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Криничної води струмки цілющі
З джерел Ярмолинецьких виплива
І наші корені столітні і могутні
З народного напившись джерела
Є. Трачук
Багаті літературні традиції краю. Чарівний край оспіваний у піснях та легендах з його сивою давниною і славним
бунтарським минулим. Багата історія нашого краю подіями
і видатними людьми.
Ще в минулому столітті у містечку побували відомі письменники Михайло Старицький та Йожеф Конежевський і
відобразили розмаїття місцевого ярмарку у своїх романах.
З Ярмолинцями тісно пов'язана творчість поета-декабриста
Володимира Раєвського, прозаїка Олександра Купріна,
польського поета Маврикія Югославського, художника баталіста Франца Рубо.
Восени 1846 року через наше містечко проїжджав великий син українського народу, поет Тарас Шевченко.
З нашого краю вийшли у незбагненний світ творчості
багато майстрів пера. Серед них—прозаїки Модест Левицький, лауреат Шевченківської премії Кость Гордієнко, Віктор Гонта, Петро Махнюк та поети Григорій Скиба, Володимир Олійник, Людмила Савчук, Анатолій Фіглюк, Микола Дармопук, Микола Коваль, Анатолій Мігаль, Борис Фурман, Володимир Козуб.
Перед війною у Михамполі (тепер Михайлівка) навчався
відомий поет-фронтовик Леонід Левицький. У цьому ж селі
на початку тридцятих років вчителював популярний дитячий письменник Кузьма Гриб. У свій час в Ярмолинцях
працювали такі відомі подільські поети як І. Іов, В. Шевчук, В. Березок, І. Шкварко.
Нині плідно працюють на ниві словесної творчості І. Гу-

Багата літературна історія селища Ярмолинці.
Тут на початку 1817 року побував поет-декабрист В. Раєвський і написав “Послание Петру Григоровичу Приклонскому”. Стверджує це один із чорнових варіантів помічених місцем і роком написання “Ярмолинцы 1817 г”.
Український драматург, поет і прозаїк, визначний театральний діяч другої половини ХІХ століття М. Старицький
(1840—1904) у трилогії “Богдан Хмельницький” описав
відомі кінські ярмарки в Ярмолинцях.
І. Іов (1948—2000) проживав в Ярмолинцях, працював в
редакції газети “Вперед”. Автор поетичних збірок “Стяг
золотої гілки” (1983), “Світло рідної хати” (1989).
Проживає в Ярмолинцях В. Мазур. Автор збірок
“Зоряний оберіг” (1996), “Повінь душі” (1994). Його твори
світяться любов'ю до рідного краю, його людей, сповнені
Віри, Надії, Любові до свого народу.
Краєзнавець О. Снігур, О. Лабай, Д. Нестерук, І. Шкварко, А. Браверман, М. Житар, Л. Колодій, Ж. Олійник, Є.
Трачук, Т Блізнєцова, С. Сотник, О. Шкроблюк, М. Баценко, Н. Федорович—плідно працювали у свій час і працюють зараз на ниві словесності.
Їх поезії бринять на мелодійних струнах українського
слова.
Творчого натхнення Вам, наполегливості в творчому
джерелі рідного краю.

В селі Соколівка працював директором школи Г. Скиба.
Любов до рідного краю, його працьовитих людей, до дітей
відчуваємо в поезіях Григорія Федотовича. Його твори надруковані в антології “Сто поезій ста поетів”.
В с. Сутківці народився М. Дармопук. Автор збірки “На
крилах пір'я не линяє” (1991). Його твори надруковані в
антології “Сто поезій ста поетів”.
Завітаймо в с. Солобківці. Тут народився прозаїк В. Гонта. Лауреат премії журналістів УРСР “Золоте перо” (1978,
1986), автор роману “Іван Гонта” (1984), книг “Моя перша
любов” (1984), “А все таки він прийде” (1989).
В с. Солобківці народилися брати Гжегожевські. Автори
збірок “Ми родом із пісні” (1995), “Родоцвіт” (2000).
Мальовниче село Шарівка батьківщина дитячої поетеси
Л. Савчук. (1935). Зараз проживає у м. Хмельницькому.
Пише вірші для дітей. Вийшли її збірочки “Один, два,
три...” “Підростай Іваночку” (1990), “Обрії” (1979),
“Читаночка для першого класу” (1980), “Мій краю рідний” (1986).
Тут в с. Шарівка у 1964 році народився А. Фіглюк. Поетична збірка поета-пісняра “На свято душі...” (2002) мелодійно вливається в душі вдячних читачів.
В селі Ясенівка народився А. Мігаль. Автор збірок
“Прочитаймо малюкам” (1991), “Гумористичні оповідки” (1992).
Поезії П. Басюка з с. Ясенівка ввійшли в збірку
“Ярмолинецькі самоцвіти”.

На літературній карті Ярмолинецького району багато
імен любителів художнього слова.
Завітаймо в с. Боднарівка. Тут народився Микола Коваль—автор збірок віршів “Слиток слезы” (1990),
“Прийшла кохана” (2000), “Спонтанні світи” (2002),
“Стерня” (2002), “Полин” (2004), “Ідуть ветерани” (2005)
та прозового твору “Голубка” (2002). Проживає автор у м.
Хмельницькому.
В мальовничому селі Волудринці народився Борис Фурман—автор збірки віршів “Я сіяв хату” (2005), та
“Каштан” (2006). Працює заступником редактора районної
газети “Вперед”.
В селі Верхівці народився Володимир Шевчук. Засновник радіопередачі “Від серця до серця”. Його твори ввійшли у збірну братів Гжегожевських “Ми родом із пісні”.
У селі Видошня народилася Марія Дячок. Тяжка недуга
прикувала її з дитинства до ліжка. Але велика сила волі,
терпимість породили велику любов до життя, до людей.
Поезія стала звукозаписом її душі, що передає найтонші її
глибини. Її збірка “Благословення зір” (2003) вражає читача
до глибини душі, сповнює надії та душевного спокою. Проживає Марія Дячок у с. Солобківці.
У селі Вихилівка в родині дрібного поміщика народився
український письменник Модест Левицький (1866—1932).
Він закінчив два факультети Київського університету і працював лікарем. Саме тоді, коли батьки Лесі Українки проживали в с. Колодяжному, що поблизу Ковеля, М. Левицький лікував Л. Українку. М. Левицький—автор ряду художніх творів, граматики української мови та науковопопулярних праць з медицини.

Подорожуючи землями Ярмолинеччини завітаймо у село
Косогірку (колись Фрампіль). У збіднілій шляхетській родині народився польський поет і революціонер М. Гославський (1802—1834), якого називають польським “співцем
Поділля”. У поемі “Поділля” Гославський оспівав красу
природи нашого краю, звеличив його героїчні традиції.
Село Лугове—батьківщина поета В. Олійника (1962 р.н.)
автора збірок “Скрипка вічності” (1990), “Обеліск на шкільному подвір'ї” (1991), книжечка загадок для дітей
“Краплинка неба” (1993), “Вертають на Вкраїну журавлі” (1994), “Острівець” (1999), “Материнка” (1999),
“Берізка на церкві” (1999), “Калинова сопілка” (1995).
Село Микитинці—батьківщина письменника Костя Гордієнка. Тут він народився в жовтні 1899 року. за роки творчої діяльності видав більше 20 книг оповідань і нарисів, 10
повістей, романи “Діти землі”, “Чужу ниву жала”, “Дівчина
під яблунею”, збірник статей “Слово про слово”. Удостоєний Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.
У селі Михайлівка, народився С. Гуменюк, кандидат історичних наук, краєзнавець-бібліограф Поділля. Виступав
упорядником багатьох бібліографічних покажчиків. Приділяв значну увагу висвітленню історії Ярмолинецького району.
В селі Михампіль (нині Михайлівка) проживав поет-воїн
Л. Левицький, який народився в с. Миньківці на Житомирщині. З червня 1941 року працював рядовим студентського
батальйону, літературним працівником дивізійної газети.
Брав участь в обороні Києва, в боях за визволення міст і сіл
Правобережної України. Нагороджений орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня та медалями.

Загинув у бою 27 грудня 1943 року. посмертно прийнятий у Спілку письменників (1961). Вірші поета воїна опубліковані в збірці “Недоспівана пісня” (1959, 1985 р.р.) багатьох колективних та антологічних виданнях.
В цьому ж селі на початку тридцятих років вчителював
популярний дитячий письменник Кузьма Гриб. Автор збірок оповідань і повістей “бойове завдання” (1958),
“Климко” (1966), “Подарунок командира” (1970), “Перший
постріл” (1974), “Партизанські таємниці” (1979),
“Назустріч юності” (1980) та інші.
У селі Магнишівка народилася Н. Лукашик. Працювала і
проживає в с. Вербка-Мурована. Бібліотекар по професії
душею дружить з книгою. Поезія це стан її душі. Часто
друкується в газетах “Вперед”, “Подільські вісті”.
Історична пам'ять, духовна спадкоємність поколінь, любов до рідної землі—основна тематика поезії Володимира
Козуба з Нового Села.
З великим натхненням, любов'ю, з вірою у свої творчі
сили пише поезії І. Гуцал жителька Нового Села. Глибокий
пронизливий і проникливий світ поезії відкриває її збірка
“Я ще не птах”.
Село Проскурівка батьківщина братів Миколи та Антона
Козаків. Поезія М. Козака захоплює, тривожить душу кожного. Його збірки “З журбою радість обнялась” (2002) та
“Соло на Альті” (2004) наповнені цілющим джерелом таланту.
В селі Соснівка народився В. Ковальчук. Живе і працює
в м. Хмельницькому. Він за жанром творчості—пародист.

