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2 березня. 140 років від дня народження Михайла Кировича Козоріса 

(1882-1937), українського прозаїка, публіциста. 

2 березня. 140 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка 

(1882-1911), українського прозаїка. 

5 березня. 195 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова 

(1827-1893), українського байкаря, поета-лірика. 

13 березня. 95 років з дня смерті Дніпрової Чайки (Людмили 

Олексіївни Василевської Березіної) (1861 – 1927), української 

письменниці. 

16 березня. 140 років від дня народження Христі Олексіївни 

Алчевської (1882-1931), української поетеси. 

17 березня. 125 років від дня народження Олеся Йосиповича Бабія 

(1897-1975), поета українського зарубіжжя. 

18 березня. 180 років від дня народження Стефана Маларме (1842-

1898), французького поета. 

18 березня. 90 років від дня народження Джона Апдайка (1932-2009), 

американського прозаїка. 

18 березня. 85 років від дня народження Барбру Ліндґрен (1937), 

шведського прозаїка, художниці-ілюстраторки. 

20 березня. 90 років від дня народження Анатолія Івановича 

Григорука (1932), українського прозаїка, поета, перекладача. 

20 березня. 85 років від дня народження Лоїси Ловрі (1937), 

американської письменниці. 

21 березня. 80 років з дня смерті Ольги Юліанівни Кобилянської 

(1863 – 1942), української письменниці. 

22 березня.  75 років від дня народження Джеймса Б. Паттерсона 

(1947), американського письменника. 

23 березня. 135 років від дня народження Йозефа Чапека (1887-1945), 

чеського поета, прозаїка, художника-ілюстратора, фотографа. 

 

2 Березня  2 Березня 



23 березня. 110 років від дня народження Елеанор Камерон (1902-

1996), американського прозаїка, критика. 

27 березня. 225 років від дня народження Альфреда Віктора де Віньї 

(1797 – 1863), французького письменника. 

29 березня. 120 років від дня народження Марселя Еме (1902-1967), 

французького прозаїка, драматурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 квітня. 325 років від дня народження Антуана Франсуа Прево (1697 

– 1763), французького письменника. 

4 квітня. 110 років від дня народження Леоніда Семеновича Серпіліна 

(1912 – 1973), українського письменника. 

5 квітня. 210 років від дня народження Вахтанга Вахтанговича 

Орбеліані (1812 – 1890), грузинського поета-романтика. 

7 квітня. 175 років від дня народження Йенса-Петерсена Якобсена 

(1847 – 1885), датського письменника. 

9 квітня. 105 років від дня народження Йоганнеса Бобровського (1917 

– 1965), німецького письменника. 

11 квітня. 145 років від дня народження Галини Михайлівни 

Комарової (1877 – 1938), української поетеси, перекладачки. 

12 квітня. 105 років від дня народження Володимира Леонідовича 

Кашина (1917 – 1992), українського прозаїка. 

13 квітня. 70 років від дня народження Олеся Волі (Олександра 

Володимировича Міщенка) (1952), українського письменника, 

журналіста, мислителя, дослідника Голодомору в Україні 1932–1933 рр. 

17 квітня. 125 років від дня народження Торнтона Уайлдера (1897 – 

1975), американського письменника. 

18 квітня. 85 років від дня народження Володимира Григоровича 

Рутківського (1937), українського поета, прозаїка, дитячого 

письменника, журналіста. 

18 квітня. 65 років від дня народження Тетяни Василівни 

Майданович (1957), української письменниці, літературознавиці, 

теолога та видавчині. 

20 квітня. 165 років від дня народження Германа Банга (1857 – 1912), 

данського письменника, критика, журналіста і діяча театру. 

20 квітня. 115 років від дня народження Мамеда Рагіма 

(Мамеда Рагіма Аббаса-огли Гусейнова) (1907 – 1977), 

азербайджанського поета. 



25 квітня. 115 років від дня народження Миколи Петровича Трублаїні 

(Трублаєвського) (1907 – 1941), українського письменника. 

26 квітня. 235 років від дня народження Людвіга Уланда (1787 – 1862), 

німецького поета-романіста, драматурга. 

26 квітня. 90 років від дня народження Віктора Станіславовича 

Гайного (1932 – 1994), українського письменника. 

30 квітня. 90 років від дня народження Василя Андрійовича Шевчука 

(1932 – 1999), українського письменника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 травня. 95 років від дня народження Вілія Костянтиновича 

Москальця (1927 – 2001), українського письменника. 

1 травня. 85 років від дня народження Олексія Івановича Лукашенка 

(1937 – 2001), українського поета. 

2 травня. 120 років від дня народження Алана Маршалла (1902 – 

1984), австралійського письменника. 

2 травня. 80 років від дня народження Леоніда Зіновійовича Куліша-

Зіньківа (1942 – 2007), українського поета-сатирика, гумориста. 

5 травня. 115 років від дня народження Ірини Вільде (Дарини 

Дмитрівни Полотнюк) (1907 – 1982), української письменниці. 

5 травня. 100 років від дня народження Анатолія Андрійовича 

Дімарова (1922 – 2014), українського прозаїка, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1982). 

5 травня. 85 років від дня народження Іси Абдурамана 

(Абдурахманова) (1937), кримськотатарського письменника. 

7 травня. 155 років від дня народження Владислава-Станіслава 

Реймонта (1867 – 1925), польського письменника. 

9 травня. 110 років від дня народження Миколи Даниловича Рудя 

(1912 – 1989), українського письменника. 

10 травня. 85 років від дня народження Євгена Дмитровича 

Крижевича (1937 – 1985), українського поета, перекладача. 

11 травня. 115 років від дня народження Костя (Костянтина) 

Михайловича Герасименка (1907 – 1942), українського поета і 

драматурга. 

12 травня. 210 років від дня народження Едварда Ліра (1812 – 1888), 

англійського поета, художника, мандрівника. 

12 травня. 80 років від дня народження Петра Федоровича Кравчука 

(1942), українського письменника. 

13 травня. 115 років від дня народження Дафни дю Мор’є (1907 – 

1989), англійської письменниці та бібліографа. 



13 травня. 85 років від дня народження Роджера Желязни (1937 – 

1995), американського письменника-фантаста. 

14 травня. 95 років від дня народження Наума Йосиповича 

Осташинського (1927 – 2004), українського письменника-фантаста. 

15 травня. 165 років від дня народження Андрія Яковича 

Чайковського (1857 – 1935), українського письменника. 

15 травня. 160 років від дня народження Артура Шніцлера (1862 – 

1931), австрійського письменника. 

18 травня. 70 років від дня народження Діани Дуейн (1952), 

американської дитячої письменниці. 

19 травня. 90 років від дня народження Петра Павловича Ребра (1932 

– 2014), українського поета, прозаїка. 

23 травня. 180 років від дня народження Марії Конопницької (1842 – 

1910), польської письменниці. 

25 травня. 135 років від дня народження Олексія Львовича Плюща 

(1887 – 1907), українського письменника. 

26 травня. 200 років від дня народження Едмона де Гонкура (1822 – 

1896), французького письменника. 

27 травня. 110 років від дня народження Джона Чівера (1912 – 1982), 

американського письменника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Використанні джерела 

https://lukl.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/08/dati_2022.pdf

