამილახვრის ასული (?_13.04.1812). (ფხვენისი). 

22/19. თინათინ დავითის ას. (?_13.03.1837).  

« თავ. ნიკოლოზ ჯარდანის ძე ჩოლოყაშვილი (1774_1823). 

23/19. ნინო დავითის ას. ჩანს (1813_1833) 

« თავ. თეიმურაზ ზაზას ძე მაჩაბელი (?_1829).  

24/19. ბარბარე დავითის ას. ჩანს (1813_1846) („Баратовна”).  

« თავ. დავით (დათუა) დიმიტრის ძე ბარათაშვილი (გოსტაშაბის სახლი) (1779_1839) 

(იხ. ნუსხა 12, №21/15).  

 

 

 
 

 

ნუსხა 20-ის კომენტარები 
 

 

2/1. შიოშ (სიაუშ) თამაზის ძე. ჩანს (1643_1689). 1652წ. ცრუდ დაადანაშაულა 

ბაინდურ თუმანიშვილი მეფისწულ ლუარსაბის მკვლელობაში.  

3/1. იესე (იასე) თამაზის ძე. ჩანს (1643_1680).  

« მარეხ N. (ჩანს 1680).  
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ნუსხა 21-ის კომენტარები 
 

 

10/6. იარალ ვახტანგის ძე (ჩანს 1766). ეშიკაღაბაში.   
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