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ЛІНІЇ ЖИТТЯ 

                                                            О.Батьковська 

Життя – як швидкісний потяг: мчить не зупинити... 

Тільки карбуються в пам’яті щасливі та сумні миті. І не 

помічаєш, як пробігають літа, поспішаючи на зустріч виру 

подій. Людська пам’ять закарбовує найяскравіші візерунки 

цікавого і неповторного серіалу буття, що зветься так 

велично – життя. 

Ольга Василівна Батьковська народилася 9 липня 

1959 року в селі Нові Млини Борзнянського району 

Чернігівської області в сім’ї сільської інтелігенції. 

 Живописна   мальовнича   природа,   захоплення 

художньою літературою,   активна  участь   в   художній   

самодіяльності   надихали    і  пробуджували   потяг   до    
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поезії   та   хореографії. Свій   перший    вірш   написала   в  12  

років,   з   тих  пір   прагнення    писати    було   постійним.   

             Навчалася в Новомлинівській середній школі, де 

дівчині прищепили велику любов до літератури. В 1975 році 

вона вступила до Прилуцького педучилища, з 1978 по 1980 

роки працювала  вихователем   дитячого   садка    в  с.  

Комарівка   Борзнянського   району.  

              Одне  з  улюблених  місць – сцена  в  сільському  клубі. 

Ось  там  забувала  про  все,  переносилася  в  інший  світ,  хоч 

і  награний,  але  такий  бажаний!  Бо  тільки  на  сцені  

можна реалізувати  відкритість  і  впевненість  у  собі.  

  З   1980 р. навчалась,  а   1983  р.   з   відзнакою   

закінчила   Ніжинське   культосвітнє   училище   по   

спеціальності – керівник  хореографічного   колективу. Тут 

опанувала ази сценічної майстерності, культури танцю. То 

була неповторна творча лабораторія для тіла і душі, робота 

до сьомого поту. Які яскраві кольори супроводжували 

щасливий період студенства! Було багато перемог над 

собою. Сцена задля життя, задля віри в себе.  Після  

закінчення  працювала  керівником  хореографічного  

колективу   в   Красилівському  будинку  культури.  З   1984р.    

– старший   методист  Бахмацького  районного  будинку  

культури,  з  1990 р.  – директор  Бахмацького  районного  

методичного  центру  відділу  культури.  Водночас  ( з 1988 

по 1993 рр.) навчалася  в  Київському  державному  інституті  

культури  за  спеціальністю  культурно – освітня  робота.  З  

2000  по  2003 рр. працювала   керівником  студії в клубі  

залізничників cт. Бахмач. Сцена  і поезія   задля  життя,  

задля  віри  в  себе ! 
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 Деякі  з  перших  віршів  були  розміщені  в  шкільній  

та  студентській  стінгазетах.  В  творчому  доробку  вірші: 

«Осінній  мотив», «Залізнична  святкова», «Станція  Бахмач»,  

«Слався,  Бахмаче»,     «Вся  родина на гостинах », «Віддай 

своє серце любові»  покладені  на  музику  місцевих  

композиторів О.Іванька, М.Пилипенка та                  

В.Паращенка.   Друкувалась   в  районних,  обласних  та  

республіканських   засобах   масової  інформації.  

Поезія – це доля, яка вже подарувала  три поетичні 

збірки «Осінній мотив»  (2014р.), «Калейдоскоп буття» 

(2015р.), «Блукаюча рампа душі» (2016р.), а також  багато 

незабутніх вражень від творчих зустрічей з читачами та 

можливість не загубитися у цьому багатоликому світі прози 

і проминання...       Щоби бути поетом, треба мати долю 

поета, поважати цю долю,  вперто йти її шляхами, якими  б 

вони не були.   Збірки  «Осінній  мотив» ,  

«Калейдоскоп  буття», «Блукаюча рампа душі» є 

продовженням  роздумів  про  великі почуття  людської 

багатоликої  душі, осмислення  загальнолюдських  

вартостей.   Чи може поезія щось змінити? Вона може 

змінити людей, зробити їх чутливішими до краси, до вміння 

насолоджуватися миттєвостями, може подарувати яскраві 

моменти життя. В творчому доробку поетеси понад  800 

віршів.     

             «Все – таки це Щастя – Справжня поезія. У Вас дуже 

багата мова, бо ви ТАЛАНТ, ви Майстер. Особливої вершини 

досконалості, як на мене, ви досягаєте в поезіях про кохання. 

Вони краплинами світлого смутку переливаються в душу 

читача і там уже поетичним світлом ведуть з нею розмову 

про вічне,  незбагненне почуття любові. Вашими віршами 
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можна Дихати, Жити, таке згущення інтимної сповідальної 

краси, чистоти почуттів, їх світло, легкість словесного, 

поетичного оформлення. За кожним рядочком 

проглядається жіноча розсудливість, поміркованість, а ще 

вміння бачити, відчувати, аби передавати словами те, на що 

здатна людина щирої вдачі, талановита» - відгук про 

творчість О.Батьковської полтавчанки  Надії Серажим, 

відмінника народної освіти України.  

 «Ваш СТИЛЬ віршування заворожує... До 

сльозинок чуттєво! ПРОСТО, АЛЕ Ж ЯК ЗМІСТОВНО!» – 

численні коментарі поціновувачів поезії в соціальних 

мережах.   

                 І кожен вірш – це якась життєва історія, уривок 

долі, і кожне слово сказане поетесою – це заклик не 

проживати життя даремно, а щось неодмінно робити – 

любити, творити, вірити, відчувати. Прочитавши 

поезію Ольги Василівни хочеться побажати автору 

здоров’я, творчого натхнення, вдячних читачів. Щоб ми 

взяли до рук ще не одну її книгу, раділи і пишалися 

землячкою. 
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