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გენეალოგიისა და ჰერალდიკის ფართო კვლევა-ძიება საქართველოში დიდი ხნის 
განმავლობაში მივიწყებული და არსებითად აკრძალულიც იყო -კომუნისტური 
სისტემისათვის ეს მავნედ ითვლებოდა. რაც შეეხება ტრადიციულ ევროპულ ქვეყნებს -აქ 



ამ საქმეს ისტორიულად ეკლესია უძღვებოდა -რამდენადაც, სწორედ ეკლესიას 
ევალებოდა ქორწინებისას მექორწინეთა ნათესაური კავშირის დონის დადგენა. ამის 
გამო ამ ქვეყნებში ეკლესია სისტემატურად და ფართოდ აწარმოებდა 
ახალდაბადებულთა რეგისტრაციას მშობლების შესახებ მონაცემების ჩაწერითურთ -ეს 
ჩანაწერები ახლა უდიდეს ისტორიულ და მეცნიერულ ფასეულობას წარმოადგენს.  

საქართველოში არსებული დოკუმენტური გენეალოგიური და ჰერალდიკური მასალა 
საკმაოდ მწირია -გამონაკლისს წარმოადგენს დიდი, მრავალრიცხოვანი და ძლიერი 
არისტოკრატიული ოჯახები -უმთავრესად მთავრები და თავადები. ასევე, არ არსებობს 
ინტერნეტის/ვების ამ თემისადმი მიძღვნილი რაიმე სამსახური ან საიტი. 'ქართული 
კარიბჭე' ინიციატივის სახით იწყებს გენეალოგიური მასალის გამოქვეყნებას -ხოლო 
მომავალში, შესაძლოა სპეციალიზებული საიტის შექმნაც. ჩვენ მკითხველებს 
ვთავაზობთ მონაწილეობა მიიღონ ამ თაოსნობაში -მოგვაწოდონ და გამოაქვეყნონ 
მასალები მათი მამისა და დედის გვარების, მათი ჰერალდიკის შესახებ...   

ჰერალდიკის საფუძვლები  

ჰერალდიკური ატრიბუტიკა -ღერბი და სხვა ევროპაში ფართოდ გავრცელდა 
ჯვაროსნობის პერიოდში. თავდაპირველად ეს შედარებით მარტივი სიმბოლიკა იყო, 
რომელიც მისი მფლობელის ვინაობაზე მიუთითებდა. ღერბის ინგლისურ/ევროპული 
სახელი Coat of Arms ფრანგულიდან მოდის. იგი აღნიშნავდა ქსოვილის 
წამოსასხამს, რომელსაც აბჯრის ზევიდან იცვავდნენ და რომელიც ლამაზად 
მოხატული იყო -მათ შორის ღერბის სიმბოლიკითაც. თანდათანობით, ღერბი 
არისტოკრატიისა და საერთოდ შეძლებული ფენების სავალდებულო ატრიბუტი 
გახდა. გაჩნდნენ ამ დარგის ოსტატები, ხელოსნები. დაიწყო შესაბამისი ცნებების, 
ტერმინების, ტრადიციების შექმნა.  

ღერბის აღწერას ("Blazoning") თავისი განსაკუთრებული წესები და ტემინოლოგია აქვს. 
იგი ასახავს, აღწერს ღერბის ყოველ შემადგენელ ნაწილსა და მის სპეციფიურ 
მახასიათებლებს.  

ღერბს ამტკიცებდა ზემდგომი ფეოდალი -მაგალითად, აზნაურისათვის ღერბი უნდა 
დაემტკიცებინა მის პატრონ მეფეს, მთავარს, თავადს ან ეკლესიის მეთაურს 
(საეკლესიო აზნაურისათვის). პატრონი ანიჭებდა ქვემდგომ ფეოდალს აგრეთვე 
ღერბის გარკვეული ატრიბუტების უფლებას. დიდ ცანტრალიზებულ სამეფოებში, 
როგორიც იყო რუსეთი, სამეფო კარი და ცენტრალური ბიუროკრატია ერეოდა 
ღერბების მინიჭებისა და დამტკიცების მთელს პროცესში.  

მე-16-17 საუკუნეებისათვის ჰერალდიკა საზოგადოებრივი ცხოვრების 
განუყოფელი ნაწილი გახდა. რუსეთის იმპერიაში და საქართველოში 
ჰერალდიკური ნიშნები შედარებით ფართოდ გავრცელდა მე-18 საუკუნიდან. 
ქართული ჰერალდიკის ნიმუშს განვიხილავთ აზნაურ გუგუშვილების ღერბის 
მაგალითზე (იხ. სურათები):  

ღერბის მთავარი ნაწილია ფარი, რომელიც შეიძლება რამდენიმე განყოფილებად იყოს 
დაყოფილი -გუგუშვილების ეს ღერბი ჯვარედინადაა დაყოფილი. ორ ან ოთხ ნაწილად 
დაყოფილი ღერბი ხშირად ასახავდა/აერთიანებდა მეუღლეების ღერბების 
განსხვავებულ ნაწილებს. მარცხენა ზემოთა და მარჯვენა ქვემოთა უჯრები ეკუთვნოდა 
ქმარს. ამ უჯრედებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ზემოთა მარცხენა უჯრა -აქ იყო 
მოთავსებული მთავარი სიმბოლო (გუგუშვილების ღერბს აქ ურჩხულთან მებრძოლი 
წმინდა გიორგის ხატი აქვს). თუ მეუღლეებს ერთნაირი სიმბოლოები ჰქონდათ, ხშირად 
ისინი მხოლოდ ერთხელ აისახებოდა უპირატესი/აღმატებული სახით.  



 

ოთხ ნაწილად ანუ ჯვარედინად დაყოფილი ღერბი  

ღერბის შუა ნაწილში ზოგჯერ გვხვდება პატარა ფარი (Surtout, Inescutcheon) -ეს 
პრეტენზიის სიმბოლოა, ანუ მიუთითებს ფეოდალის სანუკვარ მიზანს (გუგუშვილების 
ღერბში ეს არის ოქროს ვერძის გამოსახულება -ევროპის ყველაზე სასახელო 
რაინდული ორდენის სიმბოლო, რაც დიდი პრეტენზიის ნიშანია -როგორც ჩანს ამ 
ღერბის მფლობელი თავადური წოდებისათვის იღვაწდა).  

ღერბის ზედა ნაწილში მოთავსებული უნდა იყოს ჩაჩქანი ან სხვა დამახასიათებელი 
თავსაბურავი. ამ გამოსახულებით ადვილად შეიძლებოდა ღერბის მფლობელის 
ფეოდალური და წოდებრივი რანგის გაგება. სამეფო გვარს ერგებოდა დახურული 
ჩაჩქანი -რომელიც წინ იყურება. თავადებს -დახურული ჩაჩქანი, რომელიც გვერდზე 
იყურება. აზნაურებს -ღია ჩაჩქანი, რომელიც წინ იყურება. გუგუშვილების ღერბზე 
გამოსახულია ქართული/აღმოსავლური ტიპის ჩაჩქანი -იგი არ არის დაფარული და წინ 
იყურება -ეს აზნაურის სიმბოლოა. აზნაურის ჩაჩქანი ფოლადის უნდა იყოს და 
მოოქოვილი და მეწამული ორნამენტით შემკული; გუგუშვილების ჩაჩქანი შემკობილია 
['ლილია -fleur-de-lis', ლოტოსის ყვავილის სიმბოლოებითა ? და] ხუთი კაზმული 
ბუმბულით -რაც პატრონის ამალის, აღლუმის წევრობის სიმბოლოა.  

 

მეფის, თავადის, აზნაურის და საპატიო/პრივილეგირებული მოქალაქის ჩაჩქნის 
გამოსახულებები ღერბზე  

ღერბის ფარზე გამოტანილ ყოველ სიმბოლოს თავისი, კარგად ცნობილი აზრი გააჩნდა. 
გუგუშვილების ღერბზე გამოსახული სიმბოლოების მნიშვნელობაა (მათი როლის 
შესაბამისად):  

წმინდა გიორგის ხატი --საქართველოში ძალზე გავრცელებული იყო და ხშირად 
გულისხმობდა ღერბის მფლობელის მიკუთვნებას, შეწირულობას რომელიმე 
აღმოსავლურ-ქრისტიანული რაინდული ორდენისადმი. შესაძლოა წმინდა გიორგის 
ხატი იმეორებდა გუგუშვილების პატრონების -დადიანების ღერბის ატრიბუტიკას; 
სამკბილიანი გოდოლი, ციხე --სიმტკიცის, მდგრადობის, მშვიდობის სიმბოლოა. ამავე 
სიმბოლოს უფლებას ანიჭებდნენ ციხის მცველებს ან რაინდებს, რომლებმაც მტრის 
ციხე აიღეს; სრული ციხე-სიმაგრის გამოსახულების უფლება მხოლოდ დიდ 
ფეოდალებს, გვაროვნული ციხის მფლობელებს ჰქონდათ;  



 

სამკბილიანი გოდოლი ოქროს ვერძი  

წიგნი --მწიგნობრობის, განსწავლულობის სიმბოლო. გადაშლილი წიგნი - მიუთითებს 
მფლობელის აქტიურ მწიგნობრულ საქმიანობაზე (ჟამთაღმწერლები, გადამწერლები, 
ფეოდალური ბიურიკრატია); კალამი -მფლობელის შემოქმედებითი მიმართულებაზე 
(პოეზია); დაფნის/მუხის რტოები მიუთითებს წარმატებულ საქმიანობაზე, 
დამსახურებაზე;   

იარაღი და საჭურველი --ფარი -მტკიცე მცველი; შუბი, ისარი -თავგანწირული 
ბრძოლისათვის მზადყოფნა; მახვილი -სამართლიანობა და სამხედრო პატივი;  
ისრის წვერი/პირი -დაუყონებლივი მოქმედებისადმი მზადყოფნა;  

ღერბის მფლობელ აზნაურ გუგუშვილს, როგორც ჩანს მეუღლეც საკმაოდ 
მაღალი წოდების არისტოკრატი ჰყავდა, მკვეთრად გამოხატული 
ინტელექტუალური მიმართულებით.  

ღერბის სხვა ატრიბუტებია:  

'დამჭერები/მცველები' --როგორც წესი ორი მისტიური მხეცი ან სხვა ცხოველი - 
რომლებსაც ღერბის ფარი უკავიათ, უფრო ხშირად ლომები და მარტორქა ცხენები. 
მნიშვნელობა ჰქონდა ამ 'მცველთა' სხეულის მდგომარეობასა და მზერის 
მიმართულებას.  

ყელსახვევი/მანტია (ღერბის ზედა ნაწილის სამკაული)-- ლამაზი, მდიდრული ქსოვილი 
და სხვა სიმბოლური ნიშნები და ორნამენტები. გუგუშვილების ღერბზე ეს ვაზის 
ყლორტებია (კლასიკური მევენახეობის ქვეყანაში ეს არც არის გასაკვირი). 
 

 



 გუგუშვილების გვარი (გუგუშვილი, Gugushvili, Gougouchvili, Гугушвили)>> არ არის 
მრავალრიცხვოვანი, თუმცა საკმაოდ თავისებურია. არსებობს მოსაზრება, რომ ამ 
გვარის ძირში შემავალი 'გუგუ' მოდის ძველქართული 'გუგუა'-დან -რაც მეჯოგეს, 
მწყემსს ნიშნავს. მეჯოგე/მწყემსი-დან წარმომავალი გვარები საერთოდ პროფესიაზე 
მიმთითებელ უძველეს და ძალზე გავრცელებულ გვარებად ითვლება -მაგ. ინგლ. 
Shepherd; რუსული Пастухов და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რომ ’გუგუ’-ს ძირიანის გარდა 
ამ პროფესიის მიმთითებელი გვარი ქართულში ნაკლებად მოგვეპოვება.  

გუგუშვილების გვარიშვილების დიდი ნაწილი თავს მეგრელებად თვლის, თუმცა 
არიან აფხაზი, რაჭველი და კახელი გუგუშვილებიც -ამის მიუხედავად ყველა კუთხის 
გუგუშვილი თავის ნათესაობას აღიარებს.  

თუმცა ტრადიციით ყველა გუგუშვილი ერთი საწყისი ოჯახის ჩამომავლებად ითვლება 
-ამ გვარის მატარებელი ყველა წევრი არ იყო ფეოდალური მამულისა და შესაბამისად 
-ყმების უშუალო მფლობელი, ამის მიუხედავად ყველა საერთო ოჯახის წოდებრივ 
ნიშნებზე პრეტენზიას ინარჩუნებდა. არც სიმდიდრით გამოირჩეოდნენ აზნაური 
გუგუშვილები -უმეტესობას სარჩენლად ორი-სამი კომლი გლეხი გააჩნდა, -დადიანს 
ბევრი მებრძოლი სჭირდებოდა, -აზნაურობისათვის სამსახურის სანაცვლოდ გასაცემი 
გლეხები კი ცოტა ჰყავდა. ხშირად აზნაურ გუგუშვილს მხოლოდ ერთი კომლი გლეხი 
გააჩნდა -ესეც საკმარისი იყო. ხშირად ფორმალურად ყმა-გლეხები აზნაურებს 
დამოყვრებული ჰყავდათ ნათლულობის მეშვეობით -ურთიერთობისა და კავშირის 
განსამტკიცებლად. აზნაურს აუცილებლად უნდა ჰყოლოდა თუნდაც ერთი მხლებელი. 
აზნაური გუგუშვილი შრომასაც არ ერიდებოდა და ძალზე ხშირად განათლებითა და 
პროფესიული ცოდნით ცდილობდა საზოგადოებაში საპატიო ადგილის მოპოვებას და 
სამშობლოს სამსახურს.  

მეგრელი გუგუშვილების ერთი შტო ძველად გოშუების გვარის თავადებიც ყოფილან 
(ე.ი. გოშუების და გუგუშვილების შტოებს საერთო ძირი ჰქონდათ ან გადაიკვეთებოდნენ 
-შესაძლოა ქორწინებით). გუგუშვილებში ისტორიაში ცნობილი პირი იყო გიორგი 
გუგუშვილი, რომელიც დადიანის ელჩი ყოფილა რუსეთში 16-17 საუკუნეების მიჯნაზე.  

აღნუსხულია შემთხვევები, როდესაც აზნაურ გუგუშვილებს დაუკარგავთ ფეოდალური 
მამული (თავადის მიერ აზნაურისათვის სამსახურის ფასად მიცემულ მამულს 
ფორმალურად "საკარგავი" ერქვა) და შესაბამისად წოდებაც -სხვადასხვა გარემოებების 
გამო -პატრონთან დაპირისპირება და სხვა. ამ თვალსაზრისით აზნაურთა კლასი 
გაცილებით უფრო დამოკიდებული იყო ზემდგომი ფეოდალის ნებაზე, ვიდრე თავადთა 
კლასი. ასევე აღნუსხულია შემთხვევები, როდესაც მათ მამული და წოდება აღიდგინეს. 
მაგ. სასამართლო დოკუმენტებიდან ცნობილია, რომ მეცხრამეტე საუკუნის შუახანებში 
გუგუშვილების ერთ ოჯახს რუსის მეფის კარმა აზნაურობა ჩამოართვა მოჯანყეობის 
გამო (არაერთი სასამართლოს შემდეგ ამ ოჯახის ზოგიერთ წევრს წოდება დაუბრუნეს).  

აზნაური გუგუშვილები (GUGUSHVILI) ვებში გამოქვეყნებული მასალიდან 
მოხსენიებულია "რუსეთის იმპერიის" გენეალოგიურ სიაში -ავტორი T.F.Boettger. აქ 
იგი წყაროდ მოიხსენიებს IPSL  -"Imennyiposemeinyi spisoklitsampriznannymv 
tavadskom i aznaurskom dostoinstvo po Mingrel . St. Peterburg, 1880. [List of persons 
recognised in the princely and noble dignity of Mingrelia]". აგრეთვე მისსავე - "იმერეთ, 
გურია, სამეგრელოს კეთილშობილ გვართა სიაში"  

გუგუშვილები გენეალოგიიდან --მე-20-ე საუკუნის დასაწყისში საკმაოდ ფართო 
სამეცნიერო და პუბლიცისტურ საქმიანობას ეწეოდა ემიგრაციაში ანდრია გუგუშვილი 
(A.Gugushvili, Ethnographical And Historical Division Of Georgia, A Journal Of Georgian 
And Caucasian Studies, Vol. I, No. 2-3, London 1936; ერთ ხანობას იგი ბრიტანეთის 
სამეფო საავტომობილო კლუბის მდივანიც იყო). ქართული ეკონომიკური სკოლის 
პატრიარქად თვლიან აკადემიკოს პაატა გუგუშვილს. უახლეს პერიოდში ცნობილი 
გუგუშვილები არიან: თეატრთმცოდნე ეთერი გუგუშვილი, ბიოლოგი პროფესორი 
გუგული გუგუშვილი, ოპერის მომღერალი თემურ გუგუშვილი, მხატვარი გია 

http://www.google.com/search?as_q=&num=10&hl=ka&ie=UTF-8&oe=UTF-8&btnG=Google+%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%90&as_epq=&as_oq=gougouchvili+%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98+gugushvili+%D0%93%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8&as_eq=&lr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=
http://www.geocities.com/~tfboettger/russian/rusgen.htm#G
http://www.geocities.com/tfboettger/russian/sources.htm
http://www.geocities.com/tfboettger/research/geogen.htm#G
http://www.geocities.com/tfboettger/research/geogen.htm#G


გუგუშვილი.  

 

ამ გვარის გენეალოგისათვის საინტერესო დოკუმენტი საბჭოთა არქივების 
განსაიდუმლოვების შემდეგ აღმოჩნდა. ეს არის ამ გვარის აზნაურთა ღერბი. როგორც 
ღერბის მონოგრამა გვაუწყებს -იგი შეუსრულებიათ ვინმე მ. გ.-სათვის (მამია?, 
მიხეილ?). საერთოდ, დიდ და ცნობილ ქართველ აზნაურებსაც კი შედარებით იშვიათად 
გააჩნდათ გაფორმებული ღერბები და მით უმეტეს რუსეთის იმპერიის კარზე 
ოფიციალურად დარეგისტრირებული დოკუმენტებით -პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს 
პროცედურა რთული იყო და საკმაოდ ძვირიც ღირდა (არაფერი რომ ვთქვათ მხატვრის 
შრომის ანაზღაურებაზე). აღსანიშნავია ისიც, რომ აზნაურ გუგუშვილების ღერბი საშური 
ხარისხითაა შესრულებული -კვალიფიცირებული ჰერალდიკოსი მხატვრის მიერ.  

საინტერესოა, რომ წარწერა საღერბო დოკუმენტზე ქართულად და 
ფრანგულადაა - Les Armes De Nobles Gougouchvili (და არა რუსულად).  

ქართული ჰერალდიკის სხვა მაგალითები  

ქართული ჰერალდიკური მასალა შეგროვებული აქვს ალეკო მიქაბერიძეს თავის 
შესანიშნავ საიტზე >>. მას შეუგროვებია და გამოაქვეყნა დიდი ქართველი 
არისტოკრატიის სამი ათეული ღერბის სურათი. რამდენიმე მათგანის ასლს ქვემოთ 
გიჩვენებთ -როგორც ხედავთ მაღალმხატვრულ დონეზე შესრულებული ღერბის ასლი 
შემორჩენილია მხოლოდ ბაგრატიონებისა. აქ ჩვენ შერჩევით მხოლოდ ის მაგალითები, 
რომელთა ატრიბუტიკაში არის გუგუშვილების ღერბის მსგავსი ნიშნები:  



 

ბაგრატიონების ღერბი  

 

დადიანთა ძველი შტოს ღერბი არაგვის ერისთავთა ღერბი  



 

 

თუმანიშვილების ღერბი  



 

ქართველი ჰერალდიკოსი მხატვარია ზაჩარი კიკნაძე -მას, როგორც ჩანს გააჩნია 300-
მდე ღერბის ასლი. ღერბის მსურველებს შეუძლიათ დაუკვეთონ მას ტრადიციული ან 
ახალი ღერბი ან ექ-ლიბრისი ღერბის გამოსახულებით.  

 ოქროს ვერძის ორდენის შესახებ >> მასალა ვებში: პაატა გუგუშვილი >> საიტი >>  

 

http://www.antiquesatoz.com/sgfleece/
http://www.geocities.com/paata_gugushvili/


 

თეიმურაზ გუგუშვილი >> საიტი >> 

 

გია გუგუშვილი - >> ვებში >> 

თანამედროვე გუგუშვილების რძლები:  

 ერგემლიძე (ERGEMLIDZE) დამატებითი წყარო აზნაურ ერგემლიძეებზე: SKDI -
Spisokkniaz'iamidvorianamImeret . [St. Petersburg?], 1851. [List of Imeretian princely and 
noble families with names of family members living in 1851]   

http://www.gugushvili.com/
http://geotbilisi.com/artists/gugushvili/gugushvili.html
http://www.geocities.com/tfboettger/research/geogen.htm#E
http://www.geocities.com/tfboettger/russian/rusgen.htm#E
http://www.geocities.com/tfboettger/russian/rusgen.htm#E


.  

ქვემოთ იხილეთ გუგუშვილების ღერბის მრავალფეროვანი სურათები 

 

 



    

 

 



 

 





 
 


