Українська література. Цікаві факти
Англомовний сатиричний роман
Марини Левицької «Коротка історія
тракторів по-українськи» (2005) став
міжнародним бестселером і здобув декілька нагород.

Старший брат Остапа Вишні теж був
письменником-гумористом.

Уласа Самчука номінували кандидатом на здобуття Нобелівської премії з літератури.

Збірку віршів під назвою "Кобзар" видав в 1924 році футурист
Михайль Семенко.

Український фізик Іван Полюй не тільки зробив великий вклад у відкриття рентгенівського випромінювання, але і вперше переклав Євангеліє українською
мовою.

Музеї та пам'ятники Тараса Шевченка, який ніколи не виїздив за межі держави,
де народився, нині розташовані по всьому світу.
Брати-письменники Григорій і
Григір Тютюнники отримали одне й
те саме ім'я Григорій через випадковий збіг обставин.
В польській літературі існувала українська школа - група поетів і письменників доби романтизму, які в своїй
творчості зверталися до української
історичної тематики.
Григорій Тютюнник

Григір Тютюнник

Мистецька премія Глодоський скарб була заснована українським письменником
Григорієм Гусейновим за кошти одержаної ним Національної Шевченківської премії.
Закарпатський лікар та поет Іван Орлай був учителем класика української та російської літератури Миколи Гоголя та підтримував дружні зв'язки з класиком німецької літератури Йоганном фон Ґете.

Іван Орлай

Кубанський поет Іван Варавва включив до виданої в 1966 році в СРСР збірки
«Пісні козаків Кубані» текст пісні «Ще не вмерла Україна», яка 1992 року стала офіційним гімном України.

В романі Василя Кожелянка «Дефіляда»,
Україна постає геополітичною силою, яка у Другій світовій війні здолала Росію і протистоїть Німеччині.
Усі повісті Тарас Шевченко написав на засланні й російською мовою, причому
перші дві з них «Наймичка» та «Варнак» через заборону писати і малювати був змушений підписувати фіктивними датами.

Деякі речення в романах української письменниці-сюрреалістки Емми Андієвської сягають п'ятнадцяти сторінок.
Після самогубства українського поета-романтика Амвросія Метлинського розтин його тіла проводив інший український поет і лікар Степан Руданський.

Амвросій Метлинський

Степан Руданський

Хутір Шампань розташований на шляху між місцем народження Тараса Шевченка та місцем, де він провів своє дитинство.

Друга збірка поезій Миколи Вінграновського , що називається «Сто поезій», завдяки старанням цензури вийшла в друк,
маючи їх 99.

Михайло Драй-Хмара, який знав дев’ятнадять мов, останньою став вивчати англійську.

Іван Нечуй-Левицький принципово не вживав літеру «Ї».

Ролі́т ( від назви «Кооператив „Робітник літератури“») — житловий будинок письменників, споруджений 1934 р. в Києві на нинішній вулиці Б. Хмельницького, 68. У різні часи тут мешкали близько 130 літераторів, а також деякі відомі діячі мистецтв. Роліт — абсолютний рекордсмен в Україні за кількістю меморіальних дощок на фасаді

Антологія руська, видана 1881 році у Львові це перша антологія української поезії.
Автор гумористичних віршів, Юрко Позаяк був керівником Служби підготовки виступів Президента Віктора
Ющенка.

Ліна Костенко відмовилась від звання Героя України.

Книга Люко Дашвар «Рай.Центр» стала лауреатом конкурсів Коронація слова
2009 та конкурсу невдалих книг Золота булька.

Згідно з рейтингом німецької телерадіокомпанії SWR, в
2009 році німецький переклад збірки «Гімн демократичної
молоді» Сергія Жадана посів перше місце серед рекомендованих іншомовних книжок, у якому роман Льва Толстого
«Анна Кареніна» був на сьомому місці.

Українська література у ХХ столітті розвивалась не лише в Україні і не лише українською — окремі твори і автори еміграційної літератури є широко визнаним загальноукраїнським і навіть світовим надбанням.
Українські письменники початку ХХ століття створили угрупування під назвою
Нова генерація, а в кінці цього ж століття — Нова деґенерація.

Поет-модерніст Зіновій Штокалко був знайомий із Сальвадором Далі.

Сальвадор Далі

Олег Лишега - це перший український поет, якого нагороджено премією ПЕН- клубу за переклад англійською мовою
збірки україномовної поезії.
(«ПЕН-клуб» (International PEN, PEN Club) — міжнародна неурядова
організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів. Був створений з метою сприяння дружбі й інтелектуальній
співпраці письменників всього світу; акцентує увагу на ролі літератури в розвитку взаєморозуміння і світової культури; бореться за свободу слова; діє як потужна сила в захисті прав письменників, яких садять
до в'язниці, а деколи і вбивають за їх погляди. Це одна з найстаріших організацій, яка бореться за
права людини, і одна з найстаріших міжнародних письменницьких організацій.)

