За підтиримки управління культури облдержадміністрації, відділу
культури Ужгородської райдержадміністрації, обласного організаційнометодичного центру культури з метою виявлення та популяризації
оригінальних за змістом і формою творів українських та закарпатських
письменників і поетів, самобутніх авторів-виконавців, встановлення творчих
контактів з представниками громадських і культурних організацій та
творчими спілками 24 травня 2016 року в смт. Середнє Ужгородського
району на базі Середнянської дитячої школи мистецтв відбувся XIV обласний
конкурс українського художнього слова ім. І.Ірлявського «Моя весна».

Іванові Ірлявському належить чільне місце у громадському, суспільному
та літературному житті як Закарпаття, так і всієї України 30-х–початку 40-х
років ХХ століття. Іван Рошко (літературний псевдонім – Ірлявський)
народився 17 січня 1919 року у селі Ірлява на Закарпатті. Поет, публіцист,
активний учасник і творець Карпатської України, боровся за відновлення
державності Соборної України в умовах німецько-нацистської окупації.
Він рано пішов із життя (прожив усього 23 роки), але звершив багато. На
тернистий шлях творця Іван Ірлявський ступив ще підлітком. Перша його
книга вийшла друком, коли був девятнадцятирічним юнаком. За життя видав
три книги – «Голос Срібної Землі» (1938), «Моя весна» (1940), «Вересень»
(1941). Четверта «Брості» (1942)- побачила світ після його смерті. Усі книги
видані у Празі, тому майже не потрапляли в окуповане Угорщиною
Закарпаття. Ті ж, що дивом опинилися тут, були знищені угорським
окупаційним режимом у 1939-1944 рр., а після 1944-го радянським. Ім’я
І.Ірлявського послідовно замовчували, кинувши у небуття, що обернулося
непоправною шкодою для мистецького життя краю й України. Збірки явили

самобутнього поета-патріота, чий патріотизм щедро живився пам’яттю
батьківського порога, надзвичайно природно вбираючи в себе безоглядну
любов до Соборної України. Розстріляний густапо 9 лютого 1942 року в
Бабиному Яру під Києвом, після того, як навідріз відмовився редагувати
колишню патріотичну газету «Українське слово» уже як пронацистську.
Творчість І.Ірлявського вносить у літературний процес свіжий гірський
струмінь, позначений мотивами любові до рідноїх землі та мужніми
поривами до героїчного чину. Пам’яті талановитого поета з 2003 року в
смт.Середнє, що неподалік його рідного села Ірлява, започатковано
обласний конкурс українського художнього слова імені Івана Ірлявського
«Моя весна». Ідея його проведення належить відомим письменникам краю
Галині Малик та Олександрові Гаврошу.

У конкурсі взяли участь читці–декламатори культосвітніх установ області,
учні та студенти середніх та вищих навчальних закладів, автори-виконавці,
учасники поетичних студій, літературних театрів та аматорськьких
театральних колективів. Конкурс проводився у чотирьох номінаціях: поезія,
проза, гумор, власна творчість. До речі, у номінації «поезія» обов’язковим
було виконання патріотичних творів, які підвищують національнопатріотичний дух.
І так, Свалявщину на цьому конкурсі гідно представили талановиті Марія
Феделеш, учениця 11-кл. Неліпинської ЗОШ 1-3 ст., учасниця гуртка
художнього слова Свалявського РБК, активна учасниця багатьох культурномистецьких заходів, яка за високою оцінкою журі нагороджена дипломом
лауреата II ступеня в номінації «поезія» за зворушливе прониклеве
декламування поезії Т.Г.Шевченка «Лілея», «Дві душі», автор Лєгостаєва
(Зараз Марічка закінчує 11 клас та збирається складати вступні іспити до
вищого навчального закладу Київського національного університету культури
і мистецтв ім. М.Поплавського на диктора телебачення) та Артур Сегеді,
учень 8-кл. Павлівської ЗОШ, учасник художньої самодіяльності, який вразив

присутніх в залі глядачів та журі авторською підбіркою поетичних творів та
був нагороджений подякою за участь у конкурсі в номінації «власна
творчість». Артур надзвичайно розумний талановитий юнак, наділений
чудовим даром писати, творити. В його невеличкому поетичному доробку
вже налічується декілька віршів патріотичного характеру, поезій про рідний
край, природу, батьківську хату та все що його оточує, а також декілька
фантастичних та обрядових оповідань. Вже скоро побачить світ його перша
така довгоочікувана збірка поезій, творами якої зможуть перейнятися всі
поціновувачі та любителі художнього поетичного слова. Отож, маємо ким
пишатися – справжніми патріотами своєї Батьківщини, такими юними
талантами зі Свалявщини!

