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ჯაჯანიძე
(გვარისისტორია)

წინასიტყვაობა

ცნობილიუნგრელიგეოგრაფიდამოგზაურიმორიცფონდეჩი,რომელმაც
პირველად გადაიღო კავკასიონის მიუდგომელი მწვერვალებისა და
კავკასიისხალხთაუნიკალურიფოტოები,აღწერამათიყოფა-ცხოვრებადა
1905-1907წწ.ესმასალასამტომადგამოაქვეყნაბერლინში,თავისნაშრომს
იწყებს ასე: „წინასიტყვაობები ხშირად ავტორების მცირე
ავტობიოგრაფიასაცშეიცავენ.ისინიჰყვებიან,თუროგორშექმნაწიგნიდა
ზოგჯერესაღსარებისფორმითაცკიანათქვამი.წინასიტყვაობა,როგორც
წესი,მიმართვაამკითხველისადმი.ხშირადმასარცკითხულობენ;მეკიის
ყოველთვის მაინტერესებდა,რადგან ვიმედოვნებდი,რომ მასში ჩემი
ცნობიერებისდაკმაყოფილებასშევძლებდი,ავტორზერამესშევიტყობდი.
ასე,რომმინდაესშესაძლებლობაგამოვიყენო დაჩემიწიგნისშესახებ
ისეთირამემოგითხროთ,რასაცშემდგომფურცლებზევერშეხვდებითდა
აქკიუკეთესადიქნებამოცემული“.

1999 წელს ამ შესანიშნავი მეცნიერისა და წიგნის შესახებ სტატია
გამოვაქვეყნე ჟურნალ „საისტორიო მოამბეში“ და განსაკუთრებულად
დამამახსოვრდა მისი აქ მოყვანილი სიტყვები, რომელთა
პერეფრაზირებით:ამწინასიტყვაობაშიმეცისეთირამმინდაგითხრათ,
რასაცშემდგომფურცლებზევერშეხვდებით.

2010 წელს უწმინდესისა და უნეტარესის, საქართველოს
კათოლიკოსპატრიარქის ილია მეორის მიერ გვარების დალოცვა,
მოწოდება,რომთითოეულმასაკუთარიგვარისისტორიაგაიცნოს,უდიდეს
საქმედ მიგვაჩნია. მას შემდეგ ფუძნდება სხვადასხვა საგვარეულო
კავშირები,რომელთაწარმომადგენლებიაქტიურად იკვლევენსაკუთარი
გვარის ისტორიას,სიმბოლიკას და სხვ.,სამების ტაძარში კი რგავენ
საგვარეულო ხეებს და ა.შ.აღნიშნულ საქმიანობაში ჩვენც შეგვაქვს
მოკრძალებულიწვლილი,რაცგამოიხატებაამათუიმგვარისისტორიის
გამოკვლევასა და სათანადო ფორმით მომზადებაში.ასეთი სამუშაო
ჩავატარეთ შემდეგი გვარების შესახებ: ადამაშვილი [გამოიცა წიგნად],

გოგოლაძე,გულბანი,დარჩიაშილი,დოხნაძე,ედიშერაშვილი[გამოიცაწიგნად],

ელიზბარაშვილი,კენკებაშვილი,პატარიძე,პირველი,ქობალია [გამოიცა

წიგნად],შელია...ჯაჯანიძეთაგვარისისტორიისგამოკვლევაც,გარკვეული
თვალსაზრისით,ამსაქმისგაგრძელებასწარმოადგენს.

არსებობს მოსაზრება, რომ საქართველოში გვარი ადრინდელი
ფეოდალიზმის ეპოქაში გაჩენილა და VI-VIII საუკუნეებში იგი უკვე
საბოლოოდ ჩამოყალიბებულა[ალ.ღლონტი,ქართველურისაკუთარისახელები,

გვ.1986, გვ. 48]. ცდილობენ აგრეთვე ამ პროცესის დოკუმენტურად
დადასტურებასVIII-IXსაუკუნიდან[რ.თოფჩიშვილი,როდისწარმოიქმნაქართული
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გვარსახელები,თბილისი 1997,გვ. 100;და სხვ.]. სპეციალურ ლიტერატურაში
მიღებულია შეხედულებაც, რომ ქართული გვარები სათავეს იღებენ
დაახლოებით XIV-XV საუკუნეში ე.ი.უკვე განვითარებულ კლასობრივ
საზოგადოებაში.მეცნიერთა ვარაუდით იმ დროისათვის ხალხი ვეღარ
არჩევდაერთმანეთსსახელებით,რამაცგამოიწვიაგვარებისწარმოშობა.
თითქმისამპერიოდამდეისტორიაშიცნობილიადამიანებისაისტორიო
წყაროებში ძირითადად სახელებით, წოდებით, საქმიანობითა თუ
სადაურობით არიან მოხსენიებულნი. მაგალითად, იაკობ ხუცესი,
ბაკურიანელი,ვახტანგგორგასალი,ექვთიმეათონელი,გიორგიმერჩულე,
დავითათონელიდამრავალისხვა[ზ.ჭუმბურიძე,რაგქვიაშენ?თბილისი2003,გვ.68,

71]. მაგრამ,ქართული მეცნიერების პატრიარქის,აკადემიკოსი ივანე
ჯავახიშვილის აზრით, VI საუკუნის კოლხი დიდებული ფარტაძი იყო
ბერძნული გამოთქმის საფუძველზე გადაკეთებული ქართული გვარი
ფარტაძე[ი.ჯავახიშვილი,ქართველიერისისტორია,თბ.,1960,გვ.257;იხ.გ.ხორნაული,
ქართულიგვარისროდინდელობა,თბ.,2011].

გამოკვლევებმაგვიჩვენა,რომჯაჯანიძეერთ-ერთიძველიწარმომავლობის
გვარიასაქართველოში,რომელიცსაწყისპერიოდიდანმჭიდროკავშირში
ჩანს ხუციშვილთა საგვარეულოსთან, რასაც გადმოგვცემს ხალხური
თქმულებადამასზემიუთითებსაგრეთვეზოგიერთისარწმუნოდოკუმენტი.
ეს ურთიერთობაგამოიხატებაამ ორი გვარის სისხლით ნათესაობაში,
კერძოდ,პირველიიმერელიჯაჯანიძეხუციშვილისნახევარძმაყოფილა...
აქედანგამომდინარე,ალბათბედმა,განგებამთუსხვ.,სწორედხუციშვილს
არგუნა წილად ჯაჯანიძეების გვარის ქვემოთ მოცემული ისტორიის
ავტორობა.

რეზოხუციშვილი
ისტორიისმეცნიერებათადოქტორი,პროფესორი

◊

როგორც ცნობილია,ქართული გვარების ყველაზე მრავალრიცხოვანი
ჯგუფი, ისევე როგორც სხვა ხალხთა გვარების უდიდესი ნაწილი,
წარმოქმნილია წინაპართა სახელების ან მეტსახელებისაგან
(ეპონიმებისაგან) [ზ.ჭუმბურიძე,დას.ნაშრ.გვ. 76 და სხვ.].ამიტომ,გვარი
ჯაჯანიძის–ს ეტიმოლოგია/წარმომავლობა უნდა უკავშირდებოდეს
ერთ ერთ მათგანს.როგორც ქვემოთ მოყვანილი მასალიდან ვნახავთ,
სიტყვა ჯაჯანა’ჯერ მეტსახელიყოფილა,რომელიცმოგვიანებით უნდა
წარმოქმნილიყო გვარად,ანუჩვენთვისსაინტერესო ესგვარიეპონიმურ
გვართა ჯგუფს მიეკუთვნება. ასეთი გარემოების თვალნათლივ
წარმოსაჩენად,მწერალ კობაარაბულსმოყვანილიაქვსმართებულიდა
ლაკონური მაგალითი :„აი,მოვიდა ნანაისძე,უთურგაისძე,მინდიას
შვილი,აფშინასშვილი...ესმიმართვებიშემდეგგვარებადიქცა [კ.არბული,
მწერლისსიტყვა,გზ.„ასავალ დასავალი,2012წ.30იანვარი 5თებერვალი,№5].

სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურისა და საისტორიო წყაროების*
განხილვამდეინტერესმოკლებულიარუნდაიყოსიმთქმულებისმოყვანა,
რომელიც შემორჩენილია ჯაჯნიძეთა საგვარეულოში და
ქრონოლოგიურადაც ყველა საისტორიო წყაროზე ადრეულ მოვლენებს
უნდა გადმოგვცემდეს.ცნობილია,რომ გვართა ისტორიის ამსახველი
გენეალოგიურიგადმოცემებიისტორიულ სინამდვილესშეეფერება.ასეთი
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გადმოცემებისსანდოობისშესახებმიუთითებდამკვლევარიალ.რობაქიძე:
"ხალხში შემონახული გენეალოგიები გარკვეულ ნაწილში და მათი
კრიტიკულიშემოწმებისპირობებშიეთნოგრაფიულიკვლევისერთ-ერთ
საინტერესოწყაროსწარმოადგენს"[ალ.რობაქიძე.მთიულურიკომობისზოგიერთი

მხარე._კავკასიისეთნოგრაფიულიკრებული.ტ.III,თბ.,1975.გვ.75].ისიცაღიარებულია,
რომ გადმოცემების განსაკუთრებული სახე, რომელსაც "ანდრეზს"
უწოდებენ,რეალურ სინამდვილეშიმომხდარიფაქტისკონსტატაციაა[რ.
ხარაძე.ხევსურული ანდრეზი,როგორც ხალხური სამართლის წყარო _ ანალები _

ისტორიისინსტიტუტისშრომები.თბ.,1947.გვ,14].აკადემიკოსინიკობერძენიშვილი
აუცილებლადთვლიდასაქართველოშიმოსახლეობისმიგრაციისფაქტების
შესწავლას გვართა სადაურობა-წარმომავლობის გადმოცემებზე
დაყრდნობით[ნ.ბერძენიშვილი,საქართველოსისტორიისსაკითხები,ტ.1თბ.,1964,გვ.

208–235].ხოლო,ქართული მეცნიერების პატრიარქი ივანე ჯავახიშვილი
ამბობდა,რომ„ძვირფასიმასალებიაგაფანტულისახალხოთქმულებებში,
ზნეჩვეულებებშიდარწმენაში [ივ.ჯავახიშვილი,ტ.1,თბ.,1979,გვ.79]

ვნახოთ რა მასალებია გაფანტული ჯაჯანიძეების შესახებ არსებულ
თქმულებაში,რომელიც,რათქმაუნდა,მათიწარმომავლობისსაკითხს
სრულად ვერ გადაწყვეტს, მაგრამ სხვა მონაცემებთან ერთად იგი
საინტერესოინფორმაციასგვაწვდის.ესთქმულებაარსებობსხელნაწერის
სახით,რომელიც ჩაუწერია სოფ.ზედა ჭალოვანში მცხოვრებ გურამ
ამბროსისძეჯაჯანიძეს(დაბ.1937წ.)დაინახებამისივეშთამომავლების
საოჯახოარქივში[შემდგომშივიხმართშემოკლებით:საოჯახოარქივი].ავტორიამ
ლეგენდის წყაროდ თავის წინაპარ ბებიას ასახელებს და წერს ასე:
„...ბებიაჩემისგადმოცემულიჩვენიგვარისგენეალოგიამინდადავიწყო
როგორც მან გადმომცა შეულამაზებლად“-ო.რა თქმა უნდა,არც ჩვენ
‘შევალამაზეთ ამლეგენდისშინაარსი(გარდამცირეოდენისტილისა)და
სიმბოლურადგრაგნილისფორმატზეგადმოვეცით[დოკ.1].



4

1.ლეგენდაჯაჯანიძეებზე

ჩვენს ხელთ არსებული ამ ლეგენდის თანახმად,ჯაჯანიძეებს სოფ.
ფარახეთშიუცხოვრიათ,მაგრამსაისტორიოწყაროებში,ეთნოგრაფიულ თუ
სხვამასალისმიხედვითესფაქტიარდასტურდება.ცნობილიისტორიკოსი,
ეთნოგრაფიდაწყაროთმცოდნეგიორგიბოჭორიძე,რომელმაც1925-1927წწ.
რაჭის სხვადასხვა კუთხეში სამჯერ იმოგზაურა წერს,რომ „ფარახეთი
მდებარეობს მრავალძალის ჩრდილოეთით,ძირს,5 ვერსის მანძილზე.
მისივეთქმით, „ეკლესიადამისიმხატვრობაეკუთვნის XVIIს.მეორე
ნახევარს,წარწერებშიმოხსენიებულიგვარებიდანზოგიდღესაცარსებობს
სოფ.ფარახეთში,ზოგიკიგადაშენებულია.არსებობსგვარი:1.ტოგონიძე
(მე-3წარწ.)–40კომლი;2.ჩიღუნაძე(მე-4წარწ.)–12კომლი;3.გელბახიანი
(მე-7წარწ.)–2კომლი;4.ტაბუცაძე(მე-11წარწ.)–14კომლიდა5.ერაძე(მე-
15წარწ.)–43კომლი [იქვე,გვ.206,213].

საყურადღებოა, რომ ლეგენდაში აღნიშნული ფაქტი ჯაჯანიძესა და
ხუციშვილის ცოლ-ქმრობის, მათი შვილების ნახევარძმობისა თუ
შთამომავლობისშესახებ,თითქოსარეკლილიასაისტორიო წყაროებშიც.
კერძოდ,XIX საუკუნისსაეკლესიო წიგნებშიხშირად ვხვდებით ამორი
გვარისწარმომადგენელთაშორისქორწინებისჩანაწერებს,ხოლო ერთ-
ერთდოკუმენტში,1868წელსდაბადებულ ატატოჯაჯანიძისმამისგვარსწინ
აქვს მინაწერი ასე (ხუციშვილი),რაც ამ გვარების ნათესაობას უნდა
გულისხმობდეს [დოკ. 2]. არსებობს კიდევ ერთი ლეგენდა, რომლის
მიხედვითაც ხუციშვილები სწორედ სოფ. ზეკვეცადან გადასულან
საცხოვრებლადსოფ.ვაკევისაში.**
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2.საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,
ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.1ა

რაჭისუძველესიხანისმოსახლეობისგამოკვლევისთვისძვირფასმასალას
იძლევა XIსაუკუნით დათარიღებული ნიკორწმინდის ეტრატზე ნაწერი
სიგელი,რომელიც ნიკოლაოს წმიდის დაწერილისა და ნიკორწმინდის
იადგარის (საჴსენებელი) სახელებითაც არის ცნობილი. მასში
მოხსენიებულ რაჭაში მცხოვრებ გვარებს შორის ჩვენს ყურადღებას
იპყრობსგვარი‘ჯინჯინოძე,რომელსაცუცხოვრიასოფ.მეტეხარაში[დოკ.3].

ესსოფელიალბათ XIXსაუკუნეშიცკიაღარარსებობდა,ანუნასოფლარად
უნდა ჩაითვალოს,რადგან გასული საუკუნის 20-იან წლებში რაჭაში
მოგზაურობის შესახებ გიორგი ბოჭორიძე აღნიშნავდა,რომ „არა ჩანს
მდებარეობა სოფ.მეტეხარასი-ო [გ.ბოჭორიძე,რაჭა-ლეჩხუმის ისტორიული
ძეგლებიდასიძველეები,თბ.,1994,გვ.42].

3.ქართულიისტორიულისაბუთებისკორპუსი,თბ.,1984,გვ.40

ამრიგად,თუამთქმულებასდავუჯერებთ,გვარიჯაჯანიძერაჭიდანუნდა
მომდინარეობდეს,კერძოდ კი სოფ.ფარახეთიდან,მაგრამ ამ ფაქტის
კრიტიკული შემოწმება ჯერ ჯერობით არ ხერხდება შესაბამისი
საისტორიო წყაროების უქონლობის გამო. მხოლოდ სავარაუდოდ
შეიძლებაითქვას,რომრაჭისყოფილ სოფ.მეტეხარაშიარსებულმაგვარმა
ჯინჯინოძემდროთაგანმავლობაშიგანიცადამორფოლოგიურიცვლილება
და ჩამოყალიბდა როგორც ჯაჯანიძე. ამ ვერსიის ისტორიულ
სინამდვილესთანდაკავშირებაკიმარტოასეთიარგუმენტისსაფუძველზე
არასწორად მიგვაჩნია, ანუ, ეს ლეგენდა კვლავ ლეგენდად რჩება,
რომელსაც,რათქმაუნდა,აქვსარსებობისუფლება.

ახლაგავეცნოთ იმსაისტორიო წყაროებს,რომელშიცდაფიქსირებულია
ჩვენთვისსაინტერესოგვარსახელიჯაჯანიძე,თუროდიდანგვხვდებაიგი,
ვინდაროდისატარებდამასდაა.შ.,რისშემდგომაცუფრომეტადიქნება
შესაძლებელიგარკვეულიანალიზისგაკეთებადადასკვნებისგამოტანა.

ყველაზეძველიდოკუმენტი,რომელშიცშესაძლოამოხსენიებულიიყოსეს
გვარი,თარიღდება XVIსაუკუნისდასასრულით დაწარმოადგენს ისეთ
ცნობილ საისტორიო წყაროსროგორიცარის გურჯისტანისვილაიეთის
დიდიდავთარი [გამომცემელიპროფესორისერგიჯიქია,თბილისი1941წ.შემდეგში

ვიხმართ შემოკლებით -”დავთარი].1595წლით დათარიღებულიესხელნაწერი
შეიცავსმდიდარ მასალასქართულიგვარსახელებისშესახებ,რომელიც
შედგენილიაოსმალ ხელისუფალთამიერ თურქეთისიმპერიისათვისიმ
დროისათვისშეერთებულიშემდეგიქართულიპროვინციებისათვის:სამცხე,
ჯავახეთი,პალაკაციო,კოლა,არტაანი (მტკვრისხეობა),ტაო (ჭოროხის
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ხეობა) და აგრეთვე ახლანდელი ბორჯომის ხეობა ვიდრე სოფელ
ქვიშხეთამდე. საყურადღებოა აგრეთვე, XVII-XVIII სს. დათარიღებულ
დაახლოებით ასეთივე სახის საისტორიო წყაროში სოფელ ჯაჯუნის
არსებობა,რომელიც მდებარეობდა ფოცხოვის ლივაში*** (ახლანდელი
თურქეთის ტერიტორია),ისტორიულ სამცხეში დაეკუთვნოდაჯაყელთა
ფეოდალურსაგვარეულოს[დოკ.4,5,6].

4.ს.ჯიქია,გურჯისტანისვილაიეთისდიდიდავთარი,თბ.,1941,გვ.167

5.ჩილდირისეიალეთისჯაბადავთარი1694–1732წწ.
(ც.აბულაძე,მ.სვანიძე),თბ.,1979,გვ.127

6.ჩილდირისეიალეთისჯაბადავთარი1694–1732წწ.
(ც.აბულაძე,მ.სვანიძე),თბ.,1979,გვ.181

ამ მასალის საფუძველზე გვარი ჯანჯანასძის,**** ტოპონიმების
ჯანჯანაანთუბანისა და ჯაჯუნის არსებობა XVI–XVIIსაუკუნების სამცხე-
ჯავახეთშიდოკუმენტურად მტკიცდება,მხოლოდ ეჭვსიწვევსჯაჯანასთან
მიმართებაშიმათირამდენიმეასოსზედმეტობათუსხვაობა.აღსანიშნავია,
რომ მესხეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე,მწვრევალ მეფისწყაროს
სამხრეთით,ადიგენისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე,დღესაცარსებობს
ჯაჯისდიდიდაპატარატბები [ქართულისაბჭოთენციკლოპედია,ტ.11,გვ.549].XIX
საუკუნისსაისტორიო წყაროებში,კავკასიისკალენდარსათუკავკასიის
არქეოგრაფიულიკომისიისაქტებშიდაფიქსირებულიასანჯაყიჯაჯარიკი
დასხვ.*****[АКАК,т.7,стр.784].

ერთ-ერთი ადრეული ცნობა ჩვენს საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით
ეკუთვნისცნობილ სახელმწიფომოღვაწეს,მწერალსადამეცნიერსიოანე
ბაგრატიონ-ბატონიშვილს (1768-1830),რომლის მიხედვით XVIIსაუკუნეში
მეტსახელ ჯაჯანას საფუძველზე გვარის არსებობა ეჭვს არ იწვევს.



7

მართლია,ავტორიამცნობასაზნაურ ჯაჯანაშვილებზეწერს,მაგრამიქვე
გამოყობსმისფუძეს(ჯაჯანა)დაშვილისაღსანიშნავსუფიქსადხმარობს
ძე–საც[დოკ.7].აქედანგამომდინარე,ბუნებრივადიბადებაკითხვა,ხომარ
მოხდა ჯაჯანა ფუძიან საგვარეულოს მიგრაცია მართლაც ოდიშიდან
(სამეგრელოდან)იმერეთში,სადაც შეიძლება სუფიქსი -ძე იმთავითვე
გააჩნდაამგვარს,ხოლომათიქართლშიმიგრაციისშემდეგშეიცვალაიგი
შვილი-თ,ვინაიდან სუფიქსთა ცვალებადობა საკმაოდ გავრცელებულ
მოვლენას წარმოადგენდა საქართველოში.ამის შესახებ აკადემიკოსი
ნიკო ბერძენიშვილი წერდა: „არაერთი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც
ქართულ საისტორიო საბუთებშიერთიდაიგივეპიროვნებისგვარიხან
ჩაწერილია -ძედახან -შვილისუფიქსებით.1776წ.24მაისისსაბუთში
ნახსენებიაიოვანეთათქირიძე.იმავეწლის 16ივნისისსაბუთშიიგივე
პიროვნებაიოვანეთაქთაქისშვილადააჩაწერილიდასხვ.”[დოკუმენტები...,ნ.
ბერძენიშვილისრედ.,გვ.94,960;იხ.რ.თოფჩიშვილი,როდისწარმოიქმნაქართული
გვარსახელები,თბ.,1997,გვ.16].

7.იოანებაგრატიონი,შემოკლებითაღწერასაქართველოსაშინამცხოვრებთათავადთადა
აზნაურთაგვარებისა,ჟურნ.ივერია,1884,№IX-X,გვ.104

იოანე ბატონიშვილის ეს ნაშრომი, რომლის დაწერას მეცნიერები
ვარაუდობენ 1801 წლამდე ან არა უგვიანეს 1815–1820 წლებისა [ლ.
ქუთათელაძე,იოანე ბაგრატიონის ავტოგრაფული ნუსხების მიმოხილვა,ხელნაწერთა

ინსტიტუტის მოამბე, I, 1959,გვ. 232], მნიშვნელოვან და ძვირფას წყაროს
წარმოადგენსქართულიგვარებისისტორიისადაგენეალოგიისათვის.ამის
მიუხედავად,ზოგიერთიმისიცნობაარადამაჯერებლად გამოიყურებადა
მოითხოვსდამატებითმეცნიერულ შესწავლას,ვინაიდანუცნაურიაიოანეს
მიერ ზოგიერთი ჭეშმარიტი ქართული გვარის წარმომავლობის
დასახელება "კიტაიიდან", ეთიოპიიდან, იტალიიდან, სპარსეთიდან,
სომხეთიდან თუ სხვ.ამ ნაწარმოების ღირსების შესახებ პროფესორი
ოლღა სოსელია წერდა:„იოანე ქართველ თავად აზნაურთა გვარების
წარმოშობასმეტწილადუცხოქვეყნებსადაშორეულ წარსულსუკავშირებს.
იგიძირითადადზეპირგადმოცემებსეყრდნობა.ესგადმოცემებიკი,უნდა
ვიფიქროთ, შეთხზულია თვით თავად აზნაურთა გვარების
წარმომადგენელთა მიერ თავიანთი განდიდების მიზნით. ამდენად,
აღნიშნული წყაროს მონაცემები ხშირად ისტორიულ საფუძველს
მოკლებულიდაშეუწყნარებელია.მიუხედავად ამისა,მათიხელაღებით
უარყოფამაინცარ შეიძლება.ზოგჯერ მათშიჭეშმარიტებისმარცვლებიც
არისდაცული[ო.სოსელია,ნარკვევებიფეოდალურიხანისდასავლეთსაქართველოს

სოციალურ პოლიტიკური ისტორიიდან,ტ.I,თბ.,1973,გვ.53].პროფესორი იასე
ცინცაძესამართლიანად აღნიშნავს,რომგვარისარარსებულ ისტორიას
იმისათვისთხზავდნენ,რომადგილობრივიგაბატონებულიწრეებისაგან
განსხვავებულიყვნენ და სხვებისაგან განსხვავებით მფლობელობის
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უფლებებითითქოსიმთავითვეუცხოქვეყანაშიჰქონოდეთმათწინაპრებს
მინიჭებული [რუსეთის ადრეფეოდალური სახელმწიფო, თბილისი 1968, გვ. 26].
აკადემიკოსიგიორგიმელიქიშვილისაზრით,"ხშირად ასეთ შემთხვევაში
მხოლოდმმართველიფენის,დინასტიისწარმომავლობასეხებოდასაქმე,
რომელიცამით ცდილობდაკიდევუფრო მკვეთრად გამიჯვნოდათავისი
ხალხისძირითადმასას"[საქართველოსისტორიისნარკვევები,თბ.1970,ტ.I,გვ.313].

ცნობილ ქართველ მეცნიერთა ზემოაღნიშნული თვალსაზრისი თავის
დროზეჩვენცგავიზიარეთდავწერდით,რომფეოდალურიხანისთითქმის
ყველაქვეყანაშიყოველიდაწინაურებულიგვარითავისიწინაპრებისუცხო
სახელმწიფოთარომელიმეწარჩინებულიგვარისნათესავადწარმოჩენის
სურვილით იყო შეპყრობილი. მაგალითად, რუსეთის ზოგიერთი
დიდგვაროვანი ცდილობდა დაესაბუთებინა, თითქოს მისი მოდგმა
ვარიაგებისაგან (ვიკინგებისაგან)მოდიოდა.უნგრელი წარჩინებულები
(გრაფები:ჰადიკები,ზიჩები და სხვ.) კი ცდილობდნენ ქართველების
თავიანთსისხლითნათესავებადგამოყვანას[რ.ხუციშვილი,უნგრულ-კავკასიური

პრობლემა,თბილისი1994,გვ.212].მაგრამ,იოანებატონიშვილისცნობააზნაურ
ჯაჯანაშვილებზე, ისევე როგორც სხვა მრავალ ქართულ გვარზე,
მიგვანიშნებს მათი ოდიშიდან მოსვლის შესახებ და არა რომელიმე
საზღვარგარეთულიქვეყნიდან,რისგამოც,იგიგანდიდების,გამიჯვნისან
გაუცხოების მიზნით არ უნდა იყოს ამ საგვარეულოს მიერ შექმნილი.
ამასთანავე,ცნობილია ისიც,რომ იოანე ამ ნაშრომის შექმნის დროს
მხოლოდ ზეპირგადმოცემებსკიარ ეყრდნობოდა,არამედ სამეფო კარის
სიძველეთსაცავებშიდაცულ საკმაოდ მრავალრიცხოვანსიგელ გურჯებსა
თუსხვასაბუთებს.

ახლავნახოთთვითსიტყვაჯაჯანასსემანტიკა,ანურასუნდანიშნავდესდა
საიდანწარმოიშვაიგი.აკადემიკოსიკორნელიკეკელიძეაღნიშნავდა,რომ
„რომელი სახელიც არ უნდა ავიღოთ, მისი ეტიმოლოგია უეჭველად
რომელიმეენითგაირკვევა-ო[კ.კეკლიძე,ძველიქართულილიტერატურისისტორია,

ტ.II,თბ.,1981,გვ.74].რათქმაუნდა,უპირველესყოვლისა,ჩვენესსიტყვა
ქართული ენით უნდა გავარკვიოთ, რომელიც დიალექტის მიხედვით
მეგრულთან ჩანს კავშირში. ქართული გვარ-სახელების ცნობილი
მკვლევრები,პროფესორებიილიამაისურაძედაზურაბჭუმბურიძეგვარი
ჯაჯანიძისფუძედმიიჩნევენსაკუთარსახელ ჯაჯას,რომელიცკოლხურადანუ
მეგრულად ქორს ნიშნავს. იგივეს იმეორებს ჩვენი საკვლევი გვარის
წარმომადგენელი,ფილოლოგიპოლიკარპეჯაჯანიძე,ხოლო,მკვლევარჯუნი
ჯუმბერ კაკულიასგვარიჯაჯანიძეშეტანილიაქვსკოლხურიწარმოშობის
გვართასიაშიასეთივეგანმარტებით,რომჯაჯამეგრულადძერასნიშნავს.

8.ი.მაისურაძე,ქართულიგვარსახელები,თბ.,1981,გვ.243

9.ზ.ჭუმბურიძე,რაგქვიაშენ.თბ.,2003,გვ.,219
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10.პ.ჯაჯანიძე,გურულიდიალექტი,თბ.,1977,გვ.150

11.ჯუნიჯუმბერკაკულია,კოლხეთის(საქართველოს)ისტორია,თბ.,2007,გვ.400

ცალკე შევეხებით პროფ.პაატა ცხადაიას ნაშრომებს და უპირველეს
ყოვლისამისცნობასგვარჯაჯავასშესახებ,სადაცავტორივარაუდობს,რომ
ეს გვარი შესაძლოა მომდინარეობდეს კოლხეთში არსებული შემდეგი
პირსახელებისგან:ჯაჯა,ჯაჯი,ჯაჯუ. მისივე განმარტებით, „კოლხური
გვარსახელი ეთნიკურ–ენათმეცნიერული ტერმინია და აღნიშნავს
კოლხური (ზანური,ანუ მეგრულ ჭანური)ენის საგვარსახელო მოდელს
(სემანტიკითა და სტრუქტურით, ე. ი. ფუძეებით, სუფიქსებითა და
სუფიქსოიდებით)[პ.ცხადაია,ფინალური ია მეგრულის აპელატიურ და ონიმურ
ლექსიკაში,თსუ კახეთისმხარისფილიალი,...სამეცნიერო შრომები,(გამოშვებაIII),თბ.,

2001,გვ. 115]. მეცნიერების მიერ უკვე გამოვლენილია ყველა სუფიქსი,
რომელიც ქართულში საალერსო კნინობითი სახელების სემანტიკურ
ჯგუფსწარმოქმნისდამათშორისარის ან[პ.ცხადაია,იქვე,გვ.109].აქედან
გამომდინარე,მეგრულ წყაროებში დასახელებული ჯაჯა–ს შესაძლოა
დაერთო საალერსო ან კნინობითი სუფიქსი, საიდანაც მივიღეთ
გვარსახელიჯაჯანა.

12.პ.ცხადაია,გვარებიდაგვართადასახლებანისამეგრელოში,თბ.,2000,გვ.174

13.ქართულისამართლისძეგლები,ტ.III,(ი.დოლიძე),თბ.,1970,გვ.731

ამისგარდა,გვარიჯაჯავადაფიქსირებულიაუფრო ადრეულ საბუთებშიც,
კერძოდ,1696-1742 წწ.დათარიღებულ გრიგოლ კათოლიკოზის წიგნში,
ხოლოXVIIსაუკუნისშეწირულობისწიგნშიიგიფიგურირებსროგორცჯაჯაა.
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14.ს.კაკაბაძე,დასავლეთსაქართველოსსაეკლესიოსაბუთები.-ტფ.,წ.1.-1921.-IV,გვ.155

15.საქართველოსსიძველენი(ექ.თაყაიშვილი),წიგნიI,ტფილისი,1920,გვ.55

ამრიგად, გვარ ჯაჯანიძეს საფუძვლად ჰქონდა სახელ ჯაჯას
კნინობით მოფერებითიფორმაჯაჯანადაქართველურიანთროპონიმიკის
მიხედვით ჯაჯანა უნდა ყოფილიყო იმ წინაპრის სახელი,რომელსაც,
როგორციტყვიან,გაუგვარდაიგი.ვინაიდანჯაჯანაწარმოადგენსმამაკაცის
სახელს,გვარიჯაჯანიძეე.წ.ეპონიმურიგვარსახელია.

ბუნებრივადიბადებაკითხვა,ხომარმოხდაჯა(ნ)ჯანიძეებისსაგვარეულოს
მიგრაციასამცხე-ჯავახეთისრეგიონიდანსამეგრელოში,სადაცშეიძლება
სუფიქსი -ძე შეცვლილიყო -ია-თი,ვინაიდან სუფიქსთა ცვალებადობა
საკმაოდ გავრცელებული მოვლენაა წარმოადგენდა. „...საქართველოში
გვარისმაწარმოებელი-შვილიდა-იანსუფიქსებიერთმანეთსენაცვლება.
1531 წ. დედაბრიშვილები დედაბრიანებად არიან ჩაწერილი. -იან
ფორმატით გვხვდება ერთ-ერთ საბუთში ტატიშვილების გვარიც -
„ტატიანი (საქრთველოსსიძველენი,III,გვ.27)...

რაცშეეხებასუფიქსია-ს,როგორცცნობილია,ამდასხვადაბოლოებების
(უა,-ვა,-ში,-სქირი,-სქუა,-ბერი,-ჭკორი)გვარებიითვლებიანკოლხურად
(მეგრულად).მისწარმოშობასადაისტორიასსხვადასხვამკვლევარიშეეხო
(ი.ყიფშიძე,ა.შანიძე,გ.როგავა,ჯ.ონიანიდასხვ.შდრ.პაატაცხადაია,-იადაბოლოება
კოლხურ გვარსახელებში:XX რესპუბლიკურიდიალექტოლოგიურისამეცნიერო სესიის

მასალები,ქ.ზუგდიდი,2000წლის20-21ოქტომბერი,თბ.,2000)დამათ შორისერთ-
ერთიპირველიიყოაკადემიკოსისიმონჯანაშია,რომლისაზრსჩვენუფრო
მისაღებად მივიჩნევთ. კერძოდ,ს. ჯანაშიამ სხვადასხვა ისტორიულ-
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ეთნოგრაფიულ დალინგვისტურ მასალაზედაყრდნობით დაამტკიცა,რომ
სამეგრელოში-იასუფიქსითგავრცელებულიგვარებითავისდროზე-იან(-
ან)სუფიქსით იყო გაფორმებული.მისიაზრით,-იანრთულისუფიქსიადა
არის ვარიანტი საერთოქართველური -ან სუფიქსისა, რომლის
პირვანდელი და უძველესი ფუნქციაა კრებითობა-წარმომავლობის
გამოხატვა.დროთაგანმავლობაშიგვარებმათანხმოვანი-ნდაკარგეს.„
მეგრ.-ია-იანისნაშთია-აღნიშნავსიგი,-ესცხადიხდება,კერძოდ,ცნობილ
გვარისსახელთა ისტორიულ (და მასთან ერთად,ლიტერატურულ) და
ცოცხალ ფორმათაშედარებით.ამრიგად,ისტორიულსადალიტერატურულს
დადიანს,ლიპარტიანს,რატიანს,ბედიანსმეგრულსცოცხალ მეტყველებაში
უდრის:დადია,ლიპარტია,რატია,ბედია.ისტორიულიფორმებიდაცული
აქვსქართულსარამარტოიმიტომრომიგიმწერლობასთანახლოსიდგა,
არამედიმოტომაცრომიგისაერთოდმთლიანისახითიცავსთვითსუფიქსს
სხვაშემთხვევებშიაც[ს.ჯანაშია,შრომები,ტ.III,თბილისი1959,გვ.40].ჯ.ონიანი
მიიჩნევს,რომ სუფიქსი ანოდესღაცძესადაშვილსნიშნავდაუშუალოდ
და ამიტომ იქცა გვარის დაბოლოებად, როგორც წარმომავლობის
აღმნიშვნელი [ჯ. ონიანი, სვანური გვარის ეთნოლინგვისტური ანალიზისთვის,
„მაცნეენის...სერია,2,1979,გვ.85].

ვნახოთ,რას შეეძლო გამოეწვია და როგორ შეიძლება მომხდარიყო
ჯანჯანასძეების მიგრაცია სამცხე-ჯავახეთიდან სამეგრელოში.როგორც
ცნობილია,სამცხე-საათაბაგოშიოსმალთადამკვიდრებისპერიოდში,ანუ
XVI საუკუნიდან,ამ მხარის მოსახლეობას უაღრესად მძიმე ბეგარა-
გადასახადები დააკისრეს. მათი უფლებრივი და ეკონომიური
მდგომარეობააუტანელიიყო დაკიდევუფრო უარესდებოდაიმით,რომ
ფეოდალურჩაგვრასამიერიდანრელიგიურიდაეროვნულიდევნამიემატა.
სამცხე-საათაბაგოში ყველაზე მძიმე და აუტანელ მდგომარეობაში
მწარმოებელიკლასიგლეხობა,იმყოფებოდა.ძირითადად სწორედ მას
აწვებოდა ოსმალური გადასახადების სიმძიმე. “მძიმედ დახარკული
გლეხობამხარსუჭერდაათაბაგსდაგაოსმალებასარაპირებდა.გლეხები
გადასახადებსვერაუდიოდნენდამასობრივადგარბოდნენთავიანთიმიწა-
წყლიდან.საისტორიოწყაროებშიმრავლადგვხვდება მოსახლეობისაგან
თავისუფალისოფლები.საერთოდ,სამცხე-საათაბაგოშიამდროისათვის
დაცარიელებული იყო არანაკლებ 364 სოფლისა [საქართველოს ისტორიის

ნარკვევები,ტომიIV,(რედაქტორიმამიადუმბაძე),თბ.,1973,გვ.150-155].XVIIIსაუკუნის
სახელოვნიქართველიგეოგრაფიდაისტორიკოსივახუშტიბატონიშვილი
კი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ გამაჰმადიანდებოდნენ ყოველნი
წარჩინებულნი სამცხისა,ხოლო,„რომელთაარაინებესმაჰმადიანობა,
„ივლტოდიანქართლს,იმერეთს,ოდიშს,გურიასდასხვაგან
[აღწერასამეფოსასაქართველოსა,თბილისი1973,გვ.726-728].

ცალკეუნდაგანვიხილოთქართლშიმცხოვრებჯაჯანაშვილებისსაკითხიდა
რა თქმა უნდა, გვარსახელ ჯაჯანიძესთან კავშირში. პროფესორი
ალექსანდრეღლონტიჯაჯანასქართველურ საკუთარ სახელად მიიჩნევს,
რადგანშეტანილიაქვსიგიამავეშინაარსიისწიგნში[ქართველურისაკუთარი

სახელები,თბ.,1986,გვ.250]დამისიისტორიულიარსებობისდასამტკიცებელ
საბუთად უთითებს XVIIIს.დასაწყისისერთ-ერთ საისტორიო წყაროში
მოხსენიებულ პიროვნებასჯაჯანაუჯარმელაშვილს[დოკ.16].ამდოკუმენტის
შინაარსისმიხედვით ჯაჯანაქართლისმკვიდრიუნდაყოფილიყო,ხოლო
მისიგვარიკახურტოპონიმუჯარმასთანაადაკავშირებული.
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16.საქართველოსსიძველენი(ექ.თაყაიშვილი),წიგნიIII,ტფილისი,1910,გვ.411

არსებობს აგრეთვე სხვა დროისა და შინაარსის სარწმუნო წყაროები,
რომლებითაცმტკიცდება,რომპირსახელიჯაჯანაXVIIსაუკუნეშიქართლში
არსებობდა,ხოლო იმავესაუკუნისბოლოსათვისიგიუკვეგვარისფუძედ
ქცეულა,ანუჩამოყალიბებულაგვარიჯაჯანაშვილი.

17.დოკუმენტებისაქართველოსსოციალურიისტორიიდან(ნ.ბერძენიშვილი),ტ.I,თბ.,1940,
გვ.74-75
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18.საქართველოსსიძველენი(ექ.თაყაიშვილი),წიგნიII,ტფილისი,1909,გვ.152
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19.საქართველოსსიძველენი(ექ.თაყაიშვილი),წიგნიII,ტფილისი,1909,გვ.453
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20.დოკუმენტებისაქართველოსსოციალურიისტორიიდან(ნ.ბერძენიშვილი),ტ.I,თბ.,1940,
გვ.163-164

21.მასალებისაქართველოსეკონომიურიისტორიისათვის,წიგნიII,(ნ.ბერძენიშვილი),თბ.,
1953,გვ.85

გვარსახელ ჯაჯანაშვილისშესახებპროფ.როლანდ თოფჩიშვილიწერს:
„როგოგრცგ.აკოფაშვილმაგაარკვიაჯაჯანაშვილებისადრინდელიგვარი
ყოფილა შიხეიდრიშვილი[რ. თოფჩიშვილი საქართველოს თავად აზნაურთა

გვარების ისტორია,თბ.,2011,გვ.454].მაგრამ,პროფ.გულჩინააკოფაშვილს
გამოუყენებიამხოლოდ XVIIIსაუკუნისისსაარქივო დოკუმენტები,სადაც
იხსენიება სოფ.კავთისხევს მცხოვრები შიხეიდრიშვილი ჯაჯანა,მისი
შვილი სეხნია კი ჯაჯანაშვილად იწოდება.მისივე გადმოცემით,იმავე
პერიოდშიჯაჯანაშვილებისგვარსატარებდნენსხვაშიხეიდრიშვილებიც[გ.
აკოფაშვილი,სოციალურიურთიერთობისისტორიიდანXV-XVIIIს.ს.ქართლში,თბ.,1965,გვ.

166-167].ჩვენსმიერ ზემოთ მოყვანილი1688წლისდოკუმენტისმიხედვით,
მართლაცარსებობდაამგვარისმქონეპიროვნებასეხნიაჯაჯანაშვილი
[დოკ 18],რომელსაც გ.აკოფაშვილი ასახელებს. თუმცა,ასევე ზემოთ
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მოცემულ 1684წლისსხვადოკუმენტებშიცფიგურირებსპირსახელიჯაჯანა,
ხოლო XVIIს.დათარიღებულ აქვემოყვანილ სხვადოკუმენტშივხვდებით
ვინმეჯაჯანაქარუმიძეს, XVIIIს.დასაწყისისსაისტორიო წყაროებში -
ჯაჯანაუჯარმელაშვილს,ჯაჯანაშალბელიქისშვილს...ამ დოკუმენტების
მიხედვით, ჯაჯანაშვილთა ერთადერთი ადრინდელი გვარი არ უნდა
ყოფილიყომხოლოდშიხეიდრიშვილი[დღესესგვარიაღარარსებობს],რადგან
პირსახელიჯაჯანაფიგურირებსქარუმიძეებში,უჯარმელაშვილებსადასხვ.,
რომელიცშესაძლოაგაგვარებოდამოგვიანებითმათწარმომადგენლებსაც.
რაცმთავარია,იოანებატონიშვილისცნობაჩვენთვისსაინტერესოგვარზე,
სულ სხვაწარმომავლობასადაწინაპრებზემიუთითებს.

ამრიგად, ზემოთ განხილული მასალიდან გამომდინარე, არსებობს
რამდენიმევერსიაგვარიჯაჯანიძისწარმომავლობისადასადაურობის
შესახებ. პირველი მათგანი ეფუძნება ლეგენდას მისი რაჭიდან
მომდინარეობაზე,მაგრამ დოკუმენტურად ამ ფაქტის დამტკიცება არ
ხერხდება,ანუამისთვისარარისსაკმარისიმხოლოდისგარემოება,რომXI
საუკუნისსაისტორიოწყაროშირაჭაშიფიქსირდებაგვარიჯინჯინოძე(და
არაჯიჯონიძე,როგორცმასერთ-ერთნაშრომშიარასწორიდამწერლობით
ვხვდებით).******არცმხოლოდ ისდოკუმენტებიასაკმარისი,რომლებშიც
გვარიჯანჯანაძედატოპონიმებიჯანჯანაანთუბანიდაჯაჯუნიარსებობდა
XVI–XVIIსაუკუნებისსამცხე-ჯავახეთში,რათადაბეჯითებით ვთქვათ მათი
იქაურობადაა.შ.

ჩვენთვისუფრომეტადმისაღებიადასანდოიოანებატონიშვილისცნობა
ჯაჯანაშვილების/ჯაჯანიძეებისსამეგრელოდანმომდინარეობისშესახებ.
უპირველესად იმიტომ,რომ მეტსახელ ჯაჯანას საფუძველზე გვარის
არსებობაამწყაროსმიხედვით ეჭვსარიწვევს.ამავეცნობაშიაზნაურ
ჯაჯანაშვილებზე ნათქვამია მათი მოსვლის შესახებ სამეგრელოდან,
რომლების ყოფილან ჯანალისძეები ანუ ჯანელიძეები. მართალია,
სათანადო მასალის უქონლობის გამო, ძნელი გასარკვევია თუ რა
კონკრეტულიკავშირიუნდაჰქონდესსახელ ჯაჯანადანწარმოშობილ და
საქართველოსსხვადასხვარეგიონშიგანსახლებულ ამგვარებს,მაგრამ
ერთი კი ცხადია, მათ საერთო ფუძესახელი გააჩნიათ. როგორც
აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი წერდა, "ეთნიკურად საქართველოს
აწინდელიმოსახლეობამისძველ მოსახლეობასთანშედარებით დიდად
შეცვლილია,რომძველიტომურ-ნათესაურისიწმინდითდღემდისარცერთ
კუთხესარმოუღწევია".გავაგრძელოთნ.ბერძენიშვილისციტირება:"ჩვენი
დროის კახეთში,მაგალითად,მცირე ვინმეა ძველ კახთა და ჰერთა
ჩამომავალი,რომეთნიკურ-ნათესაურადჩვენიდროისკახელსმცირერამ
აქვს საერთო ძველ კახთან და ჰერთან. მოსახლეობის ეთნიკური
შემადგენლობის ცვლა არანაკლებ თვალსაჩინოა საქართველოს
ცენტრალურრაიონში_ქართლში.ქართლისაწინდელ ქართველებშიძველ
ქართებს ტომურ-ეთნიკური სიწმინდით მცირე ვინმეს თუ მოუღწევია...
ასეთივე მოვლენა აღინიშნება, მეტის თუ ნაკლები მიახლოვებით,
საქართველოს სხვა მხარეებშიც: ეგრის-აფხაზეთში, გურია-ფერსათში,
არგვეთ-იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმში თუ მესხეთ-ჯავახეთში, _ ყველგან
ეთნიკურ მონათესავეობისთვალსაზრისით თავდაპირველიმოსახლეობა
სახეშეცვლილიადავინიცისრამდენი "ნათესავის"შერწყმისნაყოფია
თითოეულიმათგანისაწინდელიაბორიგენები"[ნ.ბერძენიშვილი,საქართველოს
ისტორიისსაკითხები,1,თბ.,1964,გვ.239].
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იყო თუარაჯაჯანაშვილებისწინაპართაგვარიჯანალიძეანუჯანელიძე,
როგორც ამას იოანე გადმოგვცემს,ამის გარკვევა ჯერ-ჯერობით არ
ხერხდება. ჯანელიძეები ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გვარია
როგორცსაქართველოს,ისეიმერეთისრეგიონში,თუმცამათიგარკვეული
რაოდენობაცხოვრობსსამეგრელოში,სადაცამსაგვარეულოსკომლთა
რაოდენობაასეგამოიყურბა:მარანი-75,გურძემი-19,კიწია-6,ნარაზენი5,
ახალკახათი - 4,საჯიჯაო - 3 და სხვ.აქვე ვხვდებით ტოპონომებს:
ჯანელიძნები//ჯანელიძეებისუბანი-უბანიმარანში,ტყვირისსაზღვართან.
ჯანელიძეების უბანი მარანჭალაში,მარნის საზღვართან.პროფ.პაატა
ცხადაიასაზრით,ჯანელიჯანა-სსაალერსოფორმაა[პ.ცხადაია,გვარებიდა

გვართა დასახლებანი სამეგრელოში,თბ.,2000,გვ.173].ასეათუისე,ჩვენთვის
მთავარია,რომჩვენისაკვლევიგვარისფუძეიყოჯაჯანადაიგინამდვილად
არსებობდა ისტორიულ სამეგრელოში.ამას ემატება ის ლინგვისტური
მასალა, რომლის მიხედვითაც ჯაჯა სამეგრელოში ძერას ეწოდება.
სამეგრელოში დღესაც არსებობს გვარი ჯაჯავა, რომელიც ძველ
საისტორიო წყაროებშიც არის მოხსენიებული. განსაკუთრებით
საყურადღებოადანიშანდობლივიც,რომ XVI–XVIIსაუკუნებისქართლში
დოკუმენტურად დასტურდებასახელიჯაჯანადაა.შ.ჯაჯანას/ჯაჯანიძის
იმერეთიდანქართლშიმიგრაციასარწმუნოაიმდენად,რომ,როგორცუკვე
ითქვა,თუ სუფიქსი -ძე იმთავითვე გააჩნდა ამ გვარს,მისი ქართლში
მიგრაციის შემდეგ იგი შეიცვლებოდა შვილი-თ,ვინაიდან სუფიქსთა
ცვალებადობა საკმაოდ გავრცელებული მოვლენა იყო იმდროინდელ
საქართველოში. ამასთანავე, XIX საუკუნის ცნობილი ისტორიკოსი,
პეტერბურგისმეცნიერებათააკადემიისწევრ-კორესპონდენტიდიმიტრი
ბაქრაძის წერდა: „...იმერეთის მოსახლეობა მკვეთრად განირჩევა
ქართლისა და კახეთის მონათესავე მოსახლეობისაგან. იმერელი
უყოყმანოდ ტოვებს თავის კუთხესა და ოჯახს, საშოვარზე მიდის
საქართველოში,კავკასიისხაზზედაუფროშორსაც.ამასმხოლოდუბრალო
ხალხზეროდივამბობ,არამედთავადაზნაურობაზეც.ქართლელიაზნაური
ქედმაღალია,იმერელიკიარა.პირველსთავისდამცირებადმიაჩნიახელი
მოჰკიდოს რაიმე სამუშაოს ან ვაჭრობას,მეორე არაფერს ამას არ
თაკილობს:დაურცხვენლად ბარავსმიწას,ხსნისდუქანსსამშობლოშითუ
უცხოეთში,დგებანოქრად,მზარეულად,ხელზემოსამსახურედ [დ.ბაქრაძე,
არქეოლოგიურიმოგზაურიბაგურიასადააჭარაში,თბ.,1987,გვ.9].

აქვე გავიხსენოთ ჯაჯანიძეების ლეგენდაში მოცემული ფაქტი,რომ
გიორგიგიორგისძეჯაჯანიძე დაცოლშვილებულადა8ვაჟიაღუზრდია...
თავისმხრივგიორგისმისსამსახურადუმცროსივაჟიგიორგიგაუტანებია
ბატონისათვის,საიდანაც გორში წარმოიშვნენ ჯაჯანიძეები.ერთი ძმა
ქვედაჭალოვანში (ზეკვეცაში)დარჩა,6 ძმაარისის მთაში დასახლდა,
აქედან 1900წლებშიკახეთშიწავიდნენდაასეგაჩნდასაქართველოში
ჯაჯანიძეების გვარი“.როგორც ზემოთ ითქვა,ლეგენდებში „ძვირფასი
მასალებია გაფანტული და ამ შემთხვევაშიც საუბარი უნდა იყოს
საქართველოში არსებულ დიდი ოჯახის გაყრის ტრადიციასთან.„დიდი
ოჯახებისგაყრა,-აღნიშნავსმკვლევარიმერაბბერიძე,-დაყოფამცირე
ოჯახებად,რომლებიცმომავალშიახალ დიდოჯახებსქმნიდნენ,მჭიდროდ
იყო დაკავშირებული ონომასტიკასთან. კერძოდ ახალი გვარების
წარმოქმნასთანდაადგილისსახელებისწარმოქმნასთან.სოფელშიყველა
ოჯახიარიყოდიდი.ამტიპისოჯახებიგამორჩეულებიიყვნენ,ამიტომარც
ახალიგვარებიიქმნებოდაუსასრულოდდაარცახალისახელები [მ.ბერიძე,
დიდიოჯახებისგაყრისგზითმიღებულიანთროპოოკინიმები,„გულანი,2,2008,გვ.31].
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როგორც ვხედავთ, ჩვენ ვსაუბრობთ გვარსახელების ჯაჯანაშვილი,
ჯაჯანიძე,ჯაჯავა...ფუძეებისმსგავსებასადაგვარმოდენილობათაშორის
სისხლისნათესაობაზე.მაგრამ,არარისგამორიცხული,რომ სხვადასხვა
რეგიონებშიგანსახლებულიყველაისინიერთიწინაპრის,ერთივინმე
ჯაჯანასშთამომავლებადარმივიჩნიოთ.ზემოთმოყვანილიდოკუმენტები
მეტყველებენ,რომესსაკუთარისახელისხვადასხვაადგილასჩანსძველ
საქართველოში და სავსებით შესაძლებელია ერთნაირი ჟღერადობის
გვარსახელები დამოუკიდებლად წარმოშობილიყო სხვადასხვა დროს
სხვადასხვამხარეშიდაგანსხვავებულისუფიქსით.ამდენადაუცილებელი
არაა,მაგალითისთვის,ჯავახეთშიმცხოვრებიჯანჯანაძე,იმერელიჯაჯანიძე
დაქართლელიჯაჯანაშვილები ერთმანეთისბიძაშვილებად ჩავთვალოთ,
თუმცა ამის სრულად გამორიცხვაც არ შიძლება. ამ საკითხთან
დაკავშირებით,მოვიშველიებთქართულიმეცნიერებისპატრიარქისაკაკი
შანიძის სიტყვებს: „...წყვილ წყვილი გვარები, მაშასადამე, ერთნია
წარმოშობისთვალსაზრისით,მაგრამგაფორმებულიასხვადასხვაგვარად,
იმისმიხედვით,თუსადცხოვრობსამათუიმგვარისხალხი,აღმოსავლეთ
საქართველოშითუდასავლეთში.ხომვამბობთ,წარმოშობითერთნიაო,ეს
იმასროდინიშნავს,რომერთიდედ მამისჩამომავლებიიყვნენ!არა,ეს
ნიშნავს,რომასეთ გვარებსერთიდაიგივესახელიუძევსსაფუძვლად.
მაგრამ ერთი დაიგივე სახელი სულ სხვადასხვაწარმოშობის პირებს
შეიძლებაჰქონდეთ.მიუხედავად ერთნაირიგვარისა,წარმოშობით ისინი
შეიძლებასხვადასხვანიიყვნენდანათესაურიკავშირიარჰქონდეთ“[აკაკი

შანიძე, დასახ. ნაშრ. გვ. 195–196]. მაგრამ,ამ არგუმენტების მიუხედავდ
ვფიქრობთ,რომ ჯაჯანა არ წარმოადგენს ისეთი მნიშვნელობის ფუძე-
სიტყვას,რომელიც ფართოდ იქნებოდა გავრცელებული საქართველოს
სხვადასხვაკუთხეშიდამათიიქგაგვარებადამოუკიდებლადმოხდებოდა,
ანუჩვენმაინცმხარსვუჭერთ იოანებატონიშვილისცნობასდამისსავე
მიგრაციულ თვალსაზრისსამგვართანდაკავშირებით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,შესაძლოა წარმოვიდგინოთ ასეთი
სურათი. გვარი ჯაჯანიძის ისტორია შორეულ წარსულში სამხრეთ
საქართველოში,კონკრეტულად კი სულ მცირე XVIსაუკუნიდან სამცხე-
ჯავახეთშიდაწყებულა.მომდევნოსაუკუნეში,არსებულიმძიმესოციალურ-
პოლიტიკურიმიზეზებისგამო,მომხდარამათიმიგრაციასამეგრელოში,
კერძოდ,მარტვილის რაიონში,საიდანაც ისინი იმერეთში გადასულან,
იქიდან კი ქართლში. როგორც ცნობილია, აკადემიკოსი ექვთიმე
თაყაიშვილი საქართველოს შიგნით მიგრირებულ გვარებზე ხმარობდა
ტერმინს გაიმერელებული სვანები და ა.შ.ამავე ტერმინოლოგიის
პერეფრაზირებით,ჯაჯანიძეების გვარის წარმომადგენლებს შეიძლება
ვუწოდოთ გამეგრელებული მესხები და შემდეგ, მოგვიანებით
გაიმერელებულები,******* გაქართლელებულები, ზოგიერთი კი
გაკახელებულიც.

გარკვეულ მკვლევართა აზრით, საქართველოში ყველაზე ადრე
წარმოშობილა მეგრულიგვარები,რომლისშესახებანზორ შონიაწერს:
„ქართულიგვარებიდანმეგრულიგვარებირომყველაზეძველია,ამაზე
აშკარადმეტყველებსშემდეგიგარემოება:როდესაცმეორეათასწლეულში
ეგრისისტერიტორიაზეგაჩნდნენქართულენოვანიკუთხეებიდაშეიქმნა
ზოგადქართული ფორმის იმერულ რაჭული,გურულ აჭარული გვარები,
უამრავიმეგრულიგვარიგადაკეთდაამტიპისგვარებად,რათქმაუნდა,
ძირითადად იმ მეგრელების გვარები, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე
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ცხოვრობდნენ ამ კუთხეების წარმოქმნამდე და სრული
„ქართიზაცია განიცადეს.ისინი დღეს სუფთა იმერლები,რაჭველები,
გურულები და აჭარლები არიან, რაც ზემოთაც აღვნიშნეთ. ივანე
ჯავახიშვილი გამოკვეთილად წერს: „... ეხლანდელი გურულები და
იმერლები გაქართებულ მეგრელ ლაზებად უნდაჩავთვალოთ [ა.შონია,

გვარები მეტყველებენ...თბ.,1997,გვ.15].დიდ ივანე ჯავახიშვილს მართლაც
ეკუთვნისზემოაღნიშნულისიტყვები[ივ.ჯავახიშვილი,ქრთველიერისისტორია,
წიგნიპირველი,თბილისი1951,გვ.421;იხ.მისივე,ქართველიერისისტორია,1908წლის
ხელახალიგამოცემა,რედქატორ შემდგენლები:რ.ჯალაღანია,დ.ქობალია,თბ.,2011,გვ.

44–45,],მაგრამამსაკითხისგანხილვა სინამდვილეშიყველაზეადრე
წარმოიშვათუარამეგრულიგვარებიდაროგორმოხდამათიქართიზაცია
შორსწაგვიყვანსდაამასთანავე,ჩვენსკონკრეტულ თემასაცსცილდება.

საინტერესო ცნობები და დოკუმენტები ჯაჯანიძეთა შესახებ ვრცლად
გვხვდება XIX საუკუნიდან.ეს არის აღნიშნული პერიოდის საეკლესიო
ჩანაწერები,სიგელ-გუჯრები და სხვ.რომლებიც ძირითადად ინახება
საქართველოსცენტრალურსაისტორიოარქივში.ყველაზეადრეულიასეთი
დოკუმენტითარიღდება1823 წლითდაწარმოადგენსყმებისნასყიდობის
საბუთს,რომელშიც დაახლოებით1801-1807 წლებში მოიხსენიება სოფ.
ზეკვეცაშიმცხოვრებიგოგიტაჯაჯანიძედამისიძმისწულიივანიკი[დოკ.22].

22.საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ძველისაბუთები,ფონდი1451,ან.1,
საქმე16

ამ დოკუმენტის მიხედვით,გოგიტა და ივანიკი ჯაჯანიძეები აზნაურ
გამყრელიძეთა გლეხები უნდა ყოფილიყვნენ, ხოლო იმერთში
გამყრელიძეები წარმოადგენდნენ წერეთლის აზნაურებს [ო. სოსელია,
ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური
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ისტორიიდან,,ტომიII,თბ.,1981,გვ.91].აქედანგამომდინარე,ჯაჯანიძეთადიდ
ბატონათწერეთლებიუნდამივიჩნიოთ.

როგორც საარქივო დოკუმენტებიდან ჩანს,ჯაჯანიძეების სოციალური
სტატუსიძირითადადგლეხსწარმოადგენდა,თუმცაგლეხებისგარდა,მათ
საგვარეულოში მრავლად ყოფილან სასულიერო პირები,რომლებსაც
საკმაოდ ფართოდ უმოღვაწიათ სხვადასხვასოფლებსათუეკლესიებში.
ერთ-ერთიმათგანიიყოწმიდანადშერაცხულიდეკანოზიგერმანეჯაჯანიძე,
რომელზეცქვემოთცალკეგვექნებასაუბარი.
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23.მ.კეზევაძე,ეგზარქოსობისდროინდელიიმერეთისეკლესიებიდამღვდლები,ქუთაისი
2008,გვ.69,70,71,73,139,151

◊
გარკვეულიცნობებიმოვიკვლიეთ ჯაჯანიძეებისბუდე-სოფლისზეკვეცასა
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დაიქმდებარეღვთისმშობლისეკლესიისშესახებ.აღსანიშნავია,რომეს
სოფელი არ არის მოხსენიებული ვახუშტის ბატონიშვილის (1696-1757)
ნაშრომში „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ და არც პროფ.ოლღა
სოსელიასმიერგამოქვეყნებულ XVI-XVIIIსს.წერეთელთამფლობელობაში
არსებულ სოფლებისთითქმისსრულ ჩამონათვალში(სულ 53სოფელი)[ო.
სოსელია, ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-

პოლიტიკურიისტორიიდან,,ტომიII,თბ.,1981,გვ.84–88].იგიარჩანსარცაბაშიძეთა
საკუთრებაში,თუმცა,XVIIIს.ბოლოს და მომდევნო საუკუნის დამდეგს
წერეთელთა სამფლობელოში ვხვდებით სოფელ ჭილვანს
(ჭილოვანი//ჭილოანი)[იქვე,გვ.86]. „ამასბუკვეთიქვია,გადაღმაარი
კარათი.ი ჭალვანი,ისე ღოდორა,ხვანია აქ შამამავალი [ქ.ძოწენიძე,
ზემოიმერულიკილოკავი,თბ.,1973,გვ.449].

ხალხში შემორჩენილი ინფორმაციით,ჯაჯანიძეები სოფ. ზეკვეციდან,
საცხოვრებლად გადასულან ზედა ჭალოვანში და ამ დასახლებას
ადგილობრივიმოსახლეობაჯაჯანიძეებსუწოდებს.მართალიაესსოფელი
დღეს ნასოფლარად ითვლება (არ ფიგურირებს ოფიციალურ
დოკუმენტებში),მაგრამამტერიტორიაზეცხოვრობსჯაჯანიძეების14და
ხუციშვილების3კომლი,იქვეასოფლისსასაფლაო დაეკლესიისძველი
შენობა.სოფელ ზედაჭალოვანსჩრდილოეთით ესაზღვრებარაჭისქედი,
საზღვარიგადისმდ.სატოპელასსათავეზე;სამხრეთით-წირქვალისთემის
სოფელიქვედაჭალოვანიდასაზღვარიგადისმდ.ციხისწყლისხეობაზე;
დასავლეთით -სოფელი ხრეითი და შემდეგ მდ.ვარხმელას სათავე;
აღმოსავლეთით-სოფლებიხვაშითიდავაკევისა.სოფელიზედაჭალოვანი
შედისხვაშითისთემში,მანძილიქ.ჭიათურამდეარის16კმ.სოფელიზედა
ჭალოვანის დიდი ნაწილი თავდაპირველად გაშენებული იყო მდინარე
ციხისწლისზემო ნაწილისჭალაშიდაშესაბამისად დასახლებულ პუნქტს
დაერქვასახელიჭალოვანი.ესსოფელიქვედაჭალოვანთანშედარებით
ჰიფსომეტრიულად უფრო ზემოთ მდებარეობს,რის გამოც მას ზედა
ჭალოვანსუწოდებენ[გ.დვალაშვილი,http://chiaturainfo.ge].

თანამედროვე მეცნიერთა შრომებში ვხვდებით ჩვენთვის საინტერესო
სოფლის ტოპონიმებს,მთქმელთა სიას და სხვ.,რომელთა გაცნობა
შესაძლოაქვემოთმოყვანილ ამმასალისასლებში.
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24.საქართველოსსსრტოპონიმია,ტ.1ზემოიმერეთი(ტომისრედ.პ.ცხადაია),თბ.,1987,
გვ.81,255,486

რაცშეეხებაზეკვეცაშიარსებულ ეკლესიას,მასზეცნობებიXIXსაუკუნებდე
ჯერ-ჯერობით არ მოიპოვება.ვიდრე ამ ეკლესიის შესახებ არსებულ
დოკუმენტებსშევეხებით,უნდაითქვას,რომბოლო წლებშიგამოცემულ
სპეციალურსამეცნიეროლიტერატურაშიიგიძალიანმწირედფიგურირებს.
მკვლევარქეთევანმუშკუდიანისნაშრომშივხვდებითმასეკლესიებისერთ-
ერთ უთარიღო სიაში,რომლიდანაც მხოლოდ ჩანს,რომიგისაჩხერის
საწინამძღვროოლქშიშედიოდა[დოკ.25;ეკადევიძისმიერ 2010წელსქუთაისში
გამოცემულ წიგნშიიმერეთისეპარქიებიდაეკლესია-მონასტრები,ჩვენთვისსაინტერესო

ეკლესიასაერთოდარფიგურირებს].
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25.ქ.მუშკუდიანი,იმერეთისეპარქიისსამრევლოეკლესიები,თბ.,2009,გვ.60

ზეკვეცას ღვთისმშობლის ეკლესიის შესახებ საყურადღებო მასალაა
გამოქვეყნებულიპროფ.მერაბკეზევაძისდასახელებულ წიგნში,სადაც
მოცემულიაიმერეთშიეგზარქოსობისდროსაშენეულიდაგანახლებული
ეკლესიებისსია.ამმასალიდანჩანსმხოლოდის,რომესეკლესიააგებული
ყოფილაქვით,რომლისკურთხევამომხდარა1878წელს.ამავენაშრომში
ვხვდებით საინტერესო ინფორმაციას ზეკვეცის ეკლესიაში მომსახურე
სასულიეროპირთაშესახებაც[დოკ.26].
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26.მ.კეზევაძე,დასახ.ნაშრ.

როგორცვხედავთ,ბატონმ.კეზევაძესზეკვეცისღვთისმშობლისეკლესიის
მღვდლის გერასიმე ჯაჯანიძის მოღვაწეობა 1917 წლამდე აქვს
განსაზღვრული,რაცთითქოსიმაზეუნდამიანიშნებდეს,რომმასშემდეგ
მასიქაღარუმოღვაწიადასაეკლესიოცხოვრებაცაღარმიმდინარეობდა.
მაგრამ,ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტებით,მღვდელი გერასიმე
ჯაჯანიძე ამ ეკლესიაში 1920 წელსაც მოღვაწეობდა. ეს კი იმაზე
მეტყველებს, რომ ზეკვეცას ეკლესიას საქართველოში საბჭოთა
ხელისუფლებისდამყარებამდეფუნქციონირებაარშეუწყვეტია.

27.ჩანაწერი1920წ.ზეკვეცისღვთისმშობლისეკლესიისწიგნში



26

ჩვენთვის საინტერესო ეკლესიის ისტორიასთან დაკავშირებით
მივაკვლიეთ დამატებით ცნობებს ქუთაისის სახელმწიფო არქივის
დოკუმენტებში,საიდანაცირკვევა,რომიმერეთშიეპისკოპოსად ყოფნის
დროს (1860-1896), ცნობილ სასულიერო მოღვაწე გაბრიელს
(ერისკაცობაში გერასიმე მაქსიმეს ძე ქიქოძე) დაუვალებია ოლქის
ბლაგოჩინ იოანე აბაშიძისთვის ზეკვეცის ღვთისმშობლის ეკლესიის
აღმშენებლობითი ღონისძიებების მოგვარება. როგორც ამ
დოკუმენტებიდანჩანს,ეკლესიამართლაცქვით ყოფილააშენებულიდა
მისი კურთხევა მომხდარა 1878 წლის დეკემბერში.ერთ-ერთ საბუთში
ვკითხულობთ,რომ ჯრუჭის მონასტრის წინამძღვარმა,არქიმანდრიტმა
კირილემ აკურთხა ზეკვეცას ღვთისმშობლის ქვის ახლად აგებული
ეკლესია“.იქვე ინახება ამ საარქივო დოკუმენტის რუსული ვერსიაც,
რომელშიც ეს ეკლესია სწორედ ასე მოიხსენიება -„Новопостроенныая
церковь“ [ქუთაისის ცენტრალური არქივი,ფონდი 21,ან. 1,საქ. 14309,გვ. 13-14].
სამწუხაროდ, სხვა ინფორმაცია ამ ეკლესიის ისტორიის შესახებ
დოკუმენტებშიარმოიპოვება.

ბუნებრივადიბადებაკითხვა,იყოთუარაესეკლესიაახლად,ანუ1878წელს
აშენებული? ჩვენი აზრით, ეს საკითხი ამ სიტყვების პირდაპირი
მნიშვნელობით არ უნდა იქნას გაგებული.აქ საუბარი უნდა იყოს ამ
ეკლესიისახლადაგებულ ქვისშენობაზე,ვინაიდანჩვენხელთგვაქვსXIXს.
დასაწყისის ზეკვეცის ღვთისმშობლის ეკლესიის უფრო ძველი
დოკუმენტები,რაცნათლად მეტყველებსამეკლესიისგაცილებით ადრე
არსებობაზე.ამთვალსაზრისით,განსაკუთრებითძვირფასიასაქრთველოს
საისტორიო არქივშიდაცულისოფ.ზეკვეცასღვთისმშობლისეკლესიის
ჩანაწერები,ე.წ.მატრიკულ წიგნები,რომელთაგან ყველაზე ძველი
დოკუმენტითარიღდება1831წლით [დოკ.24],ხოლო ერთ ერთ გვიანდელ
ასეთ ჩანაწერსწარმოადგენს 1916წლისსაბუთი [დოკ.25].ჯაჯანიძეების
საოჯახო არქივში გამოვლინდა აგრეთვე 1920 წლით დათარიღებული
ასეთივე სახის საეკლესიო ჩანაწერები. ამასთანევე, ეს მასალა
წარმოადგენს ძირითად და უტყუარ საისტორიო წყაროს, საიდანაც
შესაძლებელია ჯაჯანიძეების სხვადასხვა კონკრეტული შტოს
გენეალოგიურინუსხისშედგენა,ვინაიდანმასშიმოცემულიაჯაჯანიძეების
დაბადების,გარდაცვალებისათუქორწინებისჩანაწერები[ამდოკუმენტებისა
და საოჯახო არქივში შემონახული საეკლესიო აღსარების წიგნებიდან ამონაწერები
ჯაჯანიძეებისშესახებ,წინამდებარენაშრომსთანერთვის].
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28.საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქმე145,გვ.

25–25ა
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29.საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქმე310,გვ.11ა
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30.ამბროსიჯაჯანიძისდაბადების(1893წ.)ამონაწერისაეკლესიოწიგნიდან1918წ.

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე,ვფიქრობთრომ1878წლამდეზეკვეცის
ღვთისმშობლისეკლესიაშეიძლებაყოფილიყო ქვითკირისადახისგან
აგებული,რადგან,როგორც ცნობილია,იმერეთში მოღვაწე გაბრიელ
ეპისკოპოსიძველ პატარაეკლესიებსანგრევდადამისადგილასახლებს
აშენებდა.საისტორიოწყაროებიცპირდაპირმიუთითებენასეთფაქტებზე.
კერძოდ,როგორციმდროინდელიჟურნალიმწყემსიწერდა,„1882წლამდე
ეკლესიების შენობის საქმე ქუთაისის გუბერნიაში სულ სხვა წესით
მიდიოდა.ამდრომდისეკლესიებსაშენებდნენმრევლნიიმპლანისას,
რომლისაშენებაშეეძლოთ.როდესაცრომელიმემრევლითავისიძველი
დაპატარაეკლესიისმაგიერ განიზრახავდაახალიქვითკირისანუხის
ეკლესიის აშენებას,მიიქცეოდა ადგილობრივ მღვდელმთავართან და
გამოითხოვდანებასახალიეკლესიისაშენებაზე.ნებისმიღებისშემდეგ
რომელიმეაღშენებულიეკლესიისპლანსაიღებდამრევლიდაიმპლანის
ეკლესიის აშენებას შეურიგდებოდა ოსტატს.ეკლესიები შენდებოდნენ,
მღვდელ-მთავრებისაგანიკურთხებოდენდაწირვა-ლოცვაიმართებოდაშიგ;
ანარადათვითონმღვდელ-მთავრებიუჩვენებდნენმრევლთაეკლესიების
პლანებსდაიმპლანზეშენდებოდნენეკლესიები.ასეამწესზედმიდიოდა
ეკლესიების შენობის საქმე.მრევლიც მადლიერი იყო და სასულიერო
მართებლობაცარემდუროდამრევლთა[მწყემსი,1884წ.15ივლისი].

სამწუხაროდ,საისტორიო წყაროებიდანარ ჩანსთუვის,რომელ ოსტატს
‘შეურიგდნენ’ ანუ გაურიგდნენ სოფ. ზეკვეცაში ეკლესიის
მშენებლობისთვის,ანვისმიერ რა‘პლანით’მოხდამისიგანახლებული
შენობისაგება,მაგრამქუთაისისგუბერნიაშიეკლესიებისმშენებლობის
წესისშესახებაქმოყვანილისიტყვებიდანგამომდინარე,იგიზოგადადამ
სოფლისმრევლისმიერ უნდაიყოსაშენებულიდაგანახლებულიც.1891
წელსქუთაისშიმდ.რიონისმხარესგაბრიელ ეპიოკოპოსმააკურთხაწმ.
გიორგისეკლესია,სადანწირვისდამთავრებისშემდეგთქვა:„ყოველი
სახლი აღშენდების ვისმესგანმე,ხოლო რომელმან ყოველი აღაშენა
ღმერთია[წმიდამღვდელმთავარიგაბრიელ ეპისკოპოსიიმერეთისა,თბ.,2006,გვ.
103].

ჩვენგაგვაჩნიაზეკვეცასღვთისმშობლისეკლესიისთანამედროვეფოტო-
სურათები,საიდანაცჩანსრომიგინამდვილადქვითარისნაშენები,მაგრამ
სამწუხაროდ მისგან მხოლოდ ეს ნანგრევებია შემორჩენილი. სხვა
მიზეზებთანერთად,მისინგრევა1991წელსიქმომხდარ მიწისძვრასაც
გამოუწვევია.
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31.სოფ.ზეკვეცასღვთისმშობლისეკლესიადღეს

როგორც ცნობილია,  საქართველოს დაპყრობის დღიდან ხდებოდა
ეკლესია-მონასტრების განადგურება,მათ ან ანგრევდნენ (დაანგრიეს
თბილისისსაკათედროტაძარიც),ანკლუბებადდაგომურებადიყენებდნენ.
საქართველოშიარსებულიათასობითეკლესიიდან,მხოლოდმცირეოდენი
თუ გადაურჩა ასეთ მოპყრობას.ეკლესიების ნგრევისა და შებღალვის
გარდა,ეკლესიებსძარცვავდნენდაართმევდნენქონებას,რომლებიცმათ
საუკუნეების განმავლობაში დაუგროვდათ. აქვე უნდა ითქვას, რომ
ეკლესიებისძარცვაარცმანამდეყოფილაუცხო,მაგრამესარ ხდებოდა
სახელმწიფოს ხელით. მაგალითად,ჩვენთვის საინტერესო რეგიონის
ეკლესიებისძარცვისშესახებაირასწერდაჟურნალი‘მწყემსი’.
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32.ჟურნ.მწყემსი,1884წ.15დეკემბერი

იმისმიუხედავდ რომ,სხვადასხვამიზეთაგამო,ზეკვეცასღვთისმშობლის
ეკლესიიდანდღესმხოლოდმისიკედლებიდანანგრევებიაშემორჩენილი,
იგითავისდროზექართულიხუროთმოძღვრებისერთ-ერთისაინტერესო
ნიმუში უნდა ყოფილიყო,რასაც მოწმობს თუნდაც მისი შესასვლელი
კარებისათუზოგიერთიშემორჩენილიკედელისჩუქურთმისუნიკალური
ფორმები, რომლებიც ერთ დროს ტაძრის განუყოფელ ნაწილს
წარმოადგენდა.ამასვემოწმობსმისეზოშიდაყრილიმცირეჩუქურთმები
დაკედლისნაწილები.

ამრიგად,ზეკვეცისღვთისმშობლისეკლესიასულ მცირე XVIIIსაუკუნეში
უნდა ყოფილიყო აგებული,რადგან დოკუმენტურად მტკიცდება,რომ
მომდევნოსაუკუნისდასაწყისშიიქუკვემღვდლებიმოღვაწეობდნენ,სადაც
იქმნებოდაგარკვეულიშინაარსისსაეკლესიო წიგნებიე.წ.მეტრიკული
ჩანაწერები[დოკ.26,27,28,29].ეკლესიისგანახლებაანხელახლააშენება
მომხდარა გაბრიელ ეპისკოპოსის დავალებით 1878 წელს,რომელიც
მანამდე ქვითკირისა და ხის შენობა უნდა ყოფილიყო.იმავე წლის
დეკემბერში ზეკვეცის განახლებული ეკლესია უკურთხებია ჯრუჭის
მონასტრისარქიმანდატრკირილეს.

◊
როგორცდოკუმენტებიდანჩანს,გარკვეულიმიზეზებისგამო,ჯაჯანიძეთა
ერთიმცირენაწილიგამხდარაგვარადჯაჯანოვი.ისინიგვხვდებიანძველ
საისტორიო წყარობში,თუმცათანამედროვემოსახლეობაშიაღარ ჩანან.
მაგალითად,XIXსაუკუნისცნობილ წყაროშიკავაკასიისკალენდარიდასხვ.,
ფიგურირებენჯაჯანოვები:გაბრიელ,ილია...[შ.ჩხეტია,საგლეხო რეფორმის

ისტორიისთვისსაქართველოში,თბ.,1950,გვ.290],ჯაჯანოვიილია.
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33.КавказскийКалендарьна1885год.

ისევეროგორცსხვამრავალ ქართულ გვარებში,შიგადაშიგჯაჯანიძეებშიც
არსებულისომხურიგვარ სახელები დაგრიგონიალურისარწმუნოების
ჩანაწერები,განპირობებულიუნდაყოფილიყოიმდროისათვისქართული
საგვარეულობების მიერ სხვადასხვა პრივილეგიების ან შიშის გამო
სარწმუნოებისდაფარვით,სახელისანგვარისსუფიქსისშეცვლით.

საყურადღებოა, რომ 1848 წლის ერთ-ერთ დოკუმენტში გვხვდება
სიმონეთისმხარისუფროსი,‘კნიაზი მანუჩარ ჯაჯავაძე,რომლისგვარი
არასწორად უნდა იყოს აქ დაწერილი,ვინაიდან სხვა წყაროებსა თუ
თანამედროვეობაშიასეთიფორმითესგვარიარარსებობს.შესაძლოაიგი
იყოსმეგრულიგვარიჯაჯავა,რომელსაცშეცდომითდაუმატესსუფიქსი-ძე...

34.КавказскийКалендарьна1848год.

რაც შეეხება ლაგოდეხში და მის სოფლებში ლელიანში, აფენში,
ბებურიანსათუსხვ.ადგილებშიმცხოვრებჯაჯანიძეებს,აქმათიწინაპრები
დაახლოებით ერთისაუკუნისწინგადმოსახლებულანიმერეთიდან.ჯერ
კიდევXIXსაუკუნის80-იანწლებიდან მოწინავექართველიინტელიგენცია
კარგად ხედავდა,რომლაგოდეხისმხარეშიქართულიფუძისყოფნა
არყოფნისსაკითხისაფრთხისქვეშიდგა.ამისშესახებმღვდელიდიმიტრი
ჯანაშვილიგაზ.დროებაშიწერდა:„ამადგილებშიმოსახლექართველობა
გასწყდადაგანიბნა XVIIსაუკუნეში,როცაშაჰ-აბაზმაქართველები და
ლეკებიერთმანეთსგადაამტერა...მაგრამსასახელოდჩვენისმამა-პაპისა
უნდახმამაღლავაღიაროთ,რომისტორიულ უბედურებასმაინცხელივერ
აუღებინებია მათთვის ამ მდიდარს მხარეზე [1884 წ. 25 აპრილი].ილია
ჭავჭავაძის, წერა - კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისა და
სათავადაზნაურო ბანკის აქტიური მოღვაწეობის შედეგად დაიწყო
იმერეთის ,რაჭისა და კახეთის რაიონებიდან ქართველთა მასობრივი
ჩამოსახლება ლაგოდეხში.სწორედ ილიასა და მისი თანამოაზრეების
შედეგია ის,რომ დღემდე ლაგოდეხის ტერიტორიას ქართული სული
შეუნარჩუნდა[იხ.გაზ.მიწა,1906წ.2ნოემბერი:გაზ.ისარი,1907წ.6ოქტომბერიდასხვ].

ცალკეუნდაითქვას,რომსამშობლოსდასაცავად დიდ სამამულო ომში
მებრძოლ გმირულადდაღუპულ ქართველთაშორის,ჩვენთვისსაინტერესო
გვარისწარმომადგენლებისაკმაოდმრავლადყოფილან.ქვემოთმოგვყავს
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მათისიადაერთიდოკუმენტისასლი[რომლისმსგავსიდოკუმენტიახლავსსიაში

არსებულ ყველაპიროვნებას],რათააქვევიხილოთ თუროგორ არისრუსეთის
თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალურ არქივში დაცული ეს მართლაც
ძვირფასი მასალა, რომელიც გამოქვეყნებულია მათ ვებ-საიტზე:
http://www.obd-memorial.ru/

№ ФИО
Дата

рождения
Дата

выбытия
Месторождения

1
ДжаджанидзеВайрам
Самсонович

__.__.1906 17.02.1943
ГрузинскаяССР,Чатурскийр-н,
с.Голвани

2
ДжаджанидзеЯков
Нестерович

__.__.1922 11.03.1945
ГрузинскаяССР,Чиатурскийр-
н,с.В.Челво

3
ДжаджанидзеСергей
Георгиевич

__.__.1922 10.03.1945
ГрузинскаяССР,Чатурскийр-н,
с.Чалован

4
ДжаджанидзеЯков
Нестерович

__.__.1923 13.12.1943
ГрузинскаяССР,Чиатурскийр-
н,с.В.-Чалва

5
ДжаджанидзеСергей
Георгиевич

__.__.1922 10.03.1945
ГрузинскаяССР,Чохатаурский
р-н,с.Чапован

6
Джаджанидзе
ВенедиктГерманович

__.__.1916 21.12.1941

7
ДжаджанидзеГеоргий
Келезович

__.__.1913 22.07.1942
ГрузинскаяССР,Чиатурскийр-
н

8 Джаджанидзе

9 ДжаджанидзеВенедит

1
0

ДжаджанидзеМихаил
Германович

__.__.1920 27.07.1944
ГрузинскаяССР,Чиатурскийр-
н,Чалванс/с

1
1

Джаджанидзе
АлександрПарменович

__.__.1914 __.11.1942 Ванскийр-н,с.Амаглеба

1
2

ДжаджанидзеШалва
Парменович

__.__.1915 __.11.1942 Ванскийр-н,с.Амаглеба

1
3

Джаджанидзе
АлександрМалакиевич

__.__.1906 __.03.1942
ГрузинскаяССР,Лагодехскийр
-н,Лелиани

1
4

ДжаджанидзеПавел
Герасимович

__.__.1912 __.03.1942
ГрузинскаяССР,Лагодехскийр
-н,Лелиани

1
5

Джаджанидзе
ГригорийИльич

__.__.1921 __.09.1941
ГрузинскаяССР,Лагодехскийр
-н,Лелиани

1
6

ДжаджанидзеЛентий
Спиридонович

__.__.1918 __.09.1941
ГрузинскаяССР,Лагодехскийр
-н,Лелиани

1
7

ДжаджанидзеНиколай
Иорданович

__.__.1920 __.09.1941
ГрузинскаяССР,Лагодехскийр
-н,Апени

1
8

ДжаджанидзеНиколай
Неримонович

__.__.1903 __.11.1942

1
9

ДжаджанидзеОкропир
Луарсабович

__.__.1917 __.03.1945

2
0

Джаджанидзе
ВенедиктЕрманович

__.__.1916 __.08.1941

2
1

ДжаджанидзеПавел
Севастиевич

__.__.1921 __.10.1942



34

2
2

Джаджанидзе
АлександрСеменович

__.__.1917 __.11.1941

2
3

ДжаджанидзеНова
Богратович

__.__.1921 __.09.1942

2
4

ДжаджанидзеТрифон
Антимозович

__.__.1920 __.06.1942

2
5

ДжаджанидзеШота
Галактионович

__.__.1912 __.12.1943

2
6

ДжаджанидзеПавле
Антонович

__.__.1921 __.12.1943

2
7

ДжаджанидзеГригор
Михайлович

__.__.1919 __.09.1943

2
8

Джаджанидзе
ЛаврентийНесторович

__.__.1905 __.02.1942

2
9

ДжаджанидзеШота
Нариманович

__.__.1921 __.02.1942

3
0

ДжаджанидзеЕристо
Левантиевич

__.__.1919 __.09.1941

3
1

ДжаджанидзеПлатон
Левантович

__.__.1922 __.05.1942

3
2

ДжаджанидзеСвимон
Давидович

__.__.1917 __.08.1942

3
3

ДжаджанидзеАркадий
Исидорович

__.__.1911 __.02.1942

3
4

Джаджанидзе
ВладимерЯсонович

__.__.1923 __.02.1942

3
5

Джаджанидзе
Григорий
Костантинович

__.__.1923 __.01.1942

3
6

Джаджанидзе
ЖоржикаЕзекиевич

__.__.1918 __.02.1942

3
7

Джаджанидзе
Александре
Василиевич

__.__.1917 __.01.1942

3
8

ДжаджанидзеСемен
Григоревич

__.__.1918 __.12.1941

3
9

ДжаджанидзеСергей
Иосифович

__.__.1912 __.11.1942

4
0

ДжаджанидзеШалва
Васильевич

__.__.1919 __.06.1942

4
1

ДжаджанидзеИван
Григорьевич

__.__.1916 __.07.1942

4
2

ДжаджанидзеСеверян
Иагагорович

__.__.1910 __.01.1944

4
3

ДжаджанидзеАрхип
Ражденович

__.__.1910 __.09.1942

4
4

ДжаджанидзеГеоргий
Езекиевич

__.__.1914 __.02.1942
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4
5

ДжаджанидзеШальва
Семенович

__.__.1919 __.10.1941

4
6

Джаджанидзе
ГригорийСимонович

__.__.1922 __.10.1941

4
7

ДжаджанидзеСама
Висарионович

__.__.1904 __.12.1942

4
8

ДжаджанидзеЯков
Несторович

__.__.1922 11.03.1945

4
9

ДжаджанидзеЯков
Нестерович

__.__.1923 11.03.1945

5
0

ДжаджанидзеБеглар
Самсонович

__.__.1907 __.02.1944
ГрузинскаяССР,Чиатурскийр-
н,с.Чаловани

5
1

ДжаджанидзеИван
Григорьевич

__.__.1918 __.08.1943
ГрузинскаяССР,Лагодехскийр
-н,Апенскийс/с,с.Бебуриани

5
2

ДжаджанидзеШалва
Герасимович

__.__.1903 __.__.1943
ГрузинскаяССР,с.Зеда-
Чалевани

5
3

ДжаджанидзеПетре
Луарсанович

__.__.1917 __.03.1942
ГрузинскаяССР,Чиатурскийр-
н,с.Зоди

5
4

ДжаджанидзеШалва
Парменович

__.__.1916 __.04.1942

5
5

Джаджанидзе
КлавдиозГерасимович

31.05.1942

5
6

ДжаджанидзеЯков
Нестерович

__.__.1923 сержант(старшийсержант)

5
7

ДжаджанидзеСавелий
Парфенович

__.__.1911 рядовой

5
8

Джаджанидзе
ВенедиктГерманович

__.__.1916
д.
Милятино

рядовой

5
9

ДжаджанидзеНиколай
Иорданович

__.__.1924
шталаг
324

ГрузинскаяССР
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35.რუსეთისთავდაცვისსამინისტროსარქივი,ფონდი58.

ჯაჯანიძეთათანამედროვერაოდენობისშესახებკიგაგვაჩნიაშემდეგი
ცნობები: ავთანდილ სილაგაძისა და ანზორ თოთაძის მიერ 1997
გამოცემული წიგნის გვარ-სახელები საქართველოში მიხედვით, ამ
პერიოდისთვისსაქართველოშიცხოვრობდასულ 1474ჯაჯანიძე,აქედან
ჭიათურაში 642,თბილისში -243,ლაგოდეხში 171.საქართველოში
ყველაზეგავრცელებულ ათასგვარშიისინიარიან674–ეადგილზე,ხოლო
ჭიათურაში 31.ჩვენი აზრით,ამ ავტორთა ეს ცნობები საჭიროებს
დაზუსტებასა და დამატებებს. სამოქალაქო რეესტრის ამჟამინდელი
ინფორმაციით,რომელიც გამოქვეყნებულია მის ვებსაიტზე,18 წლის
ზევით ჯაჯანიძეთა რიცხვი ასე გამოიყურება: სულ საქართველოში
ცხოვრობს 889 ჯაჯანიძე,აქედან თბილისში – 270,ჭიათურაში – 494,
ლაგოდეხში–140,ქუთაისში–45,ოზურგეში–44...
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36.ა.სილაგაძე,ა.თოთაძე,გვარ სახელებისაქართველოში,თბ.,1997,გვ.247,279,285

ჯაჯანიძეთა საგვარეულო არ არის მწირი სახელოვანი პიროვნებებით,
რომელთაუბრალო ჩამოთვლაცკიდიდ ადგილსდაიკავებდა,მაგრამარ
შეიძლება არ დავასახელოთ ერთ-ერთი მისი თვალსაჩინო
წარმომადგენელი,წმიდანადშერაცხულიდეკანოზიგერმანეჯაჯანიძე.იგი
1995წლის 19სექტემბერსსაქართველოსმართმადიდებელმაეკლესიამ
წმიდანად შერაცხაიმსამღვდელოებისკრებულთანერთად,რომლებიც
1924წელსხელისუფლებამდახვრიტასოფ.როდინოულში,ზესტაფონიდან
დაახლოებით 14კილომეტრში.დახვრეტისმიზეზიიყო მათიმხარდაჭერა
1924 წლის ანტისაბჭოთა გამოსვლებისადმი და საერთოდ -საბჭოთა
ხელისუფლებისწინააღმდეგმათიმოღვაწეობა.

ამწმიდანიმღვდლებისპატრიოტულისაქმიანობადამათიტრაგიკული
დასასრული,საკმაოდ კარგადააგაშუქებულიბოლოდროინდელ ქართულ
ჟურნალ-გაზეთებში,გამოქვეყნებულიამათიფოტო-სურათებიდასხვ.[იხ.
„ქართველ წმიდანთაცხოვრება“,თბილისი,2004წ.14აგვისტო;იავეკუა,1924-ქართველი
მღვდლებისგოლგოთასაფიჩხიისტყეში,„ახალი7დღე,2001წ.16-22ნოემბერი;მარინე

ხოსიტაშვილი,როდინოულის ტრაგედია,საპატრიარქოს უწყებანი.2002, N34,გვ.4-6].
ამიტომ,აქ მოვიყვანთ მხოლოდ ერთ ციტატას მარინე ხოსიტაშვილის
სტატიიდან: „1924 წლის 1 სექტემბერს, საგანგებო სამეულის
გადაწყვეტილებით,ცხრიდან 5 სასულიერო პირს სიკვდილით დასჯა
მიესაჯა.საქმეშიდევსსხდომისამონაწერი,სადაცჩამოთვლილია:ლეჟავა



38

ნაზარი(56წლის),ჯაჯანიძეგერმანე(56წლის),ნიკოლაძეიეროთეოზ(59
წლის),მჭედლიძესიმონ (60 წლის)დაკუხიანიძებესარიონ (53 წლის).
განაჩენიიმავედღესიქნააღსრულებული.წაიყვანესსაფიჩხიაზედაიქ,
წყალწითელას ზემოთ, ებრაელთა სასაფლაოს ბოლოში დახვრიტეს
თხრილის პირას.ამბობენ,მიწა რამდენიმე დღე ირყეოდაო;ალბათ,
ზოგიერთი მათგანი ცოცხალი იყო, მაგრამ მავანთა შიშით ვინ
მიეკარებოდაო [დასახელებულისტატია].

უწმინდესისა და უნეტარესის,საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის
ილია მეორის კურთხევით დაიწერა ხატი, რომელზეც ყველა
ზემოდასახელებული წამებულია გამოხატული. საფიჩხიის ტყეში
წამებულთასავარაუდოგანსასვენებლისადგილასაღმართულიაობელისკი,
28აგვისტოკიმათიხსენებისდღედდაწესდა.

37.გერმანეჯაჯანიძეოჯახთანერთად[გვეყნდებაპირველად]

სამეცნიერო სფეროში ნაყოფიერად უმოღვაწია ამ გვარის კიდევერთ
შესანიშნავწარმომადგენელს,ფილოლოგიურ მეცნიერებათადოქტორს,
პროფესორ პოლიკარპე ჯაჯანიძეს. ცნობილია მისი საინტერესო
გამოკვლევები,მათშორისწიგნები:მასალებიიმერულილექსიკონისათვის
(ქუთაისი,1949წ.)დაგურულიდიალექტი(ქუთაისი,1977წ.).აღსანიშნავია
მისი ერთ-ერთი საგაზეთო სტატია წინაპართა ცხოვრების ნაშთები,
რომელშიცავტორიგადმოგვცემსთავისიმოგზაურობისშედეგებსზეკარის
ხეობაში,სადაც გამოუვლენია,ჩაუწერია და გაუანალიზებია ძვირფასი
ისტორიული,გეოგრაფიული,უფრომეტადკიტოპონიმურიმასალადასხვ.
სტატიაში პ. ჯაჯანიძე ხაზგასმით აღნიშნავს,რომ ზეკარის ხეობის
დასახლებულ ტოპონიმთაგან განსაკუთრებით საყურადღებოა შემდეგი:
ჯანჯალათიმიღებულიუნდაიყოსზანურიჯ-ალ (ძელი,ხე,дерево,брус-არნ.
ჩიქობავა,ჭანურ-მეგრულიქართულთანშედარებითილექსიკონი,გვ.120,
1938)ფუძისგანმეორებით:ჯალ -ჯ.ალ,დისიმილაციით ჯა.ნ-ჯ.ალ -ჯან
ჯალათი. ამ გეოგრაფიული სახელის მაწარმოებელი - ათ სუფიქსიც
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ზანურია [გაზ.ქუთაისი,1965წ.16მარტი].იმისმიუხედავად,რომამნაშრომში
ბატონიპოლიკარპეთავისგვარისწარმომავლობაზეარ საუბრობს,ჩვენ
ვხედავთ მისინტერესსსაკუთარიგვარისათუწინაპარებისგამოკვლევის
შესახებ.სამწუხაროდ,მას საკუთარი გვარის ისტორიის შესახებ არც
სხვაგან გამოუქვეყნებია რაიმე ნაშრომი,რომელიც,რა თქმა უნდა,
საინტერესოიქნებოდაწინამდებარეგამოკვლევისთვის.

ასეწარმოგვიდგებაგვარიჯაჯანიძისეტიმოლოგიისადაისტორიისგზები
ზემოთ განხილული დოკუმენტებისა და ლიტერატურის საფუძველზე,
საიდანაც შეიძლება მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი ძირითადი
დასკვნები:

1.ჯაჯანიძეარისეპონიმურიტიპისქართულიგვარსახელი,რომლის
ფუძესწარმოადგენსწინაპართა(მამაპაპის)საკუთარისახელი.
მისი შემადგენელი კომპონენტებია: ფუძე ჯაჯანა/ჯაჯანი და
სუფიქსი‘ძე.იგიერთ-ერთიუძველესიგვარიასაქართველოში.

2.ჯაჯანიძეებშიშემორჩენილითქმულებისმიხედვით მათიგვარი
რაჭიდანმომდინარეობს,ხოლო XIსაუკუნისცნობილ საისტორიო
წყაროში,ნიკორწმინდის იადგარში,ამ მხარის ყოფილ სოფ.
მეტეხარაში არსებობდა გვარი ჯინჯინოძე,რომელსაც დროთა
განმავლობაშიშეეძლოგანეცადამორფოლოგიურიცვლილებადა
ჩამოყალიბებულიყოროგორცჯაჯანიძე.

3.სარწმუნო საისტორიო წყაროებიდან ჩანს, რომ XVI–XVII
საუკუნების სამცხე-ჯავახეთში არსებობდა გვარი ჯანჯანასძე,
ტოპონიმებიჯანჯანაანთუბანიდაჯაჯუნი,მაგრამჯერ-ჯერობითარ
მოიპოვებადამატებითიმასალა,რომელიცუფლებასმოგვცემს
ვამტკიცოთმათიიქაურობადაშემდეგსხვარეგიონშიმიგრაცია.

4.არსებული დოკუმენტებისა და სპეციალური ლიტერატურის
საფუძველზე, ზემოაღნიშნულ ვერსიებთან შედარებით,
მეცნიერულადმტკიცდება,რომჯაჯანიძეებისგვარისამეგრელოში
სულ მცირე XVIIსაუკუნიდანმომდინარეობს,ხოლო მისიფუძე
მეგრულადქორსნიშნავს.რაღაცმიზეზისგამო,ამავეპერიოდში
უნდამომხდარიყო ჯაჯანიძეთამიგრაციაზემო იმერეთში,სადაც
მათიე.წ.ბუდესოფელიანუპირველსაცხოვრისიყოფილასოფ.
ზეკვეცა. აქედანგამომდინარე,ამგვარისწარმომადგენლებს,
რომლებიც დღეს საკმაოდ ჭარბი რაოდენობით ცხოვრობენ
იმერეთში,შეიძლებავუწოდოთარგვეთელები.********

5.დასაშვებიაიმერელიჯაჯანიძეებისმიგრაციაქართლში,სადაც
სუფიქსის შეცვლით წარმოიშვა გვარი ჯაჯანაშვილი,რაც მათ
ნათესაურ კავშირზე მიანიშნებს, ხოლო კახეთში მცხოვრები
ჯაჯანიძეები არგვეთელი მოგვარეების უშუალო ნათესავებს
წარმოადგენენ.

6.ძვირფასიდოკუმენტებიაშემორჩენილისაქართველოსარქივებში
ჯაჯანიძეთასაგვარეულოსშესახებ XIX საუკუნისდასაწყისიდან.
ძირითადად ესარის სოფ.ზეკვეცასღვთისმშობლისეკლესიის
ჩანაწერები,ე.წ.მატრიკულ წიგნები,საიდანაცშესაძლებელია
მათი სხვადასხვა კონკრეტული შტოს გენეალოგიური ნუსხის
შედგენა,ვინაიდანმასშიმოცემულიაჯაჯანიძეებისდაბადების,
გარდაცვალებისათუქორწინებისჩანაწერები.ამდოკუმენტების
ასეთი მაღალი მნიშვნელობის გამო,ჩვენ შევადგინეთ მათი
თემატურ-ქრონოლოგიური ნუსხა, რომელიც წინამდებარე
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ნაშრომსთანერთის.
7.სოციალურად ჯაჯანიძეები გლეხთა ფენას მიეკუთვნებოდნენ,

მაგრამ მათ შორის მრავლად ყოფილან სასულიერო პირები,
რომლებსაც ფართოდ უმოღვაწიათ სხვადასხვა სოფლებსა თუ
ეკლესიებში.ერთ-ერთიმათიშესანიშნავიწარმომადგენელიიყო
წმიდანადშერაცხულიდეკანოზიგერმანეჯაჯანიძე.მათგარდა,ამ
საკმაოდ მრავალრიცხოვან გვარს (დაახლობით 1500), სხვა
სახელოვანიპიროვნებები,მეცნიერები,კულტურისმოღვაწენითუ
სხვადასხვადარგისცნობილიხალხიამშვენებს.აქვეუნდაითქვას,
რომმრავალ მათგანსთავიშეუწირავსბრძოლებშისამშობლოს
დასაცავად.

შენიშვნები:

*„ქართულიისტორიულიდოკუმენტებისძირითადმამასამჩვენამდე,ხშირ შემთხვევაში,
სრული შემთხვევითობის წყალობით მოაღწია, ვინაიდან სამეფო და საეკლესიო
კანცელარიებისათუკერძო პირთაარქივებიარაერთგზისიქნაგანადგურებული,ბევრი
დოკუმენტიდაიღუპამუდმივითავდასხმააოხრებისდროს.ამგვარად,რაოდენობრივი
მაჩვენებლებით შემორჩენილიდოკუმენტებიარ გვაძლევენიმუწყვეტლოგიკურ ჯაჭვს,
რომლისსაფუძველზეცშეიძლებაიქნესგამოტანილიეჭვმიუტანელიდასკვნები [პირთა
ანოტირებულილექსიკონი,თბ.,1991,გვ.4–5].

**„XVIIIსაუკუნიდანიმდროისთვისარსებულ სოფელ ზეკვეციდან(დღესყოფილ სოფელ
ზეკვეცას ადგილას ღვთისმშობლის შობის ტაძარი და სოფლის სასაფლაო არის,იქ
მოსახლეობააღარცხოვრობს)გადმოსულანხუციშვილებისგვარისმოსახლეობა,-წერს
პროფ. გიორგი დვალიშვილი, - ამ ადგილებში დასასახლებლად,გაუჩეხიათ ტყე,
გაუკეთებიათ საკარმიდამო ნაკვეთები და კენჭისყრის მიხედვით გაუნაწილებიათ
ადგილები.კენჭისყრისდროსერთ-ერთსუთქვამს:,,ყველაზეკარგიადგილიარაცარისამ
ტერიტორიაზეისვაკევისშეხვდაო”.ამისშემდეგმოსახლეობასამადგილისათვის,,ვაკე
ვის”დაურქმევია,ხოლო როდე-საც ამ ადგილას სოფელი გაშენდა,მას კი ვაკევისა
დაერქვა“.
http://chiaturainfo.ge/chiaturis-raionis-soplebi/vakevisa/print:page,1,320-bbbbbb-bbbbbbbb.html

***სამცხესაათაბაგოშილივაანუსანჯაყისაფაშოსდანაყოფებიიყო,რომელსაცსანჯაყ-
ბეგიმართავდა.სანჯაყთარაოდენობადროთაგანმავლობაშიიცვლებოდა.ახალციხის
საფაშომთლიანადარმოიცავდასამცხე-საათაბაგოსყოფილ ტერიტორიას.მისინაწილი
(ისპირი,თორთუმი,პატარაარტაანი,ნამერავანი)ოსმალებმასხვასაფაშოებსშეუერთეს.
“გურჯისტანის ვილაიეთის დავთრის მიხედვით, სამცხე-საათაბაგო 8 ლივად იყო
დაყოფილი:ახალციხე,ხერთვისი,ახალქალაქი,ჩალდირი,ფოცხოვი,პეტრა,ფანაკიდა
დიდიარტაანი,რომელშიც1160სოფელიშედიოდა.1595წლისშემდეგსამცხე-საათაბაგოს
ხელახალიაღწერააღარ მომხდარადაეს დავთარი მომდევნო საუკუნეებშიცოსმალო
მოხელეეებისათვისთავისსახელმძღვანელოდოკუმენტადდარჩა.

****გვარი ჯანჯანასძე ამ დოკუმენტში წერია ე.წ.‘ს–ანიანი ფორმით,როგორც ეს
მიღებულიიყო იმდროინდელ დამწერლობაში.როგორცცნობილია,უმრავლესქართულ
საისტორიო წყაროში გვარსახელების მართლწერა რაიმე კანონზომიერებას არ
ექვემდებარება.ნათესაობითიბრუნვისს–ანიანიფორმაორნაირადიყოსჩაწერილი(მაგ.,
ხუცისშვილიდახუცისშვილი).ასევეაშეკვეცილი ს–ანიანიფორმისგვარებიც (მაგ.,
ბერუასშვილიდაბერუაშვილი).არცერთ შემთხვევაში ს–ანიანიანგანცალკევებული
ფორმებიიმასარ ნიშნავს,რომხუციანბერუაარისვიღაცისძე/შვილი,ესმხოლოდ
გვარსახელის დაწერის ძველი ფორმა/წესი იყო. ამრიგად,გვარსახელის დაწერის
ადრინდელის–ანიანიფორმა,დროთაგანმავლობაშითანდათანხმარებიდანგამოვიდა.
აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ნაშრომის გამომცემლები (ნ. ჯავახიშვილი, დ.
მეგრელაძე),რომელშიც მოცემულია დიდი ივანეს მიერ გამოვლენილი აღმოსავლეთ
საქართველოსXVIIIს.ხალხისაღწერისდავთრები,წიგნისბოლოსიტყვაობაშიაღნიშნავენ,
რომ გვარებისმართლწერისასნათესაობითიბრუნვისსანიანიგვარებიორადგავყავით:
იმედასშვილი,ოდანასშვილი,ბეროსშვილი;შეკვეცილისანიანიგვარებიკი:ირემაშვილი,
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ჟამუტაშვილი,საგინაშვილი ერთად დავწერეთ ო [ივ.ჯავახიშვილი,საქართველოს
ეკონომიკურიისტორიისძეგლები,თბ.,1967,ტ.I,გვ.272].

***** ერთი დაუზუსტებელი გადმოცემით, თითქოს თურქეთში არსებობს სოფელ
ჯაჯანიძეები, სადაც ამ საგვარეულოს წარმომადგენლებს უცხოვრიათ. აქედან
გამომდინარე და საერთოდაც,გვარი ჯაჯანიძის ისტორიის შესახებ უფრო ვრცელი
ინფორმაციის მისაღებად,კარგი იქნებოდა სპეციალური საისტორიო-ეთნოგრაფიული
ექსპედიციის მოწყობა როგორც თურქეთში, ასევე მათ დღევანდელ ძირითად
საცხოვრებელ ადგილებში,სადაცშესაძლოაგამოვლინდესსაინტერესო დოკუმენტები,
თქმულებები,საგავარეულო სასაფლაოები, შესწავლილიიქნესმათიწარსულიყოფა-
ცხოვრებადაა.შ.

******იხ.თოფჩიშვილი,როდისწარმოიქმნაქართულიგვარსახელები,თბ.,1997,გვ.34.

[დოკ.38]

*******XVIIIსაუკუნისსახელოვანიგეოგრაფიდაისტორიკოსი ვახუშტიბატონიშვილიკი
იმერლებსახასიათებსშემდეგნაირად:„სუფთანი,სამოსელთგამწყსონი;ეგრეთვეცხენთა,
და იარაღთა,და საჭურველთა;ცქვიტნი,კისკასნი,ენატკბილნი,მსუბუქნი,ფიცხნი,
ბრძოლასაშემმართებელნიდაძლიერნი,დაარასულგრძელნიმასშინადასხუათაშინაცა,
უხუნიდამომხუეჭნი,დღეისისმძიებელნი,ხუალისისარაგამომკითხველნი,მომღერალ-
მგალობელნიდამწიგნობარნიწარჩინებულნი,დაუმეტესნიკეთილხმოვანნიდასხუათა
და სხუათა შემძინებელნი. სარწმუნოებითა და ენით არიან ქართველთა თანა
აღმსაარებელნი,არამედუცქვტესადმოუბარნი.“

********არგვეთიანუმარგვეთიისტორიულისახელწოდებაადაწინათესსახელირქმევია
არამხოლოდ ერთ ანორ სოფელს,არამედ მთელ მხარეს,ქვეყანას,რომელიცლიხის
მთიდანრიონამდეიყო გაშლილი,ანუიგიდაახლოებით დღევანდელიზემო იმერეთის
ტერიტორიასმოიცავდა.

დანართები

1)ჭიათურისრაიონისსოფ.ზეკვეცასღვთისმშობლისეკლესიის
ჩანაწერებიჯაჯანიძეებისშესახებ

[1831–1920წწ.]
1832,1836–40,1854–56,1862,1867,1917-19წწ.ზემოაღნიშნულიეკლესიისწიგნებიარქივში
არინახება.
1834,1835,1842,1852,1853წწ.წიგნებშიჩვენთვისსაინტერესოინფორმაციაარაღმოჩნდა.

1931წელი
დაბადება
1831წლისსექტემბერსიმავესოფელსასაბატონოყმასგიგოლაჯაჯანიძეს
...ქორწინებითა...მღვდელმანიკოლოზხვედელიძემგანანათლასახლიდა
განათლაამავთვის იდ,სახელიდაერქვაგიორგი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.145,გვ.25

დაბადება
1831წლისგთვესაოქტომბერსასოფელსაზეკვეთისსაბატონოყმასივანე
ჯაჯანიძეს...ქორწინებითა...მღვდელმანიკოლოზხვედელიძემამავთვის
ვ,სახელიდაერქვანოკილოზი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.145,გვ.25ა

1833წელი
დაბადება
1833წლისბ სექტემბრისმეორესადღესაყმასგლახუავასილისძე
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ჯაჯანიძესდასჯულსაცოლსამისსათამარსდავითისასულსდაებადავაჟი
იოსები,სახელიგანენათლადანათლისმცემელ სახელივყავამავეთვესა:ჱ
=ამავეეკლესიისმღვდელმაკირილეოტიასძეჯაჯანიძემ.დარადგანწერა
არიცისმისივეთხოვნითხელსვაწერკაცხისმთავარანგელოზისეკლესიის
მღვდელითევდორევასილისძემოდებაძე.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.200,გვ.30

1841წელი
დაბადება
1841წლისჱნოემბერსდაიბადადაკთნოემბერსმოინათლა მარიამ
მამა საბატონოყმაბასილ გიორგისძეჯაჯანიძე
დედა გულქანსიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.409,გვ.141ა

გარდაცვალება
1841წლისეაპრილსგარდაიცვალასაბატონოყმისბასილიჯაჯანიძის
მეუღლეთათიაზაალისასული ჲ?წლის,ხურვებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.409,გვ.145ა

1843წელი
დაბადება
1843წლისენოემბერსდაიბადადაიდნოემბერსმოინათლა ნიკოლოზ
მამა საბატონოყმაიესეგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა დარიჯანიორდანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.481,გვ.63ა

1843წლისინოემბერსდაიბადადაკვნოემბერსმოინათლა მიქელ
მამა საბატონოყმადავითქრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა ანნამამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.481,გვ.63ა

1843წლისააპრილსდაიბადადაიაპრილსმოინათლა რუსუდან
მამა საბატონოყმაიოვანექრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა თამარპავლესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.481,გვ.64ა

1843წლისვნოემბერსდაიბადადალ ნოემბერსმოინათლა სოფიო
მამა საბატონოყმასიმონბასილისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბასილისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.481,გვ.66ა

ქორწინება
1843წლისდნოემბერსიქორწინაიოვანეჯაჯანიძისასულმანინომ,ვწლის,
ბეჟანდავითისძეხვედელიძეზე,ვეწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.481,გვ.67ა

1844წელი
დაბადება
1844წლისივიანვარსდაიბადადაკგიანვარსმოინათლა მელანია
მამა გლეხიოჯაშინაბეჟანისძეჯაჯანიძე
დედა ელენემათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.521,გვ.1

1844წლისკათებერვალსდაიბადადალ თებერვალსმოინათლა რუსუდან
მამა გლეხიპავლეთევდორესძეჯაჯანიძე
დედა მელანიაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.521,გვ.2ა

1844წლისზმარტსდაიბადადაკმარტსმოინათლა რუსუდან
მამა გლეხისიმონდავითისძეჯაჯანიძე
დედა კესოსიმონისასული
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წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.521,გვ.2ა

1844წლისზიაპრილსდაიბადადაივაპრილსმოინათლა თომა
მამა გლეხიგოგიაივანესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამდავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.521,გვ.2ა

გარდაცვალება
1844წლისიემარტსგარდაიცვალაგლეხიპავლეჯაჯანიძე ჲ(?)წლის,შელ
ნოერით(?)
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.521,გვ.9ა

1845წელი
დაბადება
1845წლისდოქტომბერსდაიბადადაიზოქტომბერსმოინათლა ივანე
მამა საბატონოყმაივანდავითისძეჯაჯანიძე
დედა ანნასიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.188ა

1845წლისიოქტომბერსდაიბადადაითოქტომბერსმოინათლა ივანე
მამა საბატონოყმაპეტრექრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა სუსანაშაქროსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.188ა

ქორწინება
1845წლისჲნოემბერსიქორწინასაბატონოყმისგოგიაჯაჯანიძისასულმა
სალომემ,კწლის,საბატონოყმაზეიოსებსიმონისძეკენჭიშვილზე,კე
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.196ა

1845წლისენოემბერსიქორწინასაბატონოყმათევდორეჯაჯანიძის
ასულმაბარბარემ,კაწლის,საბატონოყმაზემათეწიწილაშვილზე,კბწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.196ა

გარდაცვალება
1845წლისვმაისსგარდაიცვალაყმაგოგიაჯაჯანიძე ჟწლის,
მოხუცებულობისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.202ა

1845წლისიდმაისსგარდაიცვალადავითჯაჯანიძისმეუღლედარიჯან,
ცხელებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.203ა

1845წლისიზივნისსგარდაიცვალაყმაივანეჯაჯანიძე მწლისცხელებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.203ა

1845წლისგივლისსგარდაიცვალაყმაგოგიაჯაჯანიძე ჟეწლის,
მოხუცებულობისაგან
[გაბმეორებითიჩანაწერი რ.ხ.].
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.203ა

1845წლისასექტემბერსგარდაიცვალაყმამათეჯაჯანიძე ითწლის,
ცხელებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.203ა

1845წლისიოქტომბერსგარდაიცვალაყმაგოგილაჯაჯანიძე ჲწლის,
ნაწყენით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.552,გვ.203ა

1846წელი
დაბადება
1846წლისააგვისტოსდაიბადადაიჲაგვისტოსმოინათლა სოფიო
მამა იესეგლახასძეჯაჯანიძე
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დედა დარეჯანივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.601,გვ.2ა

1846წლისგსექტემბერსდაიბადადაიჲსექტემბერსმოინათლა ოტია
მამა რაჟდენკირილესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამსეხნიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.601,გვ.3ა

1846წლისიჲსექტემბერსდაიბადადაიესექტემბერსმოინათლა
გაბრიელ
მამა ივანეკიკოლასძეჯაჯანიძე
დედა მაიადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.601,გვ.3ა

1846წლისვოქტომბერსდაიბადადაკზოქტომბერსმოინათლა დიმიტრი
მამა მაქსიმეგოგიასძეჯაჯანიძე
დედა ანუსიასვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.601,გვ.3ა

გარდაცვალება
1846წლისინოემბერსგარდაიცვალაბასილიჯაჯანიძისასულიგულქანა,
ხველებით[დოკუმენტშიასაკიარწერია რ.ხ.]
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.601,გვ.17ა

1846წლისიბნოემბერსგარდაიცვალათევდორეჯაჯანიძისასულიანუსია,
ხველებით[დოკუმენტშიასაკიარწერია რ.ხ.]
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.601,გვ.17ა

1846წლისდდეკემბერსგარდაიცვალაქრისტესიაჯაჯანიძე გწლის,
ყვავილით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.601,გვ.18ა

1846წლისადეკემბერსგარდაიცვალადათილაჯაჯანიძისასული თ წლის,
ყვავილით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.601,გვ.18ა

1847წელი
დაბადება
1847წლისაივლისსდაიბადადაივივლისსმოინათლა როსტომ
მამა ყმასისინადავითისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედსვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.671,გვ.2ა

1847წლისიეაგვისტოსდაიბადადავჲაგვისტოსმოინათლა ილარიონ
მამა პეტრეგოგიასძეჯაჯანიძე
დედა მაიაბიჭუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.671,გვ.2ა

1847წლისისექტემბერსდაიბადადავესექტემბერსმოინათლა
ეფროსინა
მამა ივანექრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა თამარპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.671,გვ.3ა

1847წლისეოქტომბერსდაიბადადავეოქტომბერსმოინათლა გრიგოლ
მამა ყმადათიაქრისტესიასძეჯაჯანიძე
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დედა ანნამამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.671,გვ.3ა

1847წლისანოემბერსდაიბადადაიდნოემბერსმოინათლა გარსევან
მამა ყმაპეტრიაქრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა მაიაშაქარასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.671,გვ.3ა

1847წლისზნოემბერსდაიბადადაიჲნოემბერსმოინათლა ფარსადან
მამა ანტონკირილესძეჯაჯანიძე
დედა თინათინპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.671,გვ.3ა

ქორწინება
1847წლისიგნოემბერსიქორწინაყმაგლახუაჯაჯანიძისასულმატასიამ–
იეწლის,ყმალაზარემათესძეცერცვაძეზე ივწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.671,გვ.11ა

გარდაცვალება
1847წლისანოემბერსგარდაიცვალაყმადარისპანჯაჯანიძე დწლის,
ხველებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.671,გვ.17ა

1848წელი
დაბადება
1848წლისინოემბერსდაიბადადაკვნოემბერსმოინათლა ნატალია
მამა ყმაონოფრეკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა სუსანაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.723,გვ.1ა

ქორწინება
1848წლისჲნოემბერსიქორწინაყმაარისაჲ(?)გრიგოლისძეჯაჯანიძემ–
ვაწლის,მათეახვლედიანისასულზემილიზანზე იზწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.723,გვ.2ა

1848წლისიდნოემბერსიქორწინაყმაივანეჯაჯანიძისასულმასიდონიამ
–იზწლის,ყმაგრიგოლ დავითისძემიროტაძეზე იჲწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.723,გვ.2ა

გარდაცვალება
1848წლისიედეკემბერსგარდაიცვალაყმაოტიარაჟდენისძეჯაჯანიძე ბ
წლის.ხველებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.723,გვ.3ა

1848წლისიზდეკემბერსგარდაიცვალაყმასაყვარელიჯაჯანიძე ლ წლის.
იზნისაგან(?).
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.723,გვ.3ა

1849წელი
დაბადება
1849წლისაიანვარსდაიბადადაიეიანვარსმოინათლა მართა
მამა გოგიაივანესძეჯაჯანიძე
დედა მარინედავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.1ა

1849წლისიბიანვარსდაიბადადავჲიანვარსმოინათლა თუთა
მამა პეტრექრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა მარიამშაქარასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.1ა

1849წლისითებერვალსდაიბადადაკზთებერვალსმოინათლა იოსებ
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მამა ყმადავითქრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა ანნამამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.1ა

1849წლისითებერვალსდაიბადადავთთებერვალსმოინათლა პავლე
მამა ყმაივანექრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა თამარპავლესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.1ა

1849წლისამარტსდაიბადადავემარტსმოინათლა სურბული
მამა ყმალაზარედავითისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.2ა

1849წლისივაპრილსდაიბადადავააპრილსმოინათლა პავლე
მამა ყმაბასილაგოგიასძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედსვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.2ა

1849წლისიზაპრილსდაიბადადაკჲაპრილსმოინათლა სოფიო
მამა ყმაპეტრეგოგიასძეჯაჯანიძე
დედა ელენებიჭუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.2ა

1849წლისაივნისსდაიბადადაჲივნისსმოინათლა ლევან
მამა ყმაიესეგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა დარეჯანიორდანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.2ა

ქორწინება
1849წლისჲნოემბერსიქორწინაყმაივანეჯაჯანიძისასულმა[სახელი

დოკუმენტშიარწერია რ.ხ.],ყმაკიკოლამამუკასძემიქაუტაძეზე იჲწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.10ა

გარდაცვალება
1849წლისუდსექტემბერსგარდაიცვალაყმაჯაშინაჯაჯანიძე ლეწლის,
ხურებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.13ა

1849წლისჲოქტომბერსგარდაიცვალაჯაშინაჯაჯანიძისმეუღლე
თინათინი (?).
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.13ა

1849წლისდნოემბერსგარდაიცვალაყმასისონაჯაჯანიძე იწლის,(?).
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.780,გვ.13ა

1850წელი
გარდაცვალება
1850წლისიესექტემბერსგარდაიცვალაკირილეჯაჯანიძისმეუღლე
ელენემარკოზისასული ნზწლის,ცხელებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.837,გვ.13ა

1851წელი
დაბადება
1851წლისისექტემბერსდაიბადადავჲსექტემბერსმოინათლა იოსებ
მამა ყმალაზარედავითისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედსვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.894,გვ.3ა
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გარდაცვალება
1851წლისკჱივნისსგარდაიცვალაბასილ ჯაჯანიძე გაწლის,
სნებისაგან(?).
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.894,გვ.9ა

1857წელი
დაბადება
1857წლისდთებერვალსდაიბადადაკათებერვალსმოინათლა ანნა
მამა საჩინოგლახუსძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1226,გვ.1ა

1857წლისბაპრილსდაიბადადაიდაპრილსმოინათლა მიხაილ
მამა ყმასვიმონივანესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამპავლესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1226,გვ.1ა

1857წლისიბაპრილსდაიბადადაკგაპრილსმოინათლა მაგდან
მამა ყმაიესეგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა დარეჯანიორდანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1226,გვ.1ა

1857წლისვოქტომბერსდაიბადადავჲოქტომბერსმოინათლა ფილიპე
მამა ყმახოსიაივანესძეჯაჯანიძე
დედა ირინებეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1226,გვ.3ა

1857წლისიგოქტომბერსდაიბადადაკთოქტომბერსმოინათლა
ერმილე
მამა ყმაკვირიათევდორესძეჯაჯანიძე
დედა ნინომამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1226,გვ.3ა

1857წლისიანოემბერსდაიბადადაკჲნოემბერსმოინათლა თევდორე
მამა ლაზარედავითისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1226,გვ.3ა

ქორწინება
1857წლისბნოემბერსიქორწინაყმათევდორეჯაჯანიძისასულმამაიამ–
იჲწლის,ყმამაქსიმესვიმონისძეჭიტაძეზე კგწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1226,გვ.6ა

1858წელი
დაბადება
1858წლისიჲოქტომბერსდაიბადადაკჱოქტომბერსმოინათლა
ბარბარე
მამა ყმასირაფგრიგოლისძეჯაჯანიძე
დედა მილიზანამათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1273,გვ.
112ა

1858წლისინოემბერსდაიბადადაიდნოემბერსმოინათლა ბიჭია
მამა ყმაგიორგიგიგოლასძეჯაჯანიძე
დედა მართასვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1273,გვ.
112ა

1858წლისინოემბერსდაიბადადაიდნოემბერსმოინათლა ფილიპე
მამა ყმაპეტრეგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა სოფიოპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1273,გვ.
112ა

1858წლისიადეკემბერსდაიბადადაკდდეკემბერსმოინათლა ფილიპე
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მამა ყმასოსიაპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ირინებეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1273,გვ.
113ა

1858წლისიგდეკემბერსდაიბადადაკედეკემბერსმოინათლა სალომე
მამა ყმანიკოლოზივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1273,გვ.
113ა

ქორწინება
1858წლისჱსექტემბერსიქორწინაყმაივანეჯაჯანიძისასულმამაიამ–ივ
წლის,ყმათომაგლახუასძეშეყლაშვილზე იზწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1273,გვ.
116ა

1858წლისიეოქტომბერსიქორწინაყმაპეტრიაჯაჯანიძისასულმაირინემ
–იზწლის,ყმაგიორგიგოგილასძებრეგვაძეზე ითწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1273,გვ.
116ა

1859წელი
დაბადება
1859წლისკვნოემბერსდაიბადადაკზნოემბერსმოინათლა მელიტონ
მამა ანტონკირილემღვდლისძეჯაჯანიძე
დედა თინათინპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1342,გვ.3ა

გარდაცვალება
1859წლისვიანვარსგარდაიცვალაყმაივანექრისტესიასძეჯაჯანიძე ნვ
წლის.ცხელებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1342,გვ.11ა

1859წლისკდთებერვალსგარდაიცვალაყმაგარსევანსიმონისძე
ჯაჯანიძე ვწლის.ყვავილისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1342,გვ.11ა

1859წლისიეაპრილსგარდაიცვალაყმისპეტრეჯაჯანიძისმეუღლე
პეტრესასული [სახელიდოკუმენტშიარწერია რ.ხ.]–ვჱწლის.ყვავილისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1342,გვ.11ა

1859წლისინოემბერსგარდაიცვალაყმისიორდანეჯაჯანიძესმეუღლე
მარინეპავლესასული კგწლის.ყვავილისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1342,გვ.11ა

1859წლისკდეკემბერსგარდაიცვალაყმაფილიპეიოსებისძეჯაჯანიძე ა
წლის.ყვავილისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1342,გვ.11ა

1860წელი
დაბადება
1860წლისკაივლისსდაიბადადავჱივლისსმოინათლა ერეკლე
მამა როსტომგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედმამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.4ა

1860წლისიაგვისტოსდაიბადადაითაგვისტოსმოინათლა მაკრინე
მამა ყმაკვირიათევდორესძეჯაჯანიძე
დედა ნინოგრიგოლისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.4ა

1860წლისიაგვისტოსდაიბადადალ აგვისტოსმოინათლა ირინე
მამა ყმაროსაფგრიგოლისძეჯაჯანიძე
დედა სალომემათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.4ა
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ქორწინება
1860წლისიბნოემბერსიქორწინაყმაივანეჯაჯანიძისასულმაქეთევანმა
–კაწლის,ყმაროსაფგოგისძემიროტაძეზე კეწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.9ა

ქორწინება
1860წლისიბნოემბერსიქორწინაყმაბასილაჯაჯანიძისასულმამარინემ
–იკწლის,ყმაგიორგიგლახუასძეკეკენაძეზე ივწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.9ა

გარდაცვალება
1860წლისკთებერვალსგარდაიცვალაყმისსაჩინოჯაჯანიძისასულიანნა
–გწლის,ხველისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.11ა

1860წლისიმარტსგარდაიცვალაყმისსაჩინოჯაჯანიძისასულიაღათი–ბ
წლის,ხველისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.11ა

1860წლისაოქტომბერსგარდაიცვალაყმისპეტრეჯაჯანიძისასული
სურბულა–დწლის,ხველისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.12ა

1860წლისკდდეკემბერსგარდაიცვალაყმისკვირიაჯაჯანიძისასული
აღათი–ვწლის,ცხელებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1410,გვ.12ა

1861წელი
1861წლისამარტსგარდაიცვალაყმისივანეჯაჯანიძისმეუღლეთინათინ
ივანესასული ნთწლის,ნაწყენისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1475,გვ.11ა

1863წელი
დაბადება
1863წლისიემარტსდაიბადადავემარტსმოინათლა ესაკია
მამა სისოივანესძეჯაჯანიძე
დედა მაიაპავლესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1621,ტ.I,გვ.
235ა

1863წლისამაისსდაიბადადაზმაისსმოინათლა ისაია
მამა ყმასოსიაივანესძეჯაჯანიძე
დედა ირინებეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1621,ტ.I,გვ.
236ა

1863წლისვმაისსდაიბადადაივმაისსმოინათლა ეკატერინა
მამა ყმალაზარედავითისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1621,ტ.I,გვ.
236ა

1863წლისასექტემბერსდაიბადადაჱსექტემბერსმოინათლა დარისპან
მამა ყმათომაგოგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინობერისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1621,ტ.I,გვ.
237ა

1863წლისიენოემბერსდაიბადადავვნოემბერსმოინათლა ყარამან
მამა ყმაროსტომგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედმამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1621,ტ.I,გვ.
238ა

გარდაცვალება
1863წლისიიანვარსგარდაიცვალამღვდელიკირილეოთიასძეჯაჯანიძე
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პწლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1621,ტ.I,გვ.
249ა

1863წლისიბთებერვალსგარდაიცვალაყმაოთიადავითისძეჯაჯანიძე
ოჲწლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1621,ტ.I,გვ.
249ა

1863წლისიეაპრილსგარდაიცვალაყმამარკოზდავითისძეჯაჯანიძე ლ
წლის,ხველებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1621,ტ.I,გვ.
249ა

1864წელი
დაბადება
1864წლისიეიანვარსდაიბადადაკეიანვარსმოინათლა მაქსიმე
მამა ყმაიოსებბასილისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1697,გვ.
199ა

1864წლისგთებერვალსდაიბადადაიეთებერვალსმოინათლა ლუარსაბ
მამა ყმაბესარიონივანესძეჯაჯანიძე
დედა მართამამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1697,გვ.
199ა

ქორწინება
1864წლისზმაისსიქორწინაყმაგოგიაჯაჯანიძისასულმა[დოკუმენტში

სახელიარწერია რ.ხ.]–იეწლის,ყმაქსიმე(?)ანდრიასძეკაციტაძეზე ვ
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1697,გვ.
207ა

1865წელი
დაბადება
1865წლისადეკემბერსდაიბადადაზდეკემბერსმოინათლა მალაქია
მამა ყმალაზარედავითისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1772,გვ.5ა

ქორწინება
1865წლისდთებერვალსიქორწინაყმასვიმონჯაჯანიძისასულმანინომ–
იჱწლის,ყმაგრიგოლ ბასილისძეყავლაშვილზე კდწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1772,გვ.7ა

1865წლისვაპრილსიქორწინაყმასვიმონჯაჯანიძისასულმაანუსიამ–ვბ
წლის,ყმაზარასპიგლახუასძეშუბითიძეზე კაწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1772,გვ.8ა

1865წლისვმაისსიქორწინაყმაიესეჯაჯანიძისასულმაეკატერინემ–იზ
წლის,ყმაგიორგინიკოლოზისძეჭიკოაძეზე კჱწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1772,გვ.8ა

1865წლისჱსექტემბერსიქორწინაყმასვიმონჯაჯანიძისასულმა
მარიამმა–იეწლის,ყმაივანესოსიასძეკურტანიძეზე ითწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1772,გვ.9ა

გარდაცვალება
1865წლისიააპრილსგარდაიცვალაყმასვიმონჯაჯანიძისმეუღლეირინე
ივანესასული ნდწლის,მუცელათი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1772,გვ.7ა

1866წელი
დაბადება
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1866წლისგიანვარსდაიბადადაკგიანვარსმოინათლა ტარასი
მამა მღვდლისშვილიშვილიგიორგიანტონისძეჯაჯანიძე
დედა მელანიამაზასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.1ა

1866წლისკიანვარსდაიბადადალ იანვარსმოინათლა კონია
მამა ყმაკვირიათევდორესძეჯაჯანიძე
დედა ნინოგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.1ა

1866წლისითებერვალსდაიბადადაითთებერვალსმოინათლა
პორფირი
მამა ყმადიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა მარინადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.1ა

1866წლისემარტსდაიბადადაიემარტსმოინათლა იორდანე
მამა ყმაპეტრეგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა გულქანსვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.1ა

1866წლისიჱმარტსდაიბადადაკჱმარტსმოინათლა ეკატერინე
მამა სასულიეროწოდებისაგანისპირიდონრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედკიკოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.2ა

1866წლისბმაისსდაიბადადაიბმაისსმოინათლა ნატალია
მამა ყმაოქრუასვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა სიდონიაბერისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.2ა

1866წლისიზივლისსდაიბადადალ ივლისსმოინათლა მარიამ
მამა ყმადავითთევდორესძეჯაჯანიძე
დედა გულქანსვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.3ა

ქორწინება
1866წლისიჱაპრილსიქორწინაყმაპავლეჯაჯანიძისასულმარუსუდანმა–
კეწლის,ყმანიკოგიორგისძებოჭორიშვილზე იჱწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.7ა

გარდაცვალება
1866წლისვიანვარსგარდაიცვალაყმაგლახუანასყიდასძეჯაჯანიძე ჲგ
წლის.მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.1857,გვ.11ა

1868წელი
დაბადება
1868წლისეიანვარსდაიბადადაიეიანვარსმოინათლა ისიდორე
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.1ა

1868წლისიამარტსდაიბადადაკამარტსმოინათლა ატატო
მამა გლეხიპავლეივანესძე(ხუციშვილი)ჯაჯანიძე
დედა სალომემამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.1ა

1868წლისკზმარტსდაიბადადალ მარტსმოინათლა კესარია
მამა გლეხინიკოლოზივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.2ა

1868წლისკგაპრილსდაიბადნენდალ აპრილსმოინათლნენ მარიამდა
გულქან
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მამა გლეხიიოსებბასილისძეჯაჯანიძე
დედა დარეჯანივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.2ა

1868წლისკაგვისტოსდაიბადადალააგვისტოსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხილაზარედავითისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.4ა

1868წლისბსექტემბერსდაიბადადაკბსექტემბერსმოინათლა სიდონია
მამა გლეხიბესოივანესძეჯაჯანიძე
დედა მართამამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.5ა

1868წლისიზოქტომბერსდაიბადადავზოქტომბერსმოინათლა
სიდონია
მამა პეტრეგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა გულქანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.5ა

ქორწინება
1868წლისვიანვარსიქორწინაგლეხიკვირიაჯაჯანიძისასულმასალომემ
–ივწლის,გლეხივანეპავლესძეგაბრიჭიძეზე კდწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.7ა

1868წლისკჱიანვარსიქორწინაგლეხმაროსტომსვიმონისძეჯაჯანიძემ
კდწლის,გლეხროსტომმიროტაძისასულზემარიამზე კაწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.7ა

1868წლისდთებერვალსიქორწინასასულიეროწოდებისრაჟდენ
ჯაჯანიძისასულმათათიამ–ლთწლის,სასულიეროწოდებისპეტრეივანეს
ძეჭუნბურიძეზე კეწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2002,გვ.8ა

1869წელი
დაბადება
1869წლისეიანვარსდაიბადადაიგიანვარსმოინათლა გერმანე
მამა სასულიეროწოდებისმერაბრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა თინათინპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.1ა

1869წლისკბიანვარსდაიბადადალ იანვარსმოინათლა ზურაბ
მამა გლეხიოქროპირსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა სიდონიაბერისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.1ა

1869წლისვმარტსდაიბადადაიემარტსმოინათლა ევდუკია
მამა გლეხითომაგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინობერისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.2ა

1869წლისიაივნისსდაიბადადაკივნისსმოინათლა სამსონ
მამა სასულიეროწოდებისმღვდლისშვილისშვილიგიორგიანტონისძე
ჯაჯანიძე
დედა მელანიათამაზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.3ა

1869წლისვნოემბერსდაიბადადაიდნოემბერსმოინათლა ზაქარია
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა მართადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.4ა

1869წლისკბნოემბერსდაიბადადალ ნოემბერსმოინათლა ირინე
მამა გლეხიდავითგლახასძეჯაჯანიძე
დედა თინათინგიორგისასული
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წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.4ა

1869წლისადეკემბერსდაიბადადავდეკემბერსმოინათლა პელაგია
მამა გლეხიპეტრექრისტესიასძეჯაჯანიძე
დედა მაიაშაქარასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.4ა

1869წლისგდეკემბერსდაიბადადაიბდეკემბერსმოინათლა დეონისი
მამა გლეხინიკოიესესძეჯაჯანიძე
დედა რუსუდანგლახუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.5ა

1869წლისკბდეკემბერსდაიბადადალ დეკემბერსმოინათლა სიდონია
მამა გლეხიკვირიათევდორესძეჯაჯანიძე
დედა ნინოგრიგოლისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.5ა

ქორწინება
1869წლისიიანვარსიქორწინაგლეხიროსტომჯაჯანიძისასულმა
გულქანმა–ივწლის,გლეხსაბაფირანასძეიობაშვილზე იზწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.7ა

1869წლისიანოემბერსიქორწინაგლეხიბასილაჯაჯანიძისასულმა
სოფიომ–კაწლის,გლეხზურაბგრიგოლისძეგოგსაძეზე კეწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2084,გვ.8ა

1870წელი
დაბადება
1870წლისვაპრილსდაიბადადაიააპრილსმოინათლა ბარბალე
მამა გლეხისაჩინოგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2156,გვ.1ა

1870წლისიზაპრილსდაიბადადაკგაპრილსმოინათლა ფარნაოზ
მამა გლეხინიკოლოზივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2156,გვ.2ა

1870წლისზმაისსდაიბადადაიდმაისსმოინათლა ზაქარია
მამა გლეხიროსაფაგრიგოლისძეჯაჯანიძე
დედა მოლზანამათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2156,გვ.2ა

1870წლისბსექტემბერსდაიბადადაჱსექტემბერსმოინათლა ლუარსაბ
მამა გლეხიიოსებივანესძეჯაჯანიძე
დედა ირინებეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2156,გვ.2ა

ქორწინება
1870წლისიგნოემბერსიქორწინაგლეხროსტომჯაჯანიძისასულმა
ჯუფარმა იზწლის,გლეხმერაბივანესძეაბრამიშვილზე ვწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2156,გვ.7ა

გარდაცვალება
1870წლისზმაისსგარდაიცვალაივანეკიკოლასძეჯაჯანიძე ნჱწლის,
ცხელებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.6,საქ.2156,გვ.11ა

1871წელი
დაბადება
1871წლისზივნისსდაიბადადაივივნისსმოინათლა აღათი
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.264,გვ.2ა

1871წლისკოქტომბერსდაიბადადაკიოქტომბერსმოინათლა გიორგი
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მამა გლეხიბესარიონივანესძეჯაჯანიძე
დედა მართამამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.264,გვ.4ა

გარდაცვალება
1871წლისიზსექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისვიმონბესოსძეჯაჯანიძე
–ზწლის.ხველისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.264,გვ.12ა

1871წლისვსსექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისილიონბესოსძეჯაჯანიძე
–ზწლის.ხველისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.264,გვ.12ა

1871წლისენოემბერსგარდაიცვალაგლეხიგიორგილაზარესძეჯაჯანიძე
–ბწლის.ყელჭირვებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.264,გვ.12ა

1871წლისითნოემბერსგარდაიცვალაგლეხისლაზარეჯაჯანიძისასული
ეკატერინე–ზწლის.ყელჭირვებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.264,გვ.12ა

1872წელი
დაბადება
1872წლისეაპრილსდაიბადადაიბაპრილსმოინათლა სოფრომ
მამა გლეხიროსტომსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა მაიაროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.265,გვ.1ა

1872წლისითივნისსდაიბადადაკეივნისსმოინათლა ანნა
მამა გლეხიგიორგიგრიგოლისძეჯაჯანიძე
დედა სუსანაბერისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.265,გვ.3ა

1872წლისჱნოემბერსდაიბადადაიბნოემბერსმოინათლა სპირიდონ
მამა გლეხიიოსებვასილისძეჯაჯანიძე
დედა მართაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.265,გვ.5ა

ქორწინება
1872წლისზიანვარსიქორწინაგლეხმაიოსებლაზარესძეჯაჯანიძემ კა
წლის,გლეხგარსევანხვედელიძისასულზეტურფა კწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.265,გვ.7ა

გარდაცვალება
1872წლისკემარტსგარდაიცვალაგლეხიმიქელაჯაჯანიძისმეუღლე???–
კჱწლისცხელებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.265,გვ.11ა

1873წელი
დაბადება
1873წლისიმარტსდაიბადადაითმარტსმოინათლა მელანია
მამა გლეხიოქროპირსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა სიდონიაბერისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.266,გვ.2ა

1873წლისიემარტსდაიბადადაკდმარტსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხიიოსებივანესძეჯაჯანიძე
დედა ირინებეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.266,გვ.2ა

1873წლისბაგვისტოსდაიბადადაიბაგვისტოსმოინათლა ევგენი
მამა ეკლესიისპრიჩეტნიკიიოსებანტონისძეჯაჯანიძე
დედა სალომეგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.266,გვ.3ა

1873წლისდსექტემბერსდაიბადადაზსექტემბერსმოინათლა
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ეკატერინე
მამა გლეხისაჩინოგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.266,გვ.4ა

1873წლისიგნოემბერსდაიბადადაიდნოემბერსმოინათლა ვლადიმერ
მამა ეკლესიისპრიჩეტნიკიმერაბრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა თინათინპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.266,გვ.5ა

ქორწინება
1873წლისემაისსიქორწინაგლეხიკვირიაჯაჯანიძისასულმამარინემ–იზ
წლის,გლეხალექსიქრისტესიასძელაბაძეზე კწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.266,გვ.9ა

გარდაცვალება
1873წლისისექტემბერსგარდაიცვალაგლეხიპეტრეგოგიასძეჯაჯანიძე
ნეწლის,ცხელებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.266,გვ.11ა

1874წელი
დაბადება
1874წლისამარტსდაიბადადაივმარტსმოინათლა გედევან
მამა გლეხიგიორგიანტონისძეჯაჯანიძე
დედა მელანიათამაზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.267,გვ.2ა

1874წლისიზმაისსდაიბადადაკდმაისსმოინათლა ნატალია
მამა გლეხინიკოიესესძეჯაჯანიძე
დედა რუსუდანგლახუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.267,გვ.3ა

1874წლისიეივნისსდაიბადადაკჱივნისსმოინათლა კესარია
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.267,გვ.4ა

1874წლისასექტემბერსდაიბადადაჱსექტემბერსმოინათლა ზაქარია
მამა გლეხიბიჭიაბასილისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედლაზარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.267,გვ.5ა

1874წლისკბსექტემბერსდაიბადადაკჱსექტემბერსმოინათლა
ეკატერინე
მამა გლეხინიკოლოზივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.267,გვ.5ა

ქორწინება
1874წლისზეოქტომბერსიქორწინაგლეხმატარიელ გიორგისძე
ჯაჯანიძემ 20წლის,გლეხმერაბჩუბინიძისასულზენინოზე 16წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.267,გვ.11ა

1875წელი
დაბადება
1875წლისგაპრილსდაიბადადაიააპრილსმოინათლა ლიდა
მამა გლეხიბესარიონიოვანესძეჯაჯანიძე
დედა მართამამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.268,გვ.4ა

1875წლისდმაისსდაიბადადაიბმაისსმოინათლა ევგენია
მამა გლეხიდავითთევდორესძეჯაჯანიძე
დედა გულქანსვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.268,გვ.6ა
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1875წლისიაგვისტოსდაიბადადაიეაგვისტოსმოინათლა გერმანე
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.268,გვ.9ა

1875წლისბსექტემბერსდაიბადადაცსექტემბერსმოინათლა იასონ
მამა გლეხიიოსებივანესძეჯაჯანიძე
დედა ირინებეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.268,გვ.9ა

ქორწინება
1875წლისბთებერვალსიქორწინასასულიეროწოდებისრაჟდენ
ჯაჯანიძისასულმასალომემ–კეწლის,გლეხსპირიდონგიორგისძე
ხვედელიძეზე ითწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.268,გვ.11ა

1876წელი
დაბადება
1876წლისვდმაისსდაიბადადაკჱმაისსმოინათლა ელენტია
მამა პრიჩეტნიკიმერაბრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა თინათინპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.269,გვ.3ა

1876წლისგსექტემბერსდაიბადადაისექტემბერსმოინათლა პელანგი
მამა ბეჟანჯაშინასძეჯაჯანიძე
დედა მარინაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.269,გვ.6ა

გარდაცვალება
1876წლისთმაისსგარდაიცვალაგლეხისვიმონდავითისძეჯაჯანიძე ჲთ
წლის.თიაქრისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.269,გვ.15ა

1877წელი
დაბადება
1877წლისიათებერვალსდაიბადადაითთებერვალსმოინათლა ეფენია
მამა გლეხინიკოლოზივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.2ა

1877წლისიგმარტსდაიბადადაკბმარტსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხივასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა ირინემამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.3ა

1877წლისიდმაისსდაიბადადაკბმაისსმოინათლა მარინა
მამა უკანონოთშობილიგლეხიგიორგიოთიასძეჯაჯანიძე
დედა ეკატერინეფარნასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.4ა

1877წლისიდივლისსდაიბადადაკბივლისსმოინათლა ბესარიონ
მამა გლეხიკვირიათევდორესძეჯაჯანიძე
დედა ნინოგრიგოლისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.5ა

1877წლისიბაგვისტოსდაიბადადაკბაგვისტოსმოინათლა ვლედიმერ
მამა პრიჩეტნიკიმერაბრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა თინათინპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.5ა

1877წლისისექტემბერსდაიბადადაიჱსექტემბერსმოინათლა იოანე
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა მარინადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.6ა
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1877წლისაოქტომბერსდაიბადადათოქტომბერსმოინათლა ზაქარია
მამა გლეხინიკოიესესძეჯაჯანიძე
დედა რუსუდანგლახუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.7ა

1877წლისაოქტომბერსდაიბადადათოქტომბერსმოინათლა არსენ
მამა გლეხიდიმიტრილაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარინაგაბრიელისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.7ა

გარდაცვალება
1877წლისგთებერვალსგარდაიცვალაგლეხინიკოიესესძეჯაჯანიძე ლ
წლის,ცხელებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.17ა

1877წლისემაისსგარდაიცვალაგლეხიპეტრექრისტესიასძეჯაჯანიძე
ჲაწლის,კლდეზეგადავარდნისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.18ა

1877წლისჱმაისსგარდაიცვალაგლეხიპავლეჯაჯანიძისმეუღლესალომე
მამუკასასული ლეწლის,ავიზნისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.18ა

1877წლისიდივნისსგარდაიცვალაგლეხიდიმიტრიჯაჯანიძისმეუღლე
მარინა ლჲწლის,მუცელისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.270,გვ.18ა

1878წელი
დაბადება
1878წლისიემარტსდაიბადადაკგმარტსმოინათლა ლუარსაბ
მამა გლეხიგლახუაპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარინეიოსებისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.271,გვ.2ა

1878წლისიაგვისტოსდაიბადადაითაგვისტოსმოინათლა ელენტია
მამა პრიჩეტნიკიმერაბრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა თინათინპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.271,გვ.4ა

1878წლისბსექტემბერსდაიბადადაისექტემბერსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხიიოსებლაზარესძეჯაჯანიძე
დედა ტულფაგარსევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.271,გვ.5ა

ქორწინება
1878წლისჱსექტემბერსიქორწინაყმისპეტრეჯაჯანიძისასულმა
ელისაბედმა–იჱწლის,ყმასოგრატივანესძეჭამკოტაძეზე კგწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.271,გვ.14ა

გარდაცვალება
1878წლისვთებერვალსგარდაიცვალაგლეხიოსებჯაჯანიძისმეუღლე
მართაივანესასული ლთწლის,ძეობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.271,გვ.17ა

1878წლისიემარტსგარდაიცვალაგლეხიდავითჯაჯანიძისმეუღლე
ელისაბედგიორგისასული მჱწლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.271,გვ.17ა

1879წელი
დაბადება
1879წლისდმარტსდაიბადადაიბმარტსმოინათლა ნატალია
მამა პრიჩეტნიკიიოსებანტონისძეჯაჯანიძე
დედა ნინოგრიგოლისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.2ა

1879წლისდმარტსდაიბადადაიბმარტსმოინათლა ეკატერინე



58

მამა პონოგარიზეკვეცისეკლესიისგიორგიანტონისძეჯაჯანიძე
დედა მელანიათამაზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.2ა

1879წლისზოქტომბერსდაიბადადაიეოქტომბერსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხიდავითთევდორესძეჯაჯანიძე
დედა გულქანივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.7ა

1879წლისდდეკემბერსდაიბადადაიბდეკემბერსმოინათლა დავითი
მამა გლეხილევანსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა მართაპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.9ა

ქორწინება
1879წლისიათებერვალსიქორწინაგლეხკვირიაჯაჯანიძისასულმა
მაკრინემ–ვწლის,გლეხმახარობელიგიორგისძეჭუნბურიძეზე ლ წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.12ა

1879წლისჱაპრილსიქორწინაგლეხროსაბანჯაჯანიძისასულმაირინემ–
ივწლის,გლეხისაჩინომიქელისძეკენჭოშვილზე კწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.13ა

1879წლისვმაისსიქორწინაგლეხსვიმონჯაჯანიძისასულმაბარბარემ–
კაწლის,გლეხისაჩინოდავითისძემიროტაძეზე კვწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.13ა

1879წლისიანოემბერსიქორწინასასულიეროწოდებისრაჟდენჯაჯანიძის
ასულმა[სახელიარწერია რ.ხ.]–ვთწლის,გლეხილიადავითისძელაშხზე
–ეწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.14ა

1879წლისიანოემბერსიქორწინასასულიეროწოდებისანტონჯაჯანიძის
ასულმამარინემ–ლეწლის,ზეკვეცისპრიჩეტნიკისსპირიდონდავითისძე
ხვედელიძეზე მგწლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.14ა

გარდაცვალება
1879წლისდმაისსგარდაიცვალაგლეხილევანჯაჯანიძისმეუღლე
პელაგია ითწლის,ცხელებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.18ა

1879წლისდმაისსგარდაიცვალაგლეხილევანგრიგოლისძეჯაჯანიძე მგ
წლის,ყელისტკივილისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.272,გვ.18ა

1880წელი
დაბადება
1880წლის20იანვარსდაიბადადა28იანვარსმოინათლა ვასილ
მამა გლეხიდავითგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თინათინგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.1ა

1880წლის1თებერვალსდაიბადადა8თებერვალსმოინათლა სვიმონ
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.2ა

1880წლის7მარტსდაიბადადა15მარტსმოინათლა სვიმონ
მამა გლეხიმერაბსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.2ა

1880წლის20მარტსდაიბადადა28მარტსმოინათლა ივანე
მამა გლეხინიკოლოზივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.3ა
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1880წლის11ოქტომბერსდაიბადადა20ოქტომბერსმოინათლა
ევლამპია
მამა გლეხიგიორგითევდორესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამსვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.8ა

1880წლის15ოქტომბერსდაიბადადა23ოქტომბერსმოინათლა
ელისაბედ
მამა გლეხიროსტომსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა მაიაროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.8ა

1880წლის19ოქტომბერსდაიბადადა27ოქტომბერსმოინათლა
ელისაბედ
მამა გლეხიალექსიიესესძეჯაჯანიძე
დედა ირინემარკოზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.8ა

გარდაცვალება
1880წლის8მარტსგარდაიცვალაგლეხივასილ ჯაჯანიძისმეუღლემარინე
მამუკასასული 30წლის,ხურვებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.17ა

1880წლის18ივნისსგარდაიცვალაგლეხიპავლეჯაჯანიძისმეუღლეეფენია
გრიგოლისასული 65წლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.17ა

1880წლის20ივნისსგარდაიცვალაგლეხიიორდანეჯაჯანიძისმეუღლე
ელისაბედსვიმონისასული 31წლის,ხურვებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.18ა

1880წლის18აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხიდავითჯაჯანიძისასული
ვასასი–5წლის,ნაწყენისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.273,გვ.18ა

1881წელი
დაბადება
1880წლის28იანვარსდაიბადადა1881წლის5თებერვალსმოინათლა
მინადორა
მამა გლეხივასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა მარინემამუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.1ა

1881წლის15აპრილსდაიბადადა23აპრილსმოინათლა სოფია
მამა გლეხიიოსებგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა კაკინაგრიგოლისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.2ა

1881წლის15ივლისსდაიბადადა23ივლისსმოინათლა ელენა
მამა გლეხისვიმონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა რუსუდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.3ა

1881წლის14აგვისტოსდაიბადადა22აგვისტოსმოინათლა პლატონ
მამა სასულიეროწოდებისალექსიონაფრესძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.4ა

1881წლის18აგვისტოსდაიბადადა26აგვისტოსმოინათლა ივლიტა
მამა გლეხიგაბრიელ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა მარინაიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.4ა

1881წლის9სექტემბერსდაიბადადა17სექტემბერსმოინათლა სვიმონ
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მამა გლეხიალექსიროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა მაიაამირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.5ა

1881წლის22ნოემბერსდაიბადადა30ნოემბერსმოინათლა ანტონ
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა სალომეივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.8ა

1881წლის2დეკემბერსდაიბადადა8დეკემბერსმოინათლა ელისაბედ
მამა გლეხიგიორგიოთიასძეჯაჯანიძე
დედა კაკინაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.8ა

ქორწინება
1881წლის11იანვარსიქორწინაგლეხიესეჯაჯანიძისასულმაეკატერინემ
–21წლის,გლეხდარისპანთევდორესძეაბრამიშვილზე 22წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.12ა

1881წლის12თებერვალსიქორწინაგლეხგიორგიჯაჯანიძისასულმა
ნატალიამ–19წლის,გლეხგრიგოლ ვასილისძეყაველაშვილზე 44წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.13ა

გარდაცვალება
1881წლის19მარტსგარდაიცვალაგლეხიპავლეთევდორესძეჯაჯანიძე
ჲაწლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.274,გვ.17ა

1882წელი
დაბადება
1882წლისდმაისსდაიბადადაიბმაისსმოინათლა მინა
მამა გლეხიბესარიონივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტელვავასილისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.5ა

1882წლისკამაისსდაიბადადაკომაისსმოინათლა ვასილ
მამა გლეხიდიმიტრილაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მართაგაბრიელისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.5ა

1882წლისბივლისსდაიბადადაიივლისსმოინათლა ირემია
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამრიკობასილისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.6ა

1882წლისბივლისსდაიბადადაიივლისსმოინათლა ეფროსინე
მამა გლეხიბიჭიავასილისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედლაზარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.6ა

1882წლისკაოქტომბერსდაიბადადაკთოქტომბერსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხიტარიელ გიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინომერაბისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.8ა

1882წლისკაოქტომბერსდაიბადადაკთოქტომბერსმოინათლა
ეკატერინა
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.9ა

1882წლისინოემბერსდაიბადადაკთიჱნოემბერსმოინათლა სვიმონ
მამა გლეხიერმილეკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა სალომეზაალისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.9ა
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ქორწინება
1882წლის31იანვარსიქორწინაგლეხპავლეჯაჯანიძისასულმააღათიმ–
22წლის,გლეხილარიონიოსებისძეხვედელიძეზე 20წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.12ა

1882წლის9სექტემბერსიქორწინაგლეხმაგიორგიპეტრესძეჯაჯანიძემ
[წლოვანებაარწერია რ.ხ.],გლეხსპირიდონფხალაძისასულზედარიკოზე 25
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.13ა

გარდაცვალება
1882წლის11თებერვალსგარდაიცვალაგლეხიგაბრიელ ჯაჯანიძის
მეუღლემართაიაკობისასული კდწლის,ციებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.17ა

1882წლის8აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხისპირიდონჯაჯანიძისმეუღლე
ელისაბედნიკოლოზისასული მწლის,ქარებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.275,გვ.18ა

1883წელი
დაბადება
1883წლის19მარტსდაიბადადა27მარტსმოინათლა ელისაბედ
მამა გლეხიდავითგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თინათინანტონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.276,გვ.2ა

1883წლის20აპრილსდაიბადადა29აპრილსმოინათლა არჩილ
მამა გლეხიგოგისვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეფენიაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.276,გვ.3ა

1883წლის1მაისსდაიბადადა8მაისსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.276,გვ.3ა

ქორწინება
1883წლის23იანვარსიქორწინაგლეხისდავითჯაჯანიძისასულმანინომ–
18წლის,გლეხმათებუჭუასძებრეგვაძეზე 21წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.276,გვ.12ა

1883წლის8თებერვალსიქორწინაგლეხისპეტრეჯაჯანიძისასულმა
[სახელიარწერია რ.ხ.]–36წლის,გლეხიოსებივანესძეაბრამიშვილზე 38
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.276,გვ.13ა

1883წლის8სექტემბერსიქორწინაგლეხისნიკოლოზჯაჯანიძისასულმა
მართამ–17წლის,გლეხანდრიავასილისძეღუღუნიშვილზე 29წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.276,გვ.14ა

1884წელი
დაბადება
1884წლის8იანვარსდაიბადადა20იანვარსმოინათლა პავლე
მამა გლეხიროსტომსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა მაიაროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.1ა

1884წლის15იანვარსდაიბადადა27იანვარსმოინათლა ვასასი
მამა გლეხიდიმიტრილაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მართაგაბრიელისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.1ა

1884წლის5თებერვალსდაიბადადა17თებერვალსმოინათლა
ეკატერინე
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მამა გლეხიგიორგიპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა დარიკოსპირიდონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.1ა

1884წლის10თებერვალსდაიბადადა28თებერვალსმოინათლა ივლიტე
მამა ალექსიონოფრესძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.1ა

1884წლის10ივნისსდაიბადადა23ივნისსმოინათლა ანნა
მამა გლეხიგიორგიოთიასძეჯაჯანიძე
დედა კაკანაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.3ა

1884წლის10ივლისსდაიბადადა19ივლისსმოინათლა ევა
მამა გლეხიიოსებლაზარესძეჯაჯანიძე
დედა ტულფაგარსევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.4ა

1884წლის2აგვისტოსდაიბადადა12აგვისტოსმოინათლა სერგი
მამა გლეხიალექსიროსაფისძეჯაჯანიძე
დედა მაიაამირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.4ა

1884წლის12აგვისტოსდაიბადადა28აგვისტოსმოინათლა ნესტორ
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა სალომეივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.5ა

1884წლის1სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა
ალექსანდრე
მამა გლეხიტარიელ გიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინომერაბისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.5ა

1884წლის5სექტემბერსდაიბადადა15სექტემბერსმოინათლა ნესტორ
მამა გლეხიალექსიპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ბარბარეკაციასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.5ა

1884წლის12სექტემბერსდაიბადადა28სექტემბერსმოინათლა იოანე
მამა დავითთევდორესძეჯაჯანიძე
დედა გულქანპავლესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.5ა

1884წლის5ოქტომბერსდაიბადადა18ოქტომბერსმოინათლა ნინო
მამა გლეხიბიჭიავასილისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედლაზარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.6ა

1884წლის8ნოემბერსდაიბადადა25ნოემბერსმოინათლა სპირიდონ
მამა გლეხისვიმონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა რუსუდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.6ა

1884წლის10ნოემბერსდაიბადადა30ნოემბერსმოინათლა ევა
მამა სასულიეროწოდებისგიორგიანტონისძეჯაჯანიძე
დედა მელანიათამაზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.6ა

ქორწინება
1884წლის8იანვარსიქორწინაგლეხისსვიმონჯაჯანიძისასულმაანუსიამ
–32წლის,გლეხროსტომგრიგოლისძეგაფრინდაშვილზე 33წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.12ა

1884წლის16აგვისტოსიქორწინაგლეხისგიორგიჯაჯანიძისასულმა
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დესპინემ–22წლის,გლეხბესარიონსვიმონისძესიკინჭელაშვილზე 25
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.13ა

1884წლის7სექტემბერსიქორწინაგლეხმაიასეიოსებისძეჯაჯანიძემ 21
წლის,გლეხისლუკახუციშვილისასულზე[სახელიარწერია რ.ხ.]–19წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.277,გვ.14ა

1885წელი
დაბადება
1885წლის7თებერვალსდაიბადადა17თებერვალსმოინათლა თეიმურაზ
მამა გლეხიგლახაპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარინეიოსებისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.2ა

1885წლის15თებერვალსდაიბადადა20თებერვალსმოინათლა ტერეზია
მამა გლეხილუკაივანესძეჯაჯანიძე
დედა ანნამახარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.2ა

1885წლის25მარტსდაიბადადა27მარტსმოინათლა არსენ
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.3ა

1885წლის1აპრილსდაიბადადა7აპრილსმოინათლა ეკატერინა
მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინოსაჩინოსსული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.3ა

1885წლის5სექტემბერსდაიბადადა17სექტემბერსმოინათლა ივანე
მამა გლეხიისაიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლუკასსული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.6ა

1885წლის1ოქტომბერსდაიბადადა15ოქტომბერსმოინათლა სადიკო
მამა თეოფანეოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა სურბულ გოგიასსული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.7ა

1885წლის5იანვარსდაიბადადა16იანვარსმოინათლა ფეოდოსია
მამა სასულიეროწოდებისსარიდანრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა ბარბალევასილისსული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.9ა

ქორწინება
1885წლის8სექტემბერსიქორწინაგლეხისდავითჯაჯანიძისასულმა
მელანიამ–20წლის,გლეხსარიდაივანესძებოჭორიშვილზე 21წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.12ა

1885წლის31ოქტომბერსიქორწინასასულიეროწოდებისრაჟდენ
ჯაჯანიძისასულმამაგდანამ–31წლის,გლეხივანეგლახუასძე
სახლიტაძეზე 36წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.12ა

1885წლის3ნოემბერსიქორწინაგლეხისგიორგიჯაჯანიძისასულმა
კესარიამ–18წლის,გლეხეფრემლაზარესძებრეგვაძეზე 20წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.12ა

გარდაცვალება
1885წლის10თებერვალსგარდაიცვალაგლეხიპეტრეჯაჯანიძისძე
პორფილი–23წლის,გაციებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.278,გვ.15ა

1886წელი
დაბადება
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1886წლის5თებერვალსდაიბადადა12თებერვალსმოინათლა დესპინე
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.1ა

1886წლის7თებერვალსდაიბადადა14თებერვალსმოინათლა დავით
მამა გლეხივასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინოტიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.1ა

1886წლის5აპრილსდაიბადადა15აპრილსმოინათლა ალექსი
მამა გლეხიმერაბსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეკატერინეეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.2ა

1886წლის9მაისსდაიბადადა17მაისსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხიერმილიკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა სალომეზალიკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.2ა

1885წლის20ივლისსდაიბადადა1886წლის25ივლისსმოინათლა
მიშიკო
მამა სასულიეროწოდებისალექსიონოფრესძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.4ა

1886წლის2აგვისტოსდაიბადადა8აგვისტოსმოინათლა ანასტასია
მამა გლეხიგიგისვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეფემიაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.5ა

1886წლის9აგვისტოსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ბაგრატი
მამა გლეხიბეჟანჯაშინასძეჯაჯანიძე
დედა მართაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.7ა

1886წლის10ოქტომბერსდაიბადადა18ოქტომბერსმოინათლა მიშიკო
მამა გლეხიბიჭიავასილისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედლაზარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.9ა

ქორწინება
1886წლის9თებერვალსიქორწინაგლეხისდავითჯაჯანიძისასულმა
ირინემ–19წლის,გლეხგოგიგლახუასძებუშიშვილზე 32წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.13ა

1886წლის8იანვარსიქორწინაგლეხისიოსებჯაჯანიძისასულმა
[დოკუმენტშისახელიარწერია რ.ხ.]–15წლის,გლეხფარსადანხვთისიასძე
სამხარაძეზე 28წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.14ა

1886წლის8სექტემბერსიქორწინაგლეხისიოსებჯაჯანიძისასულმა
მარიამმა–19წლის,გლეხლუკაგიორგისძებრეგვაძეზე 36წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.279,გვ.14ა

1887წელი
დაბადება
1887წლის1იანვარსდაიბადადა9იანვარსმოინათლა გერონტი
მამა გლეხიმაქსიმეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა აღათიდიმიტრისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.1ა

1887წლის3იანვარსდაიბადადა10იანვარსმოინათლა ნინო
მამა გლეხიროსტომსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამროსტომისასული
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წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.1ა

1887წლის8მარტსდაიბადადა16მარტსმოინათლა კონსტანტინე
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.1ა

1887წლის2აპრილსდაიბადადა10აპრილსმოინათლა სამსონ
მამა გლეხიმალაქიალაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამთევდორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.2ა

1887წლის4აპრილსდაიბადადა12აპრილსმოინათლა მიხაილ
მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინოსაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.2ა

1887წლის1მაისსდაიბადადა8მაისსმოინათლა ნატალია
მამა გლეხისოლომონროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა სალომეუფლისასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.2ა

1887წლის8ივნისსდაიბადადა18ივნისსმოინათლა ლეონტი
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.5ა

1887წლის5ივლისსდაიბადადა14ივლისსმოინათლა ნარიმან
მამა გლეხივასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინოტიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.5ა

1887წლის5ივლისსდაიბადადა14ივლისსმოინათლა სამსონ
მამა გლეხივასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინოტიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.6ა

1887წლის25აგვისტოსდაიბადადა29აგვისტოსმოინათლა ვარდენ
მამა გლეხიისაიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.7ა

1887წლის26აგვისტოსდაიბადადა30აგვისტოსმოინათლა ლია
მამა გლეხიგიგიპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ქეთევანალექსისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.7ა

1887წლის1სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ტერეზია
მამა გლეხიტარიელ გიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინამერაბისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.8ა

1887წლის2სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა ფოტინე
მამა გლეხიგიორგიპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა დარიკოსპირიდონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.8ა

1887წლის2სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა
ვლადიმერ
მამა გლეხისვიმონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა რუსუდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.8ა

1887წლის10სექტემბერსდაიბადადა18სექტემბერსმოინათლა ლია
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა სალომეივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.9ა
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1887წლის12სექტემბერსდაიბადადა20სექტემბერსმოინათლა მიშიკო
მამა გლეხიბესარიონივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტურფაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.9ა

1887წლის2ოქტომბერსდაიბადადა10ოქტომბერსმოინათლა
ვლადიმერ
მამა გლეხიალექსიიესესძეჯაჯანიძე
დედა ირინემარკოზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.10ა

1887წლის3დეკემბერსდაიბადადა11დეკემბერსმოინათლა სალომე
მამა გლეხიგიორგიიასესძეჯაჯანიძე
დედა კაკინაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.11ა

ქორწინება
1887წლის22ოქტომბერსიქორწინასასულიეროწოდებისმღვდლის
შვილისონოფრეჯაჯანიძისასულმათეკლემ–22წლის,გლეხზაქარია
დავითისძესხლიტაძეზე(?)–23წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.15ა

გარდაცვალება
1887წლის20იანვარსგარდაიცვალაგლეხისიოსებჯაჯანიძისასული
პელაგია–1წლის,საყმაწვილოსგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.17ა

1887წლის1მაისსგარდაიცვალაგლეხისივანეჯაჯანიძისძემიხაილ –1
წლის,წითელისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.17ა

1887წლის25ივლისსგარდაიცვალაგლეხისბასილ ჯაჯანიძისძესამსონი–
1წლის,საყმაწვილოსგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.18ა

1887წლის5სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხიროსტომგლახუასჯაჯანიძე
–58წლის,ფერდიჭვალისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.280,გვ.19ა

1888წელი
დაბადება
1888წლის2იანვარსდაიბადადა9იანვარსმოინათლა ლავრენტი
მამა გლეხითეოფანეოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა სურბულ გიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.1ა

1888წლის10იანვარსდაიბადადა18იანვარსმოინათლა ეფროსინე
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.1ა

1888წლის2თებერვალსდაიბადადა9თებერვალსმოინათლა ლიდა
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა ტასიაპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.2ა

1888წლის7თებერვალსდაიბადადა15თებერვალსმოინათლა რახიელ
მამა გლეხიგაბრიელ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიაიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.2ა

1888წლის1მაისსდაიბადადა7მაისსმოინათლა ნინო
მამა გლეხიიოსებლაზარესძეჯაჯანიძე
დედა ტურფაგარსევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.4ა
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1888წლის3ივნისსდაიბადადა8ივნისსმოინათლა რახიელ
მამა გლეხიერმილიკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა სალომეზალიკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.5ა

1888წლის3ივნისსდაიბადადა10ივნისსმოინათლა პარმენ
მამა გლეხიელიზბარკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.5ა

1888წლის1სექტემბერსდაიბადადა5სექტემბერსმოინათლა პაღასი
მამა გლეხილუკაივანესძეჯაჯანიძე
დედა ანნამახარისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.7ა

1888წლის10დეკემბერსდაიბადადა18დეკემბერსმოინათლა იასონ
მამა გლეხიოტიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.8ა

1888წლის10დეკემბერსდაიბადადა18დეკემბერსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხიოტიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.9ა

1888წლის20თებერვალსდაიბადადა11დეკემბერსმოინათლა სოლიკო
მამა სასულიეროწოდებისფარსადანანტონისძეჯაჯანიძე
დედა ვასასიიაგორისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.9ა

1888წლის11დეკემბერსდაიბადადა19დეკემბერსმოინათლა ანნა
მამა მღვდლისშვილიშვილიალექსიონოფრესძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.9ა

1888წლის15მაისსდაიბადადა26დეკემბერსმოინათლა სოლომონ
მამა გლეხიალექსიროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა მაიაამირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.11ა

1888წლის20დეკემბერსდაიბადადა26დეკემბერსმოინათლა კესარია
მამა გლეხილევანსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.11ა

ქორწინება
1888წლის3ივლისსიქორწინასასულიეროწოდებისსპირიდონჯაჯანიძის
ასულმაეკატერინემ–21წლის,გლეხიორდანებერისძებოჭორიშვილზე
40წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.15ა

გარდაცვალება
1888წლის11დეკემბერსგარდაიცვალაიორდანჯაჯანიძისასულიმარიამ–
1წლის,დღენაკლულობისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.281,გვ.21ა

1889წელი
დაბადება
1888წლის25ოქტომბერსდაიბადადა1889წლის19იანვარსმოინათლა
პორფირი
მამა გლეხიმალაქიალაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამთევდორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.1ა

1888წლის29იანვარსდაიბადადა1889წლის11თებერვალსმოინათლა
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სერგი
მამა გლეხიდიმიტრილაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მართატარიელისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.2ა

1889წლის23მარტსდაიბადადა26მარტსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხისოლომონროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა სალომეუფლისასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.3ა

1889წლის13აპრილსდაიბადადა25მაისსმოინათლა ილარიონ
მამა გლეხიგიგისვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეფემიაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.5ა

1889წლის15ივნისსდაიბადადა25ივნისსმოინათლა ივანე
მამა გლეხიბიჭიავასილისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედლაზარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.5ა

1889წლის14ივლისსდაიბადადა20ივლისსმოინათლა ელისე
მამა გლეხიროსტომსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა მაიაროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.6ა

1889წლის7სექტემბერსდაიბადადა14სექტემბერსმოინათლა დომენტი
მამა გლეხივასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინუთიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.9ა

1889წლის15აგვისტოსდაიბადადა16სექტემბერსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხისპირიდონროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.9ა

1889წლის5აგვისტოსდაიბადადა18სექტემბერსმოინათლა დომენტი
მამა გლეხიბეჟანჯაშინასძეჯაჯანიძე
დედა მართაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.10ა

1889წლის13სექტემბერსდაიბადადა18დეკემბერსმოინათლა
ფებრინია
მამა სასულიეროწოდებისფარსადანანტონისძეჯაჯანიძე
დედა ვასასიგორასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.10ა

1889წლის1ნოემბერსდაიბადადა23დეკემბერსმოინათლა
კალისტრატე
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.11ა

ქორწინება
1889წლის10იანვარსიქორწინაგლეხისგიორგიჯაჯანიძისასულმა
მარიამმა–19წლის,გლეხვასილ რობასძეაბესაძეზე 27წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.14ა

1889წლის21მაისსიქორწინაგლეხისთომაჯაჯანიძისასულმაევდუკიამ–
24წლის,გლეხდავითგიორგისძემოდებაძეზე 23წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.15ა

გარდაცვალება
1889წლის5თებერვალსგარდაიცვალაგლეხიივანეჯაჯანიძისძეპავლე–
1წლის,წითელისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.19ა
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1889წლის5თებერვალსგარდაიცვალაგლეხითეოფანეჯაჯანიძისძე
ლავრენტი–1წლის,საყმაწვილოსგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.19ა

1889წლის17მაისსგარდაიცვალაონოფრეკირილემღვდლისძეჯაჯანიძის
–65წლის,ფერდჭვალებისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.21ა

1889წლის26მაისსგარდაიცვალაპონომარადყოფილსგიორგიჯაჯანიძის
ასულისეფორა 4წლის.ჩამომვლელისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.21ა

1889წლის30ივლისსგარდაიცვალაგლეხისგიორგიჯაჯანიძისმეუღლე
მართა 59წლის.საყმაწვილოქარებისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.21ა

1889წლის22ივლისსგარდაიცვალაგლეხისდარისპანჯაჯანიძისმეუღლე
კაკინგიორგისასული–27წლის.მუცლისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.282,გვ.22ა

1890წელი
დაბადება
1890წლის21აპრილსდაიბადადა21მაისსმოინათლა ალვასი
მამა გლეხიგიორგიოთიასძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.3ა

1890წლის26აპრილსდაიბადადა15ივლისსმოინათლა ილარიონ
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.4ა

1890წლის1ივლისსდაიბადადა20ივლისსმოინათლა კონსტანტინე
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.4ა

1890წლის20მაისსდაიბადადა29ივლისსმოინათლა თალალე
მამა გლეხიმაქსიმეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა აღათიდიმიტრისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.4ა

1890წლის6ივნისსდაიბადადა29ივლისსმოინათლა გალაკტიონ
მამა გლეხისაიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.4ა

1890წლის30ივლისსდაიბადადა31ივლისსმოინათლა პახუმ(?)
მამა გლეხიტარიელ გიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინომერაბისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.5ა

1890წლის3ივნისსდაიბადადა7აგვისტოსმოინათლა ოლიკა
მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინოსაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.5ა

1890წლის9აგვისტოსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ილარიონ
მამა გლეხიელიზბარკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.8ა

ქორწინება
1890წლის1ივლისსიქორწინაგლეხიგიორგიჯაჯანიძისასულმაასინეთამ
–17წლის,გლეხსოლომონგიორგისძეხვედელიძეზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.26ა

1890წლის6სექტემბერსიქორწინაგლეხმადარისპანთომასძეჯაჯანიძემ
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–25წლის,გლეხისერმილემაჭარაშვილისასულზეაღათიაზე 18წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.27ა

1890წლის11ნოემბერსიქორწინაგლეხისგლახუაჯაჯანიძისასულმა
კესარიამ–15წლის,გლეხილარიონკიკისძეკირვალიძეზე 23წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.28ა

გარდაცვალება
1890წლის26მარტსგარდაიცვალანიკოლოზივანესძეჯაჯანიძე 61წლის,
სახადით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.32ა

1890წლის1ივნისსგარდაიცვალაქვრივისიმონჯაჯანიძისამართა
სიმონისასული 72წლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.32ა

1890წლის6ივნისსგარდაიცვალაგლეხისიოსებჯაჯანიძისასულინინო–3
წლის,ზნისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.33ა

1890წლის9ივნისსგარდაიცვალაგლეხისბიჭიაჯაჯანიძისძეალექსანდრე
–1წლის,წითელისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.33ა

1890წლის26ივლისსგარდაიცვალა[სახელიარწერია რ.ხ.]ჯაჯანიძისქვრივი
მარიაივანესასულიქურც(დ?)აძე 63წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.33ა

1890წლის1დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხისბიჭიაჯაჯანიძისძეივანე–2
წლის,საყმაწვილოთი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.283,გვ.35ა

1891წელი
დაბადება
1891წლის26დეკემბერსდაიბადადა1892წლის6იანვარსმოინათლა
ეფთიმე
მამა სასულიეროწოდებისმღვდლისშვილიშვილიასლანრაჟდენისძე
ჯაჯანიძე
დედა მარიამბეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.1ა

1891წლის31იანვარსდაიბადადა27თებერვალსმოინათლა პარმენ
მამა გლეხიგაბრიელ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიაიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.2ა

1891წლის12აპრილსდაიბადადა14აპრილსმოინათლა არტემონ
მამა გლეხილუკაივანესძეჯაჯანიძე
დედა ანნამახარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.2ა

1891წლის20მარტსდაიბადადა19აპრილსმოინათლა ხარიტონ
მამა გლეხიმალაქიალაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამთედორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.2ა

1891წლის1ივნისსდაიბადადა16ივნისსმოინათლა ისიდორე
მამა სასულიეროწოდებისსპირიდონრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა ბარბარევასილისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.7ა

1891წლის7ივლისსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა აღათი
მამა გლეხიერმილეკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა სალომეზალიკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.13ა

1891წლის15აპრილსდაიბადადა10სექტემბერსმოინათლა კალისტინა
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მამა გლეხითეოფინეოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა სურბალ გიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.14ა

1891წლის7სექტემბერსდაიბადადა15სექტემბერსმოინათლა ასინეთ
მამა გლეხიმერაბსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა კიკინაეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.15ა

ქორწინება
1891წლის17თებერვალსიქორწინაგლეხისაჩინოჯაჯანიძისასულმა
დაფინემ–22წლის,გლეხიაკობგრიგოლისძექაშაკაშვილზე 21წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.25ა

1891წლის30მაისსიქორწინაგლეხიკვირიაჯაჯანიძისასულმასიდონიამ–
23წლის,გლეხარტემონბასილისძეხიხაძეზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.26ა

გარდაცვალება
1891წლის2იანვარსგარდაიცვალაგლეხისფილიპეჯაჯანიძისძე
ილარიონ–1წლის,თეთრიზნებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.31ა

1891წლის14იანვარსგარდაიცვალაგლეხისლუკაჯაჯანიძისძეარტემონ–
1წლის,ზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.31ა

1891წლის25სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისმერაბჯაჯანიძისასული
ასინეთ–1წლის,ზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.284,გვ.34ა

1892წელი
დაბადება
1892წლის18მარტსდაიბადადა26მარტსმოინათლა ივლიტე
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.1ა

1892წლის4აპრილსდაიბადადა5აპრილსმოინათლა პიღასი
მამა გლეხიზურაბოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიაროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.2ა

1892წლის20აპრილსდაიბადადა12ივნისსმოინათლა არსენ
მამა გლეხიბიჭიაბასილისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედლაზარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.11ა

1892წლის4ივნისსდაიბადადა15ივლისსმოინათლა დავითი
მამა გლეხისოლომონროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა სალომეუფლისასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.11ა

1892წლის4ივნისსდაიბადადა15ივლისსმოინათლა მიტროფანე
მამა გლეხისოლომონროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა სალომეუფლისასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.12ა

1892წლის25აპრილსდაიბადადა16ივლისსმოინათლა ქსენია
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.12ა

ქორწინება
1892წლის27სექტემბერსიქორწინაგლეხისპავლიაჯაჯანიძისასულმა
მაკრინემ–16წლის,გლეხანტონმახარესძებრეგვაძეზე 55წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.19ა



72

გარდაცვალება
1892წლის10მარტსგარდაიცვალაგლეხისგიგიჯაჯანიძისასული
ანასტასია–7წლის,მოხდომილით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.25ა

1892წლის6აპრილსგარდაიცვალაზურაბჯაჯანიძისასულიპიღასი–1
წლის,ზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.26ა

1892წლის12აპრილსგარდაიცვალაგლეხისვიმონჯაჯანიძისმეუღლე
მარიამპავლესასული 63წლის,სახადით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.26ა

1892წლის31მაისსგარდაიცვალაგლეხისვიმონჯაჯანიძისმეუღლე
რუსუდანგიორგისასული 35წლის,ქარებისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.27ა

1892წლის19ივნისსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისსპირიდონ
ჯაჯანიძისძეისიდორე–2წლის,ზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.27ა

1892წლის9აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხისთევდორეჯაჯანიძისასული
ქსენია–1წლის,ზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.285,გვ.27ა

1892წელი,IIტომი
დაბადება
1892წლის20ივლისსდაიბადადა25აგვისტოსმოინათლა ივლიანა
მამა გლეხიიოსებლაზარესძეჯაჯანიძე
დედა ტურფაგარსევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.286,გვ.1ა

1892წლის20ივლისსდაიბადადა25აგვისტოსმოინათლა ლია
მამა გლეხიგიგისვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეფემიაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.286,გვ.1ა

1892წლის2ივნისსდაიბადადა29აგვისტოსმოინათლა გალაკტიონ
მამა გლეხიგიგიპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ქეთევანალექსისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.286,გვ.3ა

1892წლის15ივლისსდაიბადადა7სექტემბერსმოინათლა ფეოდოსია
მამა გლეხისპირიდონროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.286,გვ.5ა

1892წლის15ივნისსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ივანე
მამა გლეხიელიზბარკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.286,გვ.5ა

1892წლის23ნოემბერსდაიბადადა28დეკემბერსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხილუკაივანესძეჯაჯანიძე
დედა ანნამახარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.286,გვ.8ა

1892წლის15ნოემბერსდაიბადადა28დეკემბერსმოინათლა ელენტია
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.286,გვ.8ა

1893წელი
დაბადება
1893წლის[თვედარიცხვიდოკუმენზემოხეულია რ.ხ.]დაიბადა ევგენია
მამა გლეხიგიორგიპეტრესძეჯაჯანიძე
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დედა დარიკოსპირიდონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.1ა

1893წლის10მარტსდაიბადადა29მარტსმოინათლა მატრონა
მამა გლეხიტარიელ გიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინომერაბისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.4ა

1893წლის11მარტსდაიბადადა29მარტსმოინათლა პელაგია
მამა გლეხიმალაქიალაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამთევდორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.4ა

1893წლის10მარტსდაიბადადა30მარტსმოინათლა ვლადიმერ
მამა გლეხიმალაქიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა სურბულიპეტრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.4ა

1893წლის16მაისსდაიბადადა30მაისსმოინათლა ეფროსინა
მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინოსაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.8ა

1893წლის30აპრილსდაიბადადა6ივნისსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხიზურაბოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.8ა

1893წლის20მაისსდაიბადადა13ივნისსმოინათლა თეკლა
მამა გლეხიეფრემივანესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამროსაბისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.8ა

1893წლის27ივნისსდაიბადადა4ივლისსმოინათლა სამსონ
მამა გლეხიზაქარიადიმიტრისძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.9ა

1893წლის22ივნისსდაიბადადა4ივლისსმოინათლა ტარასი
მამა გლეხივასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინოტიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.10ა

1893წლის20ივლისსდაიბადადა28ივლისსმოინათლა პარმენ
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.11ა

1893წლის20მაისსდაიბადადა31ივლისსმოინათლა ამბროსი
მამა დიაკონიგერასიმეიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.12ა

1893წლის5ივლისსდაიბადადა10სექტემბერსმოინათლა მატრინა
მამა დიაკონიბეჟანჯაშინასძეჯაჯანიძე
დედა მართაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.14ა

ქორწინება
1893წლის30ივლისსიქორწინაგლეხისპავლეჯაჯანიძისასულმა
ზეხათუნმა–24წლის,გლეხიოსებალექსისძეგურიელზე 28წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.26ა

გარდაცვალება
1893წლის31იანვარსგარდაიცვალაგლეხისროსტომჯაჯანიძისძე 5
წლის,ხველაბატონით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.31ა
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1893წლის7მარტსგარდაიცვალაპრიჩეტნიკისიოსებჯაჯანიძისძეევგენი
–16წლის,ქარებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.31ა

1893წლის18ივლისსგარდაიცვალაგლეხისმალაქიაჯაჯანიძისძე
ვლადიმერ–1წლის,ხველისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.33ა

1893წლის20სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისთევდორეჯაჯანიძისძე
პიმენ–1წლის,ზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.35ა

1893წლის13ოქტომბერსგარდაიცვალაგლეხისლუკაჯაჯანიძისასული
პიღასი–6წლის,ყელჭირვებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.287,გვ.35ა

1894წელი
დაბადება
1894წლის6იანვარსდაიბადადა17იანვარსმოინათლა მიხაილ
მამა გლეხიგიორგიოთიასძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.1ა

1894წლის7იანვარსდაიბადადა20იანვარსმოინათლა გრიგოლ
მამა სასულიეროწოდებისმღვდლისშვილიშვილისპირიდონრაჟდენის
ძეჯაჯანიძე
დედა ბარბარევასილისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.1ა

1894წლის20იანვარსდაიბადადა12ივნისსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხიპავლეივანესძეჯაჯანიძე
დედა სალომეივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.4ა

1894წლის20ივლისსდაიბადადა20ივლისსმოინათლა ანნა
მამა გლეხინარიმანგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ესაკიახვდისაისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.5ა

1894წლის5ივლისსდაიბადადა24ივლისსმოინათლა თეკლა
მამა გლეხიგაბრიელ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიაიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.6ა

1894წლის1აგვისტოსდაიბადადა31აგვისტოსმოინათლა ანნა
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.7ა

1894წლის11აპრილსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ლავრენტი
მამა გლეხიიოსებლაზარესძეჯაჯანიძე
დედა ტურფაგარსევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.7ა

1894წლის1აგვისტოსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინოსაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.8ა

1894წლის1აგვისტოსდაიბადადა15სექტემბერსმოინათლა ევა
მამა გლეხიმაქსიმეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა აღათიდიმიტრისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.11ა

ქორწინება
1894წლის25იანვარსიქორწინაგლეხისდავითჯაჯანიძისასულმა
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მარიამმა–16წლის,გლეხგრიგოლ სპირიდონისძეჭუბურიძეზე 23წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.24ა

1894წლის25იანვარსიქორწინაგლეხისბასილ ჯაჯანიძისასულმა[სახელი

არწერია რ.ხ.]–18წლის,გლეხგრიგოლ ეფრემისძეჭუბურიძეზე 18წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.25ა

1894წლის17თებერვალსიქორწინაგლეხისგიორგიჯაჯანიძისასულმა
სიდონიამ–22წლის,გლეხილიაონისიმესძედავლაძეზე 23წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.26ა

1894წლის3ივლისსიქორწინაგლეხისალექსიჯაჯანიძისასულმა
პელაგიამ–16წლის,გლეხილიალევანდავითისძეღუღუნიშვილზე 26
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.28ა

გარდაცვალება
1894წლის7აპრილსგარდაიცვალაგლეხისლევანჯაჯანიძისასულიმართა
–18წლის,საყმაწვილოთი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.32ა

1894წლის11აპრილსგარდაიცვალაგლეხისმალაქიაჯაჯანიძისმეუღლე
სურბული 20წლის,ჭლექით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.32ა

1894წლის13აპრილსგარდაიცვალაგლეხისმალაქიაჯაჯანიძისასული
პელაგია–2წლის,საყმაწვილოთი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.33ა

1894წლის15მაისსგარდაიცვალაგლეხისერმილეჯაჯანიძისმეუღლე
სალომეზალიკასასული 34წლის,გადარეულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.34ა

1894წლის25სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისთეოდორეჯაჯანიძის
ასულიანნა–1წლის,საყმაწვილოთი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.288,გვ.34ა

1895წელი
დაბადება
1895წლის6მარტსდაიბადადა19მარტსმოინათლა ივანე
მამა გლეხიმალაქიალაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამთევდორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.4ა

1895წლის5თებერვალსდაიბადადა3აპრილსმოინათლა პაღასი
მამა გლეხისოლომონროსიბისძეჯაჯანიძე
დედა სალომეუფლისასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.4ა

1895წლის6აპრილსდაიბადადა7აპრილსმოინათლა სერგი
მამა გლეხიდიკანიზნიკისძეჯაჯანიძე
დედა მართანიკოლოზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.5ა

1895წლის30მარტსდაიბადადა9აპრილსმოინათლა ისიდორე
მამა გლეხიეფრემივანესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამმერისაჩასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.6ა

1895წლის5თებერვალსდაიბადადა9აპრილსმოინათლა ილია
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.6ა

1895წლის1მაისსდაიბადადა5მაისსმოინათლა გალაქტიონ
მამა გლეხიელიზბარკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.8ა
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1895წლის11მაისსდაიბადადა14მაისსმოინათლა პელაგია
მამა გლეხიიაგორასაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.8ა

1895წლის3მარტსდაიბადადა21მაისსმოინათლა ევგენია
მამა გლეხითეოფინეოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა სურბულიგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.9ა

1895წლის14მაისსდაიბადადა30მაისსმოინათლა ანნა
მამა გლეხიიორდანეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მაიაბიჭუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.9ა

1895წლის3ივლისსდაიბადადა20ივლისსმოინათლა ნატალია
მამა გლეხიგიგისვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეფემიაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.12ა

1895წლის1მაისსდაიბადადა30ივლისსმოინათლა გალიანე
მამა სასულიეროწოდებისმღვდლისშვილიშვილიმეთოდეანტონისძე
ჯაჯანიძე
დედა მარიამდიმიტრისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.13ა

1895წლის1აპრილსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხიისიდორეპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ელეტიადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.14ა

1895წლის10ივლისსდაიბადადა17სექტემბერსმოინათლა კოდრატე
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.16ა

1895წლის18ივნისსდაიბადადა24ოქტომბერსმოინათლა ალექსანდრე
მამა სასულიეროწოდებისალავერდისსობორისმედავითნეგერასიმე
იოსებპრიჩეტნიკისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბესარიონმღვდლისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.18ა

ქორწინება
1895წლის27აგვისტოსიქორწინასასულიეროწოდებისპრიჩეტნიკის
მერაბჯაჯანიძისასულმაპელაგიამ–24წლის,პრიჩეტნიკდავით
ნიკოლოზისძეპეტრიაშვილზე 39წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.23ა

გარდაცვალება
1895წლის5მარტსგარდაიცვალაგლეხიპეტრეგლახუასძეჯაჯანიძე 66
წლის,თაიქრისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.29ა

1895წლის10გარდაიცვალაგლეხისელიზბარჯაჯანიძისძეგალაქტიონ–1
წლის,ზნისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.30ა

1895წლის13აპრილსგარდაიცვალაგლეხისდიკანოზიესესძეჯაჯანიძის
ძესერგი–1წლის,წითელიზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.30ა

1895წლის30მაისსგარდაიცვალაგლეხისიორდანეჯაჯანიძისასულიანნა
–1წლის,ზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.30ა

1895წლის28აგვისტოსგარდაიცვალაუკვეგარდაცვალებულიგლეხის
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ნიკოლოზჯაჯანიძისასულიეფემია–18წლის,ქარებისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.31ა

1895წლის17სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხიეფრემივანესჯაჯანიძე 24
წლის,ჭვალებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.31ა

1895წლის12დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხისსოლომონჯაჯანიძისძე
დავითი–4წლის,ქარებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.289,გვ.32ა

1896წელი
დაბადება
1896წლის7თებერვალსდაიბადადა11თებერვალსმოინათლა
ელისაბედ
მამა გლეხიმერაბსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა კაკინაეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.1ა

1896წლის3მარტსდაიბადადა3მარტსმოინათლა ეფროსინა
მამა გლეხირაჟდენნასყიდასძეჯაჯანიძე
დედა ელენებიჭისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.3ა

1896წლის1იანვარსდაიბადადა26მარტსმოინათლა პელაგია
მამა გლეხიისაიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.3ა

1896წლის20აპრილსდაიბადადა20აპრილსმოინათლა ანნა
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.5ა

1895წლის1ივლისსდაიბადადა1896წლის8სექტემბერსმოინათლა
ნიკოლოზ
მამა სასულიეროწოდებისმღვდლისშვილიშვილიასლანრაჟდენისძე
ჯაჯანიძე
დედა მარიამბეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.8ა

1896წლის2სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ბაბილინა
მამა გლეხისპირიდონროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიეგნატისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.9ა

1896წლის3სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხიტარიელ გიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინომერაბისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.9ა

1896წლის1აგვისტოსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა ლია
მამა გლეხიგიორგიპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა დარიკოსპირიდონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.10ა

1896წლის1სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა გრიგოლ
მამა გლეხიზაქარიაროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედგლახუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.11ა

1896წლის3სექტემბერსდაიბადადა10სექტემბერსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხისვიმონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.11ა
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1896წლის15აგვისტოსდაიბადადა10ნოემბერსმოინათლა ივლიტე
მამა გლეხიგიგიპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ქეთევანალექსისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.12ა

1896წლის15ოქტომბერსდაიბადადა10ნოემბერსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხინარიმანგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ესაკიაღთისიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.13ა

1896წლის5ივნისსდაიბადადა10ნოემბერსმოინათლა იპოლიტე
მამა გლეხიელიზბარკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.13ა

1896წლის15ოქტომბერსდაიბადადა13ნოემბერსმოინათლა სვიმონ
მამა გლეხიგიორგიოთიასძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედიოვანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.14ა

ქორწინება
1896წლის8სექტემბერსიქორწინაგლეხისპეტრეჯაჯანიძისასულმა
პელაგიამ–28წლის,გლეხილარიონგრიგოლისძეყავილაშვილზე 22
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.26ა

1896წლის10ნოემბერსიქორწინაგლეხისპავლეჯაჯანიძისასულმა
კესარიამ–23წლის,გლეხეფიმეგიორგისძეკაციტაძეზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.28ა

გარდაცვალება
1896წლის27თებერვალსგარდაიცვალაუკვეგარდაცვალებულიგლეხის
ნიკოლოზჯაჯანიძისძეფარნაოზ–27წლის,გაციებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.31ა

1896წლის3მარტსგარდაიცვალაგლეხიიორდანედავითისძეჯაჯანიძე
62წლის,ხველისაგან(?).
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.31ა

1896წლის25მარტსგარდაიცვალაგლეხისგიგისვიმონისძეჯაჯანიძის
ასულინატალია–2წლის,საყმაწვილოთი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.32ა

1896წლის1აპრილსგარდაიცვალაგლეხისიოსებჯაჯანიძისმეუღლე
ირინებეჟანისასული 59წლის,ჭვალებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.32ა

1896წლის3აპრილსგარდაიცვალაგლეხისიაგორასაჩინოსძეჯაჯანიძის
ასულიიუსტინა–4წლის,ჩამაგრებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.32ა

1896წლის31მაისსგარდაიცვალაგლეხისთეოდორეჯაჯანიძისძედავით –
13წლის,ხურებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.33ა

1896წლის4ივლისსგარდაიცვალაპეტრეჯაჯანიძისქვრივიმარიამბიჭუას
ასული 76წლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.34ა

1896წლის5სექტემბერსგარდაიცვალაქვრივიგიორგიჯაჯანიძისამარინე
დავითისასული 71წლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.290,გვ.34ა

1897წელი
დაბადება
1897წლის7იანვარსდაიბადადა2თებერვალსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხიზურაბოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისასული
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წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.1ა

1897წლის1თებერვალსდაიბადადა29თებერვალსმოინათლა სოფია
მამა გლეხილუკაივანესძეჯაჯანიძე
დედა ანნამახარესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.3ა

1897წლის1აგვისტოსდაიბადადა25აგვისტოსმოინათლა თეოდოსია
მამა გლეხიიაგორსაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა დესპინაანდრიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.3ა

1897წლის5აგვისტოსდაიბადადა28აგვისტოსმოინათლა იასონ
მამა გლეხიგიგისვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეფემიაფირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.4ა

1897წლის17ოქტომბერსდაიბადადა18ოქტომბერსმოინათლა
იპოლიტე
მამა სასულიეროწოდებისასლანრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.10ა

1897წლის6მაისსდაიბადადა13ნოემბერსმოინათლა კონსტანტინე
მამა გლეხისოლომონროსაპისძეჯაჯანიძე
დედა სალომეუფლისასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.11ა

1897წლის8მაისსდაიბადადა23ნოემბერსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხიდიკანოზნიკოსძეჯაჯანიძე
დედა მართანიკოლოზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.11ა

1897წლის12დეკემბერსდაიბადადა18დეკემბერსმოინათლა
სილიბისტრო
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.12ა

ქორწინება
1897წლის7იანვარსიქორწინაგლეხისდავითჯაჯანიძისასულმამარიამმა
–19წლის,გლეხიაგორივანესძეჭილაძეზე 33წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.24ა

1897წლის9იანვარსიქორწინაგლეხისნიკოლოზჯაჯანიძისასულმა
მართამ–33წლის,გლეხოტიასოსიასძეგაფრინდაშვილზე 45წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.24ა

1897წლის23იანვარსიქორწინაგლეხისიორდანეჯაჯანიძისქვრივმა
დარიკოკიკოსასულმა 37წლის,გლეხგაბრიელ ეგნატესძემოდებაძეზე
49წლის,მე 2ქორქინება.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.25ა

1897წლის13თებერვალსიქორწინაგლეხისბეჟანჯაჯანიძისასულმა
ედისიამ–17წლის,გლეხზურაბშეყილაძეზე 21წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.26ა

1897წლის13თებერვალსიქორწინაგლეხისიოსებჯაჯანიძისასულმა
მარიამმა–20წლის,გლეხლუარსაბიოვანესძემიქაძეზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.27ა

1897წლის8სექტემბერსიქორწინაგლეხისნიკოიესესძეჯაჯანიძის
ასულმანატალიამ–23წლის,გლეხვლადიმერალფეზისძე
გაფრინდაშვილზე 21წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.28ა

გარდაცვალება
1897წლის5ოქტომბერსგარდაიცვალაგლეხისგიგიპავლესძეჯაჯანიძის
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ასულიივლიტა–1წლის,სოკოსნაწყენით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.34ა

1897წლის29ოქტომბერსგარდაიცვალაგლეხისკვირიათევდორესძე
ჯაჯანიძე 71წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.291,გვ.34ა

1898წელი
დაბადება
1898წლის1იანვარსდაიბადადა3თებერვალსმოინათლა ნეონილა
მამა სასულიეროწოდებისმღვდლისშვილიშვილიმეთოდეანტონისძე
ჯაჯანიძე
დედა მარიამდიმიტრისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.1ა

1898წლის6იანვარსდაიბადადა20მარტსმოინათლა გრიგოლ
მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინისაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.3ა

1898წლის20მარტსდაიბადადა10აპრილსმოინათლა სილიბისტრო
მამა გლეხიდიმიტრიგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.4ა

1898წლის2იანვარსდაიბადადა13აპრილსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხიზაქარიადიმიტრისძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.5ა

1898წლის4ივლისსდაიბადადა10ივლისსმოინათლა პელაგია
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთაიასონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.8ა

1898წლის1ივლისსდაიბადადა11ივლისსმოინათლა ეკატერინე
მამა გლეხიგაბრიელ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიაიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.9ა

1898წლის5იანვარსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ბიქტორ
მამა გლეხიდიმიტრილაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მართაგაბრიელისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.11ა

1898წლის15სექტემბერსდაიბადადა16სექტემბერსმოინათლა
ბაბილინა
მამა გლეხიელიზბარკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.12ა

1898წლის15სექტემბერსდაიბადადა16სექტემბერსმოინათლა
მინადორა
მამა გლეხიელიზბარკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.13ა

1898წლის18ივლისსდაიბადადა14ნოემბერსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხისპირიდონროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.16ა

1898წლის16სექტემბერსდაიბადადა14ნოემბერსმოინათლა ეფარასია
მამა გლეხისოფრომროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა ფეოდოსიაროსტომისასული
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წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.16ა

1898წლის5მარტსდაიბადადა14ნოემბერსმოინათლა მიხეილ
მამა გლეხიისაიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.17ა

1898წლის10მაისსდაიბადადა15ნოემბერსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხინარიმანგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ესაკიახვთისიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.18ა

1898წლის12ივნისსდაიბადადა27დეკემბერსმოინათლა აღრიპინა
მამა გლეხიიორდანეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბიჭუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.20ა

1898წლის9თებერვალსდაიბადადა27დეკემბერსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხიისიდორეპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ელენტიადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.20ა

1898წლის3სექტემბერსდაიბადადა27დეკემბერსმოინათლა ელეფთერ
მამა გლეხიბასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინოტიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.21ა

ქორწინება
1898წლის5თებერვალსიქორწინაგლეხისიოსებჯაჯანიძისასულმა
კესარიამ–19წლის,გლეხლივანტობესარიონისძეღუღუნიშვილზე 18
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.25ა

1898წლის31ივნისსიქორწინაგლეხისალექსიჯაჯანიძისასულმა
ელისაბედმა–18წლის,გლეხვალადიმერროსაბისძეშეყილაძეზე 26
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.26ა

1898წლის10ნოემბერსიქორწინაგლეხისოქროპირჯაჯანიძისასულმა
მარიამმა–22წლის,გლეხიოანედავითისძეტყემალაძეზე 18წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.27ა

გარდაცვალება
1898წლის18მაისსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისტარასიგიორგის
ძეჯაჯანიძე 32წლის,ანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.32ა

1898წლის21აგვისტოსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისმეთოდე
ჯაჯანიძისმეუღლემარიამდიმიტრისასული 26წლის,ბედნიერისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.32ა

1898წლის1სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისდიმიტრიგლახუასძე
ჯაჯანიძისძესილიბისტრო–5თვის,საყმაწვილოთი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.292,გვ.32ა

1899წელი
დაბადება
1899წლის16იანვარსდაიბადადა17იანვარსმოინათლა ტერეზია
მამა გლეხილევანსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსინაშაქარასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.1ა

1898წლის1აპრილსდაიბადადა1899წლის5მარტსმოინათლა ელენტია
მამა გლეხიმალაქიალაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამთედორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.3ა

1899წლის10აპრილსდაიბადადა24აპრილსმოინათლა აკვილინა
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მამა გლეხიიაგორსაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა დესპინაიოანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.4ა

1899წლის10იანვარსდაიბადადა22მაისსმოინათლა ნიკოლოზ
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.6ა

1899წლის5მაისსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა იასონ
მამა გლეხიდაფინოზნიკისძეჯაჯანიძე
დედა მართანიკისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.8ა

ქორწინება
1899წლის24იანვარსიქორწინაგლეხისიოსებჯაჯანიძისასულმა
ეფროსინამ–19წლის,გლეხსვიმონშაქარასძეღუღუნიშვილზე 22წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.26ა

1899წლის18თებერვალსიქორწინაგლეხისპავლეჯაჯანიძისასულმა
მაკრინამ–30წლის,გლეხალექსიბეჟანისძემაჭარაშვილზე 41წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.28ა

გარდაცვალება
1899წლის13აპრილსგარდაიცვალაისაიაჯაჯანიძისძემიხეილ –2წლის,
ჩამაგრებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.33ა

1899წლის22ივნისსგარდაიცვალაგლეხისდიკანოზჯაჯანიძისასული
ოლღა–2წლის,საყმაწვილოსგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.34ა

1899წლის23ივლისსგარდაიცვალაგლეხისპავლეჯაჯანიძისმეუღლე
ტასიაპეტრესასული 52წლის,ქარებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.34ა

1899წლის8აგვისტოსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისმღვდლის
შვილიშვილისპირიდონრაჟდენისძეჯაჯანიძე 54წლის,
ფერდჭვალებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.293,გვ.34ა

1900წელი
დაბადება
1900წლის6თებერვალსდაიბადადა13თებერვალსმოინათლა პელაგია
მამა გლეხიზურაბოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.1ა

1900წლის2აპრილსდაიბადადა27მაისსმოინათლა ნიკოდიმოს
მამა მღვდლისშვილიშვილიასლანრაჟდენისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.2ა

1900წლის1იანვარსდაიბადადა28მაისსმოინათლა ლეონინე
მამა გლეხიმაქსიმეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა აღათიდიმიტრისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.4ა

1900წლის2იანვარსდაიბადადა30მაისსმოინათლა მართა
მამა გლეხიერმინეკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა ირინეეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.5ა

1900წლის1ივნისსდაიბადადა3ივნისსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხიზაქარიაროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედგლახუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.6ა
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1900წლის1ივნისსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა ინდიკტიონ
მამა გლეხისვიმონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.10ა

1900წლის20აგვისტოსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა აბესალომ
მამა გლეხიდიმიტრიგალახუასძეჯაჯანიძე
დედა თამარიაკობისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.11ა

1900წლის10ივნისსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა ნიკოლოზ
მამა გლეხიისიდორეპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ელენტიდავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.11ა

ქორწინება
1900წლის10თებერვალსიქორწინაგლეხისკვირიაჯაჯანიძისასულმა
კონიამ–33წლის,გლეხმალაქიაფრიდონისძებრეგვაძეზე 45წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.25ა

1900წლის10თებერვალსიქორწინაგლეხისგაბრიელ ჯაჯანიძისასულმა
[სახელიარწერია რ.ხ.]–19წლის,გლეხვასილ ალექსისძებრეგვაძეზე 24
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.25ა

1900წლის8სექტემბერსიქორწინასასულიეროწოდებისპრიჩეტნიკის
მერაბჯაჯანიძისასულმაელენტუამ–22წლის,სასულიეროწოდების
მთავარდიაკვნისშვილზეპორფირედავითისძეფანჯავიძეზე 26წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.27ა

გარდაცვალება
1900წლის25იანვარსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისრაჟდენკირილე
მღვდლისძეჯაჯანიძე 81წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.294,გვ.31ა

1901წელი
დაბადება
1901წლის2იანვარსდაიბადადა6თებერვალსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხისვიმონალექსისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.1ა

1901წლის12თებერვალსდაიბადადა26თებერვალსმოინათლა ოლღა
მამა ნარიმანგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ესაკიახვთისიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.3ა

1901წლის1აპრილსდაიბადადა2აპრილსმოინათლა ანნა
მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინოსაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.3ა

1901წლის1მაისსდაიბადადა2მაისსმოინათლა პიღასი
მამა გლეხიტარიელ გიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ნინომერაბისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.4ა

1901წლის5ივლისსდაიბადადა12ივლისსმოინათლა ალექსანდრა
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.7ა

1901წლის1ივლისსდაიბადადა23ივლისსმოინათლა ნიკოლოზ
მამა გლეხიიაგორსაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა დესპინაიოანესასული
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წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.8ა

1901წლის13აგვისტოსდაიბადადა22აგვისტოსმოინათლა აკვილინა
მამა ვასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა ლიდაბუჭუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.9ა

1901წლის12აგვისტოსდაიბადადა22აგვისტოსმოინათლა ულუმპია
მამა გლეხიისაიაიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლუკასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.10ა

1901წლის17აგვისტოსდაიბადადა30აგვისტოსმოინათლა ნეონელა
მამა გლეხისოფრომროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა ფედოსიაროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.12ა

1901წლის1სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა დავით
მამა გლეხიგიორგიოთარისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.14ა

1901წლის2სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა
პოლიექტო
მამა გლეხითევდორელაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მაგდანგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.15ა

1901წლის7სექტემბერსდაიბადადა28სექტემბერსმოინათლა
ალექსანდრე
მამა გლეხიგიგიპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ქეთევანალექსისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.18ა

1901წლის5ოქტომბერსდაიბადადა24ოქტომბერსმოინათლა სოფიო
მამა გლეხისოლომონროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა სალომეუფლისასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.18ა

ქორწინება
1901წლის28იანვარსიქორწინაგლეხიროსტომჯაჯანიძისასულმა[სახელი

არწერია რ.ხ.]–20წლის,გლეხპეტრეპავლესძეგოშაძეზე 20წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.24ა

1901წლის8აპრილსიქორწინაგლეხიგიორგიჯაჯანიძისასულმაანნამ 16
წლის,გლეხერმინეივანესძეხვედელიძეზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.26ა

1901წლის29აპრილსიქორწინაგლეხიტარიელ ჯაჯანიძისასულმატურფამ
–23წლის,გლეხერმალოზვახუშტისძეგოგსაძეზე 28წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.26ა

1901წლის29ივლისსიქორწინაგლეხიბასილაჯაჯანიძისასულმა
მინადორამ 22წლის,გლეხიორდანესვიმონისძეცერცვაძეზე 40წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.27ა

გარდაცვალება
1901წლის6იანვარსგარდაიცვალაქვრივიგლეხისლაზარეჯაჯანიძის
ელისაბედიოანესასული 67წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.31ა

1901წლის8იანვარსგარდაიცვალაგლეხისდავითჯაჯანიძისმეუღლე
გულქანიოანესასული 45წლის,ანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.31ა

1901წლის10აპრილსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისმეთოდე
ჯაჯანიძისასულინეონილა–3წლის,საყმაწვილოთი.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.32ა
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1901წლის8ივნისსგარდაიცვალაგლეხიიესეგლახუასძეჯაჯანიძე 80
წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.295,გვ.32ა

1902წელი
დაბადება
1902წლის1იანვარსდაიბადადა5იანვარსმოინათლა ნეონილა
მამა გლეხიზაქარიაბიჭიასძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსიაალექსისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.1ა

1902წლის1აპრილსდაიბადადა15აპრილსმოინათლა ივლიანა
მამა გლეხიიორდანეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მაიაბუჭუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.2ა

1902წლის5აპრილსდაიბადადა18აპრილსმოინათლა სერგო
მამა გლეხიიასონტარიელისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.4ა

1902წლის7ივლისსდაიბადადა15ივლისსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხილევანსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.8ა

1902წლის1სექტემბერსდაიბადადა7სექტემბერსმოინათლა სვიმონ
მამა გლეხიმალაქიალაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარიანთევდორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.10ა

1902წლის2სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ილია
მამა გლეხისპირიდონროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა სიდონიაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.11ა

1902წლის3სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ოლინკა
მამა გლეხიერმილეკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა ირინეეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.11ა

1902წლის1სექტემბერსდაიბადადა14სექტემბერსმოინათლა გრიგოლ
მამა გლეხიგიორგიპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა დარიკოსპირიდონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.14ა

1902წლის3სექტემბერსდაიბადადა22სექტემბერსმოინათლა გედევან
მამა გლეხიზაქარიადიმიტრისძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაიოანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.15ა

1902წლის15სექტემბერსდაიბადადა26სექტემბერსმოინათლა მარიამ
მამა გლეხიევგენიდავითისძეჯაჯანიძე
დედა აღთიმათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.16ა

ქორწინება
1902წლის20იანვარსიქორწინაგლეხისალექსიჯაჯანიძისასულმა
ნატალიამ–25წლის,გლეხგიორგიივანესძეაბრამიშვილზე 23წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.20ა

1902წლის10თებერვალსიქორწინაგლეხისპავლეჯაჯანიძისასულმა
ეკატერინამ–20წლის,გლეხგედეონგაბრიელისძექიქოძეზე 20წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.20ა

1902წლის12მაისსიქორწინაგლეხისიოსებჯაჯანიძისასულმამარიამმა–
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25წლის,გლეხილიაპავლესძეჭიღლაძეზე 27წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.23ა

გარდაცვალება
1902წლის13მარტსგარდაიცვალაგლეხიგოგისვიმონისძეჯაჯანიძე 49
წლის,ჭკუისშერყევისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.32ა

1902წლის14აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხისსვიმონჯაჯანიძისმეუღლე
მარიამბესარიონისასული 21წლის,ანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.33ა

1902წლის13სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისპეტრეჯაჯანიძისქვრივი
გულქანსვიმონისასული 71წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.34ა

1902წლის5დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხისგოგიჯაჯანიძისმეუღლე
ქეთევანალექსისასული 39წლის,ჭკუისშერყევით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.34ა

1902წლის8დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხისროსაბჯაჯანიძისმეუღლე
ქეთევანმათესასული 67წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.296,გვ.34ა

1903წელი
დაბადება
1903წლის12იანვარსდაიბადადა5იანვარსმოინათლა დომენტი
მამა გლეხიზურაბოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.1ა

1903წლის10იანვარსდაიბადადა12იანვარსმოინათლა სერგი[მინაწერი:
1906წელსშეეცვალასახელიდადაერქვანიკოლოზი,რომლისსაბუთიდევსსაქმეში რ.ხ.]

მამა გერმანელუკასძეჯაჯანიძე
დედა კალისტონმათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.2ა

1903წლის5იანვარსდაიბადადა23იანვარსმოინათლა ნინა
მამა გლეხისამსონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბიჭისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.2ა

1903წლის1აპრილსდაიბადადა5აპრილსმოინათლა სერგი
მამა გლეხითეოფილეოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა სურბელაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.5ა

1903წლის3აპრილსდაიბადადა7აპრილსმოინათლა იპოლიტე
მამა გლეხინიკოლოზგლახუასძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაოქროპირისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.6ა

1903წლის1ივნისსდაიბადადა3ივნისსმოინათლა პაღასი
მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნანისაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.7ა

1903წლის10აგვისტოსდაიბადადა25აგვისტოსმოინათლა ვერა
მამა გლეხიდიკანოზნიკოსძეჯაჯანიძე
დედა მართანიკოლოზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.11ა

1903წლის2სექტემბერსდაიბადადა7სექტემბერსმოინათლა ქეთევან
მამა გლეხიისიდორეპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ელენტიადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.12ა

1903წლის2სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ნადეჟდა
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მამა გლეხისვიმონროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.13ა

1903წლის1დეკემბერსდაიბადადა26დეკემბერსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხივასილ პავლესძეჯაჯანიძე
დედა ევააბრამისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.17ა

ქორწინება
1903წლის4თებერვალსიქორწინაგლეხისბიჭიაჯაჯანიძისასულმანინამ
–18წლის,გლეხგედევანთევდორესძეგურაბანიძეზე 27წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.20ა

გარდაცვალება
1903წლის10მარტსგარდაიცვალაგლეხისილარიონჯაჯანიძისმეუღლე
ნატალიაელისაბედისასული 30წლის,ძეობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.31ა

1903წლის16ივნისსგარდაიცვალაგლეხისპეტრეჯაჯანიძისქვრივიმაია
ზაქარიასასული 73წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.32ა

1903წლის9სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისდიმიტრიჯაჯანიძისასული
ვასასი–19წლის,ფილტვებისანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.297,გვ.33ა

1904წელი
დაბადება
1904წლის1იანვარსდაიბადადა3იანვარსმოინათლა შალვა
მამა სასულიეროწოდებისსამსონგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ეფემიაოტიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.1ა

1904წლის2იანვარსდაიბადადა6იანვარსმოინათლა გიორგი
მამა სოფლისჩონთის(?)ღვთისმშობლისეკლესიისმღვდელიგერასიმე
იოსებისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბესარიონისძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.1ა

1904წლის6მარტსდაიბადადა30მარტსმოინათლა ვალენტინა
მამა სასულიეროწოდებისანთიმოზიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა ალექსანდრაიოსებისძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.5ა

1904წლის5აპრილსდაიბადადა15აპრისმოინათლა კარპე
მამა გლეხიზაქარიაბიჭისძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსინაალექსისძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.7ა

1904წლის10მაისსდაიბადადა27მაისსმოინათლა ლავრენტი
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთიოანესძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.8ა

1904წლის12მაისსდაიბადადა23მაისსმოინათლა ვლადიმერ
მამა გლეხილევანსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსიაშაქარისძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.9ა

1904წლის15მაისსდაიბადადა23მაისსმოინათლა ანასტასია
მამა გლეხიზაქარიაროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედგლახუასძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.10ა

1904წლის1ივლისსდაიბადადა4ივლისსმოინათლა იოანნე
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მამა გლეხიბესარიონბასილასძეჯაჯანიძე
დედა მარიამანდრიასძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.10ა

1904წლის10ივლისსდაიბადადა29ივლისსმოინათლა პეტრე
მამა გლეხისვიმონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.11ა

1904წლის10ოქტომბერსდაიბადადა30ოქტომბერსმოინათლა
კონსტანტინე
მამა გლეხიელიზბარკვირიასძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეგიორგისძეასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.16ა

ქორწინება
1904წლის28სექტემბერსიქორწინაგლეხლევანჯაჯანიძისასულმა
მარიამმა–22წლის,გლეხალექსინიკოლოზისძემიროტაძეზე 40წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.22ა

1904წლის5ოქტომბერსიქორწინასასულიეროწოდებისგიორგი
ჯაჯანიძისასულმაეკატერინემ–25წლის,სასულიეროწოდებისმოსე
გრიგოლისძეგაფრინდაშვილზე 21წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.22ა

გარდაცვალება
1904წლის1იანვარსგარდაიცვალაქვრივი,მღვდლისშვილისონოფრე
ჟაჯანიძისასუსანაივანესასული 79წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.31ა

1904წლის20იანვარსგარდაიცვალაგლეხიიოსებიოვანესძეჯაჯანიძე 67
წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.32ა

1904წლის29იანვარსგარდაიცვალაგლეხიდავითთევდორესძეჯაჯანიძე
–65წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.32ა

1904წლის2თებერვალსგარდაიცვალაგლეხისოქროპირჯაჯანიძის
მეუღლესიდონიაბერისასული 67წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.298,გვ.32ა

1905წელი
დაბადება
1905წლის3იანვარსდაიბადადა6იანვარსმოინათლა ვარლამ
მამა გლეხისამსონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბიჭიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.2ა

1905წლის8იანვარსდაიბადადა13იანვარსმოინათლა ივლიანა
მამა გლეხივასილ პავლესძეჯაჯანიძე
დედა ევააბრამისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.3ა

1905წლის10იანვარსდაიბადადა16იანვარსმოინათლა ალექსანდრე
მამა გლეხიმალაქიალაზარესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამთეოდორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.3ა

1905წლის18აპრილსდაიბადადა21აპრილსმოინათლა ნიკოლოზ
მამა გლეხიასინტარიელისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.5ა

1905წლის23აპრილსდაიბადადა28აპრილსმოინათლა იოსებ
მამა გლეხიზურაბოქროპირისძეჯაჯანიძე



89

დედა აღათიროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.6ა

1905წლის4მაისსდაიბადადა10მაისსმოინათლა შუშანიკა
მამა გლეხიგერმანელუკასძეჯაჯანიძე
დედა კალისტინამათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.7ა

1905წლის2მაისსდაიბადადა13მაისსმოინათლა პელანტია
მამა გლეხივასილ დავითისძეჯაჯანიძე
დედა ლიდაბეჟანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.7ა

1905წლის9ივნისსდაიბადადა15ივნისსმოინათლა სალომე
მამა გლეხიდავითლევანისძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.8ა

1905წლის13ივნისსდაიბადადა18ივნისსმოინათლა შუშანიკა
მამა გლეხისპირიდონიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსიასვიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.8ა

1905წლის6დეკემბერსდაიბადადა13დეკემბერსმოინათლა სვიმონ
მამა გლეხიიორდანეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბიჭუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.14ა

ქორწინება
1905წლის6იანვარსიქორწინაგლეხისგოგიჯაჯანიძისასულმალიამ–18
წლის,გლეხერმინიივანესძეგოშაძეზე 35წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.20ა

1905წლის6თებერვალსიქორწინაგლეხისსვიმონჯაჯანიძისასულმა
ელენტიამ–23წლის,გლეხლავრენტიროსტომისძეყავილაშვილზე 24
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.21ა

1905წლის20თებერვალსიქორწინაპრიჩეტნიკიოსებჯაჯანიძისასულმა
ნატალიამ–24წლის,პრიჩეტნიკლუკათევდორესძეტყემალაძეზე 24
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.22ა

1905წლის16აგვისტოსიქორწინაგლეხისთეოფანეჯაჯანიძისასულმა
სედიკ–21წლის,გლეხზაქარიაპავლესძეღუღუნაშვილზე 21წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.24ა

1905წლის13ნოემბერსიქორწინაგლეხისბეჟანჯაჯანიძისასულმა
ლომენტიამ–17წლის,გლეხსამსონუფლისასძეთაბაგარზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.26ა

გარდაცვალება
1905წლის23ივლისსგარდაიცვალაიესეჯაჯანიძისქვრივიდარეჯან
იორდანესასული 67წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.33ა

1905წლის2აგვისტოსგარდაიცვალაქვრივი,მღვდლისშვილისარაჟდენ
ჯაჯანიძისმარინესეხნიასასული 78წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.33ა

1905წლის10სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისზაქარიაჯაჯანიძისასული
ანასტასია–1წლის,ზნისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.35ა

1905წლის29დეკემბერსგარდაიცვალაუკვეგარდაცვალებულიგლეხის
ერეკლეჯაჯანიძისასულიეკატერინა–17წლის,თეთრიზნისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.299,გვ.36ა

1906წელი
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დაბადება
1906წლის2იანვარსდაიბადადა9იანვარსმოინათლა[სახელიარწერია რ.ხ.]

მამა გლეხიგიორგიიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიაბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.1ა

1906წლის2აპრილსდაიბადადა11აპრილსმოინათლა ზინობია
მამა გლეხიგოგიპავლესძეჯაჯანიძე
დედა კესარიაალექსისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.2ა

1906წლის8მაისსდაიბადადა19მაისსმოინათლა პარასკევა
მამა გლეხიიასონტარიელისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.4ა

1906წლის1აგვისტოსდაიბადადა14აგვისტოსმოინათლა შალვა
მამა გლეხიზაქარიაროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა ელისაბედგლახუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.5ა

1906წლის18ივლისსდაიბადადა31აგვისტოსმოინათლა ივანე
მამა გლეხიგერასიმეპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ლიდაბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.6ა

1906წლის13ივლისსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა ვარლამ
მამა გლეხიდიკანოზნიკისძეჯაჯანიძე
დედა ხორეშანსაბინის(?)ასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.7ა

1906წლის3სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა ვერა
მამა გლეხილუარსაბგალახუასძეჯაჯანიძე
დედა ივლიტაუფლისასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.8ა

1906წლის15მაისსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა სერგო
მამა პრიჩეტნიკივლადიმერმერაბისძეჯაჯანიძე
დედა ლეონინანიკოლოზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.8ა

1906წლის3სექტემბერსდაიბადადა10სექტემბერსმოინათლა გრიგოლ
მამა გლეხიევგენიდავითისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიმათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.9ა

1906წლის5ოქტომბერსდაიბადადა10ოქტომბერსმოინათლა ვერა
მამა გლეხისპირიდონროსაბისძეჯაჯანიძე
დედა სიდონიაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.10ა

1906წლის16ივლისსდაიბადადა13ოქტომბერსმოინათლა სერაპიონ
მამა გლეხისვიმონალექსისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.11ა

1906წლის6ოქტომბერსდაიბადადა22ოქტომბერსმოინათლა ბაბილინა
მამა გლეხივასილ დიმიტრისძეჯაჯანიძე
დედა ანნაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.12ა

1906წლის12ოქტომბერსდაიბადადა24ოქტომბერსმოინათლა მიხაილ
მამა გლეხიზაქარიაბიჭიასძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსინაალექსისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.12ა
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1906წლის3ოქტომბერსდაიბადადა26ნოემბერსმოინათლა
პამტელეიმონ
მამა გლეხითეოფინეოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.12ა

1906წლის13სექტემბერსდაიბადადა26დეკემბერსმოინათლა
ლავრენტი
მამა გლეხინესტორპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ევადიმიტრისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.14ა

ქორწინება
1906წლის21მაისსიქორწინაგლეხისგიორგიჯაჯანიძისასულმა
ეკატერინემ–22წლის,გლეხკონსტანტინეგიორგისძეგურაბანიძეზე 26
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.23ა

1906წლის2ივლისსიქორწინაგლეხისტარიელ ჯაჯანიძისასულმა
ტერეზიამ–[წლოვანებაარწერია რ.ხ.],გლეხილარიონოქროპირისძე
ნადირაძეზე 30წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.24ა

1906წლის12ნოემბერსიქორწინაგლეხისსოლომონჯაჯანიძისასულმა
ნატალიამ–[წლოვანებაარწერია რ.ხ.],გლეხბესარიონიასონისძე
გაფრინდაშვილზე 28წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.26ა

გარდაცვალება
1906წლის18მარტსგარდაიცვალასერგოალექსისძეჯაჯანიძე 20წლის,
ჭლექისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.32ა

1906წლის28მარტსგარდაიცვალაგლეხიროსაბგრიგოლისძეჯაჯანიძე
75წლის,ჭლექისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.300,გვ.32ა

1907წელი
დაბადება
1907წლის9მაისსდაიბადადა12მაისსმოინათლა–გერმანე
მამა გლეხინარიმანგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ესაკიახვთისიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.5ა

1907წლის19მარტსდაიბადადა18მაისსმოინათლა–არჩილ
მამა გლეხირაბსან(?)პეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარამე(?)ბიჭისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.6ა

1907წლის10მაისსდაიბადადა6ივლისსმოინათლა–ვალენტინა
მამა გლეხიბესარიონბასილისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამანდრიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.7ა

1907წლის10იანვარსდაიბადადა8ივლისსმოინათლა–თამარა
მამა მღვდელიგერასიმეიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.8ა

1907წლის15აგვისტოსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა–სერგო
მამა გლეხიილარიონგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ოლღათედორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.9ა

1907წლის1სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა–გერონტი
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მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინოსაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.9ა

1907წლის3სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა–ვალერიან
მამა გლეხიზურაბოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.9ა

1907წლის4სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა–ვერა
მამა გლეხიბასილაპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ევააბრამისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.10ა

1907წლის4სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა–დეომინდე
მამა სასულიეროწოდებისსამსონგიორგისძეჯაჯანიძე
დედა ეფემიაოტიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.10ა

1907წლის1ნოემბერსდაიბადადა12ნოემბერსმოინათლა–ილია
მამა გლეხიდავითოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსიაბიჭიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.14ა

ქორწინება
1907წლის23თებერვალსიქორწინაგლეხისგიორგიჯაჯანიძისასულმა
სალომემ–19წლის,გლეხვასილ დიმიტრისძეთაბაგარზე 27წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.21ა

1907წლის25ოქტომბერსიქორწინაგლეხისგიორგიჯაჯანიძისქვრივმა
ეფემიაფირანისასულმა 43წლის,გლეხგოგიგლახუასძებუშიშვილზე
59წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.23ა

1907წლის4ნოემბერსიქორწინაგლეხისპავლეჯაჯანიძისასულმა
ლიდიამ–20წლის,გლეხსიმონსიკოსძეჭიოკიძეზე 23წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.23ა

გარდაცვალება
1907წლის11აპრილსგარდაიცვალაგლეხიხარიტონმალაქიასძე
ჯაჯანიძე 17წლის,წითელისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.32ა

1907წლის1აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხისზაქარიაჯაჯანიძისძეკარპია
–4წლის,ყელისტკივილით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.35ა

1907წლის2აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხისზაქარიაჯაჯანიძისასული
ნეონილა–6წლის,ყელისტკივილით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.35ა

1907წლის15აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხისლევანჯაჯანიძისმეუღლე
ეფრასიაშაქარასასული 26წლის,მუცელჭვნილობისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.35ა

1907წლის22სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისელიზბარჯაჯანიძის
ასულიბაბილინა–8წლის,ყელისტკივილით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.36ა

1907წლის15ოქტომბერსგარდაიცვალაგლეხივლადიმერგიორგისძე
ჯაჯანიძე 31წლის,ფილტვებისანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.38ა

1907წლის16ნოემბერსგარდაიცვალაგლეხიალექსიმერაბისძეჯაჯანიძე
–21წლის,ყვავილ ბატონებისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.38ა

1907წლის12დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხისთეოფინეჯაჯანიძისძე
სერგო–5წლის,ყელისტკივილით.
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წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.39ა

1907წლის26დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხინარიმანგიორგისძე
ჯაჯანიძე 38წლის,ჭვალისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.301,გვ.39ა

1908წელი
დაბადება
1908წლის1იანვარსდაიბადადა8იანვარსმოინათლა–ალექსანდრე
მამა გლეხივასილ დიმიტრისძეჯაჯანიძე
დედა ანნაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.1ა

1908წლის2იანვარსდაიბადადა9იანვარსმოინათლა–კონსტანტინე
მამა გლეხისპირიდონროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიეგნატესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.2ა

1908წლის8იანვარსდაიბადადა10იანვარსმოინათლა–გერვასი
მამა მთავარიდიაკონივლადიმერმერაბისძეჯაჯანიძე
დედა ლეონინანიკოლოზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.2ა

1908წლის16თებერვალსდაიბადადა25თებერვალსმოინათლა–ნინა
მამა გლეხისვიმონალექსისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.2ა

1908წლის8ივლისსდაიბადადა12ივლისსმოინათლა–სევერიან
მამა გლეხიიაგორსაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა დესპინეანდრიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.8ა

1908წლის1სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა–სამუელი
მამა გლეხიგერმანელუკასძეჯაჯანიძე
დედა კალინამათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.11ა

1908წლის3სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა–ივლიანა
მამა გლეხიტარასიალექსისძეჯაჯანიძე
დედა მატრონაბიჭიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.12ა

1908წლის6სექტემბერსდაიბადადა18სექტემბერსმოინათლა–

ქრისტინა
მამა გლეხიიასონტარიელისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.12ა

1908წლის2ოქტომბერსდაიბადადა6ოქტომბერსმოინათლა–შუშანიკა
მამა სასულიეროწოდებისმეთოდეანტონისძეჯაჯანიძე
დედა ანუსიაპავლესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.13ა

1908წლის2ოქტომბერსდაიბადადა6ოქტომბერსმოინათლა–სერგი
მამა გლეხიდავითლევანისძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.14ა

1908წლის16დეკემბერსდაიბადადა20დეკემბერსმოინათლა–ელენა
მამა გლეხიიორდანეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბუჭუასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.16ა

გარდაცვალება
1908წლის18იანვარსგარდაიცვალაგლეხიპარმენელიბარისძე(?)
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ჯაჯანიძე 20წლის,ჭვალისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.31ა

1908წლის21თებერვალსგარდაიცვალაგლეხიალექსიიესესძეჯაჯანიძე
49წლის,ანთებისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.32ა

1908წლის9მაისსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისსამსონგაიოზისძე
ჯაჯანიძისმეუღლეეფემიაოტიასასული 27წლის,ჭვალისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.32ა

1908წლის11ოქტომბერსგარდაიცვალაქვრივიივანეჯაჯანიძისანინო
იოსებისასული 92წლის,მოხუცებულობისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.34ა

1908წლის29ნოემბერსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისერასტი
რაჟდენისძეჯაჯანიძე 56წლის,უძლურებისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.302,გვ.34ა

1909წელი
დაბადება
1909წლის2იანვარსდაიბადადა9იანვარსმოინათლა–კონსტანტინე
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.303,გვ.1ა

1909წლის18აგვისტოსდაიბადადა18სექტემბერსმოინათლა–აკაკი
მამა გლეხიგერასიმეპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ლიდაბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.303,გვ.9ა

1909წლის1სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა–პლატონ
მამა გლეხიზურაბოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიროსტომისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.303,გვ.11ა

1909წლის[თარიღიარწერია რ.ხ.]დაიბადადა30ოქტომბერსმოინათლა–

პარმენ
მამა გლეხიისიდორეპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ელენტიადავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.303,გვ.13ა

ქორწინება
1909წლის26აპრილსიქორწინაგარდაცვალებულიგლეხისგლახუა
ჯაჯანიძისასულმაელისაბედმა–22წლის,გლეხპავლეელიზბარისძე
მიროტაძეზე 29წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.303,გვ.20ა

1909წლის5ნოემბერსიქორწინაგარდაცვალებულიგლეხისგოგია
ჯაჯანიძისასულმაეკენტიამ–39წლის,გლეხგაბრიელ ეგნატესძე
ჭიღლაძეზე 22წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.303,გვ.23ა

გარდაცვალება
1909წლის14მაისსგარდაიცვალაგლეხისფილიპეჯაჯანიძისძელავრენტი
–5წლის,ყელისტკივილით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.303,გვ.33ა

1910წელი
დაბადება
1910წლის8იანვარსდაიბადადა8იანვარსმოინათლა–ისმაელ
მამა გლეხივასილ დიმიტრისძეჯაჯანიძე
დედა ანნაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.1ა

1910წლის5მარტსდაიბადადა28მარტსმოინათლა–მართა
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მამა გლეხიდავითოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსინებიჭიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.2ა

1910წლის19აპრილსდაიბადადა29აპრილსმოინათლა–მაკარი
მამა გლეხივასილ პავლესძეჯაჯანიძე
დედა ევააბრამისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.2ა

1910წლის20აპრილსდაიბადადა26აპრილსმოინათლა–კალისტო
მამა გლეხიევგენიდავითისძეჯაჯანიძე
დედა აღათმართასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.3ა

1910წლის27აპრილსდაიბადადა30აპრილსმოინათლა–მატრონა
მამა გლეხისვიმონალექსისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.3ა

1910წლის2ოქტომბერსდაიბადადა5ოქტომბერსმოინათლა–ლეონინა
მამა გლეხიგიორგიიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიაბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.8ა

ქორწინება
1910წლის20თებერვალსიქორწინაგლეხისფილიპეჯაჯანიძისასულმა
ივლიტამ–19წლის,გლეხიერემიაგერასიმესძემარმანიშვილზე 24
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.21ა

1910წლის27მაისსიქორწინაგლეხისროსტომჯაჯანიძისასულმანინამ–
24წლის,გლეხმალაქიაგიორგისძედეკანოიძეზე 24წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.22ა

1910წლის21ოქტომბერსიქორწინაგლეხისბეჟანჯაჯანიძისასულმა
მატრონამ–16წლის,გლეხკონსტანტინეპეტრესძეაბესაძეზე 28წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.24ა

გარდაცვალება
1910წლის7თებერვალსგარდაიცვალაგლეხისბესარიონკვირიასძე
ჯაჯნიძისმეუღლეფოტინე 32წლის,ანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.31ა

1910წლის5აპრილსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისალექსი
ონოფრესძეჯაჯნიძისმეუღლენატალია 47წლის,ქარებისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.33ა

1910წლის15ივნისსგარდაიცვალაგლეხილევანვლადიმერისძეჯაჯნიძე
6წლის,ფილტვებისანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.36ა

1910წლის16ივნისსგარდაიცვალაგიორგიგერასიმესძემღვდლისძე
ჯაჯნიძე 7წლის,წითელისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.36ა

1910წლის8აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხისისიდორეჯაჯნიძისძეპარმენ
–1წლის,ზნით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.304,გვ.37ა

1911წელი
დაბადება
1911წლის2თებერვალსდაიბადადა9თებერვალსმოინათლა–

ალექსანდრე
მამა გლეხინესტორპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ევადიმიტრისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.2ა

1911წლის1აგვისტოსდაიბადადა15აგვისტოსმოინათლა–ივდითი
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მამა გლეხიბესარიონბასილისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამანდრიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.11ა

1911წლის1სექტემბერსდაიბადადა9სექტემბერსმოინათლა–აბესალომ
მამა გლეხიფილიპეპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა ასინეთივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.12ა

1911წლის16დეკემბერსდაიბადადა24დეკემბერსმოინათლა–იპოლიტე
მამა გლეხიილარიონგოგისძეჯაჯანიძე
დედა ოლღათევდორესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.14ა

1911წლის17დეკემბერსდაიბადადა26დეკემბერსმოინათლა–

ვალენტინა
მამა გლეხიდავითლევანისძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.14ა

ქორწინება
1911წლის11სექტემბერსიქორწინაგლეხისისიდორეჯაჯანიძისასულმა
მარიამ–16წლის,გლეხდომენტიეგნატესძებოყოველზე 22წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.21ა

1911წლის11სექტემბერსიქორწინაგლეხისსოლომონჯაჯანიძისასულმა
პეღასიმ–17წლის,გლეხგედევანივანესძეგოშაძეზე 22წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.21ა

1911წლის13ნოემბერსიქორწინაუკვეგარდაცვლილიგლეხისნარიმან
ჯაჯანიძისასულმაანნამ–[წლოვანებაარწერია რ.ხ.],გლეხზოსიმეიაკობის
ძენადირაძეზე 28წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.23ა

გარდაცვალება
1911წლის21მარტსგარდაიცვალაგლეხისაჩინოგლახუასძეჯაჯანიძე 81
წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.31ა

1911წლის22აპრილსგარდაიცვალაგლეხისზაქარიაჯაჯანიძისმეუღლე
ნატალიაივანესასული 37წლის,ჭვალისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.32ა

1911წლის2სექტემბერსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისსამსონ
ჯაჯანიძისძეშალვა–8წლის,მუცლისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.34ა

1911წლის4სექტემბერსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისგიორგი
ანტონისძეჯაჯანიძე 79წლის,მუცლისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.34ა

1911წლის4ნოემბერსგარდაიცვალაგლეხისდავით ჯაჯანიძისმეუღლე
ეფროსინაბიჭიასასული 27წლის,ფილტვებისანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.305,გვ.35ა

1912წელი
დაბადება
1912წლის11თებერვალსდაიბადადა17თებერვალსმოინათლა–მარიამ
მამა გლეხიანტონპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ვასასიშ(?)მესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.2ა

1912წლის6მარტსდაიბადადა13მარტსმოინათლა–ულუმპია
მამა გლეხივასილ პავლესძეჯაჯანიძე
დედა ევააბრამისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.3ა

1912წლის18მარტსდაიბადადა30მარტსმოინათლა–კონსტანტინე
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მამა გლეხიივანესაჩინოსძეჯაჯანიძე
დედა ნინოსაჩინოსასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.3ა

1912წლის1სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა–ამბროსი
მამა გლეხიზაქარიაპაატასძეჯაჯანიძე
დედა ეფროსიაალექსისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.9ა

1912წლის2სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა–ერმალოზ
მამა სასულიეროწოდებისმეთოდეანტონისძეჯაჯანიძე
დედა ანუსიაპავლესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.9ა

1912წლის1სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა–პავლე
მამა გლეხიტარასიალექსისძეჯაჯანიძე
დედა მატრონაბიჭისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.10ა

1912წლის2ოქტომბერსდაიბადადა6ოქტომბერსმოინათლა–ანნა
მამა გლეხინესტორალექსისძეჯაჯანიძე
დედა ფედოსიაიასონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.11ა

1912წლის3ოქტომბერსდაიბადადა6ოქტომბერსმოინათლა–ტრიფონ
მამა სასულიეროწოდებისთამაზიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა ალექსანდრაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.11ა

ქორწინება
1912წლის22იანვარსიქორწინაგლეხისბიჭიაჯაჯანიძისასულმამაშიკომ
–25წლის,გლეხპეტრესოლომონისძეხვედელიძეზე 33წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.20ა

1912წლის29იანვარსიქორწინაგლეხისზურაბჯაჯანიძისასულმაოლღამ–
19წლის,გლეხვლადიმერიორდანისძესხლიტაძეზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.20ა

1912წლის21აპრილსიქორწინაგლეხისივანეჯაჯანიძისასულმაოლღამ–
21წლის,გლეხარჩილ როსტომისძესამყურაშვილზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.21ა

გარდაცვალება
1912წლის7მარტსგარდაიცვალაგლეხინესტორპავლესძეჯაჯანიძე 28
წლის,ტუნელისდაზღვევით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.32ა

1912წლის7დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხისსვიმონჯაჯანიძისმეუღლე
ვასასიბიჭიასასული 30წლის,ჭვალისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.37ა

1912წლის11დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხისმიქელაჯაჯანიძისმეუღლე
ციციაზოსიასასული 75წლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.38ა

1912წლის13დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხისვასილ ჯაჯანიძისძემაკარი
–2წლის,ზნისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.306,გვ.38ა

1913წელი
დაბადება
1913წლის3იანვარსდაიბადადა10იანვარსმოინათლა–ტერენტი
მამა გლეხიგერმანელუკასძეჯაჯანიძე
დედა კალინამათესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.1ა

1913წლის4იანვარსდაიბადადა10იანვარსმოინათლა–გრიგოლი
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მამა გლეხიდიკანოზნიკოლოზისძეჯაჯანიძე
დედა სოფიომიხეილისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.1ა

1913წლის7აპრილსდაიბადადა16აპრილსმოინათლა–კალისტინა
მამა გლეხისვიმონალექსისძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.4ა

1913წლის20აგვისტოსდაიბადადა30აგვისტოსმოინათლა–ვერა
მამა გლეხისამსონპეტრესძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბიჭიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.10ა

1913წლის1სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა–ნინა
მამა გლეხიალექსანდრეტარიელისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიაბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.11ა

1913წლის8სექტემბერსდაიბადადა12სექტემბერსმოინათლა–პლატონ
მამა გლეხიგერასიმეპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ლიდაბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.13ა

1913წლის1ოქტომბერსდაიბადადა31ოქტომბერსმოინათლა–ოლღა
მამა გლეხივასილ დიმიტრისძეჯაჯანიძე
დედა ანნაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.13ა

1913წლის1ნოემბერსდაიბადადა10ნოემბერსმოინათლა–პეტრე
მამა ზეკვეცასღვთისმშობლისეკლესიისმთავარიდიაკონივლადიმერ
მერაბისძეჯაჯანიძე
დედა ლეონიდანიკოლოზისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.14ა

ქორწინება
1913წლის3ნოემბერსიქორწინაგლეხისტარიელ ჯაჯანიძისასულმა
მატრონამ–18წლის,გლეხილარიონიოსებისძეზაბახიძეზე 25წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.24ა

1913წლის7ნოემბერსიქორწინაუკვეგარდაცვლილიგლეხისეფემია
ჯაჯანიძისასულმა[სახელიარწერია რ.ხ.]–18წლის,სასულიეროწოდების
ბარნაბასპირიდონისძეგაბრიჭიძეზე 22წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.25ა

გარდაცვალება
1913წლის7მარტსგარდაიცვალაგლეხიგერონტიმაქსიმესძეჯაჯანიძე
26წლის,ფილტვებისანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.32ა

1913წლის13მარტსგარდაიცვალასასულიეროწოდებისვალერიან
მეთოდესძეჯაჯანიძე 18წლის,ჭვალებისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.32ა

1913წლის5აგვისტოსგარდაიცვალაგლეხისლუკაჯაჯანიძისმეუღლეანნა
მახარესასული 60წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.35ა

1913წლის28სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისვიმონმერაბისძე
ჯაჯანიძე 28წლის,ანთებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.36ა

1913წლის2ნოემბერსგარდაიცვალაგლეხისალექსიჯაჯანიძისმეუღლე
მაიაამირანისასული 59წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.307,გვ.37ა

1914წელი
დაბადება
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1914წლის2იანვარსდაიბადადა9იანვარსმოინათლა ქსენია
მამა გლეხიივანეისაიასძეჯაჯანიძე
დედა ოლიმპიატალევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.1ა

1914წლის8მარტსდაიბადადა12მარტსმოინათლა ნინა
მამა გლეხინესტორალექსისძეჯაჯანიძე
დედა თეოდოსიაიასონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.2ა

1914წლის3აპრილსდაიბადადა7აპრილსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხიევგენიდავითისძეჯაჯანიძე
დედა აღათიდავითისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.4ა

1914წლის4მაისსდაიბადადა14მაისსმოინათლა ნადეჟდა
მამა გლეხისვიმონალექსანდრესძეჯაჯანიძე
დედა დაფინლევანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.5ა

1914წლის16ნოემბერსდაიბადადა9ნოემბერსმოინათლა აბესალომ
მამა გლეხიპარმენგაბრიელისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიადარისპანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.9ა

1914წლის7დეკემბერსდაიბადადა27დეკემბერსმოინათლა სვიმონ
მამა გლეხიდავითლევანისძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაივანესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.16ა

ქორწინება
1914წლის7იანვარსიქორწინაგლეხისმერაბჯაჯანიძისასულმაასინეთიმ
–23წლის,გლეხსვიმონფარსადანისძემიროტაძეზე 45წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.20ა

1914წლის9იანვარსიქორწინაგლეხისისაიაჯაჯანიძისასულმა
პელენტიამ–17წლის,გლეხსვიმონგიორგისძემიროტაძეზე 30წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.20ა

1914წლის31ივლისსიქორწინასასულიეროწოდებისალექსიჯაჯანიძის
ასულმამაშიკომ–28წლის,გლეხმინაგიორგისძეხუტუნიშვილზე 26
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.24ა

1914წლის7სექტემბერსიქორწინაუკვეგარდაცვლილიგლეხისალექსი
ჯაჯანიძისასულმაეფროსინემ–20წლის,გლეხკირილეპავლესძე
მაჭარაშვილზე 26წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.24ა

1914წლის9ნოემბერსიქორწინაგლეხისსპირიდონჯაჯანიძისასულმა
მარიამ–25წლის,გლეხარქიფოამირანისძეცუხიშვილზე 23წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.25ა

გარდაცვალება
1914წლის20იანვარსგარდაიცვალაქვრივიგიორგიჯაჯანიძისმეუღლე
მაიასვიმონისასული 70წლის,მოხუცებულობისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.31ა

1914წლის22იანვარსგარდაიცვალაგლეხიიოსებლაზარესძეჯაჯანიძე
62წლის,მოხუცებულობისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.31ა

1914წლის22თებერვალსგარდაიცვალაგლეხიგიორგიოთიასძეჯაჯანიძე
–67წლის,მოხუცებულობისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.32ა

1914წლის12აპრილსგარდაიცვალაგლეხისნესტორჯაჯანიძისასული
ნინა–1თვის,ზნისგამო.



100

წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.33ა

1914წლის8სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხისსვიმონპეტრესძე
ჯაჯანიძისმეუღლეაღათიროსტომისასული 40წლის,ქარებით.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.34ა

1914წლის18დეკემბერსგარდაიცვალაგლეხიბეჟანაჯაშინასძეჯაჯანიძე
–63წლის,მოხუცებულობისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.308,გვ.37ა

1915წელი
დაბადება
1914წლის16დეკემბერსდაიბადადა1915წლისიანვარსმოინათლა
რაჟდენ
მამა გლეხილუარსაბოქროპირისძეჯაჯანიძე
დედა ანნასიმონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.1ა

1915წლის2იანვარსდაიბადადა13იანვარსმოინათლა ვალერიან
მამა გლეხინესტორალექსისძეჯაჯანიძე
დედა ფედოსიაიასონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.1ა

1915წლის4იანვარსდაიბადადა13იანვარსმოინათლა ოლღა
მამა გლეხიტარასიალექსისძეჯაჯანიძე
დედა მატრონაბიჭიასასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.1ა

1915წლის1იანვარსდაიბადადა18იანვარსმოინათლა გალაქტიონ
მამა გლეხიანტონპავლესძეჯაჯანიძე
დედა ვასასიმაქსიმესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.2ა

1915წლის10იანვარსდაიბადადა25მარტსმოინათლა ლიუბოვ
მამა გლეხიბესარიონვასილისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამალექსანდრესასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.3ა

1915წლის20აპრილსდაიბადადა28აპრილსმოინათლა გიორგი
მამა გლეხისევასტილუკასძეჯაჯანიძე
დედა კესარიაოქროპირისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.4ა

1915წლის3ივლისსდაიბადადა17ივლისსმოინათლა თამარა
მამა გლეხიპავლეროსტომისძეჯაჯანიძე
დედა ფეოდოსიასპირიდონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.7ა

1915წლის5სექტემბერსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა სეით
მამა სასულიეროწოდებისალექსიონოფრესძეჯაჯანიძე
დედა ელენებესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.10ა

1915წლის5აგვისტოსდაიბადადა8სექტემბერსმოინათლა იესსე
მამა გლეხიდიკანოზნიკოლოზისძეჯაჯანიძე
დედა სოფიომიხეილისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.11ა

ქორწინება
1915წლის22იანვარსიქორწინაოქორწინაგლეხისზაქარიაჯაჯანიძის
ასულმაოლღამ–18წლის,გლეხპატრეკვირიასძეყაველაშვილზე 41
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.21ა

1915წლის25იანვარსიქორწინაოქორწინაგლეხისგაბრიელ ჯაჯანიძის
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ასულმარახილიემ–28წლის,გლეხევთიმეროსაფისძეღავთაძეზე 32
წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.22ა

გარდაცვალება
1915წლის5ნოემბერსგარდაიცვალამქვრივიკვირიაჯაჯანიძისანინო
გიორგისასული 86წლის,მოხუცებულობისგამო.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.309,გვ.34ა

[ამპერიოდშიხელსაწერსმღვდელიგერასიმეჯაჯანიზე]
1916წელი

დაბადება
1916წლის23იანვარსდაიბადადა31იანვარსმოინათლა ბენედიქტე
მამა გლეხიგერმანელუკასძეჯაჯანიძე
დედა კალისტა?ასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.1ა

1916წლის17თებერვალსდაიბადადა25თებერვალსმოინათლა სეით
მამა სასულიეროწოდებისალექსიონისესძეჯაჯანიძე
დედა ელენაბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.2ა

1916წლის13მარტსდაიბადადა17მარტსმოინათლა პიმენ
მამა მღვდელიგერასიმეიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა მარიამბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.3ა

1916წლის2აპრილსდაიბადადა17აპრილსმოინათლა ნინო
მამა გლეხისპირიდონსვიმონისძეჯაჯანიძე
დედა მატრონაიოსებისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.4ა

1916წლის1ივლისსდაიბადადა3ივლისსმოინათლა მარიამ
მამა სასულიეროწოდებისანთიმოზიოსებისძეჯაჯანიძე
დედა ალექსანდრაგიორგისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.6ა

1916წლის23სექტემბერსდაიბადადა27სექტემბერსმოინათლა
ბაბილინა
მამა გლეხივლადიმერალექსისძეჯაჯანიძე
დედა ნატალიაამირანისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.9ა

1916წლის4ნოემბერსდაიბადადა20ნოემბერსმოინათლა ანნა
მამა გლეხისანდროტარიელისძეჯაჯანიძე
დედა პელაგიაბესარიონისასული
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.11ა

ქორწინება
1916წლის5თებერვალსიქორწინაგლეხმასვიმონროსტომისძეჯაჯანიძემ
–30წლის,გლეხდავითხვედელიძისასულზესალომეზე 28წლის.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.20

გარდაცვალება
1916წლის18თებერვალსგარდაიცვალაგლეხიგერასიმეპავლესძე
ჯაჯანიძისმეუღლელიდა31წლის,ჭლექისაგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.31ა

1916წლის7მარტსგარდაიცვალაგლეხიოქროპირსვიმონისძეჯაჯანიძე
78წლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.32ა

1916წლის29ივნისსგარდაიცვალაშტატგარეშეპრიჩეტნიკიიოსებ
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ანტონისძეჯაჯანიძე77წლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.33ა

1916წლის10სექტემბერსგარდაიცვალაგლეხიიოსებბასილისძე
ჯაჯანიძე82წლის,მოხუცებულობისგან.
წყარო:საქართველოსცენტრალურისაისტორიოარქივი,ფონდი489,ან.54,საქ.310,გვ.34ა

1920წელი
დაბადება
1920წლის7აპრილსდაიბადადა18აპრილსმოინათლა პავლე
მამა მოქალაქესევასტილუკასძეჯაჯანიძე
დედა კესარიაოქროპირისასული
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის20აპრილსდაიბადადა26აპრილსმოინათლა ივლიანე
მამა მოქალაქესვიმონალექსისძეჯაჯანიძე
დედა დოფან(?)ლევანისასული
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის2ივლისსდაიბადადა14ივლისსმოინათლა შოთა
მამა მოქალაქეგალაკტიონგიგოსძეჯაჯანიძე
დედა ოლღაგიორგისასული
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის1ივლისსდაიბადადა18ივლისსმოინათლა ვენედიქტე
მამა მოქალაქეივანედავითისძეჯაჯანიძე
დედა [არარისდასახელებული]
წყარო:საოჯახოარქივი

ქორწინება
1920წლის24იანვარსიქორწინასოფ.ბაჯითშიმცხოვრებმამოქალაქემ
ნესტორთადეოზისძებულაძემ 19წლის,სოფელ ზეკვაცაშიმცხოვრები
მოქალაქისგიორგიჯაჯანიძისასულზე,ალვასი(?)–28წლის.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის2თებერვალსიქორწინასოფ.ზეკვეცაშიმცხოვრებმამოქალაქემ
ბაგრატბეჟანისძეჯაჯანიძემ 35წლის,სოფელ ზეკვაცაშიმცხოვრები
ვერაერმილესასულ ხვედელიძეზე,–20წლის.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის15ნოემბერსიქორწინასოფ.წირქვალშიმცხოვრებმა
გალაკტიონბესარიონისძეგურული(?)–25წლის,სოფელ ზეკვაცაში
მცხოვრებიუკვეგარდაცვლილისთეოფანეჯაჯანიძისასულ ანანოზე,–18
წლის.
წყარო:საოჯახოარქივი

გარდაცვალება
1920წლის8იანვარსგარდაიცვალამოქალაქეასლანრაჟდენისძე
ჯაჯანიძის58წლის,ანთებით.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის8იანვარსგარდაიცვალამოქალაქეევთიმეასლანისძე
ჯაჯანიძის27წლის,ანთებით.
წყარო:საოჯახოარქივი
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1920წლის9იანვარსგარდაიცვალამოქალაქეიპოლიტეასლანისძე
ჯაჯანიძის22წლის,ანთებით.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის10იანვარსგარდაიცვალამოქალაქენიკოლოზასლანისძე
ჯაჯანიძის18წლის,ანთებით.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის13იანვარსგარდაიცვალაასლანჯაჯანიძისმეუღლემარიამ
ბეჟანისასული44წლის,ანთებით.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის13იანვარსგარდაიცვალაასლანჯაჯანიძისასულიასული
ივლიანა15წლის,ანთებით.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის11თებერვალსგარდაიცვალამოქალაქეტარიელ გიორგისძე
ჯაჯანიძე65წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის12თებერვალსგარდაიცვალამოქალაქეპახუტარიელისძე
ჯაჯანიძე24წლის,გაციებულობისგამო.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის4მარტსგარდაიცვალაქვრივინიკოჯაჯანიძისარუსუდან
გლახუასასული,80წლის,გაციებულობისგამო.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის8მარტსგარდაიცვალამოქალაქებიჭიაჯაჯანიძისმეუღლე
ელისაბედლაზარესასული,70წლის,მოხუცებულობისგამო.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის8მარტსგარდაიცვალამოქალაქესამსონჯაჯანიძისმეუღლე
მარიამბიჭიასასული,38წლის,გაციებით.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის10მარტსგარდაიცვალამოქალაქესამსონჯაჯანიძისასული
ვერა,6წლის,ზნეობით.
წყარო:საოჯახოარქივი

1920წლის7მარტსგარდაიცვალაქვრივიგიორგიჯაჯანიძისასუსანაივანეს
ასულივერა,80წლის,მოხუცებულობით.
წყარო:საოჯახოარქივი

2)ჭიათურისრაიონისსოფ.ზეკვეცასღვთისმშობლისეკლესიის
1907წლისსააღმსარებლოჩანაწერებიდან
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ავტორისპროფილიწიგნისთვის
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რეზოხუციშვილი
ისტორიისმეცნიერებათადოქტორი,პროფესორი

დაიბადა თბილისში 1949 წლის 31 მარტს. 1971 წ. დაამთავრა თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი.1975-2006 წწ.მუშაობდა
საქართველოს სახელმწიფო არქივებში -მეცნიერ მუშაკიდან რესპუბლიკის
მთავარისამმართველოსუფროსისმოადგილემდე.2001-2008წწ.იყოსულხან-საბა
ორბელიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, 2009-2011 წწ.
კომპიუტერულიკომპანია გურიან-სოფტ თბილისის დირექტორი.2004წლიდან
დღემდე მფლობელია პოპულარული ვებ-საიტის ქართული გენეალოგია,
რომელმაც2007წლისეროვნულ ინტერნეტ-კონკურსში1ადგილიდაიკავა.

არის40–ზემეტი სამეცნიერო ნაშრომისავტორი,მათ შორის7წიგნის:ლაიოშ
ტარდიდაქართველოლოგია(თბ.,1992);უნგრულიქრონიკები(თბ.,1993);უნგრულ-
კავკასიურიპრობლემა(უნგრულიტომებიჩრდილოკავკასიაში,V-IXსს.),თბ.,1994
დასხვ.ესუკანასკნელინაშრომიწარმოადგენსმისსადოქტოროდისერტაციას.

მიღებული აქვს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან:1997 და 1998
წლებშისაერთაშორისოკვლევებისადაგაცვლებისსაბჭოდან(ვაშინგტონი);2003
წელს ბუდაპეშტის ევროპული უნივერსიტეტიდან; 2006 წელს ბრიტანეთის
მუზეუმიდან. 1992 წლიდან არის უნგროლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის
(ბუდაპეშტი) წევრი, 1994 წლიდან ევროპისა და ამერიკის ინსტიტუტის
პრეზიდიუმისწევრი.

საქართველოში საარქივო დარგის განვითარების, ნაყოფიერი სამეცნიერო-
პრაქტიკულისაქმიანობისადაახალგაზრდასპეციალისტთამომზადებისსაქმეში
შეტანილი წვლილისათვის დაჯილდოებულია ღირსების მედლით (1997 წ.)და
ღირსებისორდენით(2002წ.).


