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არტისტერიუმი  2021 
თანამედროვე ხელოვნების თბილისის  მე-14 საერთაშორისო გამოფენა 

 
ერთი გოგოს კვალდაკვალ 

 
 
18 ნოემბერი | გ. ლეონიძის სახ. ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი  
| გია ჭანტურიას ქ. 8 | 18:00 – 20:00  
 
პროექტი ხორციელდება „თბილისი - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის“ ფარგლებში. 
პროექტის მხარდამჭერია  კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო 
სამსახური.  

 
 

მარია ტაიროვას მეგობარი პოეტების კლუბი 
ანა კორძაია-სამადაშვილი 
 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, დღეს უკვე თითქმის დავიწყებული 

ავტორების მრავალტომეულებთან ერთად, ერთი ლექსების კრებული ინახება. უფრო სწორად, 

იმალება: ძალიან პატარა წიგნია, და თუმცა მშვენიერი ეთქმის - სპილოსძვლისფერი, 

მოკრძალებული, ზედ ამოტვიფრული ოქროს ნემსიყლაპია ამშვენებს მხოლოდ, - თვალშისაცემი 

არაა, და ბიბლიოთეკიდან არავის არასოდეს გაუტანია, იმის გამო, რომ კაც-დაბადებულს არ 

მოუვიდოდა აზრად, გამოეთხოვა სრულიად უცნობი პოეტის, მარია ტაიროვას ლექსების კრებული. 

ასე რომ, იმ ფურცელზე, რომელიც მისი ბიბლიოთეკაში მიბრძანების თარიღს გვაუწყებს - 1988 

წელი - დღესაც ხელუხლებელია ცხრილი შესაშინებელი წარწერით „დააბრუნეთ წიგნი არა უგვიანეს 

აღნიშნული ვადისა“. 

წიგნი 1900 წელს, ორბელიანის ქუჩის 12 ნომერში მდებარე მარტიროსიანის სტამბაში დაუბეჭდავთ. 

ტირაჟი მითითებული არაა. ცოტა იქნებოდა, ამ ერთი ცალის გარდა, მეტს ვერსად მივაგენი. თავად 

წიგნის შემდგენლებს ის მხოლოდ მარია ტაიროვას მეგობრებისთვის გამოუციათ, რომელთაც 

ძალიან უყვარდათ 1880 წელს დაბადებული და 1897 წელს გარდაცვლილი გოგო. 

მშვენიერი გოგო ყოფილა. მშვენივრად ხატავდა. მშვენიერ ლექსებს წერდა. სავსებით გასაგებია, 

რამ მოკლა: ბოლოს აბასთუმანში ცხოვრობდა. დიდუბის სასაფლაოზე ისეთი სალოცავია მის 

სახელზე აღმართული, რომ აშკარად შეძლებული სახლიდან იყო. წიგნიც ჩინებული გამოცემაა, 

გრაფიკული ნამუშევრები და ფოტოგრაფიები აქვს დართული, ეს უკანასკნელი - მთლად კლერისა!  

კარგი გოგო და კარგი ბიჭი ბევრი იყო და კიდევ ბევრი იქნება. მათზე არავინ ფიქრობს. მარიას 

ამბავიც არაფერი ამბავი იქნებოდა, რომ არა კაცობრიობის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა - 

ბიბლიოთეკა, და ეს პატარა წიგნი. ერთ კარგ დღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში მოცალეობით რომ არ მეთვალიერებინა დღეს უკვე თითქმის დავიწყებული 

ავტორების მრავალტომეულები, მარია ალექსანდრეს ასულ ტაიროვას სახელსაც ვერ გავიგებდი.  

ვინ იცის, თქვენც ვერ გაგეგოთ.  

გულდასაწყვეტი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნამდვილად კარგი გოგო იყო ეს თბილისელი გოგო, მარია 

ტაიროვა. 



...ერთ ჭკვიანურ წიგნში ერთი სულელური აზრი ამოვიკითხე: ადამიანი მანამ ცოცხლობს, სანამ 

ახსენებენ. უბრალოდ, მის სახელს ამბობენ. მაშინ ვიფიქრე, ამას რაღა უნდა-მეთქი, რამდენი 

სასაფლაოზე გავივლი, ყველას სახელს ხმამაღლა წავიკითხავ-მეთქი. მაგრამ სასაფლაოზე 

სიარული არ მჩვევია და ბოლოს როცა ვიყავი, სულ დამავიწყდა, რომ ვიღაც კარგი ხალხის სახელი 

უნდა მეთქვა. 

მარია ტაიროვა კი არ მავიწყდება. დანამდვილებით ვიცი, რატომ: წიგნის გამო. პოეტი გოგოა. 

მაშ, ასე: ცხოვრობდა ქალაქ თბილისში ერთი გოგო, ხატავდა, ლექსებს წერდა და თავის არსებობით 

ყველას ახარებდა, და მას ერქვა მარია ტაიროვა.  

მოდი, ერთად ვთქვათ: მარია ტაიროვა. 

კიდევ ერთხელ: მარია ტაიროვა.  

არ დამივიწყოთ. 

 

 


