






































































Саният гъвечIи чIавалай манияр лугьунал, 
кьуьлер авунал, актервилин устадвал къачу-
нал машгъул хьана, Дагъустанда ва адалай 

къецени агалкьунар къазанмишна, виш агъзурралди 
тамашачийрин рикIера чка кьуна. Театрдал рикI алай 
гзаф ксариз хуш тир актриса драмадин, хъуьруьнин, 
сатирадин, лирикадин – вири къаматра хъсан къугъ-
вазва. Адан вири ролар итижлубур ва чIалахъ жедайвал 
тамамарнавайбур я. 

– Заз жува тамамарзавай сегьнедин вири персонажар 
кIан я. КIандатIа вичиз К. Мазаеван «Жанавурдин ме
хъер» тамашадай кьилиз эсер ягъай хьтин къариб хесетар 
квай диши лам Ассадагур хьайитIани; Р. Гьамзатован 
«Уьмуьрдин чарх» эсердай эцигнавай тамашада мецел 
кIвенкIв алай, фендигар ва чIуру Таб хьайитIани; захъ 
У. Шекспиран «Ромео ва Жульетта» тамашада гьамиша 
теспачавал квай, гьарай кьилел алай ва виринра вичин 
тIиш сухзавай Кормилицадин ролни ава; заз «Бернард 
Альбадин кIвал» тамашадай ягьанат квай хьтин, куьгь не 
девиррин къанунриз ва дидедин зулумкарвилин къада-
гъайриз муьтIуьгъ тежезвай къилихдин Магдаленани 
кIан я; А.Портесан «Вири кьилихъди хьанвай кIвал» 
комедиядай къайгъусуз къилихдин дишегьли Пурани. 
Зи репертуарда лирикадин ва драмадин къаматарни 
ава, мисал яз, Залбика – «Камалил Башир» Абасил 
Мегьамедан, тамашачийрин рикI алай Ханума А. Ца-
гарелидин гьа ихьтин тIвар алай тамашадай, гьакIни 
Заза – М. Къурбанован «Молла Насредин» тамашадай 
ва гзаф масабурун, – суьгьбетзава Санията. – Чи театр 
гастролра гзаф жезва ва неинки Кеферпатан Кавказдин 
регионра, гьакI вири Россиядани международный те-
атррин фестивалра иштиракзава. Зи кIвалахдиз виниз 
тир къимет гун яз гзаф грамотайралди ва чухсагъулдин 
чараралди, дишегьлийрин виридалайни хъсан ролрай 
премийралди, сифтедай «РДдин лайихлу артист», 
гьакI ни гуьгъуьнлай «Дагъустандин Халкьдин артист-
ка» лагьай тIварар гуналди къейднава. Зун жуван пеше 
рикIивай ашукь ва адаз вафалу я, тахьайтIа завай акьван 
гзаф кIвалахиз жедачир. 
–  КIвалах Куьн патал сад лагьай чкадал алани?
– За сегьнедиз жуван гзаф къуватар серфна, амма 

адалай гъейри захъ хизан: аялар, гъуьл, дидени буба ава. 
Зи багърияр ва театрдин искусство са медалдин кьве 
пай я, абур кьве пайни заз багьа я. Абуру кьве патани 
зи уьмуьр бахтлу ийизва. Захъ галаз санал кIвалахзавай 
актерар тир гзаф юлдашрихъ чпин хизанар хьанач. Абуру 
хизанрин чкадал чпин уьмуьр сегьнедиз бахшзава. За 
абур тахсирлу ийизвач, амма заз хизан галачиз театр, 
театр галачиз хизан фикирдиз гъиз четин я. 
–  Исятда Куьне квел кIвалахзава?
– Чна «Укрощение строптивой» тамаша эцигнава. 

За виликдай Шекспиран «Ромео ва Жульетта» пьесада 
Кормилицадин ва «Гамлетда» пачагьдин рушан ролар 
виликдай тамамарайди тир. Репетицияр ийидайла за зун 
Строптивыйдин ролда гьикьван хъсан къугъвадайтIа 
фикирдай. Заз а ролда къугъваз гьамиша кIандай – ам 
зи къилихдив кьадайди я! Амма хьанач, кьисметнач. 
Вахтар фена… Жегьил чIавуз зун гьа гьахьтин терс къи-

АктриСАдин  
гьАкъикъи  
шикил 
Суьгьуьрда тур хьиз вичел чIугвадай  
Саният РамазановаКъурбанмегьамедовади, 
РДдин халкьдин артисткади, Э.Капиеван 
тIварунихъ галай Лакрин гьукуматдин 
музыкадинни драмадин театрдин 
машгьур актрисади сегьнедал вичин 
бажарагълувилелди ва гуьрчегвилелди 
тамашачияр гьейранариз саки 30 йис я.
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лихдинди тир. Исятда зун Катаранадин , адан дидедин 
ролда къугъун кутугнава. 
–  Гзаф  актерар расалмиш жезвай кIвалахрикай 

сад ам я хьи,  са вахтарилай тамашачияр а касдиз 
сегьнедал ада чан гъизвай къаматдиз хьиз килигда… 
Нетижада актер вичин амплуадихъ галаз сад жеда, ва 
я, къарши яз, ихьтин гьаларилай датIана наразивал 
къалурда. Идакай вуч лугьуз жеда? Мукьвал-мукь-
вал гьихьтин ролар Квез гузва, абур гьакъикъатдин 
Саниятахъ галаз гьикьван кьадайбур я? 

– Сегьнедал кIвалахдив эгечIай сифте вахтара зунни 
ихьтин крарал расалмиш хьайиди я. ГьикI ятIани чун 
гастролриз дагълух районриз фена. За Курклидай тир 
Щазадин роль тамамарзавай. Гьа и къаматда зун тама-
шачийри рикIелни хвена. Са йисалай, а чIавуз Лакрин 
театрдин актрисадин ерида аваз, гьа и хуьрера, амаз маса 
ролар гваз гастролра хьана. Амма зун Щазадин ролда 
аваз рикIел аламай, гьакI лугьунни ийизвай –Щаза. Маса 
ролра аваз абуру сакIани зун кьатIунзавачир! Лакрин 
театрда кIвалахзавай кьвед лагьай йисуз заз Ассадогур – 
Мазаеван тамашада тамамарай ажеб хесетар квай диши 
ламран ролдиз килигна лугьузвай. Зун жува икьван 
чIавалди тамамар тавур ролар къугъваз, зи къилихдиз 
ухшар авачир жуьредин къилихар арадал гъиз чалишмиш 
жезва. Театрди зун са кIалубда твазвач, зун жуьреба
жуьре ролар тамамаруникай магьрумнавач. За жуван 
тIвар чир жедайвал авунва! Гзафбуруз зун Саният Рама-
занова яз чизва – им зи рушвилин фамилия я, за адалди 
дамахзава. Амма документрай лагьайтIа, зун гъуьлуьн 
фамилиядалди Къурбанмегьамедова яз 20далай виниз 
йисар я. Кьилинди – итижлу ва ерилу роль тамамарун я, 
гьавиляй заз классикрин ролра къугъун бегенмишзава. Чи 
театрдин репертуар хъсанди я. Ватанпересвилиз талукь 
тамашаярни ава, классикани, екез истемишунардайбу-
рун игьтияжриз жаваб гуз жедай алай аямдин милли 
драматургияни. 

– Куьн гзаф активный инсан я. Театрда къугъвазва, 
кинодани къугъвана, манияр лугьузва. Идалайни баш-

къа, квехъ лап хъсан хизан ава. Куьне югъ гьикI кьиле 
тухузватIа суьгьбетнайтIа кIанзавай. Куьн вири крарив 
гьикI агакьзаватIа, заз гзаф итижлу я. 

– Лап четиндиз! Аялар лап гъвечIи тирла, зун агакь 
тавур вахтарни хьанай. Театрда жуван кIвалах кьилиз 
акъудайдалай кьулухъ къерехдай са тIимил къазанжи 
атун патал за ресторанда, мехъеррик манияр лагьанай. 
Гьатта са шумудра кинодани ролар тамамарнай. 

– Гьихьтин фильмайра? 
– Виридалайни рикIел аламукьай роль «Халкьарин 

дуствал» сериалда тир. Ам ТНТ каналдай къалурнай. 
–  Куь аялриз вужар жез кIанзава?
– Зи хци вичиз пеше гьелелиг хкянавач – гьагь духтур, 

гагь – юрист, гагь –артист жез кIанзава. Руша школа 
къизилдин медалдалди акьалтIарна, журналиствилин 
пешедай кIелзава. Умудлу я, адакай хъсан пешекар жеда.
–  Куьн патал виридалайни хъсандаказ ял ягъун 

гьихь тинди я? 
– Виридалайни хъсандаказ ял ягъун – им дагълариз, 

тIебиатдал фин я. Амма, авайвал хиве кьуртIа, зи кIва-
лах вични ял ягъун я, ял ягъайдалай кьулухъ мад и кар 
авунин лазимвал авач, ви гьугьуьл гьакIни хъсан тирла. 

– Актриса патал винел патан акунар гзаф важиблу я. 
Лагь кван, квехъ гуьрчегвал хуьдай, куьне чпел амалзавай 
къайдаяр авани?

– Гьелбетда, актриса таъсирдайди хьун лазим я! Им 
лагьайтIа, регьят кар туш, жуван акунриз гзаф вахт серфна 
кIанзава. Амма зи фикирдалди, актердихъ къенепатан 
гуьрчегвал, рикIи чIугвадай кьетIен къилих хьун вирида-
лайни важиблу я. Эгер Халикьди квез гуьрчегвал ганачтIа, 
им квекай актер жедач лагьай чIал туш. Чаз гзаф актерар 
чида, абур гуьрчегбур я лугьуз жедач. Къе гуьрчегвилин 
индустрия гзаф вилик фенва. Жегьил хъхьун ва гуьрчег 
хьун патал гьикьван манидарри чпин чинин кIалубар 
дегишарзава! За вичел амалзавай тек са рецепт ава: зурба 
Раневскаяди лагьайвал, хъсан фигура ва хъсан алакъаяр 
хуьн патал вахтунда сив агалун лазим я!
–  Фаина  Раневскаядилай  гъейри,  Квез  мад  вуж 

хуш я?
– Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Джулия 

Робертс, Вивьен Ли, Моника Белуччи, Софи Лорен. 
Актеррикай – Евгений Миронов, Сергей Безруков, Кон-
стантин Хабенский, Ричард Гир, Леонардо Ди Каприо, 
Аль Пачино.

– Куьн жувжувахъ инанмиш тир, бахтлу инсан хьиз 
аквазва…

– Зун герек авайла, зун бахтлу я! Жуван кьисметдилай 
за наразивалзавач! Халикьди заз за тIалабай, гьар са ди-
шегьлидихъ хьун лазим тир вири гана. Зун инлай кьулухъ 
театрда кIвалахиз хъхьайтIа, мадни бахтлу жеда. Амма 
хтулар гъилел атуникайни фикирзава. Тамамвилелди 
бахтлу хьун патал закай гьелелигда чIехи диде хьанвач! 

Уьмуьрдал кьару хьана ва анай анжах хъсанвал акваз 
чалишмиш хьана кIанда, анжах а чIавуз инсан халисан-
даказ бахтлуди жеда! 

Виолетта РатеНКова
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