
პირობითი აღნიშვნები და შემოკლებები 

 

 
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 წელს.  

 

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

ჩანაწერი (1800-a. 1830) აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება დაიბადა 1800 წელს და 

გარდაიცვალა 1830 წლამდე.  

 

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

ჩანაწერი (1800-p.1899) აღნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება დაიბადა 1800 წელს და 

გარდაიცვალა 1899 წლის შემდეგ.  

 

4) ასო „დ” აღნიშნავს „დაიბადა”. (მაგ. დ.1942).  

 

5) ასო „გ” აღნიშნავს „გარდაიცვალა”. მაგ. (o 1860-გ.1901), ანუ ჩანს დოკუმენტებში 

1860 წელს და გარდაიცვალა 1901 წელს.  

 

6) ნიშანი „N” აღნიშნავს ფაქტს, რომ მოცემული პიროვნების სახელი (ან გვარი) 

უცნობია.  

 

7) ნიშანი „N.N.” _ სახელი და გვარი უცნობია.  

 

8) ნიშანი „?” თარიღის ნაცვლად აღნიშნავს, რომ თარიღი (დაბადების, ან 

გარდაცვალების წელი) უცნობია. მაგ., ჩანაწერი (?_1808) აქ დაბადების წელი 

უცნობია, ხოლო გარდაცვალების არის 1808.  

 

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

ამ ნიშნის შემდეგ აღნიშნავს ქორწინების თარიღს და ადგილს, სადაც ქორწინება არის 

რეგისტრირებული. მაგ. „~” (20.04.1896) (ქუთაისი) აღნიშნავს, რომ ქორწინება 

რეგისტრირებულია 20.04.1896 წელს მარაბდაში.  

 

10) ორმაგი ნუმერაცია ნუსხის პირველსავე სახელთან: მაგ., ნუსხა 10 იწყება ლუარსაბ 

გიორგის ძე ერისთავით, ორმაგი ნუმერაციით „7-1”, რასაც მოსდევს ჩანაწერი (იხ. 

ნუსხა 5). ეს ნიშნავს, რომ მოცემული პიროვნება, ანუ ლუარსაბ გიორგის ძე ერისთავი, 

პირველად, მოხსენიებულია ნუსხა 5-ში მე-7 ნომრით, ხოლო მოცემულ ნუსხა 10-ში 

იგი არის ნომერი „1”.  

 

 

 

 

 



 

 
ნუსხა 1-ის კომენტარები 

 

1. ქვენიფნეველ, ~ როდამ N.  

 

2/1. ზაალ (ზაალ-ბეგ) ქვენიფნეველის ძე. ჩანს (1607-1634).  

 

4/1. იესე (იასე) ქვენიფნეველის ძე. (ჩანს 1607 – გ.1642).  

მოაკვლევინა თავისი ძმები, ზაალი და შანშე მეუღლით, ასევე პაპუნა ამილახვარი და, 

შემდგომში, თავად იქნა მოკლული 1642 წ. პაპუნას შვილების, იოთამისა და პაატას 

მიერ. ~ როდამ, არაგვის ერისთავის ასული.  

 

5/1. შანშე ქვენიფნეველის ძე. ჩანს (1606-1632). ~ N., როსტომ მეფის დისშვილი.  

 

8/4. ქვენიფნეველ იესეს ძე. (ჩანს 1637). ~ მზისტანდარ N.; (ჩანს 1645).  

 

9/4. ელიზბარ იესეს ძე. (ჩანს 1634-გ.1661). („წამებული”). ~ მარიამ N.; (ჩანს 1643).  

 

10/4. იესე იესეს ძე. (?-a. 1678). მოკლულია საკუთარი ყმების მიერ.  

 

11/4. თამარ იესეს ას.; (ჩანს 1670). ~ თავადი დიმიტრი იოთამის ძე ამილახვარი. 

ჩანს (1636-1670).  

 

12/5. შალვა შანშეს ძე. (ჩანს 1659-გ.1661). (“წამებული”). ზაალ არაგვის ერისთავის 

სიძე. ~ ქეთევან, ზაალ არაგვის ერისთავის ასული.  

 



13/8. N. (ქალი) ქვენიფნეველის ასული. ~ თავადი იოთამ პაპუნას ძე 

ამილახვარი. (?-1649).  

 

17/12. დავით (დათუნა) შალვას ძე. (ჩანს 1683-გ.1717). სახლთუხუცესი. მოკლეს  

1717წ. ~ (1687) მარიამ, მეფე გიორგი XI-ის ასული.  

 

18/17. შანშე დავითის ძე. (ჩანს 1690-გ.1753). ერისთავი 1718 წლიდან. ერთ დროს 

იმყოფებოდა რუსეთში. ღალატის გამო მას ჩამოერთვა მამულები. ~ ანა (ანახანუმ), 

თავად თამაზ ბარათაშვილის ასული. (გოსტაშაბის სახლი). ჩანს (1749-1752).  

 

21/17. იესე (იასე) დავითის ძე. (ჩანს 1700-გ.1745). ყულარაღასი ~ ქეთევან, თავად 

ედიშერ ჩოლოყაშვილის ასული, თეიმურაზ II-ის დის, მარიამის, შვილი. ჩანს (1737-

1791). 

 

24/17. ქრისტეფორე დავითის ძე. ჩანს (1713-1735). იკორთის არქიმანდრიტი.  

 

25/17. თამარ დავითის ას.; ~ თავადი დემეტრე გივის ძე ამილახვარი. (?-გ.1728).   

 

26/17. ელენე დავითის ას.; ~ (1713) თავადი ქაიხოსრო ლუარსაბის ძე 

ავალიშვილი. (ბრეთი).  

 

29/18. მარიამ შანშეს ას.; (ჩანს 1736). ~ ალექსანდრე (ალი-მირზა) ბატონიშვილი. 

კახეთის მეფის, დავით II-ის (იმამულიხანის), შვილი. (?-გ.1739).  

 

31/21. დავით იესეს ძე. (ჩანს 1726-გ.1744). სახლთუხუცესი. ერეკლე II-ის ახლო 

ნათესავი. 10.10.1758წ. მეფე თეიმურაზმა უბოძა მას, მის შვილს შალვას და მის ძმებს, 

ბეგლარს და იესე-აღა-ბაბას, სოფელი თიღვა. ~ თინათინ მაჩაბელი. (ჩანს 1810).  

 

33/21. ბეგლარ (ყურა-ბეგლარ, იოანე) იესეს ძე. ჩანს (1757-1778). ~ მარიამ, 

კონსტანტინე მუხრან-ბატონის ასული.  

 

34/21. იესე-აღაბაბა იესეს ძე. ჩანს (1757-1778) ~ მარიამ, თავად იესე ამილახვრის 

ასული. (ჩანს 1770). 

 

35/21. სოფიო იესეს ას.; (1738-1802). ~ თავადი ზაალ დიმიტრის ძე ორბელიანი (?-

გ.1808).  

 

36/21. N. (ქალი) იესეს ასული. ჩანს (1749-1758). ~ ნახიჩევანის ხანი ბაჰმან-ხან 

(ბაბახან). ჩანს (1749-1758).  

 

37/23. გიორგი-ყულარაღასი რევაზის ძე. ჩანს (1758-1799). 1769წ. თავი 

გადააგდებინა პაატა ბატონიშვილს. 1777წ. უღალატა ერეკლე II-ს.  ~ I. თამარ, თავად 



დიმიტრი ამილახვრის ასული.  ~ II. მარიამ (მაია) ზაზა თარხან-მოურავის ასული. 

ჩანს (1809).  

 

38/23. ზურაბ რევაზის ძე. (ჩანს 1779). ~ მარიამ ამილახვარი.  

 

 

 

 

 

 
 

ნუსხა 2-ის კომენტარები 

 

3/1. როსტომ დავითის ძე. ჩანს (1765-1789). ~ (1769-?). 

 

4/1. ბიძინა (ბერობაში-ვარლამ) დავითის ძე. (1763-18.12.1830, მოსკოვი). 

პირველი ეგზარხოსი 1811-1817 წლებში. მიტროპოლიტი.  

 

5/1. მიხეილ (მიქელ) დავითის ძე. ჩანს (1771-1818). გარდ. a.1828. 1788წ. ძმასთან, 

ელიზბართან და სიძესთან, ზაქარია ციციშვილთან ერთად გაიქცა თურქეთს, 

საიდანაც ებრძოდა მეფე ერეკლეს.  

 

7/1. მირმანოზ დავითის ძე. (ჩანს 1771-გ.1828). პოდპოლკოვნიკი ~ I. თამარ, 

თავად დავით ბარათაშვილის ასული. (აბაშის სახლი). (1790-1809); ~ II. ნინო, თავად 

სოლომონ ანდრონიკაშვილის ასული. (?_1836).  

 

10/1. მაკრინე დავითის ას.; (ჩანს 1781). ~ თავადი ზაქარია ივანეს ძე ციციშვილი. 

ჩანს (1759-1801).  

 



11/3. დავით როსტომის ძე. (1780-12.08.1830). გარდაიცვალა ქოლერისგან. 

კოლეგიის მდივანი (“коллежский секретарь”). ~ მარიამ (მაია), თავად ივანე 

ქობულაშვილის ასული. (1786-1848). 

 

13/3. შალვა “დიდი” როსტომის ძე. (1790-მაისი 1838). პოდპორუჩიკი. ~ თამარ 

(თალია), თავად პაატა აბაშიძის ასული. (ჩანს.1862). სოფ. ბექამი.  

 

14/3. თინათინ როსტომის ასული. ~ თავადი გრიგოლ ქაიხოსროს ძე 

ჩოლოყაშვილი. (1780-1831). ახმეტა.  

 

15/5. ივანე მიხეილის ძე. (1800-1838). პოდპორუჩიკი. ~ I. N. N.; ~II. (1828) მარიამ, 

თავად ივანე აფხაზის ასული. (?-სექტ. 1839).  

 

16/5. სალომე მიხეილის ას.; (1804-10.03.1836). ~ თავადი დავით მზეჭაბუკის ძე 

ორბელიანი (1793-1844).  

 

17/11. როსტომ დავითის ძე. (1811-4.10.1847). პრაპორშჩიკი. ~ ბარბარე, თავად 

ივანე ამილახვრის ასული. (1822-1877).  

 

18/11. გიორგი დავითის ძე. (“გლუხარიჩი”), (1813-9.09.1864). ქართული თეატრის 

ერთ-ერთი დამაარსებელთაგანი; შტაბს-კაპიტანი. კარის მრჩეველი (“надворный 

советник”). 1833წ. დაინიშნა თავად სამარაგდონ ორბელიანის ასულ ბარბარეზე, 

მაგრამ ქორწინება არ შედგა საცოლის მცირეწლოვანების გამო.  ~ II (4.04.1858) მართა, 

თავად დავით თარხან-მოურავის ასული. (1831-1908). 

 

19/11. ივანე (ოქროპირ, ოქრო) დავითის ძე. (1818-1858). პრაპორშჩიკი. 1849წ. 

სიმამრთან, ივანე ამილახვართან ერთად მონაწილეობა მიიღო ფოსტის დაყაჩაღებაში. 

დანაშაული გაიხსნა. ორივეს ჩამოერთვა წოდებები და ტიტულები და 

გადასახლებულ იქნენ ციმბირში, ივანე ამილახვარი 10 წლით, ხოლო ივანე ერისთავი 

_ 5 წლით. ~ (24.09.1846) თამარ, თავად ივანე ამილახვრის ასული. (1829-?).  

 

20/13. მარიამ (მაია) შალვას ას.; (1816-1869). ~ (13.05.1841). თავადი იასონ იოანეს 

ძე ჭავჭავაძე (1804-1857). 

 

21/13. სალომე შალვას ას.; (1826-24.04.1854). მშობიარობას გადაყვა. ~ (1845) 

თავადი დავით ლუარსაბის ძე ერისთავი (ქსნის). (1814-1889). (იხ. ნუსხა 10, №5/1).  

 

22/13. მანანა შალვას ას.; (1830-15.10.1878). ~ თავადი ალექსანდრე (ბაბახან) 

ზურაბის ძე ერისთავი. (ქსნის). (1815-1863) (იხ. ნუსხა 8, №6/1).  

 

26/15. დავით ივანეს ძე (იანვ. 1835-10.05.1899). ~ (1.07.1854) ალექსანდრა, თავად 

დიმიტრი მაღალაშვილის ასული. (1836-1894).  

 



28/18. დავით გიორგის ძე. (28.08.1847-11.10.1890). ~ (10.02.1875) მარიამ (მაშა), 

ზაქარია სარაჯიშვილის ასული. (1836-1894). 

 

28/18. დავით გიორგის ძე. (28.08.1847-11.10.1890) ~ (10.02.1875) მარიამ (მაშა), 

ზაქარია სარაჯიშვილის ასული. (1851-p.1913).  

 

30/26. მარიამ დავითის ას.; (11.10.1855-?). ~ ვასილი ივანეს ძე ნემიროვიჩ-

დანჩენკო. (1848-1936). 

 

34/26. ნინო დავითის ას.; (12.06.1862-1942). ~ აზნაური სოლომონ კონსტანტინეს 

ძე ჯავრიშვილი (1850-?).  

 

36/26. ნიკოლოზ დავითის ძე. (1.01.1865-19.12.1907). ყაჩაღებმა მოკლეს. ~ 

(12.11.1900) (მეჯვრისხევი) თამარ, თავად კონსტანტინე ერისთავის ასული. (ქსნის). 

(იხ. ნუსხა 8 №35/17).  

 

37/26. ნატალია დავითის ას. (1.01.1865-?). ~ N. სპორე.  

 

39/28. ელისაბედ დავითის ას.; (20.11.1875-1962). ~ (12.09.1893) თავადი შალვა 

რევაზის ძე ერისთავი (ქსნის). (1868-1936). (იხ. ნუსხა 5, №29/15.) 

 

 

 

 
 

ნუსხა 3-ის კომენტარები 

 

2/1. მარიამ (მანანა) მირმანოზის ას.; (15.08.1807-1.06.1870) ~ (1.05.1823) თავადი 

დავით ივანეს ძე ორბელიანი (1801-1830). 



 

3/1. ესტატე მირმანოზის ძე. (1810-1.10.1882). პრაპორშჩიკი. ~ ეკატერინე, თავად 

ლუარსაბ სუმბათაშვილის ასული. (1820-1847).  

 

4/1. ელენე მირმანოზის ას.; (1812-p.1846). ~ (1828) თავადი ივანე დავითის ძე 

აბაშიძე. (1804-1846). (ს. ვეჯინი).  

 

5/1. ქეთევან მირმანოზის ას.; (1815-?) ~ (3.09.1833) თავადი ბეჟან ივანეს ძე 

ამილახვარი (1806-1847).  

 

6/1. იაკობ (კონა) მირმანოზის ძე. (1817-20.07.1896). ~ დარია, თავად დიმიტრი 

ერისთავის ასული (ქსნის) (1824-1904). (იხ. ნუსხა 9, №3/1).  

 

7/1. სოფიო მირმანოზის ას.; (1819-19.12.1880). ~ (10.02.1838) თავადი იოსებ 

ბარძიმის ძე ამილახვარი. (1814-1859).  

 

8/3. ივანე ესტატეს ძე. (14.10.1833-4.07.1909). სახელმწიფო მრჩეველი (“статский 

советник”). ~ N. სიფაძე.  

 

10/3. ნინო ესტატეს ას.; (15.11.1836-1871). ~ (18.02.1856). თავადი რევაზ შალვას ძე 

ერისთავი (ქსნის). (1828-1899) (იხ. ნუსხა 5, №15/9).  

 

11/3. ქეთევან ესტატეს ას.; (24.11.1838-8.01.1896). ~ (4.06.1859) თავადი ნიკოლოზ 

დიმიტრის ძე ჭავჭავაძე. (ყვარელი). (1830-1903).  

 

12/3. ალექსანდრე ესტატეს ძე. (“ამერიკელი”). (24.12.1839-30.10.1899). პორუჩიკი.  

 

13/3. ეკატერინე ესტატეს ას.; (1841-?) ~ N. მამუჩაიშვილი.  

 

14/3. დავით ესტატეს ძე. (2.07.1843-29.06.1910). ინფანტერიის გენერალი. 

გარდაიცვალა პეტერბურგში და იქვეა დაკრძალული. ~ სალომე აღათონის ას. აკიმოვა 

(?-1920). 

 

15/3. ანა ესტატეს ას.; (5.07.1844-16.06.1920). ~ (26.05.1873) თავადი მიხეილ გივის ძე 

ამილახვარი (1833-1883).  

 

18/6. მიხეილ იაკობის ძე. (20.01.1842-11.05.1902). პოლკოვნიკი. ~ მარიამ 

ალექსანდრეს ას. N. 

 

19/6. ალექსანდრე იაკობის ძე. (28.09.1846-p.1915) N. ლუიზა N. (საფრანგეთი).  

 

23/6. ელენე იაკობის ას.; (1.01.1852-1922, ყირიმში). ~ (14.01.1874). თავადი 

გრიგოლ ალექსანდრეს ძე თარხან-მოურავი. (ზაალის სახლი) (1845-1898).  



 

25/6. ნინო იაკობის ას.; (15.04.1855-p.1908). ~ (22.05.1881) ვასილი ნიკოლოზის ძე 

პავლოვი. (1846-?). სახელმწიფო მრჩეველი. (“статский советник”).  

 

28/6. დიმიტრი იაკობის ძე. (9.02.1860-p.1908). ~ (20.07.1887) მარია (მერი) 

ვილგელმის ას. ფონ-ეტლინგერ. (1857-?). გაუჩინარდა 1892 წ. და მეტი აღარ 

გამოჩენილა.  

 

29/6. ბარბარე იაკობის ას.; (17.07.1861-?). ~ (12.07.1906) თავადი ალექსანდრე 

ივანეს ძე ერისთავი (ქსნის). (1861-1908). (იხ. ნუსხა 3, №31/8). ალექსანდრეს 

სიყრმიდან ჰქონდა დამბლა და, ასევე, იყო სულით ავადმყოფი. ბარბარე მისთხოვდა 

მას ანგარებით.  

 

31/8. ალექსანდრე ივანეს ძე. (1861-14.04.1908). ~ (12.07.1906). ბარბარე, თავად 

იაკობ ერისთავის ასული (ქსნის) (1861-?). (იხ. წინა, №29/6, კომენტარი).  

 

32/8. ელენე ივანეს ას.; (ჩანს 1915). ~ N. ანდროსოვი.  

 

33/14. ეკატერინე დავითის ას.; (10.11.1865-1920) ~ ვალერიან ქსავერის ძე 

ჩენგერი. (?-1919).  

 

34/14. ნინო დავითის ას.; (2.11.1867-1940). ~ მიხეილ ივანეს ძე ჟერებკოვი.  

 

35/14. ბარბარე დავითის ას.; (28.02.1870-1930) ~ პეტრე პოლიტკოვსკი (?-1917).  

 

36/14. სუსანა დავითის ას.; (6.01.1872-1912) ~ I. ალექსანდრე ივანეს ძე ლევაშოვი. 

(?-1914). ~ II. ვალტერ ვალტერის ძე მეინარდ. (1860-1918). 

 

38/18. ნატალია მიხეილის ას.; (ჩანს 1906). ~ N. გოცირიძე. ექიმი.  

 

39/18. ალექსანდრე მიხეილის ას.; (ჩანს 1906). ხარკოვი. ~ N. ბოლტინი.  

 

41/18. სერგეი მიხეილის ძე. (20.12.1876-15.10.1946). ქ. ნოვი-სად, სერბეთი. ~ 

ეკატერინე პეტრეს ას. ლანგე. (1879-1958) 

 

42/19. მადლენ ალექსანდრეს ას.; ~ N. პაულკევიჩი.  

 

44/41. ეკატერინე სერგეის ას.; ~ N. გულიაევი.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ნუსხა 4-ის კომენტარები 

 

2/1. შანშე იესეს ძე. (1765-სექტ.1831). ეშიკაღაბაში (1799), შულავერის მოურავი 

(1800), პოლკოვნიკი. ~ I. ელენე, თავად იოანე ორბელიანის ასული. (1785-1817) ~ II. 

მარიამ ზაქარიას ას.; (აბაშიძე?).  

 

3/1. ელიზბარ იესეს ძე. (1767-8.02.1806). პოლკოვნიკი. ვერაგულად იქნა 

მოკლული, პავლე ციციანოვთან ერთად, განჯაში.  

 

4/1. გიორგი იესეს ძე. (“სენატორი”). (1769-3.11.1863). გენერალ-ლეიტენანტი. ~ 

(1794) გაიანე ბატონიშვილი, გიორგი XII-ის ასული. (1780-1820). 

 

5/1. ალექსანდრე (თორნიკე) იესეს ძე. (1779-13.06.1860). მაიორი. ~ ბარბარე, 

თავად იოანე მუხრან-ბატონის ასული. (1786-1843).  

 

6/2. იასე (იესე) შანშეს ძე. (1807-1845). პოდპორუჩიკი. ~ (14.11.1836) ანა (ნინო), 

თავად ივანე მელიქიშვილის ასული.  

 

7/2. მელანია შანშეს ას.; (16.07.1808-1836). ~ (10.07.1825) ანდრეი იაკობის ძე 

მელნიკოვი. (?-1836).  

 

8/2. ელიზბარ შანშეს ძე. (1810-12.01.1872). გენერალ-მაიორი. ~ (18.05.1845) 

ქეთევან, თავად შალვა ერისთავის ასული. (ქსნის). 1826-1906. (იხ. ნუსხა 5, №14/9). 



 

9/2. დიმიტრი შანშეს ძე. (1811-7.03.1854). შტაბს-კაპიტანი. 

 

10/2. ალექსანდრე შანშეს ძე. (18.06.1812-1883). გორის მაზრის თავად-აზნაურთა 

წინამძღოლი (1844), პოლკოვნიკი, ფლიგელ-ადიუტანტი. ~ (2.04.1844) მართა, თავად 

იორამ სოლოღაშვილის ასული. (1825-1856). განთქმული იყო თავისი სილამაზით.  

 

11/2. გრიგოლ შანშეს ძე. (15.08.1813-9.09.1888). პოლკოვნიკი. ~ ალექსანდრა 

ვინცენტის ას. ვოლსკაია. (1826-?). კათოლიკ. სარწმ.  

 

12/4. ქეთევან გიორგის ას.; (1808-1897). ~ (5.02.1827). გენერალ-მაიორი, თავადი 

მამუკა თამაზის ძე ორბელიანი. (1800-1871). 

 

13/4. ანა (თუთა) გიორგის ას.; (1811-p.1846) ~ (5.02.1827) თავადი ზაზა მანუჩარის 

ძე ციციშვილი (1791-a.1840). 

 

14/4. ზაქარია გიორგის ძე. (25.11.1814-4.08.1850). პოლკოვნიკი. დაიღუპა 

ლეკებთან ბრძოლაში. ~ (10.07.1836) ელენე, თავად ლუარსაბ ორბელიანის ასული. 

(1815-1888). 

 

15/4. მარიამ გიორგის ას.; (1818-1882). ~ (25.01.1853). თავადი გრიგოლ ივანეს ძე 

ერისთავი (ქსნის). (1824-1876). (იხ.ნუსხა 7, №10/2). 

 

16/5. ელენე ალექსანდრეს ას.; (1808-21.10.1862). ~ (15.04.1827) გენერალ-მაიორი 

პავლე ვასილის ძე პოპოვი. (1794-1839). პეტერბურგი. 

 

17/5. ნინო ალექსანდრეს ას.; (1814-7.07.1887). ~ (1845) გენერალ-მაიორი. თავადი 

ივანე თამაზის ძე ორბელიანი (1809-1866). 

 

20/8. ანა ელიზბარის ას.; (1846-p.1898). ~ (28.07.1878) თავადი გიორგი (“კიაზო”) 

გიორგის ძე ერისთავი (არაგვის). (1821-1909). 

 

21/8. ივანე ელიზბარის ძე. (19.11.1847-6.02.1918). (“პოსრედნიკი”). ~ (28.01.1887) 

ოლღა ივანეს ას. ბუსლავსკაია (1858-p.1900). 

 

24/8. მარიამ ელიზბარის ას.; (27.12.1857-1934) ~ (7.01.1880) სიგიზმუნდ 

დიმიტრის ძე ზლოტნიცკი (1845- ). კათოლიკ. სარწმ.  

 

25/8. ნინო ელიზბარის ას.; (3.03.1860-p.1918). ~ (4.11.1882) თავადი ევგენი (გენო) 

დავითის ძე ქობულაშვილი. (1856-1915). 

 

26/8. ზაქარია ელიზბარის ძე (“მარშალ”). (27.01.1862-2.10.1914). გუბერნიის 

მდივანი (“губернский секретарь”). 



 

29/10. ანა (ანეტა) ალექსანდრეს ას.; (1.09.1848-1934). ~ გენერალ-ლეიტენანტი, 

თავადი ივანე გივის ძე ამილახვარი. (1829-1905). 

 

34/11. ევგენი გრიგოლის ძე. (15.05.1846-21.03.1878, მოსკოვი). პორუჩიკი. ~ 

სერაფიმა ვლადიმერის ას. სპირიდონოვა.  

 

36/11. ოლღა გრიგოლის ას.; (3.10.1852-?). ~ (9.02.1875) აზნაური ბოლესლავ 

პეტრეს ძე სოკოლოვსკი. (1844-?). კათოლიკ. სარწმ.  

 

 

 

 

 

 
 

ნუსხა 5-ის კომენტარები 

 
 

2/1. რევაზ (რომან) გიორგის ძე. (ჩანს 1757-გ.1813). კოლეგიის მრჩეველი 

(“Коллежский советник”). ~ (12.11.1797) ანასტასია ბატონიშვილი, მეფე ერეკლეს 

ასული. (1763-1838). 

 

3/1. ელიზბარ გიორგის ძე. (“მელექსე”). (ჩანს 1757-გ.26.08.1826). პოლკოვნიკი.  

~ მარიამ ბატონიშვილი, მეფე სოლომონ I-ის ასული. (1759-1843). 

 

6/1. ბესარიონ გიორგის ძე. (ჩანს 1771-გ.1821). არქიმანდრიტი. ალავერდის 

ტაძრის წინამძღვარი. 1804 წ. გაიქცა თავის სიძესთან, ფარნაოზ ბატონიშვილთან.  



 

7/1. ლუარსაბ გიორგის ძე. ჩანს (1771-1812), გ. a. 1817. ~ მარიამ, თავად ფარნაოზ 

(ფარნა) წულუკიძის ასული. ჩანს (1817-1852).  

 

8/1. ანა გიორგის ას.; (1777-25.05.1850). ~ (1795) ფარნაოზ ბატონიშვილი, მეფე 

ერეკლეს ძე. (1777-1852). 

 

9/2. შალვა რევაზის ძე. (1798-12.08.1849). ტიტულარული მრჩეველი (“титулярный 

советник”). მოკლა გლეხმა ბიბა დოდაშვილმა. ~ (19.11.1816) (თბილისი) ეკატერინე, 

თავად ასლან ორბელიანის ასული. (1802-1877). 

 

10/2. ბიძინა რევაზის ძე. (1800-1876). პოდპორუჩიკი. ~ (8.01.1822) თამარ, თავად 

იოსებ მელიქიშვილის ასული. (1806-1867).  

 

11/2. თამარ (მარიამ) რევაზის ას.; (1805-27.12.1848). ~ (10.09.1820) თავადი 

შერმაზან (სიმონ) ივანეს ძე აფხაზი. (1798-1830). 

 

12/2. გიორგი რევაზის ძე. (“ატამან”). (12.02.1812-5.11.1891). გენერალ-

ლეიტენანტი. ~ (23.01.1844) ანა, თავად ივანე არგუტინსკის ასული. (1826-p.1882). 

 

14/9. ქეთევან შალვას ას. (1826-24.02.1906). ~ (18.05.1845) თავადი ელიზბარ შანშეს 

ძე ერისთავი (ქსნის). (1810-1872). (იხ. ნუსხა 4, №8/2).  

 

15/9. რევაზ შალვას ძე. (24.07.1828-23.05.1899). პოეტი, მთარგმნელი, გვარდიის 

პოლკოვნიკი. ~ (18.02.1856) ნინო, თავად ესტატე ერისთავის ასული, (ქსნის). (1836-

1871). (იხ. ნუსხა 3, №10/3). 

 

17/9. სოფიო შალვას ას.; (1.03.1832-1.121887). ~ (24.04.1855) გენერალ-მაიორი, 

თავადი ივანე დავითის ძე ორბელიანი. (1824-1893). 

 

19/12. ზაქარია გიორგის ძე. (7.10.1844-7.04.1912). ~ (8.05.1877) სოფიო, თავად 

ლევან მელიქიშვილის ასული. (1859-p.1912).  

 

20/15. ალექსანდრე რევაზის ძე. (20.04.1858-13.12.1906). პოლიციის როტმისტრი.  

 

23/15. მიხეილ რევაზის ძე. (22.06.1861-1924). დახვრიტეს. ~ (18.01.1895) ელენე, 

გენერალ-მაიორის, აზნაურ ივანე საგინაშვილის ასული. (1869-?). 

 

24/15. ანასტასია რევაზის ას.; (21.07.1862-1942). ~ (21.10.1884) თავადი დიმიტრი 

ივანეს ძე ამილახვარი (1840-1815). პოდპოლკოვნიკი.  

 

28/15. ეკატერინე (ელისაბედ) რევაზის ას.; (2.08.1867-1942). ~ (29.06.1894) 

თავადი ვახტანგ გიორგის ძე ბარათაშვილი. (1862-1937).  



 

29/15. შალვა რევაზის ძე. (4.08.1868-1936). მომრიგებელი შუამავალი (“мировой 

посредник”). ~ (12.09.1893) ელისაბედ, თავად დავით ერისთავის ასული (ქსნის). 

(1875-1962). (იხ. ნუსხა 2, №39/28).  

 

32/23. ნინო მიხეილის ას.; (1900-1974). ~ (1924) თავადი ივანე ვლადიმერის ძე 

მაყაშვილი (1893-1937).  

 

34/23. რევაზ (რომან) მიხეილის ძე. (2.06.1904-1924). დახვრიტეს.  

 

36/29. ნინო შალვას ას.; (1.06.1895-1975). რესპუბლიკის დამსახურებული ექიმი.  

 

37/29. ელენე შალვას ას.; (2.09.1897-1990). ცნობილი პომოლოგი და 

სელექციონერი.  

 

39/29. გიორგი შალვას ძე. (5.01.1906-1967). ~ ტატიანა ზაგიუ.  

 

 

 
 

 

ნუსხა 6-ის კომენტარები 

 

2/1. მარიამ (მაიკო) ბიძინას ას. (2.10.1822-17.12.1896). ~ (12.02.1843) თავადი 

ალექსანდრე დავითის ძე თარხან-მოურავი. (1812-1874). ზაალის სახლი.  

 



3/1. ლუარსაბ ბიძინას ძე. (26.12.1824-26.04.1891). ~ (26.01.1855) ნინო, თავად 

დავით დიასამიძის ასული. (1840-1905).  

 

5/1. მიხეილ ბიძინას ძე. (9.02.1827-8.05.1894). მაიორი.  

 

7/1. დარია ბიძინას ას.; (17.10.1829-13.03.1888). ~ (20.05.1851) თავადი ალექსანდრე 

ივანეს ძე ბაგრატიონ-დავითიშვილი. (1820-1885). 

 

8/1. ნიკოლოზ ბიძინას ძე. (1.01.1831-19.04.1912). (პეტერბურგი). გენერალ-

ლეიტენანტი. ~ (18.05.1871) (თბილისი) ეკატერინე ზაქარიას ას. სარაჯიშვილი. (1850-

1929).  

 

11/1. კონსტანტინე ბიძინას ძე. (23.05.1836-2.05.1897). გენერალ-მაიორი. ~ 

(2.11.1869) სოფიო, თავად ალექსანდრე ბებუთოვის ასული. (1848-1905).   

 

12/1. იასონ ბიძინას ძე. (28.04.1839-1.08.1876). ~ (2.11.1869) ნინო, თავად 

ალექსანდრე ციციშვილის ასული. (1857-1902), ს. დოესი.  

 

13/1. ალექსანდრე (ასიკო) ბიძინას ძე. (1.05.1851-14.03.1920). ~ I. ნინო, თავად 

რევაზ მაჩაბლის ასული. (1851-1879); ~ II. (13.11.1883) ანა, პოდპოლკოვნიკ ზაქარია 

შანშიევის ასული. (1855-p.1920). სომხ.-გრიგორ. სარწმ.  

 

15/8. თამარ ნიკოლოზის ას.; (17.05.1872-1952). ~ II. (30.09.1912) ნიკოლოზ პავლეს 

ძე პლემიანიკოვი. (1884-1924). 

 

16/8. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე. (5.06.1873-10.02.1955). გენერალ-მაიორი 1915 

წლიდან. ~ ვერა იაკობის ას. მალამა (1887-1974).  

 

17/8. ელისაბედ ნიკოლოზის ას.; (1874-1926). ~ II. (24.08.1894) გიორგი 

ალექსანდრეს ძე ტარსაიძე (1857-1904); ~ II. პლატონ მიხეილის ძე დომერშჩიკოვი. (?-

1937). რეპრესირებული.  

 

18/8. გიორგი (გრიგოლ, გიგუშა) ნიკოლოზის ძე. (15.06.1875-10.05.1947, 

პარიზი). პოლკოვნიკი. ~ (20.09.1918) (ქუთაისი) მარიამ (მერი), თავად პროკოფი 

შერვაშიძის ასული. (1888-1986, საფრანგეთი).  

 

19/11. ბარბარე კონსტანტინეს ას.; (1.08.1870-?). ~ (15.09.1891) აზნაური კორნელი 

ნიკოლოზის ას. ტატისჩევი. (1868-?).  

 

21/11. ანასტასია კონსტანტინეს ას.; (17.04.1874-1923). ~ (30.04.1890) თავადი 

ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე ჩიჯავაძე. (1860-1933). ს. ისრითი.  

 



22/11. გიორგი (გრიგოლ) კონსტანტინეს ძე. (12.09.1875-3.04.1910, მოკლეს). 

შტაბს-როტმისტრი. 15.08.1905წ. მატარებელში, შეურაცხყოფის მიყენების გამო, 

მოკლა აზნაური ნიკოლოზ მარძინევიჩი. მიესაჯა 2 თვით ჰაუპტვახტზე ჩასმა, 

უფლებების ჩამორთმევის გარეშე. ~ (8.01.1899) ნინო, თავად ივანე რუსიშვილის 

ასული. (1877-1934).  

 

23/11. თამარ კონსტანტინეს ას.; (31.10.1878-?). ~ (9.07.1904) პავლე ლიუდვიგის ძე 

ლონგო. (1883-?).  

 

25/12. რევაზ იასონის ძე. (1.04.1874-1924). დახვრიტეს. ~ (11.11.1897) მარიამ, 

თავად გიორგი თარხან-მოურავის ასული. (1874-1939). (მამუკას სახლი).  

 

27/13. ირაკლი ალექსანდრეს ძე. (8.02.1876-1950). ~ I. (1901) ნინო, თავად 

ალექსანდრე აბაშიძის ასული. (1866-1920). ვეჯინი. განქორწინება მოხდა 1909წ.; ~ II. 

ოლღა ალექსანდრეს ას. კასჩენკო (1894-1967).  

 

28/22. კონსტანტინე გიორგის (გრიგოლის) ძე. (4.12.1899-1936). თავი მოიკლა.  

 

29/22. ივანე გიორგის (გრიგოლის) ძე. (1.06.1901-1959). ~ ნინო გერასიმეს ას. 

ჭანტურია. (1901-1960).  

 

30/22. ელენე გიორგის (გრიგოლის) ას.; (31.03.1902-1933). ~ არჩილ 

დავითაშვილი.  

 

31/22. გიორგი გიორგის (გრიგოლის) ძე. (6.01.1904-1942). დაიღუპა ომში. ~ 

ივლიტა, თავად მიხეილ რუსიშვილის ასული. (1904-1970). 

 

32/22. ალექსანდრე გიორგის (გრიგოლის) ძე. (29.03.1906-1966). ~ ტატიანა 

ივანეს ას. დორონინა. (1916-?).  

 

33/25. ბარბარე რევაზის ას.; (17.10.1898-1983). ~ გიორგი ვიქტორის ძე ბაქრაძე. 

(1900-1966).  

 

34/25. ნინო (ნინუცა) რევაზის ას.; (16.11.1902-1991). ~ ალექსანდრე გაბრიელის 

ძე კაფიანი. (1902-1985).  

 

35/25. გიორგი რევაზის ძე. (29.03.1905-1937). რეპრესირებული. ~ ეკატერინე, 

თავად სოლომონ ჩოლოყაშვილის ასული. (1912-?). 

 

37/25. ელენე (ელო) რევაზის ას.; (15.11.1906-1971). ~ გრიგოლ ალექსის ძე 

კოსტავა. (1903-1985).  

 



39/29. თამარ ივანეს ას.; (1925-2006). ~ ალექსანდრე დიმიტრის ძე მოდრეკილაძე 

(1914-1991).  

 

40/29. ბიძინა ივანეს ძე. (1930-1999). ~ ლილი ივანეს ას. იჩქიძე (1933-2006). 

 

41/29. ირაკლი ივანეს ძე. (დ.1943) ~ მერი მიხეილის ას. მამუკაშვილი. 

 

43/31. მალხაზ გიორგის ძე. (1933-1975) ~ მზია სერგოს ას. მაჩაიძე. (დ.1944). 

 

44/32. ნინო (ნუცა) ალექსანდრეს ას.; (დ.1939) ~ ბაქარ შალვას ძე 

შოშიტაიშვილი. (დ.1937).  

 

45/32. გიორგი ალექსანდრეს ძე. (დ.1944) ~ ოლღა ზინოვიის ას. მინკინა. 

(დ.1945). 

 

46/35. ნინო გიორგის ას.; (დ.1935) ~ თეიმურაზ მაქსიმეს ძე კუხიანიძე. (1934-

1961).  

 

51/43. ნინო მალხაზის ას.; (დ.1972) ~ ლევან თენგიზის ძე ნაპირელი. (დ.1969).  

 

52/45. ალექსანდრე გიორგის ძე. (დ.1970) ~ ირინა სერგეის ას. N.;  

 

 

 

 

 
ნუსხა 7-ის კომენტარები 

 

 



2/1. ივანე (ნინია) ელიზბარის ძე. (1786-1851). ~ (5.04.1818) თინათინ (კონია), 

თავად გიორგი ამილახვრის ასული. (1801-1873).  

 

3/1. ზურაბ ელიზბარის ძე. (“სწავლული”). (1788-10.11.1838). ტიტულარული 

მრჩეველი (“титулярный советник”). ~ ეფემია, თავად ოთარ ამილახვრის ასული. 

(1792-?).  

 

4/1. ანასტასია ელიზბარის ას.; (1790-27.05.1838). ~ (11.02.1904) თავადი თომა 

სვიმონის ძე ანდრონიკაშვილი. (1786-1847).  

 

5/1. ქეთევან ელიზბარის ას.; (1792-1821). ~ (20.07.1808) თავადი თადია გიორგის 

ძე ჩოლოყაშვილი. (1790-1839). ყარაბულახი.  

 

6/1. დარია ელიზბარის ას.; (1795-1814). ~ თავადი სიმონ ფარსადანის ძე 

მაჩაბელი. (1794-1858).  

 

7/1. დიმიტრი ელიზბარის ძე. (1797-p.1841). შეთქმულების მონაწილე. იყო 

დაპატიმრებული. ~ (1816) (მატანი) მარიამ (მარინე), თავად ივანე ჩოლოყაშვილის 

ასული. (1804-24.12.1842). მშობიარობას გადაყვა.  

 

8/2. ეკატერინე ივანეს ას.; (1818-p.1864). ~ (21.02.1837) თავადი ალექსანდრე 

გრიგოლის ძე წერეთელი. (1816-1873). 1845 წლიდან მოყოლებული, 24 წლის 

განმავლობაში, ცხოვრობდა მეუღლისგან განცალკევებით. შემდგომში 

განქორწინდნენ. 

 

9/2. გიორგი ივანეს ძე. (“მამამზე”). (1820-4.06.1882, გორში). ლეიბ-გვარდიის 

კაზაკთა პოლკის პოლკოვნიკი. ~ (15.09.1857) (ზემო ჭალა). ივლიტა (თინათინ), თავად 

დიმიტრი აბაშიძის ასული. (1840-1916). ზემო ჭალა.   

 

10/2. გრიგოლ ივანეს ძე. (28.02.1821-1876). გვარდიის პოლკოვნიკი. ~ (25.01.1853) 

მარიამ, თავად გიორგი ერისთავის ასული. (ქსნის). (1818-1882). (იხ. ნუსხა 4, № 

15/4).  

 

14/2. ბარბარე ივანეს ას.; (1828-29.07.1880). მწერალი.  

 

17/2. ნიკოლოზ ივანეს ძე. (“დედამზე”). (1836-31.08.1905). მოკლულია 

არეულობების დროს. ~ ნატალია, თავად გიორგი ნაკაშიძის ასული. (1841-p.1910). 

 

19/2. ოლღა ივანეს ას.; (1843-29.10.1879). ~ I. N. ხიმშიაშვილი (თბილისი). (ჩანს 

1875). ~ II. თავადი დავით ბესარიონის ძე ჩერქეზიშვილი. (1847-1879). 

 

24/9. თამარ (თალალა) გიორგის ას.; (20.06.1863-1920). ~ (12.11.1884) აზნაური 

დავით მალაქიას ძე ნაცვლიშვილი. (1859-1914).  



 

28/9. ელენე გიორგის ას.; (19.06.1871-1930). ~ N. ნუჯევსკი.  

 

38/10. დარეჯან (დარია) გრიგოლის ას.; (11.09.1855-12.03.1908). ~ (1873) თავადი 

აბესალომ დავითის ძე მაჩაბელი. (1839-1898).  

 

40/16. ვლადიმერ ნიკოლოზის ძე. (24.02.1882-1955). მეფუტკრე.  

 

 

 

 

 
 

ნუსხა 8-ის კომენტარები 

 

2/1. ნინო ზურაბის ას.; (1809-a.1837). ~ თავადი დავით დიმიტრის ძე დიასამიძე. 

(1799-1849).  

 

5/1. სოფიო ზურაბის ას.; (1814-?). ~ თავადი ალექსანდრე იოსების ძე 

მელიქიშვილი. (1810-1847). 

 

6/1. ალექსანდრე (ბაბახან) ზურაბის ძე. (1815-1863). კაპიტანი. ~ მანანა, თავად 

შალვა ერისთავის ასული (ქსნის). (1830-1878). (იხ. ნუსხა 2, №22/13).  

 

7/1. სოლომონ ზურაბის ძე. (5.04.1816-20.04.1880). პრაპორშჩიკი. ~ (11.11.1845) 

ეკატერინე, თავად თეიმურაზ ამილახვრის ასული. (1833-?). 

 

8/1. ნატალია ზურაბის ას.; (1818-10.11.1877). ~ (1831) თავადი რევაზ ომანის ძე 

მაყაშვილი. (1805-1879).  

 



11/1. სალომე ზურაბის ას.; (1823-1.01.1900).  ~ (1.11.1836) თავადი მიხეილ ბერის 

ძე წერეთელი. (1809-a.1888).  

 

12/1. შანშე ზურაბის ძე. (1824-p.1846). გონებასუსტი.  

 

15/6. დარეჯან (დარია) ალექსანდრეს ას.; (20.10.1850-?). ~ პოდპოლკოვნიკი 

ივანე პეტრეს ძე კაბენინი.  

 

17/6. კონსტანტინე (კოტე) ალექსანდრეს ძე. (9.04.1855-18.08.1905). მოკლეს 

არეულობების დროს. ~ ალექსანდრა (საშა), თავად დავით წერეთლის ასული (1854-

1938).  

 

20/6. ვლადიმერ (შალვა) ალექსანდრეს ძე. (6.01.1863-1923). ~ (26.05.1890) 

ეკატერინე (კატო), თავად გიორგი აბაშიძის ასული. (კიტას და). (1872-1939). კაცხი.  

 

22/7. ვასილ სოლომონის ძე. (2.04.1848-8.05.1908). კოლეგიის ასესორი 

(“коллежский асессор”). ~ დარია ლაზარეს ას. ალხაზოვა. (ჩანს 1914). სომხ. გრიგორ. 

სარწმ.  

 

24/7. მარიამ სოლომონის ას.; (10.01.1852-30.01.1921). ~ (9.01.1870) გენერალ-

ლეიტენანტი, თავადი გიორგი სპირიდონის ძე ხიმშიაშვილი (1835-1907). 

 

27/7. ალექსანდრა (ცაცა) სოლომონის ას.; (4.01.1857-?) ~ (6.02.1875) თავადი 

მიხეილ დავითის ძე თარხან-მოურავი. (1828-1896).  

 

28/7. გრიგოლ (გიგუცა) სოლომონის ძე. (20.06.1858-?) ~ (16.02.1897) მარიამ 

(მაკა), თავად ქარუმ მაღალაშვილის ასული. (1863-?). 

 

33/17. ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე. (28.02.1880-1950). იყო დიდი თავადის, 

მიხეილ ალექსანდრეს ძის პირადი ადიუტანტი. 

 

34/17. მარიამ (მართა) კონსტანტინეს ას.; (14.08.1883-1973). ~ (1.05.1905) 

აზნაური კონსტანტინე მალხაზის ძე ელიოზიშვილი. (1874-1955). ექიმი.  

 

35/17. თამარ კონსტანტინეს ას.; (2.03.1885-1980). ~ (12.11.1900) თავადი ნიკოლოზ 

დავითის ძე ერისთავი (ქსნის). (1865-1907). (იხ. ნუსხა 8, №36/26).  

 

36/22. ანა (ანეტა) ვასილის ას.; (4.03.1875-1953). ~ (1901) გიორგი ალექსანდრეს ძე 

მადატოვი. (1877-1948).  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ნუსხა 9-ის კომენტარები 

 

2/1. ნიკოლოზ დიმიტრის ძე. (20.06.1823-a.1870). პოდპორუჩიკი.  

 

3/1. დარია დიმიტრის ას. (1824-24.08.1904). ~ თავადი იაკობ (კონა) მირმანოზის ძე 

ერისთავი (ქსნის). (1817-1896). (იხ. ნუსხა 3, №6/1).  

 

6/1. გიორგი დიმიტრის ძე. (“რუსეთუმე’). (10.10.1832-9.01.1905). პოდპორუჩიკი. ~ 

(20.09.1857) ელისაბედ, თავად ზაალ ბაგრატიონ-დავითიშვილის ასული. (1836-1922).  

 

7/1. კონსტანტინე დიმიტრის ძე. (10.11.1833-p.1839) პოდპოლკოვნიკი. 

(08.09.1875, რგანი) თავად ალმასხან ნიჟარაძის ასული. (1850-1913).. ოფშკვითი.  

 

8/1. ელიზბარ დიმიტრის ძე. (25.08.1838-6.02.1890). თავი მოიკლა. პოლკოვნიკი. ~ 

ლიუბოვ (ამატა) პეტრეს ას. ბაზილევსკაია (აკაკი წერეთლის ცოლის და).  

 

11/6. მარიამ გიორგის ას.; (21.10.1860-1921).  ~ თავადი ილია ესტატეს ძე მაჩაბელი 

(1873-1908).  

 

13/6. ანა (ანეტა) გიორგის ას.; (25.08.1864-1934). ~ (6.02.1898) აზნაური მიხეილ 

ვახტანგის ძე მაჩაბელი. (1858-1927).  

 

17/6. ანასტასია (ტასია) გიორგის ას.; (3.02.1868-1951) ~ აზნაური დიმიტრი 

თომას ძე ხოშტარია (დუტუ მეგრელი). (1867-1938). 



 

19/6. დავით გიორგის ძე. (23.12.1871-1946).  ~ აგრაფინა, თავად იოსებ ნიჟარაძის 

ასული. (1876-1938). 

 

20/6. მიხეილ გიორგის ძე. (17.11.1876-1940). ~ თამარ ლევანის ას. უზნაძე. (?-1965).  

 

24/7. ნინო კონსტანტინეს ას.; (4.09.1876-1935). ~ თავადი გიორგი ოთარის ძე 

ამილახვარი. (1870-1924). 

 

26/8. მარიამ ელიზბარის ას.; (1.02.1882-p.1920). ~ N. ივაშინცევი.  

 

27/8. ალექსანდრე ელიზბარის ძე. („Сашка болван”). (25.12.1885, პეტერბურგი-

p.1909).  

 

29/19. ელენე დავითის ას.; (1900-1982). ~ I. N. გაბუნია. (?-1937). რეპრესირებული. 

~ II. ერასტი ხაფავა. (?-1937) რეპრესირებული.  

 

30/19. მაგდალინა დავითის ას.; (1901-?). ~ ვლადიმერ ბესარიონის ძე ქავჟარაძე.  

 

31/19. დარეჯან (დარია) დავითის ას.; (2.06.1907-?). ~ I. თევდორე ექვთიმეს ძე 

მეგრელიძე. (1900-1981). ~ II. გიორგი საამის ძე ზანდუკელი. (1901-1937). 

რეპრესირებული. ~ III. კირილე ესტატეს ძე მაჭარაძე.  

 

 

 
 

 



ნუსხა 10-ის კომენტარები 

 

2/1. ლევან ლუარსაბის ძე. (1805-?). პრაპორშჩიკი. ~ I. (17.05.1822) ქეთევან, თავად 

ბაგრატ მუხრან-ბატონის ასული. (1807-?); ~ II. (6.02.1838) თამარ, თავად გრიგოლ 

ჩოლოყაშვილის ასული; 

 

3/1. ანასტასია ლუარსაბის ას.; (20.10.1809-17.11.1886). ~ I. (12.05.1827) თავადი 

გივი ბარძიმის ძე ამილახვარი. (1810-1877); ~ II. თავადი დავით ეგნატეს ძე 

თუმანიშვილი. (1783-1827). 

 

4/1. რევაზ ლუარსაბის ძე. (1812-6.06.1881). პრაპორშჩიკი. ~ I. (19.07.1844) 

ეკატერინე, თავად მელიტონ ბარათაშვილის ასული. (1821-?); ~ II. (12.02.1856) მართა, 

თავად ნიკოლოზ მუხრან-ბატონის ასული. (1836-1892).  

 

5/1. დავით ლუარსაბის ძე. (1814-13.07.1889). პოდპორუჩიკი. სახელმწიფო 

მრჩეველი (“статский советник”). ~ I. (1845) სალომე, თავად შალვა ერისთავის ასული 

(ქსნის). (1826-1854). (იხ. ნუსხა 2, №21/13); ~ II. (3.05.1858) ანა, თავად გრიგოლ 

ბებუთოვის ასული. (1839-1918).  

 

6/1. მარიამ ლუარსაბის ას.; (1816-?). ~ (7.06.1831) თავადი დავით ივანეს ძე 

ჯორჯაძე. (1810-1866). ს. ენისელი.  

 

7/2. ლუარსაბ ლევანის ძე. (10.05.1823-8.05.1850). პოდპორუჩიკი. დაიღუპა 

ლეკებთან ბრძოლაში.  

 

9/2. ალექსანდრე ლევანის ძე. (16.07.1829-a.1863). ~ (19.01.1852) მაგდანა, თავად 

ივანე ციციშვილის ასული. (1828-1889). ს. ნიჩბისი.  

 

10/2. მიხეილ ლევანის ძე. (“სიფთა”). (7.09.1833-?). პორუჩიკი. ~ I. (23.02.1861) 

ნინო, თავად იოსებ ამილახვრის ასული. (1839-?). ~ II. (19.01.1866) სოფიო, თავად 

ქაიხოსრო ჯავახიშვილის ასული. (1847-1920).  

 

11/2. დარეჯან (დარია) ლევანის ას.; (4.01.1841-7.11.1914). ~ (4.07.1863) (ოძისი) 

თავადი კირილე ედიშერის ძე ციციშვილი. ((1814-1892). 

 

12/2. ნიკოლოზ რევაზის ძე. (2.01.1842-16.04.1876). ~ (26.01.1866) (ჭალა) ევა, 

თავად ლუარსაბ ამილახვრის ასული. (1841-1908). 

 

18/4. ნიკოლოზ რევაზის ძე. (20.12.1850-1915). ~ (25.04.1882) ეკატერინე მიხეილის 

ას. თამამშევი. (1857-1937). 

 

22/4. სოფიო (სონია) რევაზის ას.; (29.09.1865-?). ~ აზნაური გიორგი ანდრიას ძე 

კობიაშვილი. (1860-?).  



 

24/9. ლუარსაბ ალექსანდრეს ძე. (10.01.1854-10.03.1915). ~ I. (30.05.1873) 

ეკატერინე, თავად ალექსანდრე თარხან-მოურავის ასული. (1850-1881). (ზაალის 

სახლი); ~ II. (10.06.1883) ნინო, თავად ნიკოლოზ ფალავანდიშვილის ასული. (1854-

p.1915). 

 

30/10. ნინო მიხეილის ას.; (15.03.1874-?) ~ (17.02.1897) თავადი ალექსანდრე 

ალექსანდრეს ძე ფავლენიშვილი (1874-?).  

 

31/10. გიორგი მიხეილის ძე. (2.01.1876-p.1923). ~ (12.11.1907) ოლღა, თავად ილია 

ციციშვილის ასული. (1879-1925). 

 

33/10. ნიკოლოზ მიხეილის ძე. (15.01.1883-5.07.1893). ცხენიდან გადმოვარდა.  

 

37/10. ანა (ანეტა) მიხეილის ას.; (7.02.1889-?). ~ თავადი ივანე ილიას ძე 

წერეთელი. (1888-?).  

 

38/12. ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე. (15.03.1868-7.09.1902). ~ (10.10.1896) 

ეკატერინე, თავად გრიგოლ წერეთლის ასული. (1870-p.1924).  

 

39/12. გრიგოლ ნიკოლოზის ძე. (25.03.1869-1924). დახვრიტეს. ~ (9.01.1897) 

იულია, ექიმ ჩესლავ მოსტოვიჩის ასული. (1881-1963).  

 

41/12. თამარ ნიკოლოზის ას.; (2.06.1873-?) ~ (30.07.1903) თავადი ნიკოლოზ 

გიორგის ძე ციციშვილი. (1866-?) ქარელი.  

 

47/24. ეფემია ლუარსაბის ას.; (6.02.1886-p.1915). ~ (12.11.1913) აზნაური ვიქტორ 

ალექსანდრეს ძე ყარანგოზიშვილი. (1886-?). 

 

48/24. ლევან ლუარსაბის ძე. (6.08.1887-p.1915). ~ (31.10. 1912) ეფემია, აზნაურ 

ნიკოლოზ წილოსანის ასული. (1888-?). 

 

51/38. ნიკოლოზ ალექსანდრეს ძე. (1.07.1897-6.10.1970, საფრანგეთი). ~ ანა 

წერეთელი.  

 

53/39. ვლადიმერ გრიგოლის ძე. (2.03.1900-1970). ~ ნინო, აზნაურ კირილე 

ჭყონიას ასული. (1906-1958). 

 

54/53. ნათელა (ლილი) ვლადიმერის ას.; (დ.1932). ~ ოთარ მიხეილის ძე 

მდივანი. (1928-1967). 

 

 

 



 

 

 

 

ნუსხა 11-ის კომენტარები 

 

3/1. მარიამ დავითის ას.; (19.10.1851-14.04.1888). ~ (4.02.1873) თავადი ამირინდო 

ამირინდოს ძე ამილახვარი. (1848-1886).  

 

6/1. სოფიო დავითის ას.; (4.01.1861-1918). ~ აზნაური ნიკოლოზ კონსტანტინეს ძე 

ფურცელაძე. (?-1920). 

 

9/1. ნიკოლოზ დავითის ძე. (12.03.1866-1929). ~ ანასტასია, თავად გიორგი 

ციციშვილის ასული. (1864-?).  

 

10/1. გიორგი დავითის ძე. (28.01.1869-1929). ~ (15.08.1899) ნინო, თავად დავით 

ჯავახიშვილის ასული. (1874-1943). 

 

11/1. ელისაბედ დავითის ას.; (5.03.1870-1935). ~ ნიკოლოზ ნიკოლაევი. (?-1930).  

 

12/1. დარია დავითის ას.; (9.08.1873-1962). ~ თავადი ქაიხოსრო გიორგის ძე 

ჯავახიშვილი. (1869-1928).  

 

15/9. ნინო ნიკოლოზის ას.; (1895-1928). ~ სიმონ მიხეილის ძე აშხაცავა (1886-

1937). რეპრესირებული.  

 

16/9. შალვა ნიკოლოზის ძე. (1.01.1897-24.02.1921). დაიღუპა კოჯორთან 

ბრძოლაში.  

 

17/10. დავით გიორგის ძე. (10.08.1901-?) უგზო-უკვლოდ დაიკარგა მეორე 

მსოფლიო ომში. ~ I. (12.05.1920) მარიამ დავითის ას. ფარემუზოვა. (სომხ. გრიგორ. 

სარწმ). (1895-?). ~ II. ლიუბოვ ნესტორის ას. ინალ-იპა. (1900-1973). 

 



18/10. ილია გიორგის ძე. (15.08.1904-25.12.1984). ~ ელენე ვასილის ას. ნემიკინა 

(Немыкина). (დ.1916). 

 

20/17. ლეილა დავითის ას.; (დ.1928). ~ მურმან ალექსანდრეს ძე სოხაძე. (1927-

1997).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  


