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- Teatrımız öz fəaliyyətinə cəbhə bölgələrində  - 50 ildir sənətdəsiniz. Sizə layiqincə qiymət 
çıxışlarla başladı. 1992-1996-cı illərdə hər həftə döyüş verilibmi ? 
bölgələrində olurduq. Əsgərlər qarşısında çıxış 

 - Bu sənətdə olandan hər zaman diqqət görmüşəm. edərək, onlara ruh verirdik. Bu illər ərzində xarici 
Mən özüm Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında dövlət ölkələrdə Azərbaycan teatrını layiqincə təbliğ etmişik. 
mükafatları, fəxri adlar almışam. Tək mən yox, bir çox Bir çox teatr festivallarının iştirakçısı olmuşuq. 
sənətkarlarımız onun sayəsində layiqli qiymət aldılar. Türkiyənin İstanbul  Trabzon, Qars, Bursa 
Bilirsiniz ki, 1990-cı illərin əvvəlində sənət ölürdü. şəhərlərində, eləcə də Ukrayna, Rusiya, Fransa, 
Onun siyasəti nəticəsində sənətkarlar yaşadılar, Gürcüstan, İran şəhərlərində teatrımızı təmsil etməyə 
canlanma oldu. Bu gün də mədəniyyətə diqqət çox çalışmışıq. 
yaxşıdır. İlham Əliyevin rəhbərliyi altında mədəniyyət Bu yaxınlarda Ukraynada keçirilən “Herson” 
sahəsindəki inkişaf göz qabağındadır. Sadəcə olaraq Beynəlxalq festivalından döndük. Orada “Əli və 
ayrı-ayrı məmurların, gözü götürməyənlərin, paxıllıq Nino” tamaşası 3 diplomla təltif edildi: “Ən yaxşı 
edənlərin, durduğu yerdə düşmən kəsilənlərin qadın rolu”, “Festivala verdiyi töhfə - ən uğurlu 
hərəkətləridir ki, indi belə münasibət yaranır. Gec-tez tamaşa” və Hersondakı Azərbaycan diasporu 
bu araşdırılacaq və bunlar aradan qaldırılacaq. Çünki tərəfindən “Tamaşada gənclərə önəm verildiyi üçün”. 
teatrımızın fəaliyyəti, mövqeyi göz önündədir. Ən Elə həmin tamaşa ilə Moskva “Qızıl Maska” 
çətin anlarda dövlətin yanında olmuşuq. Teatr Beynəlxalq festivalına qatıldıq. 1957-ci ildən keçirilən 
kollektivimiz hamılıqla bugünkü siyasəti dəstəkləyir. bu festivalda Azərbaycandan ilk dəfə olaraq Bakı 
Mən inanıram ki, cənab Prezident bizim binamızın Bələdiyyə Teatrı dəvət edilmişdi. Sonuncu səfərimiz 
olmamasından xəbər tutsa, 100-dən artıq insanın belə isə Bursaya oldu. “Nilufər” Beynəlxalq Teatr 
şəraitsiz vəziyyətdə çalışdığını bilsə, dərhal tədbir festivalında Anarın “Qaravəlli” əsəri əsasında 
görər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu binanı yararsız hazırladığımız tamaşa böyük marağa səbəb oldu. 
hesab edib. Bildirilib ki, burada qalmaq çox 

- Teatrınızın ad günündə bina hədiyyəsi gözlə- təhlükəlidir. Ancaq Mədəniyyət Nazirliyinin işçiləri 
yirsinizmi? televiziya ekranlarından çıxış edirlər ki, Bələdiyyə 

Teatrının binası var. 
 - Ad günündə adam hədiyyə gözləyir. Bəlkə 20  

illik münasibəti ilə bizə bu hədiyyəni bəxş  etdilər. Biz - 5 il deputat oldunuz. Bu illər ərzində də 
buna çox sevinərik. problem həllini tapmadı.

AMALİYA  PƏNAHOVA:
 “HƏR  SAHƏDƏ  PROBLEM  OLUR,  ONU  DƏF  ETMƏK  LAZIMDIR” 

Onun həyatında “ilk”ləri çox olub. İlk rəngli 
televiziya efirə onun çıxışı ilə açılıb. İlk dəfə teatr 
tariximizdə dramaturq bir aktrisa üçün rol yazıb. 1964-
cü ildən bu günədək teatr və kino sahəsində beş yüzdən 
artıq obraz yaradıb. Onlardan Tomris, Natəvan, 
Medeya, Burla Xatun, Məhsəti, Larisa, Ofeliya, Linza 
kimi obrazlarla teatr sənəti tarixinə yeni-yeni səhifələr 
yazıb. Teatrda bir-birinin ardınca “Qanlı Nigar”, 
“Bizim qəribə taleyimiz”, “Unuda bilmirəm”, “Şeyx 
Xiyabani”, “Təhminə və Zaur”, “Büllur sarayda” və 
bu kimi çox böyük uğurla gedən tamaşalarda rol alıb. 
1992-ci ildə həyat yoldaşı, aktyor və teatr xadimi Yusif 
Muxtarovla birlikdə Bakı Bələdiyyə Teatrını yaradıblar.

Yanvar ayında  teatrın yaradılmasının 20 illiyi 
tamam oldu. Aradan bu qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, öz binası olmayan Bakı Bələdiyyə Teatrı məşqlərini 
“Dostluq” kinoteatrında  keçirir.

 “Şöhrət” ordeni alan yeganə teatr aktrisası, xalq artisti Amaliya Pənahova Lent.az-la söhbətinə 20 ildir 
yaratdığı teatrın nailiyyətlərindən danışmaqla başladı.

MÜSAHİBƏMÜSAHİBƏ
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Repertuarda olan 15 əsərin 6-7-si onun idi. Deyə 
 - Mən sizə deyim ki, mənim deputat olduğum bilərdik ki, o, teatrı özəlləşdirib? Nə yaxşı ki, o 

vaxtda da, eləcə də məndən sonra Milli Məclisdə  tamaşalar var idi. O tamaşalarla bir məktəb yarandı.
dəfələrlə bu barədə söhbət açılıb. Ayrı-ayrı deputatlar 

 - Deyirlər, siz  işçilərinizə qarşı sərtsiniz… bu barədə çıxış ediblər. Nizami Cəfərovun başçılıq 
 etdiyi Mədəniyyət Komitəsində çıxışlar olub. Amma 
- Çox. Kimdən istəyirsiniz soruşun. Ancaq onlar bu məsələ yerindən tərpənmir. Hər halda, 

məndən razıdırlar. Bilirlər ki, mən ədalətliyəm. deputatlarımız çalışırlar ki, ümumilikdə Mədəniyyətlə 
Ədalətsiz tənqidə məruz qalmayacaqlarını bilirlər. bağlı nəsə etsinlər.
Teatrda ciddi-nizam intizam olmasa, o teatr tənəzzülə  
uğrayar. Təsəvvür edin, hər teatrda olan işçilər hərəsi - Bakı Bələdiyyə Teatrının aktyorlarının az 
bir avazda, müdiriyyət də başqa avazda olsa, necə tanınmasının kökündə də binasızlıq problemi 
olar? Deməli, o rəhbər bacarmır. Teatr bir yumruq kimi dayanır? 

 olmalıdır və məqsədi bir yerə yönəltməlidir. 
- Mən deməzdim ki, aktyorlarımız tanınmırlar. Yaradıcılığa fikir verməlidirlər. Yaradıcı heyət 

Burada 20-dən artıq fəxri adı olan aktyorumuz var. yaradıcılıqla məşğul olmalıdır. İdarə etmək 
Onlar bu gün, demək olar ki, bütün seriallarda çəkilir, müdiriyyətin səlahiyyətindədir. Əgər kimisə işdən 
filmlərimizdə rol alırlar. Biz çox yüksək səviyyəli çıxarırsa, deməli, o buna layiqdir.
gənclər yetişdiririk. Onlar müxtəlif səviyyələrdə 

 - Gəncləri teatra cəlb etmək üçün hansı mükafatlar alırlar, çox inkişafdadırlar. Mən bununla 
tədbirlər görülməlidir? fəxr edirəm. Mənim bir neçə tələbəm də burada çalışır. 

 Bizim teatr yalnız Azərbaycan teatrının inkişafına 
- Mən deputat olduğum müddətdə də, eləcə də hər çalışır. Hələ buradan nə qədər aktyorları şirnikdirib 

dəfə çıxışlarımda bu problemi deyirəm. Bilirsinizmi, aparıblar. Deyəndə niyə belə edirsiniz? Deyirlər siz 
1990-cı illərin əvvəlində təhsil nazirliyi belə qərar laboratoriyasınız, yetişdirirsiniz. Biz də hazır 
verdi ki, məktəblərdə teatr, kino və digər tamaşalara götürürük. Məlumdur ki, teatrda repertuar tutulanda və 
biletlər satılmasın. Təsəvvür edin ki, bu sonradan bizə oradan aktyor gedəndə, bu, teatr üçün hansı fəsadlar 
hansı bəlalar gətirdi. Mən uşaq olandan mənim yaradır. Bu əziyyəti mənə çox yaşadıblar. Aktyorları 
əlimdən tutub əvvəl Kukla Teatrına, sonralar Gənc artıq məvaciblə, ev almaqla, ad almaqla şirnikləndirib, 
Tamaşaçılar Teatrına, sonra isə “Azdrama”ya aparırlar. Onlar gedirlər, sabah isə peşman olub geri 
aparıblar. Bu, məndə teatra məhəbbət yaradıb. qayıdırlar.  Mən isə onları qəbul etmirəm. Bu hal 
Yeniyetmə olanda artıq teatrsız yaşaya bilmirdim, dəfələrlə olub. Gənc aktyor, aktrisa yetişdirmək 
Məndə daxili tələbat yaranmışdı. Məktəb dərsliyinə çətindir. Xüsusən, qız uşaqlarının valideynləri onların 
salınan Hüseyn Cavid, Sabit Rəhman, Cəfər Cabbarlı aktrisa olmasına razı olmurlar. Müğənni olmağına 
kimi sənətkarların əsərləri teatrlarda tamaşaya qoyu-icazə verirlər. Çünki bilirlər ki, pul qazanacaq. Amma 
lurdu. Ondan sonra biz müzakirələr aparırdıq. Mənim teatra gəlmələrinə razı olmurlar. Biz teatrda istedadlı 
ilk tamaşam –  “Sən həmişə mənimləsən” tamaşasının gənclər yetişdiririk. Televiziyadan da onları görən 
disputu universitetdə keçirildi. Professorlardan tutmuş kimi öz tərəflərinə çəkirlər. 
müəllimlərəcən, tələbələrə qədər bunu müzakirə 
etdilər. Bu tamaşa min anşlaq verdi və 10 il - Teatrımızda monopoliya olması ilə bağlı 
repertuardan çıxmadı. Bizim potensial tamaşaçıları-iddialara münasibətiniz necədir ? 

 mız gənclərdir. Məktəb direktorları deyirlər ki, biz si-
- Mən deməzdim. Bu, heç cür ola bilməz. Hər bir nifdə biletl sata bilmərik, qoy valideynləri onları teatra 

teatr istəyir ki, elə tamaşalar olsun ki, hamı gəlib aparsınlar. Amma bunu bilsinlər ki, bu işlə məktəb məş-
baxsın. Məsələn, əgər Anarın, Elçinin tamaşalarına ğul olmalıdır.
gəlirlərsə, niyə də davamlı olaraq qoyulmasın?  

- Seriallara dəvət alırsınızmı?Doğrudur, gənclər yetişməlidir. Onların da əsərləri 
 qoyulur. Bu gün teatrlarımızın repertuarına baxsaq, 
- Bəli. Demək olar ki, tez-tez dəvətlər alıram. Bir görərik ki, çox zəngindir. Elə bizim teatrda Nəriman 

neçəsinə də çəkilmişəm. Türkiyə və Azərbaycanın Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, 
müştərək işi olan filmdə rol aldım. Amma bir çox Cəfər Cabbarlı, Nazim Hikmət, Anar, Mövlud 
dəvətlərə etiraz edirəm. Çünki istəyirəm ki, orada Süleymanlı, Elçin... demək olar ki, hamısı var. Vaxtılə 
professionallar çəkilsin. Küçədən tutulub, sənətdə İlyas Əfəndiyev teatrın inkişafına xidmət edib. 
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qalıb-qalmayacağı məlum olmayan insanlar yox. 
Seriallarımızın çəkilməsini də təqdirə layiq hesab 
edirəm. Düzdür, onlar hələ ələnəcək, sonda yaxşıları 
qalacaq. Yeni addımlar həmişə çətin olur.

 - Aktyorlarınız da son illərdə fəxri adlar 
almırlar…

- Elədir. 10 ildir ki, teatra fəxri ad gəlmir. Mən hər 
dəfə siyahı təqdim edirəm. Lakin siyahı prezidentimizə 
çatmır. Kimsə qarşıya çəpər qoyur. Aktyorlarımız buna 
məyus olur. Amma onlar mənə inanırlar. Biz ada yox, 
sənətə qulluq edirik. Onları bu sənətdə məhəbbət 
saxlayır. Nə birinə ev, nə ad verilib. Yalnız 10 
illiyimizdə ad verildi. 

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev 23 nəfər işçimizə 
yüksək fəxri adlar verdi. Həmin  siyahını özüm 
çatdırmışdım. 15 illiyimizdə ayrı-ayrı teatr 
tənqidçilərinin təhlilləri və mülahizələrinin yer aldığı 3 
böyük kitab çap olundu. Hər dəfə onlarla adama  fəxri 
adlar verilir. Amma mənimkilərin adları kənarda qalır. 
Bizim teatrın aktyorlarını görmürlər. 

  - Oynadığınız rolları başqa aktrisaların 
ifasında görmək sizi qane edirmi ? 

 
- Hər halda istəyərdim ki, ifalarda səviyyə olsun. O 

ifalar müəllifin yazdığı səviyyəyə çatsın. Müəllif 
yazanda görürsə ki, bunu hansı aktyor, aktrisa 
oynamalıdır, onda nailiyyət odur. Mən sevinirəm ki, 
aktyorluq dövrümdə müəlliflər mənim üçün yazırdılar. 
Bu gün istedadlı gəncliyimiz yetişir. Amma görünür, 
rejissor yozumu olmalıdır ki, tamaşalar həmin 
səviyyəyə çata bilsin.

- Teatrınız bu il hansı yeniliklər etməyi plan-
laşdırır ? 

 
- Teatrda hər gün yenilik olmur. Amma sevinirəm 

ki,  tamaşalarımız dalbadal uğurlu oldu. Boş keçən 
tamaşalarımız olmadı. “Əli və Nino” tamaşamız 
xüsusilə çox marağa səbəb oldu. Tamaşaya baxanlar da 
çox razı gedirdilər. Anarın “ Qaravəlli”, Mirzə Fətəli 
Axundzadənin  “Mürafiə vəkilləri” tamaşaları da çox 
uğurlu alınıb.  İndi də çalışırıq ki, teatrımıza gələnləri 
yeni tamaşalarla sevindirək. Teatrın nəzdində studiya 
açmağı düşünürəm. Öz istədiyim gəncləri bir araya 
gətirəcəyəm. Bu sənətə yanğı ilə yanaşanları bura 
toplayacağam.

Jalə Məmmədli

 Fevralın 22-də Moskvada Rusiya Prezidenti Vla-
dimir Putin müxtəlif peşələrin nümayəndələrinə, o 
cümlədən mədəniyyət xadimlərinə dövlət mükafatları 
təqdim etmişdir. Onların arasında Moskva Akademik 
Satira Teatrının direktoru, həmvətənimiz Məmmədəli 
Ağayev də vardır.

Məmmədəli Ağayev 1992-ci ildən Rusiyanın Xalq 
Artisti Aleksandr Şirvindtin bədii rəhbər olduğu 
Moskva Akademik Satira Teatrının direktorudur. 
Həmvətənimiz Rusiya mədəniyyət inin və 
incəsənətinin inkişafına böyük töhfəsinə və çoxillik 
məhsuldar fəaliyyətinə görə Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putinin Fərmanı ilə 2012-ci il dekabrın 29-da 
“Dostluq” ordeninə layiq görülmüşdür.

Fəridə Abdullayeva,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

Moskva

RUSİYA  PREZİDENTİ  AZƏRBAYCANLI 
 TEATR  XADİMİNƏ  “DOSTLUQ”  ORDENİ  

TƏQDİM ETMİŞDİR

MƏDƏNİYYƏTMƏDƏNİYYƏT

 Beyləqan rayonunda ziyalıların təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan yazıçıları ensiklopedik redaksiyası 
yaradılmışdır.

AzərTAc xəbər verir ki, redaksiyanın yaradılması-
nın məqsədi XI-XXI əsrlərdə Azərbaycanda yaşayıb 
yaradan yazıçılar haqqında məlumatlar və onların 
əsərlərindən ibarət ensiklopedik kitabların nəşr 
olunmasıdır. 

Beyləqan rayon mədəniyyət evində redaksiya 
heyətinin ilk yığıncağı keçirilmişdir. Yığıncaqda 
redaksiyanın gələcək fəaliyyəti müzakirə olunmuş, ilk 
kitabın “XI - XXI əsrlərdə Beyləqan yazıçıları” adı ilə 
dərc olunması qərara alınmışdır.

AZƏRBAYCAN  YAZIÇILARI  ENSİKLOPEDİK
  REDAKSİYASI  YARADILMIŞDIR
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