ОСТАННІ ПОРОГИ
ВІРА ВОВК

РІО-ДЕ-ЖАНЕЙР0
2020- 2021

ОБКЛАДИКА: ВВ
АВТОРКА ПОСЛУГОВУЄТЬСЯ ПРАВОПИСОМ
Г.ГОЛОСКЕВИЧА
УСІ ПРАВА ЗАСТЕРЕЖЕНІ
КОРЕКТА: ЮЛІЯ ГРИРОРЧУК

ОСТАННІ ПОРОГИ
Мариться,
Що хтось гладить моє волосся,
Щоб серце не плакало, й мовить:
– Не сумуй!
Це вже останні пороги,
Далі – тільки безмежність
Без прощань, розчарувань,
Одинокости, –
Предвічне сяйво й радість
У присутності Бога.
Будь спокійна!
І я помітила,
Що мене огорнуло
Північне світло.
28.04.20
ДРУЗІ
Від кінця останнього року я помічаю, що світ
остаточно і надзвичайно швидко міняється.
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Почалось воно відходом Богдана Бойчука,
найближчого мені з Нью-Йоркської Групи
Поетів. Не, щоб ми постійно зустрічалися,
спілкувалися, але між нами було якесь неписане
побратимство, якесь немовлене порозуміння.
Ми часто перекидалися короткими вістями в
інтернеті і зустрічалися, як доля дозволяла,
почавши від гостин у його домі на
північноамериканському континенті, де один із
синів після вечері недовірливо спитав: «Тату,Чи
пані Віра справді – вовк?», і скінчивши у вітальні
його київської садиби на Червоноармійській, де
ми фотографувалися втрьох з Миколою
Воробйовим і де над тапчаном красувався
спільний портрет Нью-Йоркської Групи авторства
Юрія Соловія, з Вірою Вовк у німбі святости ...
Потім відійшов другий Богдан, знаменитий
літературний критик Рубчак, якому завдячую
обширну рецензІю на збірку «Меандри» і який
захищав мене перед деякими колеґами пера,
коли я отримала премію Шевченка. Рубчак до
останку приязно ставився до моїх писань, що
рідкісно буває серед письменників...
Опісля покинула в Каліфорнії світ Патриція
Килина, красуня з довгим до п’ят волоссям, що
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співала степові пісні й писала про тореадорів...
Вона залишиться в моїй пам’ яті, як щира
подруга й українська поетеса.
Найраніше відійшов Іван Драч, з яким я дружила
особливо ще в 60-тих роках, їздила на КончуЗаспу до Бажана, і разом з Драчем, Бажаном і
Смоличем до Умані, про що може свідчити
світлина, де Іван обв‘язаний зі мною вінком
цибулі з базару по дорозі в Білій Церкві... Або
принагідні зустрічі в Нью-Йорку в товаристві
Дмитра Павличка й Нью-Йоркської Групи Поетів, і
ще інша пізніша світлина, що
отримав у
подарунку від мене за поцілунок малий Максим,
і яку Іван віддарував мені при передачі премії від
Кур’єра Кривбасу в Києві, коли відбулася наша
остання зустріч. Тоді Максима вже не було між
живими. Мені ніколи де доводилося бачити його
дорослим...
Пригадуючи собі своїх друзів з різними
подробицями помічаю, як вони збагатили моє
життя, скільки добра й ніжности мені від них
дісталося ... І одночасно помічаю, що світ обіднів,
бо хоч ми не часто були в контакті, вони існували
для мене, а тепер вони без адреси й не можу їм
надіслати хоч короткої писульки.
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Світ дуже змінився. Трудно буде достосуватися
до нього, особливо тепер, коли лікарі заявили,
що Женіньї, єдиній мені близькій на цьому
континенті, мало залишилося до життя. Дивлюся,
як вона безслівно в’яне на ліжку, коли дістає
крізь зонд свою щоденну пайку якоїсь рідини, й
свідома, що існую, як залишок давнини її дітям,
Андрé й Летісії. Вони ввічливі до мене, але це
все.
У молоді – свої справи й зацікавлення. Нема в
них таких сантиментів, які будучи дітьми мали
ми до наших бабусь. Але то справа покоління,
яке сьогодні менш сантиментальне й більш
практичне.
Почуваюся щораз більше самотньою. Єдиною
потіхою й єдиним оправданням існування є моя
розмова з комп’ютером, що ковтнув мої
чотиримісячні записи, так, що доводиться тепер
усе наново якось відтворювати, хоч дещо,
особливо вірші, навіки пропало.
Не буду скигліти, як чайка при битій дорозі.
Мушу здобутися на силу, щоб продовжувати ці
записи, бо може вони декому допоможуть також
перебути одинокість і шукати потіху в творінні.
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Для мене самої на щастя існують ще Зоя,
Вірлена, Яструб і Ластівочки...
29.04.20
ВОДА
В інтернеті сповістили, що різні пляжі північного
сходу Бразилії занечищені оливою в морі.
Підозрівали якийсь дірявий грецький корабель.
Потім олива почала являтися уздовж усього
побережжя Бразилії й було небезпечно купатися
в оливі. Вже не пояснювали, звідки вона там
явилася, тільки показували світлини дітлахів на
березі обмазаних темною оливою.
Опісля Міністерство Здоров’я сповістило, що
вода в крані занечищена, щоб не вживати її навіть
вареної до пиття й варення, тільки куповану
мінеральну воду, але обіцяли якнайшвидше
прочистити водоймища.
Дотепер нічого не сказано про чисту воду, і я вже
кількакратно купувала по 12 пляшок мінеральної
води. Також при купелі відчуваєтья брак її звичної
м’якости.
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На мою думку, людина сама засвинила всю воду.
Досить подивитися на побережжя наших малих
струмків, чи навіть країв вулиць після дощу, що
там назбирується! Адже Існують для того бочки й
місця на сміття, але дехто воліє вживати тільки
їхнє сусідство. Це, очевидно, брак достатньої
інформації й науки.
Відомо, як жахливо занечищені моря й океани.
Нурці найглибших підводних «озер» повідомили,
що їхнє дно покрите різного роду плястиковим
хламом, що відпорний на час і дію води. Нутрощі
загиблих великих морських тварин це також
доказують. Плястик – найбільш лиходійний
людський продукт у природі.
Моря стають чимраз більше кльоаками рік, а з
ними разом потоків і каналів, які наносять у
природу, як доказано, небажані пам’ятки, такі як
цілі острови з плястикових ужитків...
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ПРИРОДА
Очевидно, що разом з водою вся природа
страждає, бо один фактор потягає інші за собою.
З браком дощу часто повстають лісові пожежі, які
в Австралії й Бразилії стають катастрофами, бо
від них залежне не тільки рослинне й тваринне
життя, але й людське. Знаємо, що праліси є
легенями земної кулі, до того вони правлять за
домівлю різним видам тварин, а також людям,
зокрема багатьом племенам індіян.
Ми вже помітили зникнення птахів, метеликів,
жаб, жуків і бджіл у нашому довкіллі. Найбільше
популярні на світі горобці стали нам рідкісною
присутністю, вже не мовивши про інші живі
істоти. Занечищення повітря діє від’ємно не
тільки на природу довкола, але також на саму
людину, бо велика кількість різних хворіб має від
неї свій початок.
Відомо, що виною нечистого повітря є дими
великих фабрик, які з одного боку полегшують
людське життя різними новими вигадками, а з
другого вимагають найбільшої жертви.
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Найпильнішим завданням людства було б
здобутися на прогрес цивілізації без від’ємних
наслідків, але для того треба б присвятити
більше часу й видатків, на що, на загал, не хочуть
іти власники великих індустрій. І тут починається
війна між клясами. Найстрашнішим гріхом
людства є еґоїзм, а символом – гріш. Жертвою
стає найбідніше робітниче суспілля.
ДУХ
Ми є суміш плоті й духу, але люди здебільш
думають про плоть і її потреби, залишаючи дух
без опіки, або навіть діючи в його некористь.
Єдине, що до певної міри приймається, це –
наука, і то тільки так далеко, де вона на послугах
плоті. Переважно відкидається тепер усе, де дух
вимагає першенства.
Кажу тут про все сакральне, без якого не повинні
існувати великі людські інституції, такі, як
родина, нація, школа, до чого від самого початку
треба відповідної приготівлі.
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Подивімося, як виглядає сьогодні молодь, від
якої залежне майбутнє кожного народу й цілої
землі.
Вона переважно росте без ідеалів, зовсім
зосереджена на своїх уподобаннях і передчасних
сексуальних потребах. Сьогодні є рідкістю дівоча
цнотливість, скромне поводження «як годиться».
Молодь переважно випробовує все можливе
перед одруженням, разом з небезпечними для
здоров’я і життя аморальними практиками, які
приймають навіть модерна психологія і модерне
суспільство.
Очевидно, рідкісно береться до уваги
сакралізацію молодої пари в одруженні, а
весілля чим раз частіше сприймається, як
соціяльний акт, як забаву чи гостину. Вже з
самого початку таке подружжя заключене під
рішенням: «як не вийде – розійдемося» не має
шансів на успіх і щастя майбутнього потомства.
Таке супружжя не є позитивним фактором якоїсь
громади, особливо коли йдеться про націю, де
найважливішою прикметою мусить бути
щільність, чи єдність.
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Чому молодь боїться відповідальності, яка
конечна при всіх великих задумах?
Очевидно, причиною знову є еґоїзм, бо при
відповідальності треба віддати частину своїх
уподобань. Еґоїзм провадить до
несправедливости, захланства, вивищування.
Еґо є присутнє в усіх портретах тиранів, усіх
великих лиходіїв історії, при всіх трагедіях
спричинених людиною.
Суспільсьво вже прийняло як нормальне явище
те, що давніше правило за скандал, що відбігало
від тисячоліттями Богом даної норми, і не є
абсурд припускати, що незадовго прийме ще , як
нормальне, плотське спілкування між
найближчими членами родини, бо вже існували
такі приклади в історії Старого Завіту й Єгипту, як
і сьогодні воно трапляється серед примітивних
громад Південної Америки й можливо інших
частин світу. Оправданням може бути те, що
інцест є природним явищем серед тварин, а
людина для невіруючих є тільки їх ушляхетненим
видом.
Про всякий випадок, суспільство без сакралізації,
себто без віри в найвищу силу, яка задає правила
людському поводженню, провадить людину
ретроґрадно до початків її еволюції і навіть без
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несвідомого відчуття своєї суцільної залежності
від Божого Провидіння. Така людина дійствує за
своїм власним уподобанням, що стає наявним у
великих трагедіях історії.
Без віри усі наші великі церковні свята не мали б
ніякого значення. Це були б тільки лушпини без
плоду, призначені на загибель.
Наша культура вся вбудована в нашу віру. Віра є
тією силою, яка творить з нашого народу націю з
особливими прикметами, що проявляються в її
мові та звичаях. Без сакралізації Україна стає
підвладою іншим філософським течіям, які
провадять її до зречення своєї сутності.
Людина з народження схильна до гріха, але
одночасно має від Спасителя ласку навернення і
спасіння. Багато великих грішників стало
святими...
Роздумуючи про коронавіруса, я вірю, що
йдеться про ласку Божу, щоб нагадати людині її
повинність супроти природи й нас самих як
Господніх творів, беручи його за останній поріг
Божої терпеливости з нами. Бо, як віруюча
християнка пригадую собі Господнє сповіщення
про Судній День, або Кінець Світу.
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04.08.20
Сьогодні Бразилія вже перевершила 7.000
мертвих від коронавіруса.
Число щоденно більшає на тисячки. Світ
здобувся вже на три мільйони жертв, і дальші на
черзі. Не розумію як дехто при таких симптомах
може сперечатися про політичні фотелі,
залишаючи найубогіше населення без опіки
перед найважливішими потребами.
08.05.20
ЛАСКА ЛЮБОВИ
Дай мені, Господи, ласку любови –
Більше любити, ніж утішатися нею,
Бо вогненна прикмета більш притаманна
Творчій природі, якою Ти наділив
Вибранців свого Духа.
Дай мені, Господи, страждання з любови,
Бо страсті – то дар, благодать.
Найстрашнішою карою є порожнеча,
Що замикає від Твоєї присутності
Пламенне серце.
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10.05.20
Якраз Вірлена спитала мене про споріднення між
Терезією й Женіньєю.
Дійсного споріднення там нема. Женіньїна мама
Северіна була Терезії піклункою й похресницею
Терезії прибраної матері, дони Еммі, яка
прийняла до себе сирітку пів-індіянку Северіну,
що жила в неї до одруження й залишилася
назавжди як член родини.
Коли померлаТерезія, яка жила в тім самім
будинку, що й я, Женіньїна родина, себто вона з
чоловіком і двійкою дітей, не знали, що їм
робити.
Вони дістали в спадку від Терезії невигідне
помешкання на горбі, отже я запропонувала
продати його й перебратися до звільненого
помешкання Терезії, що було моєю власністю.
Від того часу ми жили, як одна родина під моїм
крилом.
За той час померла Северіна і її старша донька,
уломна Антоньєта, а Женіньїні діти закінчіли
високі студії.
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Летісія працює в туристичній компанії й їздить по
світі, а Андрé скінчив студії пропаганди (я не
знаю, як це тепер називається), живе на
короткотривалих заробітках і доповнює свої
студії на постійних постґрадуаційних курсах, від
яких не багато собі обіцяю. Він тепер має багато
вільного часу, займається всіма нашими
справами,особливо нашими спільними
видатками й рахунками, так, що я вже окремо
нічого не маю, але й нічим не клопочуся.
Оскільки на постійно перебратися в Україну
тепер уже запізно і з різних причин неможливо,
я вирішила жити в убогості. Передала свої
культурні надбання Україні (скрипку Аматі
Львівській Консерваторії), піяніно, бандуру,
бібліотеку, колекції різнородного народного
мистецтва (Києво-Могилянській Академії). Собі
залишила тільки скрайно потрібне до життя й
переписала своє помешкання з усім, що в ньому
на Летісію, щоб не залишилося напризволяще
державі у випадку мого несподіваного відходу.
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13.04.20
Тадей переклав кілька моїх віршів на польську
мову. Гарно йому вийшов «Medalik Bogorodzicy
Nieustającej Pomocy» з «Розарія для Богородиці».
МЕДАЛИК БОГОРОДИЦІ НЕУСТАННОЇ ПОМОЧІ
Медалик срібний, скарб великий,
Я, дитина,
В нарінні Черемошу
Загубила.
У баби в гостях я щорічно
Знов шукала
У нарінку того медалька,
Там, де загата.
І як повернуся сьогодні,
Мов на прощу,
Шукатиму його знов у нарінку
Черемошу.
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MEDALIK BOGORODZICY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Medalik srebrny, skarb wielki,
Ja - dziecina
Między kamieniami Czeremoszu
Zagubiłam.
U babci w gościach, ja co roku
Znowu szukałam
Między żwirem tego medalika
Tam gdzie tama.
I jak wrócę dzisiaj,
Z pielgrzymiego losu,
Będę go znowu szukać w żwirze
Czeremoszu.

18

19

Чекаю тепер, щоб пошта стала знову активною й
Тадей надіслав мені ще раз свої «Лугини» (мій
примірник полетів до колекції ВВ в Могилянці),
щоб віддячити перекладом чогось з його віршів
на німецьку, чи портуґальську.
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Насправді, я найбільше завдячую Наді Гаврилюк,
її мовчазного виданню книжки «Під плахтою
неба», поперередньому великоформатному
виданню книги Юлії Григорчук, «Проза Віри
Вовк», як також постійним виданням по
міжнародній пресі статтей про різні аспекти
творчости ВВ Ольги Смольницької...
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Обмірковуючи великий вклад праці моїх
«Ластівок» і «Яструба» у престиж моєї творчости
та правдоподібний час свого майбутнього
земного існування, боюся залишитися у вічності
довжницею в моїх добродіїв, бо час безумно
летить, я старіюсь і чимраз дальше відбігаю від
літературної критики та мистецтва перекладу.
Моя вірна вдячність відплачена хіба щирою
молитвою, але це істини різних категорій...
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28.05.20
Померла Женінья і я остаточно осамітніла.
ТУГА
Невже тебе непокоїть
Цей щем одинокого серця,
Тривога безсонної ночі,
Ці втечі у невідоме,
Кохання, яке недозволене,
Ця вовча невтаєна туга,
Самотність навіки дарована –
У княжій самотній садибі?
Усе, що доступне – молитва,
Чого не треба жаліти,
Не велено вистерігатися
В покорі й викидах совісті.
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23.09.20
Janina Osewska:
MULHER COM VESTIDO ABOTOADO NAS COSTAS
duas mulheres na plataforma
à primeira aos olhos da outra
abre-se o último botão do vestido em cor
da poeira de Hierópolis e pôr-do-sol sobre o Éfeso
suas bainhas dourado-alaranjadas
passo a passo revelam o corpo
a preta vela do linho
levantam-se e caem nas ondas da fala
– abriu-se o botão da senhora...
– peço então que por gentileza...
e mãos alheias juntam bainhas da veste
como dois mundos
– desde que partiu de mim – diz a mulher –
para abotoar vestidos
nos corpos transparentes dos anjos
fechá-los é doloroso
como olhar o travesseiro vazio de madrugada
ou de ter medo de um convite a dois
ou então quando o corpo
pelas próprias mãos abraçado
assume visao de fraqueza
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então – diz outra – é mister
dispensar os vestidos
abotoados nas costas e tais de fecho-éclair
do lombo até a nuca destinados aos beijos
para que sumam qual ele e fiquem longe
até o tempo vindouro
(Da língua polonesa W.W.)
26.08.20
БУГОВА СТРУЯ
(для Т.К.)
Хай твоє серце не тужить,
Що з мрії зостались руїни,
Коли на очах розцвітають
Чудові, живі дивоквіти.
Як Бугом у снах запливають
Поезії сині вітрила,
Спасенна душа променіє
Господньою ласкою вмита.
Всі болі в мілизну потонуть
І згинуть безсилля й зневіра
У Бугових хвилях плодючих
І холмській насназі творіння.
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3.10.20
+38 С.
Де той замок високий з прапорами на вежах,
Канделябри, розкішні дивани?
Прилетіли запрошені на повні келихи
Червоне вино куштувати.
Прилетіла розвідати м’якість диванів
Вина чудотворна потіха...
Подякуймо ласці живої фантазії
Сухого, спекотного літа ...
04.10.20
Щойно недавно я помітила, що комп’ютер витер
мені всі записи від початку аж до сиґнального
вірша «Туга». Прийшов Андрé рятувати ситуацію,
від якої залежала дальша доля записів і йому
вдалося знайти 11 перших сторінок.
Пропали дорогоцінні спогади про унікальну долю
Клявдія Араґао, бразилійського народного поета,
закоханого в українські казки, мої спогади про
наше спілкування в Університеті Святої Урсулі,
нові Клявдієві вірші з темою українських казок і
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стаття в Україні
про них з прекрасними
ілюстраціями Михайла Сороки. Ми будемо далі
шукати. Пропали також мої вірші, але Тадей зберіг
дещо.
От такі пригоди трапляються з комп’ютером, і
особливо з кимось, хто вже не бачить перед
собою тягарового воза...
06.10. 20
Завдяки дорогому Андрé, знайшовся київський
відгомін про переклади українських казок
Кдявдія Араґао!
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Українські казки мовою бразильського простолюддя

БЛОГИ

Михайло Сорока
16.03.2020 01:20
Їх переклад здійснив популярний у Бразилії поет
Клавдіо Арагао.
Цей переклад має свою передісторію. Вона
пов’язана з визначною українською
письменницею, літературознавцем,
перекладачкою Вірою Вовк, яка з 1949 року живе
й невтомно творить і трудиться в далекому від
наших країв Ріо-де-Жанейро. Тривалий час Віра
Остапівна була професоркою Університету Святої
Урсули. Серед вдячних її слухачів був і майбутній
бразильський народний поет Клавдіо Арагао,
якого тоді Віра Вовк й познайомила зі світом
українських казок.
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Його життя, особливо в дитинстві та юності, було
далеким від казковості. Сім’я Клавдіо – з
посушливого й бідного північного сходу Бразилії.
Втікаючи від злиднів і голоду, юнак разом з
мамою і сестрою після довгої, виснажливої
дороги на драбинястому возі потрапили до Ріоде Жанейро, в їхній тогочасній уяві – до
бразильського Ельдорадо. Але й там у
прибульців не бракувало важких випробувань і
митарств. Вони спочатку «зачепилися» за
передмістя, потім оселилися у бідняцьких
міських нетрях – фавелах – з їхньою вбогістю й
сотнями тисяч безробітних. Сім’я Арагао
тривалий час жила в крайній нужді. На щастя,
Клавдіо вдалося знайти роботу в одному з
ресторанів.
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Ріо. Неказкові фавели
А ще він був спраглий до знань, до поетичної
творчості, що й привело його до Університету
Святої Урсули. Клавдіо не мав середньої освіти і
тому не міг стати студентом. Університетський
професор Жуніто Брандао зробив для юнака
виняток: прийняв його без середньошкільного
диплому як слухача лекцій. Тоді й познайомився
Клавдіо з Вірою Вовк, популярною в університеті
викладачкою. Її він вразив не тільки своїм
голодом до літератури, зокрема, до поезії, а й
таким фактом, який багато говорить про його
тонку, чутливу до людських болів душу: на одне з
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Різдвяних свят бідний слухач університету купив
для дітей сиротинця 150 іграшкових авто і стільки
ж лялечок.
Скінчивши університетські студії, Клавдіо
продовжував заробляти на прожиття роботою в
ресторані, а водночас займатися і літературною
працею. Про нього заговорили, як про народного
поета. У Бразилії – культ футболу. Захоплюючись,
як і більшість бразильців, цією грою, Клавдіо
Арагао присвятив футбольній тематиці, зокрема
всенародно популярним бразильським
командам, цілий ряд своїх книжок.
Втім, тематичні уподобання літератора доволі
широкі. Він, зокрема, досліджував
нонконформізм у творчості Тараса Шевченка. І
це було свідченням того, який глибокий вплив
справила на поета Віра Вовк.
І от у травні минулого року він попросився до неї
на розмову. Як виявилося, Клавдіо Арагао
загорівся ідеєю перекласти на мову
бразильського простолюддя українські народні
казки, здійснити. зокрема, поетичний переспів
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тих казок, які подарувала йому свого часу
українка, професорка університету, де він
студіювався.

Казковий карнавал у Ріо
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Після згаданої розмови Клавдіо попросив Віру
Вовк написати передмову до видання казок з
України. Віра Остапівна не могла не дати на це
згоди. Хіба могли бути в неї які-небудь
застереження щодо того, аби бразильські діти
читали українські казки і довідувалися з них, що
десь далеко в заокеанській країні живуть такі
чарівні істоти, як Царівна-жаба, Пан Коцький,
Коза-Дереза, Солом’яний бичок…
Приведемо кілька рядків з цієї передмови (вона
відкриває збірник перекладів українських
народних казок Клавдіо Арагао, а також вийшла
у щойно надісланій в Україну черговій книжечці
Віри Вовк «Час рікою пливе»): «Персонажі казок
наче б поскидали свій звичний вишиваний одяг і
вінки з барвистими стьожками та повдягалися в
незвичне плаття, але не для дефіляди на
самбодромі Сапукаї серед міста, а для карнавалу
на горбах Ріо-де-Жанейро, серед убогих жителів
фавелі, босих вуличників, що спраглі довідатися
про той барвистий світ уяви, де добрі й відважні
є нагороджені, а лихі покарані, принаймні
щипом рака, як у казці про горду Козу-Дерезу.
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Уявляю собі, як ті вуличники будуть сміятися з
дурних панянок, що, намагаючись робити такі
дива, як Царівна-Жаба, висипають рештки
поживи до своїх рукавів, щоб у танці захляпати
ними інших танцюристів!»
Віра Вовк назвала свою передмову «Українські
народні казки в карнавальному костюмі». Вона
рада тому, що долучилась до виховання,
збагачення знаннями такого талановитого учня,
нині популярного поета, який так небайдужий до
землі її пращурів і так захопився чарівним світом
українських казок, що опоетизував їх народною
мовою рідної для нього Бразилії. Обоє вони – і
українська письменниця, і бразильський поет –
мріють про те, щоб світ наш був якомога кращим,
а життя в ньому – щасливішим. І, насамперед,
життя в дорогих їхнім серцям Україні і Бразилії.
«В окрузі казок все є можливим, – підсумовує
своє переднє слово Віра Вовк. – Народні казки
вимагають справедливості й щастя, що історія
століттями відмовляла українському народові.
Треба просити долі, щоб життя всюди
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перетворювалося в казку, диктовану фантазією
забутих і скривджених».
Михайло Сорока
***
Може цей день присвячений не для тебе,
Тільки для когось, кому потрібна
Твоя молитва.
Будь посланцем благовісті,
Усмішки, поради,
Хай розвіються над засмученим ликом
Чорні хмари.
Ти завжди в Господній ласці
Й її промінні,
Тому, як почуєш Господнє волання,
Стань у тіні.
ЯБЛУКО
Я збирала суниці,
Що літо розсіяло
На окраїнах саду,
36

І не сягнула по яблуко
Мені призначене
І не мені подароване
Колись і тепер.
Я не шукала скарбів
За брамою Сезама,
Та знайшла одне яблуко
В обіймищах зору
Дійсного чи уявного
Колись і тепер.
На окраїнах саду
Я збирала суниці,
А може в поезії,
Я знайшла своє яблуко,
Мені призначене
І мені доручене
Колись і тепер.
КОРАЛЕВЕ СЕРЦЕ
Перед олтарем серце
Посвячене для мене,
Подароване мені поетично:
Не дійсне, а коралеве.
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Воно не накоїть лиха,
Бо рідним вогнем нагріте,
Залишиться завжди безгрішне,
Братерське й вірне.
18.10.20
Останньої неділі Інґе, Сандра і я були на базарі
гіппі, і я накупила вітражів для всіх друзів, з
якими ще спілкуюся, бо не зможу вже нікого
запрошувати на наші традиційні зустрічі в час
Адвенту. Хай ті вітражики заступлять друзям мою
присутність.
Повертаючись додому я впала на сходах, від чого
до цього часу залишився великий синяк на
лівому рам’ї. Відчуваю, що легко трачу рівновагу,
і що доведеться рахувати також на майбутнє з
такими пригодами.
Сьогодні впала мені з рук шухляда повна
столового срібла і наробила галасу вранці, бо я
починаю вештатися вже дуже рано.
По всякий випадок, треба покінчити з усіми
початими справами щоб не залишати роботи для
інших, якщо можливо.
Очевидно, що це не відноситься до спогадів чи
віршів.
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31.10.20
Доведеться прийняти якусь жінку на постійну
мені допомогу.
Найкраще була б якась українка з Парани.
Я вже в тій справі написала до Віторіо Соротюка,
з яким буде домовлятися про всі подробиці
Андрé.
Я просила зв’язати його також із Сестрами
Служебницями в Прудентополі.
1.11.20
Мій стриєчний брат Роман Селянський з Буенос
Айреса надіслав мені світлини десь із 80-их, з
нагоди візити Юрія й Марти Федишин у Ріо-деЖанейро. На них я з пишним темним срібним
волоссям, якого мені заздрили незнайомі люди в
трамваю й питали, що я роблю, щоб мати на
голові таке багатство.... Я нічого штучного не
вживала. Було колись...
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29.12.20
І ось я вже дочалапала до кінця року і тим
самим до свого 95-го року життя!
Добилась з поганим зором і слухом, з трудністю
ходити, але на щастя, з ясним умом так, що
могла б ще деякий час бути активною на папері,
якби не та осоружна деґенерація сітківки, яку я
одідичила від бабусі Осипи. А так з кожного
слова треба витирати кілька літер і стільки інших
додавати, щоб вийшла чиста думка.
Тут близько нікого не маю, щоб записував мій
диктант, бо не маю української душі поруч. Я
могла б її мати, але вважала б безмежним
еґоїзмом використовувати такі запрошення, як
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Вірленині, Юлінчині чи Надійчині на постійне
проживання в Україні, бо то означало б
накладати на моїх найближчих серцю піклування
старечою особою з невдовзі усіми можливими
потребами.
Я завжди була самостійна і так годиться бути до
кінця.
З1.12.20
РАДУЙСЯ
Радуйся, благодатний світанку,
Радуйся, соняшний ранку,
Радуйся, дне у веселці,
Солов’їний сутінку, радуйся!
Радуйся, мальований вечоре
Райся, зоряна ноче,
Радуйся, співучий місяцю,
Радуйся в поезії, роче!
Життя у любові, радуйся!
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03.01.2021
ПРОЗРІННЯ
Над ранком я зрозуміла
Чому так спрагло бажала
Летіти до Голі.
Перше: марилося з Лукою
Нагодувати горішками
Голодних білок у лісі.
Друге: втерти в макітрі
Для пані Алінки
Мак до куті.
Третє: з Тадеєм
Гарно прибрати
Святкову ялинку.
Бо я – без родини
Зі Святою Родиною
В ніч різдвяну.
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13.01.21
На мої уродини прийшло безліч побажань,
світлини з виставки моїх книжок в
Національному Музею Літератури в Києві, у
мережі інтернету доповідь з Бібліотеки М.Л.
Кропивницького в Миколаєві про мої життя і
творчість, також декілька видань у літературних
журналах... Дещо з того приміщу на кінці цих
спогадів. Думаю, що це гарне закінчення для цієї
книжки.
Якщо в мене з’явиться ще, мимо непутящих
очей, щось нове, маю запрошення друкуватися у
львівському журналі «Дзвін».
Тим часом прощаюся з безмежною вдячністю
Творцеві за дар життя і творіння, як і всім моїм
рідним за їхнє допонення в моїм існуванні..
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CURRICULUM
ВІРА ЛІДІЯ КАТЕРИНА СЕЛЯНСЬКА (Псевдонім
ВІРА ВОВК)
2.І.І926 в Бориславі.
- Донька Др. Мед. Остапа Михайла Селянського і
Др.Філ. Стефанії Марії Звонок Селянської
(археолога).
- Похресниця Митрополита Андрея Шептицького.
- Дитинство: Борислав, Майдан, Кути, Львів.
- Польська Szkola Роwszechna в Кутах.
- Гімназія УПТ у Львові (1932-33). Приязнь з
вибраною посестрою Зоєю Лісовською
- Втеча з батьками і Зоєю на Захід (пізня осінь
1939).
- Дівоча гімназія Кляри Шуман у Дрездені (194045).
- Воєнні роки: Аrbeitsdienst.
- 13.ІІ.45 летунський налет на Дрезден і смерть
батька.
(Після років лікар Анджей Ходацький привозить
до Львова землю зі спільної могили жертв
дрезденського налету з прахом Др. Остапа
Селянського. Похоронення у львівському соборі
Св. Юра).
- Південна Німеччина під протекторатом Франції.
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- Садиба в домі Проф. Теодора Штайнбюхеля в
Тюбінґені.
- Студіїї в Тюбінґенському Університі (1946 до 49
року).- Смерть Проф. Штайнбюхеля й еміґрація
до Бразилії ( осінь 1949),
- Коротке перебування у Франції.
- Виїзд з порту Лє Гавре кораблем Андес (осінь
1949 ).
- Перебування в Парані. Українська громада,
німецькі Сестри Божого Провидіння в Курітибі.
- Виїзд до Ріо-де-Жанейро.
- Докторський іспит у Католицькому Університеті
Ріо-де-Жанейро з оцінкою suma cum laude
(1972).
- Викладач німецької літератури в Університеті
Святої Урсулі.
- Перекладацька активність.
- Друге одруження матері за Ґюнтера Зойме.
- Смерть матері в Мурі, у горах на захід від Ріоде-Жанейро.
- Перевезення материного праху в Україну й
перепоховання в дідівському гробівці в
Бориславі.
- Терезія. Музика. Спільні подорожі. Спільна
праця. Смерть в похоронення в голубнику
Катедри Ріо-де-Жанейро.
- Женінья і родина.
45

- Вакації в Арґентині. Відвідини країн Південної й
Середньої Америки; Мачу Пікчу.
- Легенева недуга й побут в Мюнхені й Женеві.
- Відвідини різних країв Европи і Марокко.
- Поворот до Бразилії.
- Короткий стаж в Універстеті Колюмбія (Нью-Йорк). Побут у США й Канаді.
- Нью-Йоркська Група.
- 60-ті роки й Україна.
- Представник Бразилії в міжнародних з’їздах
Пен Клюбів в Осльо й Блед.
- Праця на Університеті Штату Ріо-де-Жанейро
(Universidade Fluminense).
- Праця в школі фавеліпри ляґуні Родріґо
Фрейтас.
- Праця у Філософському Факультеті в Кабо Фріо
(порівняльне літературознавство).
- Професор Державного Університету Ріо-деЖанейро.
- Від початку нового тисячоліття численні
відвідини України.
- Подорожі по світу ( Греція, Єгипет, Ізраїль,
Йорданія)
- Почесний член УВАН.
- Дійсний член НТШ.
- Почесний громадянин Ріо-де-Жанейро (від
журналу O Globo).
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- Орден Княгині Ольги 3-го стеупеня.
- Премії: І.Фванка, «Благовість», «Глодоський
Скарб», «Тріюмф».
- Національна премія Т. Шевченка (2008).
- Смерть Женіньї (2020), Постійне похоронення в
голубнику катедри Ріо-де-Жаейро.
- Вибрані друзі: Вірлена, Ластівочки , Яструб,
Оксана.
- Передача культурних здобутків Могилянці.
- Dr. Honoris causa (Києво-Могилянська Академія)
** *
Місце на поховання ВВ: угорі праворуч від
вівтаря в голубнику собору Ріо-де-Жанейро.
ВИДАННЯ ТВОРІВ ВІРИ ВОВК
І. П О Е З І Я
Юність, Мюнхен, 1954.
Зоря провідна, «Молоде Життя», Мюнхен, 1955.
Елегії, «Українське видавництво», Мюнхен, 1956.
47

Чорні акації, «На горі», Ріо-де-Жанейро –
Мюнхен, 1961.
Relógio Solar, «Gráfica Editora Arte Moderna», Rio
de Janeiro, 1964.
Любовні листи княжни Вероніки до кардинала
Джованнібаттісти (поряд з німецьким переспівом
Елізабет Котмаєр), «На горі», Мюнхен, 1967.
Каппа Хреста, «Сучасність», Мюнхен, 1969.
Меандри, (з портуґальським переспівом Терезії
де Олівера і німецьким переспівом Уве
Шмельте), «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де-Жанейро, 1979.
Меандри, (з французьким переспівом Романа
Нижанківського й англійським переспівом Марії
Лукіянович), «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де-Жанейро,
1979.
Мандаля (поряд з портуґальським переспівом
Терезії де Олівейра й німецьким переспівом Уве
Шмельте), «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де-Жанейро, 1980.
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Мандаля (поряд з еспанським переспівом Марії
де Люрдес Мартіні й англійським переспівом Аїлі
де Олівейра Ґомес), «Companhia Вrasileira de
Artes Gráficas», Ріо-де-Жанейро, 1980.
Жіночі маски, «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де-Жанейро – Женева, 1993.
Молебень до Богородиці (з німецьким
переспівом Удо Денґлера і портуґальським
переспівом Аїлі де Олівейра Ґомес), « J. Di Giorgio
& Cia.Ltda.», Ріо-де-Жанейро – Женева, 1997.
Поезії, «Родовід», Київ, 2000.
Писані Кахлі, 1999 ( в книзі Поезії).
Віоля під вечір, 2000 (в книзі Поезії).
Півні з Барселошу, «Родовід», Ріо-де-Жанеро –
Київ, 2004.
Маївка для Богородиці Коралів, «Родовід» Ріо-де
Жанеро – Київ, 2004.
Aquarelas, «Editora Velha Lapa», Rio de Janeiro,
2005.
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Pомен-зілля, «Пороги», Дніпропетровськ, 2007.
O Canto da Sereia, «Editora Velha Lapa», Rio de
Janeiro, 2008.
Livro de Anna Maria – Книга Анни Марії, «Editora
Velha Lapa», Ріо-де-Жанейро, 2009.
Обарінки, «Пороги», Дніпропетровськ, 2010.
Пісня Сирени, «Editora da Velha Lapa», Ріо-деЖанеро – Киів, 2010.
Зеніт, «БаК», Ріо-де-Жанейро – Львів, 2012.
Варіяції на тему кохання, «Кур’єр Кривбасу»,
березень-квітень-травень, 2012.
Сатирикон, «БаК», Ріо-де-Жанейро – Січеслав –
Львів, 2012.
Зі скрині Забутих Предків, «Кур’єр Кривбасу»,
жовтень-листопад-грудень, 2013.
Вогонь Купала, «БаК», Ріо-де Жанейро – Львів,
2014.
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Ораторія хвали, «БаК», Ріо-де-Жанейро – Київ –
Львів, 2015.
Портуґльськомовні вірші - Versos em Língua
Portuguesa, “Cotraste», Rio de Janeiro,2015.
Будова, «Contraste», Ріо-де-Жанейро, 2015.
Земля Іскриста (казка-поема), «Contraste»,Ріо-де
Жанейро, 2016
Гріх святости (поема), «Contraste», Ріо-деЖанейро, 2016.
Ластовине перо (поема) «Contraste», Ріо-деЖанейро, 2016.
Три поеми, «БаК», Ріо-де-Жанейро – Львів, 2016.
Нев’янучий квіт, Ріо-де-Жанейро, 2016.
Вселенна містерія, «Contraste», Ріо-де-Жанейро,
2017.
Печерні малюнки, «Соntraste», Ріо-де-Жанейро,
2018.
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Рай-дерево (Солодка черешня), «Contraste», Ріоде-Жанейро, 2018.
Голос іздаля, «Contraste», Ріо-де-Жанейро, 2018.
Курган, «Contraste», Ріо-де-Жанейро, 2018-2019.
Варіяції на тему кохання, перевидання
«Cоntraste», Ріо-де-Жанейро, 2019.
Зі скрині забутих предків, перевидання з
польським перекладом Тадея Карабовича,
«Contraste», Ріо-де-Жанейро, 2019.
Бердо, «Contraste», Ріо-де-Жанейро, 2019.
Леґенда. «Contraste». Ріо-де-Жанейро, 2019.
Україні, «Contraste», Ріо-де-Жанейро, 2019.
Розарій для Богородиці, «Contraste», Ріо-де
Жанейро, 2020.
Розарій для Христа, «Contraste», Ріо-де Жанейро,
2020.
Розарій для Святого Духа, «Contraste» Ріо-деЖанкйро, 2020.
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Яблуко на Спаса «Contraste» Ріо-де-Жанейро,
2021.
ІІ. П Р О З А
Леґенди, «Молоде життя», Мюнхен, 1955.
Казки, «Дніпрова хвиля», Мюнхен, 1956.
Духи й дервіші, «Українське видавництво»,
Мюнхен, 1956.
Lendas, «Companhia Brasileira de Artes Gráficas»,
Rio de Janeiro,
1959.
Вітражі, «На горі», Ріо-де-Жанейро – Мюнхен,
1961.
Святий гай – Bosque sagrado (з портуґальським
перекладом авторки й Терезії де Олівейра),
«Companhia Вrasileira de Artes Gráficas», Ріо-деЖанейро, 1983.
Kaрнавал – Carnaval (з портуґальським
перекладом авторки, Терезії де Олівейра й Аїлі
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де Олівейра Ґомес), «Companhia Brasileira de
Artes Gráficas», Ріо-де-Жанейро, 1986.
Проза, «Родовід», Київ, 2001.
Вікно навстіж – A Janela Aberta (з португальським
перекладом авторки), «Родовід», Ріо-деЖанейро – Київ, 2004.
Сьома печать, «Родовід», Київ – Ріо-де-Жанейро,
2005.
Каравела, «БаК», Львів, 2006.
Напис на скарабею, «БаК», Львів, 2007.
Маскарада, «Факт», Київ, 2008.
Коляда на Щедрий Вечір, «БаК», Львів, 2008.
Тотем скальних соколів, «БаК», Львів, 2010.
Тотем скальних соколів, «Соборність», Ізраїль, 34’2011.
Знамено, «БаК», Львів, 2011.
54

Останній князь Звонимир (у книзі Знамено).
Vida|Miragem, «Contraste», Rio de Janeiro, 2012.
Чар-писанка, «БаК», Львів, 2012.
Свято з Жар-Птицею ( у книзі Чар-писанка).
Спілкування з опалевим метеликом, «Березіль»,
Харків, 9-10.2012.
Книга Естери, «Кур’єр Кривбасу», січень-лютеньберезень, 2013.
Диптих, «БаК», Львів, 2013.
Паломник, «БаК», Львів, 2013.
Märchen und Leganden, «Contraste», Tübingen –
Rio de Janeiro, 1945-2015.
Glasfenster, «Contraste», Rio de Janeiro, 2015.
Три бразилійські леґенди, «Contraste», Ріо де
Жанейро, 2015.
Três Lendas Brasileiras, «Contraste», Rio de Janeiro,
2015.
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Cв’ято з Жар-Птицею з перекладом на польську
мову Тадея Карабовича, «Contraste», Ріо-деЖанкйро, 2019.
Спілкування з опалевим метеликом з польським
перекладом Тадея Карабовича, «Contraste», Ріоле-Жанейро, 2019.
ІІІ. С П О Г А Д И
Спогади, «Родовід», Київ, 2003.
Мережа, «БаК», Львів, 2011.
Човен на обрію, «БаК», Львів, 2014.
Бабине Літо (останні спогади) , «Contraste», Rio
de Janeiro, 2016.
Місячне павутиння, «Contrastes» , Rio de Janeiro,
2017.
Вітряк на роздоріжжю, «Contraste», Ріо-деЖанейро, 2018.
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Час рікою пливе, «Contraste», Ріо-де-Жанейро,
2019.
Останні пороги, «Contraste», Ріо-де-Жанкуро,
2021.
ІV. Д Р А М А Т У Р Г І Я
Скарб царя Гороха, 1962 (у книзі Театр).
Смішний святий, «Слово», Нью-Йорк, 1968.
Триптих, «Companhia Brasileira de Artes Gráficas» ,
Ріо-де-Жанейро,1982.
Іконостас України, «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де Жанейро, 1988.
Іконостас України, «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де-Жанейро - Женева, 1991.
Вінок троїстий, «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де-Жанейро – Нью-Йорк, 1991.
Казка про вершника (з портуґальським
перекладом авторки й Терезії де Олівейра й
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німецьким перекладом авторки й Удо Денґлера),
«Companhia Brasileira de Artes Gráficas”, Ріо-де
Жанейро – Нью-Йорк, 1992.
Зимове дійство, «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де-Жанейро – Женева, 1994.
Весняне дійство, «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», Ріо-де-Жанейро – Женева, 1995.
Театр, «Родовід», Київ, 2002.
Настася Чагрова, 1991 ( у книзі Театр).
Козак Нетяга, 1991 (у книзі Театр).
Крилата скрипка, 1991 ( у книзі Театр).
Казки і містерії, «БаК», Ріо-де-Жанейро – Київ –
Лівів, 2013.
Літнє дійство (в книзі Казки й містерії).
Осіннє дійство (в книзі Казки й містерії).
Смішний святий (з польським переспівом Тадея
Карабовича), Люблін, 2013.
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V. П Е Р Е К Л А Д И
А. АНТОЛОГІЇ
Antologia da Literatura Ucraniana, «Companhia
Brasileira de Artes Gráficas», Rio de Janeiro, 1959.
Contos Ucranianos, «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», RJ, 1959.
Зелене вино (Антологія модерної портуґальської
та бразилійської поезії), «Пролог», Нью-Йорк,
1964.
Girassol (Antologia da Moderna Poesia Ucraniana),
«Companhia Brasileira de Artes Gráficas», RJ, 1966.
A Canôa no Mar (Tradução do Ucraniano, em
colaboração com Anna Maria Muricy e Helena
Ernestina Fernandes), «Companhia Brasileira de
Artes Gráficas», RJ, 1972.
Galos Bordados (Tradução do Ucraniano, em
colaboração com Anna Maria Muricy, Cleonice
Berardinelli e Helena Ernestina Fernandes),
«Companhia Brasileira de Artes Gráficas», RJ, 1972.
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O Cântaro (A nova Arte Ucraniana), Companhia
Brasileira de Artes Gráficas, RJ, 1973.
Der Baum (Ukainische Kunst heute), «Companhia
Brasileira de Artes Gráficas», RJ, 1975.
Viburno Rubro (Antologia da Literatura Ucraniana
dos seus princípios até 1950), «Companhia
Brasileira de Artes Gráficas», RJ, 1977.
New Yorker Dichtergruppe (Anthologie der Lyrik),
«Editora Velha Lapa», RJ, 2008.
O Grupo de Poetas de Nova York (Antologia Lírica),
«Editora Velha Lapa», RJ, 2008.
Лоза – Videira (Мала антологія молодої
української лірики), «Contraste», Ріо де Жанейро,
2009.
Vinho Verde -Зелене вино, «Contraste»,RJ, 2009.
Собака з бляшанкою на хвості (Бразилійські
оповідання), «Contraste», Ріо-де-Жанейро, 2009.
Sinos (Antologia da Poesia Ucraniana), «Contraste»,
RJ, 2009.
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Graciliano Ramos: Alexandre und andere Helden,
«Contraste», 2015.
Б. СЕРІЙНІ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ
SÉRIE VERTÉP, «Companhia Brasileira de Artes
Gráficas», RJ.
Gh.Skovorodá: Fábulas, 1978.
T.Chewtchenko: O Sonho,1980.
I.Frankó: Moisés, (em colaboração com Helena
Kоlody), 1981.
V.Stefanyk: Cruz de Pedra, 1982.
L. Ukrainka: Don Juan, 1983.
M. Kotsiubynsky: Sombras dos Ancestrais
Esquecidos (em colaboração com Anna Maria
Muricy e Theresia de Oliveira) – M. Kozjubynskyj:
Schatten vergessener Ahnen (in Zusammenarbeit
mit Sabine Grosskopf und Udo Dengler), 1985.
Contos Populares Ucranianos ( em colaboração com
Theresia de Oliveira) , 1983.
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M. Vowtchók: Marússia, 1988.
Колядник – Cancioneiro de Natal – Ukrainische
Weihnachtslieder, 1988.
Cânticos da Primavera, 1989
B.I. Antonytch: Jarra Eslava, 1989.
P.Tytchyna: Dourado Eco, 1992.
SÉRIE PYSSANKA, «Companha Brasileira de Artes
Gráficas», RJ.
V. Gholoborodhko: Dia verde, 1991.
I.Dratch: Asas, 1993.
O Grupo de Nova York: Colméia, 1993.
M. Vorobiów: Signos, 1994.
V.Chewtchúk: O Caminho, 1995.
L. Paly: Luzes na Água, 1997.
I.Kalynéts: O Fogo Sagrado, 1997.
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I.Svitlytchny – V. Symonenko – V.Stus : O Castiçal,
1998.
S. Maidanska: Rio Montês, 1998.
M. Vinghranowsky: Estórias,I.Jylenko: Solo na
Flauta, 1999.
V. Kordún: Solstício, «Editora Velha Lapa», 2006.
I. Jylenko: Evangelho segundo Andorinha, «Editora
Velha Lapa», RJ , 2005.
D. Pawlytchko: Não grites para mim, Oceano! «Sete
Caminhos”, Lisboa, 2008.
Поль Кльодель: Благовіщення Марії ( у співпраці
з Вольфрамом Бургардом), «Сучасність»,
Мюнхен, 1968.
Пабльо Неруда: Верхів’я Мачу-Пічу, ( у співпраці
з Вольфрамом Бургардом) «Сучасність»,
Mюнхен, 1970.
Федеріко Ґарсія Льорка: Чотири драми, ( у
співпраці з Вольфрамом Бургардом і Григорієм
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