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Театр постановкыжо-влак 

 

Полдыранат ош пеледышан [Белый цвет 
борщевика: легенда]. (Мар. театр) 2003. 

Шудо шешке [Сноха к сенокосу: комедия]. 
(МТЮЗ) 2004. 

Пысман корем [Овраг: трагикомедия]. 
(Мар. театр) 2005. 

Ӱдыр сий [Девичьи посиделки: комедия]. 
(Мар. театр) 2007. 

Висвис пушан орлыкем [Печаль моя ро-
машковая: драма]. (МТЮЗ) 2007. 

 
Чап 

- СССР Серызе-влак ушемын йыжеҥже 
(1975). 
- Марий Элын сулло артистше (1996). 
- Марий Элын калык артистше (1999). 
- Йыван Кырла лÿмеш театр премий 
(ныл гана). 
- «Эн сай пьеса» I Республиканский 
конкурсышто «Полдыранат ош пеледы-
шан» легендыжлан 2-шо верым пуэныт 
(2003). 
- II конкурсышто «Пысман корем» дра-
мыж дене – 1-ше, а «Шудо шешке» ко-
медийже дене – 3-шо верым сеҥен 
налын. 
- III конкурсышто «Висвис пушан ор-
лыкем» пьесыже 2-шо верым сулен 
налын. 
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З. В. Долгован илышыже  
да творчествыже 

        Тӱҥ произведенийже-влак: 

Почеламут-влак // Марий Эл. 2003. 
8 март. 

Кава пундашке йолгорно: телесце-
нарий // Марий Эл. 2004. С. 2. 

Шудо шешке: комедий // Кызытсе 
марий пьесе. Йошкар-Ола, 2007.  

2003 ий– «Полдыранат ош пеледы-
шан» легенде-пьесым возен.  

2004 ий – «Пысман корем» драме 
да «Шудо шешке» комедий. 

2004 ий – «Лаюк агур» пьесым во-
зен. 

2006 ий – «Висвис пушан орлы-
кем» драмыже шочын. 

2007 ий – ончышым «Ӱдырсий» ко-
медий дене куандарен. 

2013 ий – «Немыч вате» комедий 

2013ий – «Ял ÿмбалне мужыр 
йÿксö» киношто Качырин рольжым мо-
дын. 

2014 ий – Морко кундем Нурумбал 
ялыште «Олманурын оръеҥже» кином    
сниматленыт. Зинаида Васильевна сце-
нарийым возен. 

2016 ий – «Ачай, ачием» пьесым В. 
Григорьев ден пырля шынденыт. 

2016 ий – «Ир мÿкшигын мурыжо» 
пьесе ош тÿням ужын. 

2017 ий – «Кунам толат, авай» дра-
мым А. Петров дене пырля возеныт.  

 

    З.В. Долгова 1957 ий 16 декабрьы-
ште Морко районысо Ӱшӱттӱр ялы-
ште шочын. Изнур кандашияш шко-
лышто тунемын. 

   Изнур школым тунем пытарымек, 
Оршанке педучилищыш тунемаш 
пурен. Марий йылмым да литерату-
рым туныктышо П.Е.Емельяновын  
вӱдымӧ драмкружокшын членже ли-
еш. Икымше гана Арсий Волковын 
«Кунам ломбо пеледеш» пьесыж 
гыч Римман  рольжым  модын. 

    Оршанке педучилище деч вара 
Кожлаял школышто марий йылмым 
да литературым, пенийым туныкташ 
тӱҥалын.Талукат пеле ыштымеке,  
Н. К. Крупская лȳмеш МГПИ-н ис-
торико-филологический факульте-
тысе руш отделенийышкыже заочно 
тунемаш пурен.   

   1980-ше ийыште А.В.Луначарский  
лȳмеш ГИТИС-ын студентше лиеш. 

1985-ше ийыште Москвасе ГИ-
ТИС-ым отличий дене тунем лек-
тын, М. Шкетан лȳмеш Марий кугы-
жаныш драмтеатрыште пашам 
ышташ тȳҥалын. 

 
Шкетан театрыште пашам ыштыме 

жапыште (1985 – 2007) тӱрлӧ рольым 
модын: М.Рыбаковын «Тӱрлемӱдыр» 
комедийыште Наеш,  «Мокмыр» фан-
тасмагорийыште Мамашева, С. Никола-
евын «Салика» комедийыште Салика, 
Марина, А. Волковын «Оръеҥ мелна» 
комедийыште Тоня, «Калевала» гыч 
Кюлликки. 

Вара З.В.Долгова шкежат пьесе-
влакым возаш тӱҥалеш. Пашам ышташ 
Марий самырык театрыш кусна. «Кава 

пундашке йолгорно» телевизионный 
фильмлан сценарийым возен.  Тудын 
возымо сценарийже почеш режиссер 
Олег Иркабаев Нурумбал ялыште 
«Олманурын оръеҥже» художественный 
фильмым сниматлен.  

 
 
 


