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Тираж 30 

 

Цього року виповнюється: 

 205 років від дня народження Амвросія Лук’яновича Метлинського 

(1814 – 1870), українського поета-романтика. 

 

 

Література 
 

СІЧЕНЬ 

 

1 – 100 років від дня народження Джерома Девіда Селінджера (1919 – 2010), 

американського прозаїка. 

 

6 – 185 років від дня народження Степана Васильовича Руданського (1834 – 

1873), українського поета. 

 

7 – 120 років від дня народження Степана Петровича Щипачова (1899 – 

1979), російського поета. 

 

8 – 140 років від дня народження Степана Васильовича 

Васильченка (Панасенка) (1879 – 1932), українського 

прозаїка. 

 

12 – 125 років від дня народження Василя Михайловича 

Блакитного (Еллана-Блакитного) (1894 – 1925), 

українського поета. 

 

14 – 95 років від дня народження Андрія Пилиповича 

М”ястківського (1924 – 2003), українського поета. 

 

19 – 210 років від дня народження Едгара Аллана По (1809 – 1849), 

американського прозаїка, поета, критика. 

 

 

25 – 145 років від дня народження Уїльяма Сомерсета Моема (1874 – 1965), 

англійського драматурга. 

 

27 – 140 років від дня народження  Павла Петровича Бажова (1879 – 1950), 

російського письменника. 
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ЛЮТИЙ 

 
2 – 965 років від дня смерті Ярослава Мудрого (бл. 978 – 1054), державного 

діяча Київської Русі. 

 

3 – 85 років від дня народження Юрія Тарнавського (народився 1934 р.), 

поета, прозаїка українського зарубіжжя. 

 

4 – 525 років від дня народження Франсуа Рабле (1494 – 1553), французького 

сатирика. 

 

11 – 125 років від дня народження Віталія Валентиновича Біанки (1894 – 

1959), російського прозаїка. 

 

11 – 105 років від дня народження Лариси Михайлівни Письменної (1914 – 

1992), українського прозаїка. 

 

13 – 110 років від дня народження Віктора Михайловича 

Іванова (1909 – 1981), українського прозаїка. 

 

13 – 250 років від дня народження Івана Андрійовича 

Крилова (1769 – 1844), російського байкаря. 

 

19 – 80 років від дня народження Анатолія Семеновича 

Камінчука (народився 1939 р.), українського поета, 

прозаїка. 

 

23 – 120 років від дня народження Еріка Кестнера (1899 – 1974), німецького 

прозаїка. 

 

27 – 115 років від дня народження Леоніда Івановича Смілянського (1904 – 

1966), українського прозаїка. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

2 – 195 років від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського (1824 

– 1871), російського педагога, письменника. 

 

2 – 160 років від дня народження Шолом-Алейхема (Шолома Наумовича 

Рабиновича) (1859-1916), єврейського прозаїка. 
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3 – 120 років від дня народження Юрія Карловича Олеші (1899 – 1960), 

російського прозаїка. 

 

3 – 90 років від дня народження Ірини Петрівни Токмакової (1929-2018), 

російської поетеси, прозаїка. 

 

6 – 90 років від дня народження Фазіля Абдуловича Іскандера (1929-2016), 

російського поета, прозаїка. 

 

8 – 160 років від дня народження Кеннета Грема (Грехема) (1859 – 1932), 

англійського прозаїка. 

 

8 – 105 років від дня народження Павла 

Юхимовича Ключини (1914 – 1972), українського 

поета-байкаря. 

 

9 – 205 років від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка (1814 – 1861), 

українського поета, художника. 

 

10 – 115 років від дня народження Докії Гуменної 

(1904 – 1996), письменниці, прозаїка українського зарубіжжя. 

 

12 – 105 років від дня народження Лідії Олександрівни Компанієць (1914-

2004), української поетеси. 

 

14 – 105 років від дня народження Леоніда Миколайовича Вишеславського 

(1914 – 2002), українського поета. 

 

14 – 110 років від дня народження Олекси Гнатовича Десняка (Руденка) 

(1909 – 1942), українського прозаїка. 

 

16 – 135 років від дня народження Олександра Романовича Бєляєва (1884 – 

1942), російського письменника-фантаста. 

 

18 – 115 років від дня народження Марка Миколайовича Вороного (1904 – 

1937), українського поета. 

 

21 – 90 років від дня народження Юрія Миколайовича Мушкетика 

(народився 1929 р.), українського прозаїка. 

 

 

КВІТЕНЬ 
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1 – 80 років від дня народження Валерія Михайловича Воскобойнікова (нар. 

в 1939 р.), російського прозаїка. 

1 – 210 років від дня народження Миколи Васильовича 

Гоголя (1809 – 1852), російського прозаїка, драматурга, 

критика, публіциста. 

 

9 – 90 років від дня народження Надії Михайлівни 

Фесенко (1929 – 1990), поетеси українського зарубіжжя. 

 

14 – 275 років від дня народження Дениса Івановича 

Фонвізіна (1744 – 1792), російського прозаїка, драматурга. 

 

16 – 175 років від дня народження Анатоля Франса (Анатоля Франсуа Тібо) 

(1844 – 1924), французького прозаїка. 

 

22 – 80 років від дня народження Анатолія Григоровича 

Михайленка (1939 – 2007), українського прозаїка. 

 

23 – 455 років від дня народження Уїльяма Шекспіра (1564 

– 1616), англійського драматурга, поета. 

 

29 – 95 років від дня народження Ганни Черінь (Галини 

Паньків) (192-2016), поетеси, прозаїка українського 

зарубіжжя. 

 

ТРАВЕНЬ 

 

1 – 95 років від дня народження Віктора Петровича Астаф’єва (1924 – 2001), 

російського прозаїка. 

 

1 – 90 років від дня народження Ігоря Івановича 

Акимушкіна (1929 – 1993), російського прозаїка. 

 

2 – 160 років від дня народження Джерома Клапки 

Джерома (1859 – 1927), англійського гумориста. 

 

6 – 115 років від дня народження Ірини Гуро (Раїси 

Романівни Гуро) (1904 – 1988), російської письменниці, 

прозаїка. 

 

7 – 100 років від дня народження Бориса Абрамовича Слуцького (1919 – 

1986), російського поета. 
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9 – 95 років від дня народження Булата Шалвовича Окуджави (1924 – 1997), 

поета, прозаїка. 

 

11 – 155 років від дня народження Етель Ліліан Войнич (1864 – 1960), 

англійського прозаїка. 

 

12 – 95 років від дня народження Анатолія Васильовича Митяєва (1924 – 

2008), російського прозаїка. 

 

13 – 170 років від дня народження Панаса Мирного 

(Панаса Яковича Рудченка) (1849 – 1920), українського 

прозаїка. 

 

20 – 220 років від дня народження Оноре де Бальзака 

(1799 – 1850), французького письменника. 

 

21 – 95 років від дня народження Бориса Львовича 

Васильєва (1924 – 2013), російського прозаїка. 

 

22 – 160 років від дня народження Артура Конан Дойля (1859 – 1930), 

англійського прозаїка. 

 

31 – 120 років від дня народження Леоніда Максимовича Леонова (1899 – 

1994), російського прозаїка. 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

2 – 115 років від дня народження Миколи Корнійовича Чуковського (1904 – 

1965), російського прозаїка. 

 

4 – 110 років від дня народження Олександра Єлисейовича Ільченка (1909 – 

1994), українського письменника. 

 

6 – 220 років від дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна (1799 – 

1837), російського поета, прозаїка і драматурга. 

 

11 – 105 років від дня народження Юрія В’ячеславовича Сотника (1914 – 

1997), російського прозаїка. 

 

12 – 95 років від дня народження Івана Івановича Кирія (1924 – 1998), 

українського письменника. 

 

13 – 145 років від дня народження Марка Черемшини (Івана Юрійовича 

Семенюка) (1874-1927), українського письменника. 
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14 – 105 років від дня народження Миколи Олександровича Упеника (1914 – 

1994), українського поета. 

 

15 – 100 років від дня народження Миколи Терентійовича Шаповала (1919 – 

1982), українського поета, прозаїка. 

 

17 – 95 років від дня народження Володимира Івановича Ладижця (1924 – 

1991), українського письменника. 

 

18 – 80 років від дня народження Євгена Івановича Наумова (1939 – 1992), 

українського прозаїка. 

 

18 – 90 років від дня народження Юрія Геннадійовича Томіна (Кокоша) (1929 

– 1997), російського прозаїка. 

 

19 – 95 років від дня народження Василя Володимировича Бикова (1924 – 

2003), білоруського письменника. 

 

23 – 130 років від дня народження Анни 

Андріївни Ахматової (Горенко) (1889 – 1966), 

російської поетеси. 

 

24 – 95 років від дня народження Богдана 

Йосиповича Чалого (1924 – 2008), українського 

прозаїка, поета, драматурга. 

 

29 – 170 років від дня народження Олени Пчілки (Ольги Петрівни Косач-

Драгоманової) (1849 – 1930), української поетеси, прозаїка, публіциста, 

етнографа. 

 

ЛИПЕНЬ 

 

1 – 215 років від дня народження Жорж Санд (Аврори Дюпен-Дюдеван) 

(1804 – 1876), французького прозаїка. 

 

12 – 115 років від дня народження Пабло Неруди (Нефталі Рікардо Рейєса 

Басуальто) (1904 – 1973), чілійського поета, громадського діяча. 

 

12 – 75 років від дня народження Ульфа Старки (1944-2017), шведського 

прозаїка. 

 

13 – 125 років від дня народження Ісака Еммануїловича Бабеля (1894 – 1941), 

російського прозаїка. 
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13 – 80 років від дня народження Павла Михайловича Мовчана (нар. в 1939 

р.), українського поета, перекладача, кінодраматурга. 

 

17 – 85 років від дня народження Йосипа Георгійовича Струцюка (нар. в 1934 

р.), українського поета, прозаїка. 

 

20 – 715 років від дня народження Франческо Петрарки (1304 – 1374), 

італійського поета. 

 

21 – 85 років від дня народження Євгена Серафимовича 

Велтистова (1934 – 1989), російського прозаїка. 

 

21 – 120 років від дня народження Ернеста Хемінгуея 

(1899 – 1961), американського письменника. 

 

25 – 90 років від дня народження Василя Макаровича 

Шукшина (1929 – 1974), російського прозаїка, 

сценариста, кінорежисера, актора. 

 

27 – 235 років від дня народження Дениса Васильовича Давидова (1784 – 

1839), російського поета. 

 

30 – 190 років від дня народження Миколи Петровича Вагнера (1829 – 1907), 

російського казкаря. 

 

СЕРПЕНЬ 

 

3 – 95 років від дня народження Анатолія Георгійовича Алексіна (1924-2017), 

російського письменника. 

 

5 –120 років від дня народження Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича 

(1899 – 1984), українського прозаїка. 

 

8 – 185 років від дня народження Юрія Адальбертовича Федьковича (1834 – 

1888), українського письменника. 

 

9 – 100 років від дня народження Юхима Петровича Чеповецького (1919-

2014), російського та українського поета, прозаїка, драматурга. 

 

9 – 105 років від дня народження Туве Маріки Янсон (1914 – 2001), фінсько-

шведської письменниці, прозаїка, художниці. 
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10 – 125 років від дня народження Михайла Михайловича Зощенка (1894 – 

1958), російського прозаїка. 

 

11 – 105 років від дня народження Юрія В’ячеславовича Сотника (1914 – 

1997), російського письменника. 

 

14 – 100 років від дня народження Інни Митрофанівни Христенко (1919 – 

2002), української поетеси, прозаїка. 

 

20 – 100 років від дня народження Євмена Михайловича Доломана (1919 – 

2006), українського поета, прозаїка. 

 

25 – 80 років від дня народження Володимира 

Григоровича Дрозда (1939 – 2003), українського 

прозаїка. 

 

25 – 95 років від дня народження Павла Архиповича 

Загребельного (1924 – 2009), українського прозаїка. 

 

27 – 85 років від дня народження Володимира 

Івановича Лучука (1934 – 1992), українського поета. 

 

28 – 270 років від дня народження Йоганна Вольфганга Гете (1749 – 1832), 

німецького поета. 

 

31 – 90 років від дня народження Віктора Володимировича Голявкіна (1929 – 

2001), російського прозаїка. 

 

31 – 270 років від дня народження Олександра Миколайовича Радищева 

(1749 – 1802), російського письменника, філософа. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

8 – 105 років від дня народження Павла Юхимовича 

Ключини (Ключника) (1914 – 1972), українського поета-

байкаря. 

 

9 – 250 років від дня народження Івана Петровича 

Котляревського (1769 – 1838), українського письменника. 

 

10 – 125 років від дня народження Олександра Петровича 

Довженка (1894 – 1956), українського прозаїка, кінодраматурга. 
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11 – 155 років від дня народження Павла Арсеновича Грабовського (1864-

1902), українського письменника. 

 

13 – 125 років від дня народження Джона Боттона Прістлі (1894 – 1984), 

англійського прозаїка, драматурга. 

 

13 – 125 років від дня народження Юліана Тувіма (1894 – 1953), польського 

поета. 

 

14 – 85 років від дня народження Григорія Давидовича Усача (нар. в 1934 р.), 

українського поета, прозаїка, драматурга. 

 

15 – 230 років від дня народження Джеймса Фенімора Купера 

(1789-1851), американського прозаїка. 

 

17 – 155 років від дня народження Михайла Михайловича 

Коцюбинського (1864 – 1913), українського прозаїка. 

 

24 – 125 років від дня народження Романа Григоровича 

Купчинського (1894 – 1976), українського поета 

 

28 – 90 років від дня народження Дмитра Васильовича 

Павличка (народився 1929 р.), українського поета. 

 

29 – 100 років від дня народження Івана Євтихійовича Хоменка (1919 – 

1968), українського поета. 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

3 – 120 років від дня народження Костянтина Олексійовича Гордієнка (1899 – 

1994), українського прозаїка. 

 

3 – 100 років від дня народження Едуардаса Беніаміновича Межелайтіса 

(1919 – 1997), литовського поета. 

 

3 – 195 років від дня народження Івана Савича Нікітіна (1824 – 1861), 

російського поета. 

 

5 – 110 років від дня народження Богдана Ігоря Антонича (1909 – 1937), 

українського поета. 

 

6 – 95 років від дня народження Володимира Івановича Дарди (1924 – 1992), 

українського прозаїка, поета. 
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9 –115 років  від дня народження Миколи Платоновича Бажана (1904 – 1983), 

українського поета. 

 

10 – 130 років від дня народження Михайла Драй-Хмари (1889 – 1939), 

українського поета, перекладача, педагога. 

 

15 – 210 років від дня народження Олексія Васильовича 

Кольцова (1809 – 1842), російського поета. 

 

15 – 205 років від дня народження Михайла Юрійовича 

Лермонтова (1814 – 1841), російського поета, прозаїка. 

 

18 – 80 років від дня народження Кіра Буличова (Ігоря 

Всеволодовича Можейка) (1934 – 2003), російського 

фантаста, кінодраматурга. 

 

18 – 125 років від дня народження Юрія Миколайовича Тинянова (1894 – 

1943), російського прозаїка, літературознавця. 

 

20 – 100 років від дня народження Мустая Каріма (Мустафи Сафича 

Карімова) (1919 – 2005), башкирського поета. 

 

25 – 90 років від дня народження Петра Федоровича Сингаївського (1929 – 

1995), українського поета. 

 

25 – 80 років від дня народження Василя Тимофійовича Скуратівського (1939 

– 2005), українського прозаїка. 

 

29 – 70 років від дня народження Георгія Георгійовича Почепцова (нар. в 

1949 р.), українського прозаїка. 

 

29 – 205  років від дня народження Якова Федоровича Головацького (1814 – 

1888), українського поета. 

 

ЛИСТОПАД 

 
10 – 260 років від дня народження Йоганна Христофора Фрідріха Шіллера 

(1759 – 1805), німецького поета, драматурга. 

 

11 – 130 років від дня народження Остапа Вишні (Павла 

Михайловича Губенка) (1889 – 1956), українського 

письменника. 
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11 – 110 років від дня народження Інни Костянтинівни Кульської (1909 – 

1993), української поетеси. 

 

17 – 100 років від дня народження Анатолія Павловича Дрофаня (1919 – 

1988), українського прозаїка. 

 

19 – 95 років від дня народження Михайла Павловича Коршунова (1924 – 

2003), російського прозаїка. 

 

21 – 325 років від дня народження Вольтера (Марі-Франсуа Аруе) (1694 – 

1778), французького прозаїка, філософа, історика. 

 

27 – 140 років від дня народження Грицька Абрамовича Чупринки (1879 – 

1921), українського поета. 

 

29 – 120 років від дня народження Григорія Михайловича 

Косинки (Стрільця) (1899 – 1934), українського 

письменника. 

 

30 – 70 років від дня народження Ярослава Михайловича 

Стельмаха (нар. в 1949 – 2001), українського драматурга, 

прозаїка. 

 

 

ГРУДЕНЬ 

 
6 – 115 років від дня народження Олександра Івановича 

Введенського (1904 – 1941), російського поета. 

 

7 – 120 років від дня народження Теклі Білецької (1899 – 

1965), письменниці українського зарубіжжя. 

 

10 – 195 років від дня народження Джорджа Макдональда 

(1824 – 1905), шотландського прозаїка, поета.  

 

18 – 110 років від дня народження Юрія Миколайовича 

Косача (1909 – 1990), прозаїка українського зарубіжжя. 

 

18 – 200 років від дня народження Якова Петровича Полонського (1819 – 

1898), російського поета, прозаїка. 

21 – 110 років від дня народження Зіновія Яковича Біленка (1909 – 1979), 

українського поета, прозаїка. 
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Мистецтво 

 
СІЧЕНЬ 

 

1 – 115 років від дня народження Євгена Олександровича Адамцевича (1904-

1972), українського кобзаря. 

 

2 – (або 4.01.) – 185 років від дня народження Василя Григоровича Перова 

(1834-1882), російського живописця. 

 

9 – 95 років від дня народження Михайла 

Олександровича Задніпровського (1924-1980), 

українського актора. 

 

9 – 95 років від дня народження Сергія Йосиповича 

Параджанова (1924-1990), вірменського і українського 

кінорежисера. 

 

12 – 90 років від дня народження Миколи Павловича 

Мащенка (1929-2013), українського кінорежисера. 

 

12 – 110 років від дня народження Марії Оксентіївни Приймаченко (1909 – 

1997), українська народна художниця, представниця «народного примітиву» 

(«наївного мистецтва»).  

 

26 – 180 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839-

1884), українського етнографа і фольклориста, громадського діяча. 

 

27 – 115 років від дня народження Олександра Михайловича Довгаля (1904-

1961), українського графіка. 

 

ЛЮТИЙ 
 

9 – 145 років від дня народження Всеволода Емільовича Мейєрхольда (1874-

1940), російського режисера, актора, театрального діяча. 

 

9 – 145 років від дня народження Гната Гавриловича Яременка (1874-1915), 

українського живописця і графіка. 

 

9 – 455 років із дня смерті Мікеланджело Буонаротті (1475-1564), 

італійського скульптора, художника, архітектора, поета доби Відродження. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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25 – 195 років від дня народження Авксентія Івановича Тарновського (1824-

1881), українського театрального і музичного діяча. 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

2 – 195 років від дня народження Бедржіха Сметани (1824-1884), чеського 

композитора, піаніста, диригента, педагога, музично-громадського діяча. 

 

9 – 205 років від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, 

мислителя. 

 

18 – 175 років від дня народження Миколи Андрійовича 

Римського-Корсакова (1844-1908), російського 

композитора, диригента, педагога, музично-

громадського діяча. 

 

21 – 135 років від дня народження Олексія Олексійовича 

Шовкуненка (1884-1974), українського живописця. 

 

27 – Міжнародний день театру. 

   

 

КВІТЕНЬ 
 

15 – 105 років від дня народження Василя Кіндратовича Стеценка (1914-

1984), українського скрипаля, композитора, музикознавця, педагога. 

 

18 – День пам ' яток історії та культури. 

 

18 – Міжнародний день пам ' яток і визначних місць. 

 

19 – 185 років від дня народження Григоровича Григоровича Мясоєдова 

(1834-1911), російського живописця. 

 

 

 

                       ТРАВЕНЬ 
 

1 – 115 років із дня смерті Антоніна Дворжака (1841-

1904), чеського композитора. 

 

11 – 115 років від дня народження Сальвадора Далі 

(1904-1989), іспанського і американського художника. 
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17 – 115 років від дня народження Жана Габена (1904-1976), французького 

кіноактора. 

 

20 – 175 років від дня народження Миколи Івановича Мурашка (1844-1909), 

українського живописця і педагога. 

 

22 – 95 років від дня народження Шарля Азнавура (1924), французького 

шансоньє, композитора і актора. 

   

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

1 – 215 років від дня народження Михайла Івановича Глинки (1804-1857), 

російського композитора, основоположника російської класичної музичної 

школи. 

 

24 – 125 років від дня народження Володимира Юхимовича Січинського 

(1894-1962), мистецтвознавця, архітектора і графіка, бібліографа. 

 

 

ЛИПЕНЬ 
 

1– День архітектуриУкраїни. 

 

1– Всесвітній день архітектури. 

 

12 – 135 років від дня народження Амедео Модільяні (1884-1920), 

італійського живописця і скульптора. 

 

15 – 95 років від дня народження Махмуда Алісултановича Есамбаєва (1924 - 

2000), артиста балету. 

 

19 – 185 років від дня народження Едгара Дега (1834-1917), французького 

живописця, графіка і скульптора. 

 

23 – 65 років від дня народження Алли Петрівни Кудлай (1954), української 

Естрадної співачки. 

 

25 – 90 років від дня народження Василя Макаровича 

Шукшина (1929-1974), російського письменника, 

кінорежисера, сценариста, актора. 

 

31 – 105 років від дня народження Луї де Фюнеса (1914-

1983), французького кіноактора. 
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СЕРПЕНЬ 
 

4 – 165 років від дня народження Марії Костянтинівни Заньковецької (1854-

1934), української актриси і театральної діячки. 

 

5 – 175 років від дня народження Іллі Юхимовича Рєпіна (1844-1930), 

російського живописця. 

 

 

16 – 85 років від дня народження П'єра Рішара (1934), французького 

кіноактора, режиссера. 

 

21 – 90 років від дня народження Вії (Аліди) Фрицівни Артмане (1929 - 

2008), латиської актриси. 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

9 – 100 років від дня народження Олени Михайлівни Апанович (1919 - 2000), 

українського історика, мистецтвознавця. 

 

10 – 125 років від дня народження Олександра Петровича 

Довженка (1894-1956), українського кінорежисера і 

письменника. 

 

11– День українського кіно. 

 

20 – 85 років від дня народження Софі Лорен (1934), 

італійської кіноактриси. 

 

22 – 115 років від дня народження Еліуса Мойсейовича Фрідмана (1904-

1982), українського скульптора. 

 

22 – 115 років від дня народження Бориса Федоровича Шаляпіна (1904-1979), 

російського живописця. 

 

27 – День туризму. 

 

28 – 115 років від дня народження Мойсея 

Залмановича Фрадкіна (1904-1974), 

українського графіка. 

 

28 – 85 років від дня народження Бриджит Бардо 

(1934), французької кіноактриси. 
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                                               ЖОВТЕНЬ 
 

1 – Міжнародний день музики. 

 

6 – 145 років від дня народження Миколи Костянтиновича Реріха (1874-

1947), російського живописця, археолога, мандрівника, громадського діяча. 

 

10 – День художника. 

 

19 – 165 років від дня народження Сергія Івановича Васильківського (1854-

1917), українського живописця. 

 

 

                                              ЛИСТОПАД 
 

5 – 115 років від дня народження Святослава Миколайовича Реріха (1904 - 

1993), російського та індійського живописця, громадського діяча, 

колекціонера східного мистецтва. 

 

5 – 85 років від дня народження Кіри Георгіївни Муратової (1934 - 2018), 

українського кінорежисера. 

 

8 – 90 років від дня народження Олега Григоровича Борисова (1929-1994), 

українського і російського актора. 

 

8 – Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва.  

 

12 – 90 років від дня народження Ролана Анатолійовича Бикова (1929-1998), 

російського кіноактора і режиссера. 

 

16 – День працівників радіо, телебачення та зв ' язку. 

 

21 – Всесвітній день телебачення. 

 

 

                                               ГРУДЕНЬ 
 

1 – 110 років від дня народження Анатолія Йосиповича Кос-Анатольського 

(1909-1983), українського композитора. 

 

5 – 115 років від дня народження Михайла Гордійовича Дерегуса (1904 - 

1997), українського живописця і графіка. 
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14 – 95 років від дня народження Раджа Капура (1924 - 1988), індійського 

актора, кінорежисера, продюсера. 

 

24 – 140 років від дня народження Станіслава 

Пилиповича  Людкевича (1879-1979), українського 

композитора, музикознавця, фольклориста, педагога. 

 

27 – 115 років від дня народження Марлен Дітріх 

(1904-1992), американської і німецької кіноактриси 

та співачки. 

 

30 – 145 років від дня народження Рейнгольда 

Моріцовича Глієра (1874-1956), російського і 

українського композитора, диригента, педагога. 

 

30 – 115 років від дня народження Дмитра Борисовича Кабалевського (1904-

1987), російського композитора, піаніста, диригента. 

 

 

Краєзнавство 
 

СІЧЕНЬ 
 

1 – 95 років від дня народження російського письменника, літературознавця 

Леоніда Наумовича Большакова (1924-2004). Уродженець м. Щорс. 

 

1 – 105 років від дня народження Юрія Оліферовича Збанацького (1914-

1994), українського прозаїка, драматурга. Уродженець с. Борсуків 

Козелецького району. 

 

1 – 105 років від дня народженні Абрама Ісаковича Кацнельсона (1914-2003), 

відомого українського поета. Уродженець м. Городня. 

 

2 – 140 років від дня народження Петра Федоровича Ткаченка-Галашка 

(1879-1919), українського кобзаря. Уродженець с. Синявка Менського 

району. 

 

8 – 140 років від дня народження Степана Васильовича Васильченка 

(Панасенка) (1879-1932), українського прозаїка і педагога. Уродженець м. 

Ічня. 

 

12 – 125 років від дня народження Василя Михайловича Блакитного (Еллана-

Блакитного) (1894-1925), українського письменника. Уродженець  М.-

Коцюбинського. 
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13 – 70 років від дня народження Олександра 

Андрійовича Шокала (нар. 1949 р.), письменника-

перекладача. Уродженець с. Гнідинці Варвинського 

району. 

 

19 – 105 років від дня народження Івана Савича Савича 

(Лук’яненка) (1914-2000). Уродженець с. Савинці 

Корюківського району. 

 

27 – 170 років від дня народження відомого українського 

художника Івана Григоровича Рашевського (1849-1921). 

Життям і діяльністю пов’язаний з Черніговом. 

 

27 – 180 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839-

1884), українського фольклориста, етнографа і поета. Своєю діяльністю був 

пов'язаний з Черніговом і Чернігівщиною. 

 

28 – 100 років від дня народження Олекси Зосимовича Корнієнка (1919-

2003), українського письменника і перекладача. Уродженець  Петрівського 

Козелецького району. 

 

28 – 145 років від дня народження Гната Гавриловича Яременка (1874-1915), 

українського художника. Уродженець м. Бахмач. 

 

 

ЛЮТИЙ 
 

3 – 155 років від дня народження Володимира Івановича 

Самійленка (1864-1925), відомого українського поета. 

Довгий час жив і працював у Чернігові і Добрянці. 

 

7 – 215 років від дня народження Миколи Андрійовича 

Маркевича (1804-1860), українського історика, 

етнографа, письменника, перекладача. Уродженець с. 

Дунайці Глухівського повіту Чернігівської губернії. 

 

15 – 65 років від дня народження Миколи Васильовича Збарацького 

(нар.1954 р.), українського композитора. Уродженець с. Ладан Прилуцького 

району. 

 

18 – 200 років від дня народження Миколи Максимовича Сементовського 

(1819-1879), українського письменника. Випускник Ніжинського ліцею. 
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20 – 130 років від дня народження Лева Миколайовича Ревуцького (1889-

1977), композитора, народного артиста СРСР. Народився в Іржавці на 

Ічнянщині. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

1 – 90 років від дня народження Леоніда Михайловича Отрюха (1929-2007), 

режисера, поета, заслуженого артиста України. Жив і працював в Чернігові. 

 

5 – 115 років від дня народження Марка Миколайовича Вороного (1904-

1937), українського поета. Уродженець Чернігова. 

 

16 – 115 років від дня народження Івана Георгієвича Спаського (1904-1990), 

вченого-нумізмата. Уродженець м. Ніжин. 

 

17 – 110 років від дня народження Олекси Десняка (1909-1942), українського 

письменника. Уродженець с.Бондарівка Сосницького району. 

 

21 – 90 років від дня народження українського письменника Юрія 

Михайловича Мушкетика (нар.1929 р.). Уродженець с.Вертіївка Ніжинського 

району. 

 

 

КВІТЕНЬ 

 

12 – 130 років від дня народження Василя Феофановича Седляра (1889-1938), 

українського художника. Уродженець м. Любеч. 

 

17 – 265  років від дня народження Івана Петровича 

Мартоса (1754-1835), вітчизняного скульптора. 

Уродженець м. Ічня. 

 

17 – 290 років від дня народження Марка Федоровича 

Полторацького (1729-1795), російського співака і 

музичного діяча. Уродженець Сосниці. 

 

18 – 165 років від дня народження Миколи Федоровича Сумцова (1854-1922), 

українського етнографа, фольклориста, літературознавця. Автор досліджень 

про Чернігівщину. 

 

20 – 115 років від дня народження Георгія Михайловича Нелєппа (1904-

1957), оперного співака, народного артиста СРСР. Уродженець с. Бобруйки 

Козелецького району. 
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27 – 90 років від дня народження Лариси Миколаївни Калюжної (нар.1929 

р.), заслуженої артистки України. Уродженка Чернігова. 

 

28 – 85 років від дня народження Юлія Романовича Коцюбинського (1934-

2000), літературознавця, заслуженого працівника культури. Колишній 

директор Чернігівського музею-заповіднику ім.М.Коцюбинського. 

 

 

ТРАВЕНЬ 
 

4 – 100 років від дня народження Бориса Наумовича Левіна (1919-2002). 

Випускник Ніжинського педінституту. 

 

5 – 190 років від дня народження Степана Даниловича Носа (1829-1901), 

українського етнографа, письменника, лікаря. Народився у с. Понори 

Талалаївського району. 

 

6 – 90 років від дня народження Валентина Назаровича Борисенка (1929-

1990), українського скульптора, народного художника УРСР. Уродженець с. 

Озеряни Бобровицького району. 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

14 – 85 років від дня народження Миколи Артемовича Малого (нар.1934 р.), 

українського поета. Уродженець Василевої Гути Чернігівського району. 

 

19 – 185 років від дня народження Олександра Матвійовича Лазаревського 

(1834-1902), українського історика. Життям і діяльністю пов'язаний з 

Чернігівщиною. 

 

26 – 140 років від дня народження Якова Устимовича Рощепія (1879-1958), 

видатного конструктора. Уродженець с. Осовці Бобровицького району. 

 

27 – 115 років від дня народження Володимира Савича Кузьмича (1904-

1943), українського прозаїка. Уродженець  Бахмача. 

 

30 – 100 років від дня народження Івана Івановича Цинковського (1919-

1987), українського поета. Народився у Парафіївці Ічнянського району. 
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ЛИПЕНЬ 

 

5 – 160 років від дня народження українського живописця Пилипа 

Антоновича Чирка (1859-1928). З 1915 року проживав у Чернігові. 

 

11 – 90 років від дня народження Бориса Максимовича Сороки (нар.1929 р.). 

Народився в Одинцях Козелецького району. 

 

12 – 120 років від дня народження Ірини Михайлівни 

Коцюбинської (1899-1977), заслуженого працівника 

культури України. Уродженка Чернігова. 

 

14 – 65 років від дня народження Володимира 

Васильовича Кашки (1954-2006), українського поета, 

прозаїка. Уродженець с. Дубовий Гай Прилуцького 

району. 

 

23 – 65 років від дня народження Алли Петрівни Кудлай 

(нар.1954 р.), народної артистки України. Родом з Лосинівки Ніжинського 

району. 

 

29 – 135 років від дня народження Павла Семеновича Наумова (1884-1942), 

українського живописця, графіка. Уродженець Козацького Бобровицького 

району. 

 

30 – 80 років від дня народження Миколи Костьовича Холодного (1939-

2006), українського поета. Уродженець Карильського Коропського району. 

 

30 – 130 років від дня народження Івана Платоновича Чужого (Кожича) 

(1889-1945), російського режисера, заслуженого діяча мистецтв РСФСР. 

Родом з Остра. 

 

СЕРПЕНЬ 

 

4 – 165 років від дня народження Марії Костянтинівни 

Заньковецької (1854-1934), першої народної артистки 

України. Народилася у с. Заньки Ніжинського району. 

 

8 – 90 років від дня народження Олексія Прокоповича 

Довгого (1929-2017), українського поета і журналіста. 

Уродженець с. Городище Менського району. 
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8 – 200 років від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша 

(1819-1897), українського письменника, фольклориста. Жив, працював і 

помер на хуторі Мотронівка на Борзнянщині. 

 

20 – 120 років від дня народження Олександра Ферапонтовича Саєнка (1899-

1985), українського художника. Уродженець м. Борзна. 

 

20 – 110 років від дня народження Омеляна Савелійовича Желєзняка (1909-

1963), відомого художника-кераміста. Народився в с. Грибова Рудня 

Ріпкинського району. 

 

21 – 115 років від дня народження Лева Бенціоновича Катка (1904-1970), 

українського архітектора. Родом з Новгород-Сіверського. 

 

25 – 80 років від дня народження Володимира Григоровича Дрозда (1939-

2003), українського письменника. Народився в с. Петрушин Чернігівського 

району. 

 

26 – 105 років від дня народження українського поета Андрія Павловича 

Бурлаки (1914-1950). Народився в Івангороді Бахмацького району. 

 

27 – 245 років від дня народження Павла Павловича Білецького-Носенка 

(1774-1856), українського письменника, філолога, етнографа. Родом з 

Прилук. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

10 – 125 років від дня народження Олександра Петровича Довженка (1894-

1956), видатного режисера і прозаїка. Уродженець Сосниці. 

 

13 – 185 років від дня народження Анатолія 

Патрикійовича Свидницького (1834-1871), українського 

письменника і фольклориста. Жив і працював в Козельці і 

Чернігові. 

 

15 – 215 років від дня народження Михайла 

Олександровича Максимовича (1804-1873), українського 

природознавця, філософа, історика. Навчався в Новгород-

Сіверській гімназії. 

 

17 – 155 років від дня народження Михайла Михайловича 

Коцюбинського (1864-1913), класика української літератури. Жив і працював 

у Чернігові. 
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23 – 80 років від дня народження В’ячеслава Михайловича Мальця (нар.1939 

р.), українського письменника. Народився в Тупичеві Городнянського 

району. 

 

                                            ЖОВТЕНЬ 

 

2 – 140 років від дня народження Михайла Якимовича Козика (1879-1947), 

українського художника. Уродженець Семенівки. 

 

7 – 90 років від дня народження Івана Васильовича Зуба (1929-2005), 

українського критика, літературознавця. Уродженець Варви. 

 

7 – 80 років від дня народження народної артистки України Ганни Семенівни 

Пащенко (1939-1998). Актриса Чернігівського облдрамтеатру ім.Т.Шевченка. 

 

25 – 145 років від дня народження Євгена Васильовича Богословського 

(1874-1941), відомого піаніста і музикознавця. Життя і творчість пов’язані з 

Черніговом. 

 

29 – 95 років від дня народження Анатолія Никифоровича Шкурка (нар.1924 

р.), живописця, майстра станкового живопису. Родом із Смоліна 

Чернігівського району. 

 

30 – 155 років від дня народження Віталія Гавриловича Боровика (1864-

1938), українського поета, перекладача. Родом з Ніжина. 

 

          ЛИСТОПАД 

 

11 – 95 років від дня народження Ганни Георгіївни 

Ігнатенко (1924-2008), літературознавця і прозаїка. Родом з 

Прилук. 

 

16 – 120 років від дня народження Мишші Сеспеля 

(Михайла Кузьмича Кузьмина) (1899-1922), чуваського 

поета. Жив і працював в Острі. 

 

17 – 100 років від дня народження Анатолія Павловича 

Дрофаня (1919-1988). Уродженець Ічні. 

 

26 – 125 років від дня народження Миколи Неоновича Петровського (1894-

1951), українського історика. Народився в Кудрівці Сосницького району. 

 

27 – 140 років від дня народження Григорія Абрамовича Чупринки (1879-

1921), українського поета. Народився в Гоголевому Остерського повіту. 
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ГРУДЕНЬ 
 

5 – 80 років від дня народження Петра Івановича Пиниці (1939-1999), 

українського поета. Уродженець Городні. 

 

22 – 125 років від дня народження Олександра Микитовича Ведміцького 

(1894-1961), українського поета. Уродженець м. Прилуки. 

 

28 – 100 років від дня народження Михайла Івановича Ігнатенка (1919-2004), 

українського поета. Життям і творчістю пов'язаний з Черніговом. 
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