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НОВИЙ  ОБРІЙ  ІРИНИ  ЛУБКІВСЬКОЇ 
Передмова  до книги  Ірини  Лубківської 

«Жити  і  любити  не  уві  сні» 
– Житомир :  Полісся,  2011. 

 

країна довідалась про Ірину Лубківську наприкінці 
травня 1995 року, коли вона у складі дуету «Обрій» 
здобула першу премію в жанрі авторської пісні й 
співаної поезії на ІV Всеукраїнському фестивалі 

«Червона рута», що відбувся в Криму.  
На превеликий жаль, життєві і творчі інтереси учасниць 

«Обрію» співпадали недовго.  
Дует розпався, залишивши на згадку своїм численним 

шанувальникам магнітний альбом «Жити і любити уві сні».  
Для своєї першої книги Ірина Лубківська взяла дещо 

переінакшений рядок зі своєї відомої пісні – «Жити і любити не 
уві сні»… 

Ця назва більше відповідає теперішньому настрою і 
душевному стану Ірини.  

Пройшли роки, а з ними прийшов творчий і життєвий 
досвід.  

Мрії стали здійснюватись.  
Молода поетеса уже не хоче та й не може жити і любити 

лише уві сні. Її серце й душа напоєні реальними, земними 
почуттями.  

Вона давно визначила для себе головні складові щастя і не 
уявляє життя без світлого кохання, дитячого сміху, тепла 
маминих рук і, звичайно, без музики та поезії.  

Відчувається, що поезія Ірини Лубківської народжена 
душевною схвильованістю, небайдужістю до всього, що 
відбувається навколо, що тривожить розум, примушує частіше 
битися серце.  

Авторці є що сказати, є про що розповісти своїм читачам. 
Її поетичні рядки вирізняються щирістю і особливою 
задушевною інтонацією. 

УУ  
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У молодої поетеси є те головне, без чого не буває 
справжньої літератури, – розуміння сили й ваги художнього 
образу.  

Ірина правильно вважає, що «мовчання – це теж розмова», 
«відпускає на волю чуття свої дивні», «безнадію перевіває через 
сито» помилок і втрат, мріє «заховатися у літо» і «по лезу 
небокраю іти на інший бік життя»… 

Життя Ірина Лубківська любить і визнає в усіх його 
проявах.  

Вона достатньо самокритична й вимоглива.  
Можливо, саме тому в її віршах відчувається особливий 

драматизм і відвертість.  
Та, мабуть, авторку, перш за все, цікавить анатомія душі.  
Душі, яка вміє сміятись і плакати, ненавидіти і любити…  
Як відомо, шлях пізнання і художнього відтворення 

духовного світу людини і довгий, і складний.  
Ірина робить на цьому шляху лише перший крок.  
Щиро бажаю їй піднятись на найвищу вершину поетичної 

майстерності! 
 
 
 

 


