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150 років від дня народження — Семен Соломонович
Юшкевич (1868 р) – письменник-емігрант, який займався
драматургією, представник «російсько-єврейської
літератури».
140 – Михайло Петрович Арцибашев (05.11. 1878) – прозаїк
і драматург, писав статті для журналів та сценарії для
фільмів.
130 – Леонід Гроссман (24.01.1888) – відомий
літературознавець, письменник, що створив книги про
Пушкіна і Достоєвського в серії «ЖЗЛ».
130 – Михайло Осоргин (Ільїн) (19.10.1878) належить до
письменників-емігрантів, писав прозу, есе, статті в журнали.
120 — Василь Іванович Лебедєв-Кумач (24.07.1898) серед
письменників і поетів ювілярів 2018 р. виділяється тим, що
його вірші були покладені на музику. Він автор віршів
«Священної війни» і пісень до радянських кінофільмів.
110 – Микола Миколайович Воробйов (Богаєвський,
21.11.1908) – літератор і художник, писав вірші про
Донському козацтво.
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110 – Борис Горбатов (1908) належить до плеяди радянських
прозаїків, писав сценарії.
110 – Іван Єфремов (1908) – письменник-фантаст, захоплювався
космосом.
110 – Віталій Закруткін (1908) – російський прозаїк, автор повісті
«Матір людська
110 – Микола Носов (1908) – класик дитячої прози, написав
оповідання про Незнайку.
110 – Борис Польовий (Кампов, 17.03.1908) – прозаїк радянської
епохи, написав «Повість про справжню людину».
100 – Борис Заходер (09.09 1918) – дитячий письменник, створював
сценарії до фільмів, займався перекладами
100/10 — Олександр Ісаєвич Солженіцин письменник — реаліст,
дисидент, автор творів: «Один день Івана Денисовича», «Матрьонін
двір», «Архіпелаг ГУЛАГ» та ін. Нобелівський лауреат (1970 р). У
2018 році 11.12. виповнюється 100 років з дня народження (1918 р),
а 03.09. — 10 років з дня смерті (2008р).

90 – Петро Лукич Проскурін (22.01.1928) – писав прозу,
відомий, як автор творів на моральну тематику, про
взаємини людей один з одним.
90 – Борис Іванов (25.02.1928) – журналіст і письменник,
входив у групу, учреждавшую Премію А. Білого
90 – Валентин Пікуль (13.07.1928) – російський
письменник, автор історичних романів.
90 – Чингіз Айтматов (12.12.1928) – киргизький та
російський прозаїк, автор оповідань та романів про життя
простих людей.
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80 – Володимир Козаків (1938) – послідовник російського
авангардизму (футуризм) в поезії.
80 — Володимир Висоцький (25.01.1938) — поет, музикант,
актор, виконавець власних пісень. Серед письменників і
поетів, чиї ювілеї відзначають в 2018 році, відрізняється тим,
що крім поетичного терену, прославився як актор.
80 – Георгій Вайнер (10.02.1938) – один з братів
знаменитого дуету, який створив кілька детективних романів,
займався написанням сценаріїв до к/ф, журналістикою.
80 – Людмила Петрушевська (26.05.1938) займається
літературою, драматургією, чудово співає.
80 – Венедикт Єрофєєв (24.10.1938) – поет, який
прославився поемою «Москва-Петушки»
80 – Аркадій Хайт (25.12.1938) – російський сатирик, писав
театральні п’єси та кіносценарії
70 – Михайло Задорнов (21.07.1948) – видатний сатирик,
гуморист, драматург сучасності, автор нарисів, подорожніх
нотаток, гуморесок, п’єс.
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135 – Дем’ян Бідний (Придворов Юхим Олексійович, 13.04.1883) –
радянський поет, революціонер, публіцист.
115 — Олександр Альфредович Бек (03.01.1903) – радянський
письменник, який створив роман «Нове призначення».
115 – Тамара Габбе (1903) – прозаїк, перекладач, збирачка
фольклору та ін. Багато писала для дітей.
105 – Сергій Михалков (13.03.1913) – дитячий поет, автор Гімну РФ.
105 – Віктор Сергійович Розов (21.08.1913) – відомий драматург
радянського періоду, автор 20 п’єс і сценаріїв до фільмів («Летять
журавлі»)
105 – Віктор Драгунський (01.12.1913)- класик дитячої літератури,
автор «Денискиных оповідань».
95 – Григорій Бакланов (Фрідман) народився в 1923р. – представник
«лейтенантской прози», писав прозу і кіносценарії.
95 – Расул Гамзатов (08.09.1923)- знаменитий російський,
дагестанський поет, публіцист і громадський діяч.
95/5 — Юрій Данилович Гончаров (1923-2013) — письменник, що
увійшов у літературу як автор військової прози, потім став
деревенщиком.
55 – Олексій Варламов (23.06.1963) – пише прозу та публіцистику,
досліджує історію літератури Росії XX ст.

Зарубіжні письменникиювіляри 2018 року.
•

230 – Лорд Джордж Гордон Байрон (22.01.1788) – англійський поет –
романтик, який прославився в Європі «похмурим егоїзмом». Натхненник А. С.
Пушкіна, який перші твори писав у романтичному дусі.

•

190 – Жюль Верн (08.02.1828) – мандрівник, мореплавець, французький
письменник, творець класичних пригодницьких романів («Діти капітана
Гранта»)
170 – Ганс Гофман (27.07.1848) – письменник, поет, педагог з Німеччини,
автор багатьох новел, романів («Крихітка Цахес»), володів широким колом
інтересів.
120 – Еріх Марія Ремарк (22.06.1898) – німецький прозаїк XX ст, автор роману
«На Західному фронті без змін», який вважається кращим серед творів
писателелй «втраченого покоління».
235 – Стендаль (23.01.1783) – знаменитий французький прозаїк, автор кількох
психологічних романів («Червоне і чорне»), займався белетристикою, писав
книги про архітектуру Італії.
215 – Проспер Меріме (28.09.1803) – француз, писав прозу і перекладав, у
тому числі і з російської мови, був майстром новели («де Маттео Фальконе»),
цікавився історією.
195 – Моріс Санд (30.06.1823) – син відомої французької письменниці Аврори
Дюдеван (Жорж Санд), поет, живописець.
175 – Генрі Джеймс (15.04.1843) – американський прозаїк, більшу частину
життя жив у Британії, автор 20 романів, 112 оповідань, 12 п’єс.
135 – Франц Кафка (03.07.1883) – видатний німецький письменник австроугорського походження, широко відомий у всьому світі завдяки незвичайним
творів, насиченим страхом, абсурдом, викликають у читача почуття тривоги.
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