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У нас у дворі живе кошеня. Звичайне кошеня з різноколірною шер-
сткою, пустотливими очками і хвостом-трубою. Такі кошенята є в
будь-якому дворі. Але все  ж наше кошеня особливе. Чому? А ось
послухай.
Одного дня, коли різні кошенята, коти і кішки сиділи і грілися на

сонечку, в двір прибіг собака. Це був великий собака з кошлатою
чорною шерстю і білою плямочкою на морді. Як всі собаки, він
любив ганяти кішок, і тому відразу кинувся на них. Звичайно, всі
кошенята, кішки і коти тут же розбіглися. Хтось забрався на дерево,
хтось прошмигнув під машину, а хтось просто утік. Лише наше ко-
шеня залишилося на місці. Воно вигнуло спину і спокійно дивило-
ся на собаку. А той був вже зовсім поряд. Ще мить, і, здавалося, він
його з'їсть.
Собака добіг до кошеняти, а воно навіть не поворушилося. Соба-

ка дуже здивувався. Він почав гавкати і стрибати з одного боку в
інший, аби злякати його. Але все марно. Кошеня, як і раніше, стояло
на одному місці. Тоді собака зупинився, заспокоївся, махнув хвос-
том і пішов.
З того часу це маленьке, але хоробре кошеня у дворі ніхто не чіпає.

Його поважають всі собаки, коти і, навіть, люди.
Ось такий просте, але незвичайне кошеня живе у нас у дворі. І,

напевно, ти не здивуєшся, якщо я скажу, що на світі є такі ж, як це
кошеня, безстрашні люди. Вони не бояться не лише домашніх со-
бак, але і диких звірів. І тому звіри їх поважають і слухаються.
Деякі люди приручають ведмедів, левів і пантер, тому що це
їх робота – вони дресирувальники. А інші просто дру-
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жать з тваринами, і тва-
рини їм служать. Такі
люди святі. Я хочу тобі
розповісти про святого,
який дружив з різними
звірами.

…Давним-давно в
одній жаркій країні жив
хлопчик на ім 'я
Мамaнт.  Йому було
трохи більше п'ятнад-
цяти років.
Він жив один в ма-

ленькому будиночку на вершині гори. Але він зовсім не нудьгував
від самоти. Мамант любив молитися Богові і співати Йому пісні. А
ще в гості до хлопчика часто приходили дикі вівці і кози. Їм подоба-
лося слухати його спів.
Мамант вичісував у кіз з шерсті колючки кактусів, а вони у

вдячність давали йому свого молока. З цього молока хлопчик робив
смачний і корисний сир.
Інколи Мамант спускався з гори в село. Там його дуже любили.

Він приносив біднякам козиного сиру, а ті ділилися з ним теплим
хлібом з хрусткою скориночкою.
Добре жив Мамант. І все його радувало – ласкаве сонечко, м'я-

кий вітерець, щебетання пташок. Адже коли ми слухаємо свою совість
і поступаємо по-доброму, кожен день нам приємний. А коли ми
починаємо вередувати, тоді стає на душі гірко і хочеться плакати. А
Мамант плакати не любив, тому він забув про капризи, і все йому
подобалося в його житті, і всім він був задоволений.

Тією країною, де жив Мамант, правила одна багата людина.
І всі люди платили йому щороку подать. Лише Мамант не

платив – у нього не було жодної монетки.
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Якось правитель дізнався, що на його горі живе хлопчик, який не
платить йому подать. І він послав до Маманту своїх солдатів і сказав:

– Візьміть у нього монети, а якщо він вам нічого не дасть, при-
ведіть цього розбійника до мене. Я сам з ним розберуся.
А Мамант у той час у себе на вершині гори розчісував диких овець.

Кожній з них він дав своє ім'я. Білу овечку з чорною відмітиною на
спині він назвав Плямочкою. Пухнасту сіру вівцю величав Хмарин-
кою. Маленького чорного баранчика з жовтими ріжками – Місяцем.
Лише однієї овечки на ім'я Непосида не було сьогодні серед інших.

– Напевно, вона відбилася від стада і десь гуляє в горах, – поду-
мав Мамант. Він не хвилювався за овечку, адже саме за непосидю-
чий характер вона і отримала своє ім'я.
Тут із-за гір з'явилися солдати.
– Де тут живе Мамант, хлопчику? – запитали вони.
– Я провожу вас до нього, – відповів хлопець, – а спершу попий-

те парного молока.
Він збігав до себе в будиночок і приніс глек з молоком і глиняний

кухоль.
Солдати із задоволенням випили молока. А коли глек спорожнів,

хлопчик поцікавився:
– А навіщо вам Мамант?
– Правитель вимагає зібрати з нього подать або привести його в

місто для покарання.
– Он як. Що ж, добре. Підемо в місто.
– Як? – не зрозуміли солдати. – адже нам ще потрібно схопити

Маманта.
– Я і є Мамант. А оскільки у мене зовсім немає грошей, я піду до

правителя сам.
Солдати дуже здивувалися і навіть засмутилися. Добрий

хлопчик їм сподобався, і їм не хотілося, аби його карали. Але
нічого поробити вони не могли – треба було вести його
в місто.
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Вони йшли гірською стежиною вниз. Раптом почулося ревіння лева.
Солдати від страху відпустили Маманта і сховалися за скелею. А хло-
пець залишився стояти на стежині. Він побачив, що величезний ру-
дий лев загнав вівцю і вже схилився над нею, аби з'їсти бідолаху.

– Не смій цього робити! – закричав Мамант левові. Хлопець
впізнав в лапах у лева свою Непосиду.
Лев з подивом підняв морду.
– Ім'ям Господа говорю тобі – відпусти вівцю.
Лев дивився то на перелякану овечку, то на безстрашного хлоп-

ця. Звір звик бути найголовнішим в горах, і наказовий тон Маманта
його здивував. Ніхто раніше з ним так не розмовляв. Він відпустив
вівцю.

– Ось і молодець! – похвалив його Мамант. – А тепер зроби
милість – довези нас з овечкою до міста.
Мамант узяв вівцю на руки, лев слухняно нагнувся, і хлопець за-

стрибнув йому на спину.
Солдати з острахом спостерігали із-за скелі за тим, що відбувається.

Коли Мамант махнув їм рукою, вони вийшли зі свого укриття, але
продовжили дорогу на великій відстані від хлопця і лева.
Чи треба говорити, що і в місті всі поступалися дорогою Маман-

ту. А правитель, дізнавшись про боржника, який приїхав на левові,
не захотів виходити зі свого будинку. Він вийшов на балкон і про-
кричав:

– Що ти хочеш, Маманте?
– Я хотів би принести тобі подать, – спокійно відповів хлопчик, –

але у мене немає грошей. Може, ти захочеш узяти замість податі мого
лева?

При цих словах лев поглянув на правителя і облизнувся.
– Я звільняю тебе від податі, – швидко вигукнув правитель. –

Тільки швидше покинь разом з левом наше місто.
– Добре, правителю. Тоді я дарую тобі цю вівцю. Але
знай – вона дуже непосидюча! – посміхнувся Мамант.
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Хлопець повернувся на гору, до своїх улюблених диких кіз і овець.
І лев повернувся в гори. Але він не забув Маманта. Тепер він, як і
кози, часто приходив до Маманта, аби послухати його пісні або по-
катати його на своїй спині.
Ось так безстрашність і віра в Христа може людину зробити дру-

гом і господарем над всіма тваринами. Але доки ми з тобою не ста-
немо такими ж добрими, як Мамант, не варто намагатися приручи-
ти дику козу або пробувати погладити в зоопарку лева.
Краще давай ми підемо в двір і принесемо знайомому кошеняті

миску з молоком.
Пам'ять св. Маманта святкується 15 вересня.

Інна Сапега

У мене є друг – Димко. Ми з ним в школі разом вчимося. Нещо-
давно він запросив мене до себе на Новий рік. Тобто не зовсім на
Новий Рік....
Димко говорить:
– Приходь до мене на день святого Василія.
Димко вічно як скаже, так і думай, про що це він. А все тому, що

Димко в церкву ходить і знає те, чого я не знаю.
– Кого-кого? – не зрозумів я.
– Святого Василія Великого. – відповів Димко і додав поваж-

ним тоном: – це ж твій святий, Васю, а ти нічого про нього
навіть не чув. Ось прийдеш до нас, якраз тато тобі і роз-
повість.
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Я знизав плечима:
– А що це за день такий – день святого Василія? У календарі ж

його немає.
– Та Новий рік це. Старий Новий рік. Чотирнадцятого січня.
– Так відразу і сказав би... – протягнув я трохи ображено. Але

Димко мене обірвав:
– Прийдеш?
– Прийду!
– Ну і полікала.
Тобто добре, значить, по-грецьки.
В Димка тато – грек. Великий, з кучерявою головою і з чорними

вусами. Дядько Костас. А ще в Димка чотири сестри – Каріна, Васи-
ліки, Маріам і Параскева. Ті ще імена – відразу не вимовиш. Я їх про-
сто називаю – Рінка, Васька, Машка і Кешка. Вони теж кучеряві. А
Машка і Кешка до того ж близнюки – не відрізниш. А от мама у них
росіянка. Тіткою Олею звати.
Я вже був у Димка в гостях. Весело у них, народу багато, всі

поговорити люблять. А дядько Костас ще і готувати майстер.
Так, так. Ось у мене вдома мама готує, а в Димка – тато. І як готує

– пальчики оближеш.
На Новий рік він випік величезний пиріг, рум'яний і пахне смач-

но, – очманіти. Я як увійшов до них додому, так відразу запах відчув.
Але тут прибігли мене зустрічати Маша з Кешею, рудий пес Зевс
став стрибати і норовити укусити за самий кінчик мого носа, і Димків
дідусь – тато Яніс – вийшов з кімнати. Всі кричать: – Василіос! – так
вони мене там називають.

У сім'ї в Димка свята тривають вічно. Особливо Різдво. Димко
говорить, вони його зустрічають дванадцять днів: і щодня по-
різному. Ось і в Старий Новий рік у них стоїть і блимає засвіче-
ними лампочками ялинка – висока, до самої стелі. Під ялинкою

ще нерозпаковані подарунки. Поруч святковий стіл – з
фруктами, цукатами, печивом і горіхами.
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Музика грає, старші дівча та з тіткою Олею розставляють фарфо-
ровий посуд – тарілки всякі, блюдця.
А ми з Димком прошмигнули на кухню. Там якраз дядько Костас

витягував з духовки свій пиріг. Високий, круглий, зверху мигдалем
прикрашений.

– Ааа. Ось і маленький Василіос пожалував! Якраз вчасно.
Дядько Костас проткнув га-

рячий пиріг довгим тоненьким
сірником.

– Готовий!
Димків тато урочисто по-

сміхнувся:
– Хороший вийшов. Тепер

йому треба трохи охолонути.
– Красива паска! – вигук-

нув я.
– Ні, це не паска, – похитав

головою дядько Костас. – Пас-
ка на Паску печеться, а це – василопіта: хліб святого Василія.

– Тато! Тато! Він нічого не знає про Василія Великого, – вставив
Димко, – і про василопіту теж.
Від досади я ущипнув друга за лікоть. Але той лише розсміявся –

мовляв: "Що, соромно, що ти такий профан?".
Дядько Костас витер свої руки об білий фартух.
– Що ж, Василіос,сідай і слухай. Розповім тобі про святого Васи-

лія і про його хліб. А ти, Дімітріос, не величайся, краще налий нам
всім по скляночці виноградного соку. – при останніх словах дядько
Костас забавно підморгнув.
Коли сік був розлитий, ми з Димком усілися на кухонну канап-

ку. Прямо перед нами на столі підносився круглий пиріг, від ньо-
го йшла пара. Дядько Костас сів на високий стілець напроти нас
і почав свою розповідь:

– У нас в Православній Церкві є декілька святих, яких
називають Великими. Здається, їх лише три. Святий
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Василій – один з цих трьох. Він дійсно Великий святий. Він жив в
Каппадокії в ІV столітті. І був єпископом. Тобто начальником над
всіма церквами в тій області. Але яким начальником – рідним бать-
ком. Його дуже любили люди і часто зверталися до нього за пора-
дою і допомогою, і святий Василій всім допомагав.
Навіть у наш час він не перестає піклуватися про тих, хто звер-

тається до нього з молитвою. У моїй країні, в Греції, діти пишуть
йому листи, як в Росії дідові Морозу. Адже день його пам'яті припа-
дає на Новий рік – 1 січня, або як у вас – 14 січня. Діти пишуть:
"Святий Василій, допоможи нашій сім'ї! Зроби цей рік щасливим.
Не залишай нас". І святий допомагає.
Не лише діти, але і дорослі шанують святого Василія. – дядько

Костас піднявся і показав на
пиріг. – на Новий рік ми пече-
мо василопіту – це особливий
солодкий хліб. Хліб святого
Василія. В цього хліба є секрет.

– Який секрет? – не стри-
мався я від запитання.
Дядько Костас накрив пиріг

чистим рушником і відповів:
– Зараз дізнаєшся. Але

спочатку послухай:
За переказами в той час,

коли жив святий Василій,
тією країною управляв один
префект. Він був не дуже хо-
рошою людиною, і вороже
відносився до нашої церк-
ви. Він часто створював
всякі підступи святому
Василію, адже він ба-

чив,  як люди
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люблять і поважають свого єпископа. І він вирішив Василія поса-
дити у в'язницю. Префект наказав зібрати податок з церковного
майна – але такий великий, що навіть якщо продати все убрання в
храмі – і половини не набереться.
У святого Василія була традиція після служби розмовляти з наро-

дом – про віру, про Бога, про їх потреби. Але тут святий сам звер-
нувся за допомогою, розповівши про податок. І люди принесли все
найдорожче, що у них було – золоті монети, дорогоцінні прикраси –
і віддали святому. "Ми краще розлучимося із золотом, – вважали вони,
– ніж зі своїм єпископом!".
Коли префект прийшов за податком, святий Василій сказав:
– Ось – ти можеш забрати все це багатство, якщо вважаєш, що

забираєш його справедливо. Ти береш його не у мене і не у людей, а
у самого Бога, і перед Богом відповідатимеш.
Префект задумався. Потім він мовчки обернувся і пішов, нічого

не взявши.
Але що робити з тією купою монет і прикрас?
Тоді святий Василій наказав, аби диякони випекли булочки, і в

кожну він поклав по монеті або коштовності. А на ранок після служ-
би він всім роздавав ці булочки. І в місті говорили, що кожен отри-
мав саме те, що віддав.
З того часу на День Святого Василія ми печемо хліб і кладемо

туди монету. Вважається, той, хто отримає цю монету, буде щасли-
вий весь рік, що настає, тому що отримав благословення найсвяті-
шого.

– У цьому хлібі теж є монета!? – вигукнув я і подумав: – "От було
б добре, якби вона дісталася мені!"
Тут нас покликала тітка Оля, щоб ми принесли з кухні стільці.

Ми всі перемістилися у велику кімнату, і почався бенкет.
Якої тільки вкуснятини не було на столі – численні сири, олив-

ки, якісь гарячі грецькі страви, назви яких я і не запам'ятав. Чес-
но сказати, я хоч і їв із задоволенням, але більш за все чекав,
коли подадуть хліб святого Василія.
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Нарешті вимкнули світло і запалили свічки. Дядько Костас пішов
на кухню і повернувся з підносом в руках. На підносі красувалася
василопіта.
Дядько Костас протягнув піднос татові Янісу.
"Найстарший в сім'ї повинен розрізати хліб!" – прошепотів

Димко.
Тато Яніс встав, випрямився, перехрестився і почав різати хліб

на рівні трикутні шматочки. Перший шматок він поклав на окреме
блюдце і поставив це блюдце перед іконами, другий – собі, третій –
дядькові Костасу, четвертий – тітці Олі, потім – мені, Димку і всім
дівчаткам. Потім дідусь щось сказав і сів на місце.
Тато Яніс погано говорив по-російськи, і Димко мені перевів.
"Дідусь всіх вітає з Новим роком. З днем святого Василія!"
Я, звичайно, почав колупати свій шматок ложечкою. Монети не

було. Тоді, не без жалю, я прийнявся  істи пиріг. Пиріг був солодкий
і розсипчастий.

"Ой!" – зойкнув Димко.
– Що,  монета? – запитав я.
– Ні, – покачав головою Димко. – просто горіх.
І треба ж, коли я доїв свій пиріг, то виявив у себе на блюдці щось

кругле і плоске. Я не повірив своїм очам – там лежала монета.
– Василю дісталася монета! – закричав Димко.
– Василіос! Вітаю! Твій святий тебе відвідав.
З того часу я завжди ношу цю монету з собою. Це грецька драх-

ма, пояснив мені дядько Костас.
Мені захотілося більше дізнатися про святого Василія. Взагалі про

святих. І Димків тато обіцяв мене узяти з собою в храм. Правда! Він
говорить, якраз скоро свято Водохрещя.

Інна Сапега
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Десятирічний хлоп-
чик Кевін Келлі щодня
ходив від будинку до
будинку, від дверей до
дверей, пропонуючи
різні товари, аби якось
сплатити за своє на-
вчання.
Сьогодні він вже

обійшов декілька ву-
лиць, втомився і дуже

промок. До того ж жахливо хотілося їсти. Але додому він йти не міг.
Через погану погоду люди не  хотіли нічого купувати і майже відра-

зу закривали перед ним двері, не бажаючи стояти на холодному
порозі. Тому він майже нічого не продав цього дня.
Кевін вирішив обійти ще декілька останніх на цій вулиці бу-

динків. Він прагнув не думати про голод, але це у нього не дуже
виходило.

"А якщо я постукаю  у будь-який будинок і попрошу поїсти?" –
подумав він. Нічого іншого Кевіну, мабуть, не залишалося – його сили
вже закінчувалися.
Він довго не міг відважитися на це – йому було соромно просити,

адже він звик заробляти собі на життя сам.
Нарешті він наважився, швидко підійшов до одного з найближ-

чих будинків і постукав у двері.
За кілька секунд двері відчинилися, і на порозі з'явилася кра-

сива молода дівчина. Від несподіванки Кевін сильно зніяковів і
почервонів. Йому було соромно говорити про своє прохання
такій дівчині, як ця.
Після ніякового мовчання Кевін тихо промовив:
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– У вас не знайдеться склянки води для мене?
– Звичайно, – відповіла дівчина і зникла за великими дубовими

дверима.
За хвилину вона з'явилася на порозі з великою склянкою теплого

молока.
Кевін пив його повільно,  насолоджуючись кожним ковтком. Він

прагнув не показувати свій голод.
Коли склянка спорожніла, він, намагаючись мати пристойний

вігляд, запитав:
–  Скільки я вам винен?
– Нічого не винні, – відповіла дівчина, – Мама навчила нас не

брати грошей за доброту.
Тоді я вдячний вам від усього мого серця, – сказав їй Кевін на

прощання.
Коли Кевін покинув будинок, він відчув себе набагато краще.
Він йшов вулицею, вже не помічаючи ні сильного  дощу, ні вели-

чезних сірих калюж, і дякував люблячому Господеві, Який так див-
но відповів на його потребу.
Того дня Кевін ще довго молився  за ту дівчину і за її добре серце.
…Пройшли роки. Дівчина, а тепер вже молода жінка, серйозно

за-хворіла. Місцеві лікарі не могли ні поставити їй діагноз, ні, тим
більше, призначити якесь лікування. Її стан був критичним.
Зневірившись що-небудь зробити, вони відправили її до велико-

го міста і зв'язалися з фахівцями, аби ті вивчили її рідку хворобу.
Доктор Кевін Келлі був в числі запрошених лікарів, які зібралися

зі всього міста на консиліум. Коли він почув, з якого міста привезли
хвору, дивне світло наповнило його очі.

Якнайшвидше звільнившись від своїх справ, він пішов у пала-
ту, де лежала молода жінка. Він впізнав її відразу. Повернувшись
у свій кабінет, він вирішив зробити все, аби врятувати її життя.

Так почалася ця битва, що продовжувалася багато днів і но-
чей. Доктор Келлі практично не бував удома, проводячи весь

свій час в клініці.
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Були такі моменти, коли, здавалося, битву було програно.
Але доктор Келлі не здавався.
Новітні дослідження і новітні препарати,  привезені з інших клінік

і дослідницьких інститутів, а також щоденна молитва лікаря за свою
пацієнтку зробили свою справу. Смерть була переможена.
Діагноз "Невиліковно

хвора" був замінений на
"Повністю здорова".
Молода жінка видужала
і була готова до випис-
ки. Настрій у лікаря був
прекрасним. Перемога
над хворобою цієї моло-
дої жінки була вже не
першою його перемо-
гою, але саме вона при-
несла йому більше ра-
дості, ніж всі попередні. Доктор Келлі відчував себе справжнім пе-
реможцем. Здавалося, не було людини, яка любила б свою роботу
більше, ніж він.
Доктор Кевін Келлі підняв трубку телефону і набрав номер свого

менеджера.
– Містер Браун, я прошу принести мені на підпис рахунок моєї

пацієнтки з четвертої палати. Вона сьогодні виписується.
Через пару хвилин у кабінет принесли рахунок. Доктор Келлі по-

глянув на нього і написав щось на його куточку. Потім поставив свій
підпис і звелів віднести рахунок до палати.

…Вона помітно нервувала, коли їй вручили запечатаний кон-
верт. Було зрозуміло, що її страховка вже давно закінчилася, а суму,
яку вона буде винна цій клініці, їй доведеться виплачувати поло-
вину свого життя.
Молода жінка довго сиділа, дивлячись на конверт і не на-

важуючись його відкрити. Нарешті, зібравши всю
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свою мужність, вона розкрила його. Побачивши ту суму, яка була
вказана в рахунку, молода жінка заплакала. Ця сума була набагато
більше тієї, яку вона чекала побачити. Сльози застилали їй очі на-
стільки, що вона навіть не могла прочитати імені доктора, який ліку-
вав її.
Нарешті опанувавши себе і  трохи заспокоївшись, молода жінка

ще раз поглянула на рахунок. Лише зараз вона побачила якийсь на-
пис навскоси на куточку рахунку. Вона прочитала: "Повністю спла-
чено склянкою молока. Одна дівчина навчила мене не брати гроші
за доброту".
Сльози градом хлинули з її очей. Але це вже були сльози щастя.

Вона пригадала промоклого хлопчика, який стояв на порозі її бу-
динку. Піднявши очі до небес, вона довго дякувала люблячому Гос-
подеві, Який дивним чином відповів на її потребу і молилася за сво-
го лікаря і за його добре серце.
Вона славила Всемогутнього Бога за те, що Його велика Любов

так сильно поширюється через людські руки і людські серця. Це був
найщасливіший день в її житті!
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До нас у храм на свято приїхав Владика. Владикою люди ласкаво
називають єпископа, а хто такий єпископ –  спробую тобі пояснити.
Але спочатку скажу трохи про диякона і священика.
Мені здається, мій друже, ти всім любиш допомагати: з ма-

мою ти миєш посуд, з татом будуєш шпаківню, а сестричці на-
ливаєш чай. Якщо це вірно, тоді ти в своїй сім'ї немов диякон в
храмі. Адже диякон –
кращий помічник свя-
щеника, він допомагає
йому вести службу, ка-
дити храм, здійснювати
таїнства.
А хто вдома найголов-

ніший, кого слухаються
всі діти і, навіть, мама?
Звичайно, тато. Тато –
мудрий, він знає абсо-
лютно все на світі, а коли він бере тебе на прогулянку, виходить ціле
свято, правильно? Так!
Тато – глава сім'ї, а в храмі такий глава – священик. Без священи-

ка не буває жодної Літургії.
Але ось до вас додому приїжджає дідусь. Ти несеш йому м'які

капці і запрошуєш сісти у зручне крісло, а мама для дідуся пече пиріг.
І коли ви всі разом сидите за столом, дідусь говорить татові: "Я бачу,
у вас двері в передпокої скриплять, і кран   у ванні трохи протікає –
ти сам полагодиш, чи тобі допомогти?" І тато, звичайно ж, відра-
зу йде розбиратися з неполадками. Тому що дідусь – батьків батько,
і тато його слухається. Єпископ в церкві зовсім як дідусь. У
нього є декілька храмів, які він відвідує і допомагає свяще-
никам в їх служінні і турботах. А оскільки турбот у
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єпископа більш, ніж часу, єпископ завжди чернець, тобто у нього
немає своєї сім'ї. Ось хто такий єпископ.
Але продовжу свою розповідь. До нас на свято приїхав Владика.

Храм спеціально прикрасили квітами, поклали килимові доріжки. І
всі священики вийшли зустрічати Владику. Тільки-но він з'явився,
весело задзвонили дзвони і хор заспівав. Владика був дуже краси-
вий, в золотому вбранні,   в блискучій митрі і з посохом в руках. А
сама служба прошла особливо урочисто.
Так сталося, що того дня у мене був урок в Недільній школі. І коли

я прийшла в клас, я запитала у дітей, чи бачили вони Владику.
– Такий поважний! – сказала одна дівчинка.
А інший хлопчик заявив:
– Коли я виросту, я теж стану єпископом. Всі мене зустрічати-

муть, цілуватимуть у мене руку. А я буду ходити в шапці з каменями
і постукувати золотою палицею.

– Цікаво.. – вигукнула я. – А чи знаєте ви, діти, що єпископ – це
не така людина, якій всі служать, а яка сама всім допомагає.

– Як? – здивувалися вони.
– А так! Сідайте, будь ласка, і я вам розповім про одного святого

єпископа. – почала я.
Думаю, і тобі, мій друже, буде корисно почути цю історію.
…В ті часи, коли країна Франція ще носила назву Галлія, жив

один подвижник. Його звали Мартін. Мартін дуже любив Бога і хотів
все своє життя присвятити лише Йому. Колись він був військовим,
але залишив службу і віддалився в невелике селище поряд з містом
Туром. Там він проводив час в молитві і читанні книг. Люди його
дуже поважали і називали Милостивим, тому що він всім допома-
гав. Говорили, що одного дня в лютий мороз йому зустрівся жеб-
рак, і Мартін віддав йому половину свого теплого плаща, аби зігріти
бідолагу.

Тому, коли старий єпископ в Турі помер, люди відразу вирі-
шили вибрати єпископом Мартіна. Але Мартін і чути нічого

не хотів про це.
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– Що ви! – вигукнув
він. – я простий чер-
нець! Виберіть собі
гідну людину, яка піклу-
ватиметься про вас як
батько, а я не смію.
Така відповідь, про-

те, не переконала лю-
дей. Вони подумали-
подумали, і придумали
одну хитрість.
Якось приходить до

Мартіна бідна людина і
плаче:

– Дружина у мене при смерті. Піди, помолися про неї. Може, твої
молитви і турбота допоможуть їй перенести хворобу.
Стиснулося серце доброго Мартіна від співчуття. Він вийшов зі

свого маленького будиночка і пішов в Тур, до дружини бідняка.
А в місті всі люди його чекали на площі. Зустріли вони Мартіна,

оточили, кричать:
– Не відпустимо ми тебе, Мартін, поки не станеш нашим єписко-

пом!
Нічого не залишалося Мартіну робити. Відвели його в храм, а

там висвятили. Спочатку в диякона, потім в священика, а через
якийсь час і в єпископа звели.
Владика Мартін від щирого серця працював для церкви і людей.

Ще старанніше, ніж раніше, став він допомагати всім нужденним. І
удвічі збільшив свої молитви. А ось поважності в ньому не додало-
ся ніскільки.
Одного дня, коли Владика прямував у храм, до нього підбіг

напіводягнений жебрак.
– Владико святий, допоможи!
Мартін поглянув на нього ласкаво:
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– Почекай – говорить – біля храму. Я диякона до тебе вишлю з
одягом.
Прийшов Мартін в храм і дияконові, як своєму помічникові, велить:
– Піди, купи хорошого теплого одягу і віддай жебракові у дворі.
А диякон той полінувався. "Ще чого – всіх жебраків одягати!" –

подумав він і нікуди не пішов.
Через якийсь час Мартін виходить у двір, а жебрак, як і був – го-

лий майже -так і стоїть, чекає.
– Що ж це таке? – розстроївся єпископ. – Йди-но  сюди, хороша

людина, я тебе одягну.
Мартін тут же зняв з себе хітон -нижнюю сорочку – і віддав його

біднякові.
– Йди з Богом додому.
Жебрак дуже зрадів, подякував Мартіну і відразу пішов.
А Владика в мантію завернувся і повернувся в храм.
Тут вже час вечірньої служби підійшов. Увійшов до Владики

диякон:
– Владико, там люди чекають, служба скоро.
А Мартін йому відповідає:
– Одягни спочатку убогого: не можу я йти в церкву, якщо бідний

не отримає одягу!
Диякон з досадою пішов і купив найдешевшого одягу, у двір по-

вернувся, а там немає нікого.
Він до Владики Мартіна йде. Образливо дияконові, що люди вже

хвилюються, чекають початку служби, а Владика якісь порожні до-
ручення дає.

–  Ось одяг, а жебрака ніде немає! – в серцях промовив диякон.
Тоді Мартін встав зі свого місця, і диякон побачив, що мантія у
єпископа приховує наготу.

– Ось і жебрак знайшовся. – тихо сказав Мартін.
Стало совісно дияконові, але було вже пізно. Владика Мартін
надів коротеньку дешеву сорочку  і так і пішов служити в ній.

Для науки всім людям, що зібралися.
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Розповіла я цю історію моїм дітям з Недільної Школи і запитую:
– Ну що, хто з вас тепер хоче єпископом стати?
Цього разу ніхто не підняв руки.
Але знаєш, мій друже, я була не права, поставивши таке запитан-

ня. Тому що бути єпископом – не вирішення самої людини, а вибір і
воля одного Бога.
А закінчу свою розповідь сьогодні словами Спасителя: "Якщо хо-

чеш бути першим, стань для всіх останнім і всім слугою!"
Пам'ять святителя Мартіна Турського святкується 12/ 25 жовтня.

Інна Сапега

Aня йшла в школу і думала, що сьогодні весь день добрі справи
робитиме. Вона зайшла в шкільний двір і довго ходила в тому місці,
де вони вчора всім третім класом каталися на лижах. Аня заглядала
під лавки, розгрібала кожен сніговий горбок.
Вона прийшла спеціально раніше всіх: у класі ще нікого не було.

Аня почала оглядати кожну парту, залізати під столи. Нарешті, за-
доволена, вона вийняла зі свого рюкзака листівку і поклала її на
парту Маші, потім вийняла щось загорнуте в папір і поклала на
парту Кристині.  І нікому нічого не сказала.
А на великій перерві до вчительки підійшла Маша. Вона

посміхалася. В руках у неї була листівка.
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– Дивіться, Наталіє Володимирівно, у мене сьогодні день народ-
ження, і хтось привітав мене ось цією листівкою. Але не підписав. А
мені все одно приємно.

–  І у мене ручка знайшлася! – крикнув із задньої парти Василь.
–  Сама знайшлася? – Запитала Наталія Володимирівна.
–   Ні! Хтось знайшов і поклав мені в парту.
–  І у мене, і у мене рукавичка знайшлася, яку я вчора на фізкуль-

турі загубив, – підбіг до
вчительки Рома, трясучи
рукавичкою перед очима
учнів.

– А мені, – загадково
виголосила Кристина,
хтось поліетиленову сер-
ветку подарував. Я її на
парті сьогодні знайшла. У
нас сьогодні буде малю-
вання,  а без такої сервет-
ки мене б не пустили на
урок. А серветки у мене

немає, мама не встигла купити. Але хтось про це дізнався і покло-
потався про мене.
На класній годині Наталія Володимирівна сказала:
– Діти, хтось сьогодні зробив дуже хороші вчинки. Вони хоч і ма-

ленькі, але принесли стільки радості. Давайте ці вчинки назвемо ма-
ленькими подвигами. Так хто ж сьогодні зробив ці маленькі подвиги?
У класі запанувала тиша, а Аня почала повільно сповзати під

парту. Їй чомусь було ніяково. Це помітила Наталія Володимирівна.
– Аню, ти нам нічого не хочеш сказати? Аню, це ти всіх пора-

дувала?
Аня почервоніла, як зрілий помідор, і потихеньку з-під парти
пропищала:

– Я-а-а
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Тут всі закричали:
– Ой, Анюта, яка ти молодець! Спасибі тобі! О, які ми раді.
Аня вийшла із-за парти і радісно сказала:
– Я теж дуже рада, що ви раді.
– Діти, – сказала Наталія Володимирівна, – давайте порахуємо,

скільки подвигів зробила Аня.
І всі почали рахувати:
– Рукавичку Ромі знайшла – раз; ручку Васі знайшла – два; сер-

ветку Кристині подарувала – три, і Машу листівкою з днем народ-
ження привітала – чотири. Чотири подвиги!

– І ще один подвиг зробила Аня, – сказала Наталія Володими-
рівна, – вона зробила для вас добро, і не сказала про це нікому, не
похвалилася, а тихо сиділа за партою…

– Навіть під парту залізла, –  додав хтось.
– Скромно сиділа, – продовжувала вчителька, – і дивилася, як ви

радієте. Ось це вважатимемо подвигом номер п'ять.
– У одній мудрій книзі написано: треба робити добро і не крича-

ти про це, тоді радість перебуватиме в серці твоєму. – Голосно дода-
ла Маша.

– Правильно, – сказала  Наталія Володимирівна. – А тебе, Машо,
поздоровляємо з днем народження, але все-таки першою тебе при-
вітала Аня.
І всі почали кричати:
– З Днем народження! З Днем народження!

Валентина Духовська
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Другокласникові Олежці   подарували забавну іграшку. У маленькій
круглій коробочці під склом тремтіла насаджена на тоненьке вістря
стрілка. Як не повертав Олег коробочку, стрілка уперто вказувала
один і той же напрямок. Тато пояснив, що це зовсім не іграшка, а
такий прилад, який називається "компасом". Його дія заснована на
тяжінні магнітних полюсів землі. Намагнічена стрілка одним кінцем
показує на південь, а іншим – на північ.

– А навіщо мені знати, де південь, а де північ?– запитав Олежка.
– Ну, ти ж хотів бути мандрівником, – почав пояснювати тато.–

Уяви, що тобі довелося опинитися в незнайомій місцевості. Наприк-
лад, заблукати в лісі. Компас покаже напрямок, у якому потрібно
йти. А доки освоюй цю науку вдома. До всього потрібно готуватися
заздалегідь.
У школі на перерві Олежек із задоволенням демонстрував компас

однокласникам. Вони з цікавістю з'ясовували, де знаходиться шкільна
дошка – на півночі, чи на півдні, в якій стороні світу розташована вчи-
тельська, кабінет директора, спортивний майданчик і ще багато що,
що потрапляло в їх поле зору. Коли загальний захват трохи стих, Олег
заховав компас в кишеню. Він вирішив на дозвіллі розібрати прилад,
щоб зрозуміти, як він діє. Наприклад, чому стрілка насаджена на таке
тонке, як голочка, вістря? А раптом вона з нього зісковзне? Цікаво, як
би працював компас, якби це вістря було міцніше і товще?

Прийшовши додому після уроків, він з'їв дбайливо поставлені
мамою на стіл тарілку борщу і котлету, а потім усамітнився в своїй
кімнаті. Обережно відколупнув викруткою скло, зняв стрілку,

надрізав голочку, на якій вона кріпилася. І знов міцно на-
садив стрілку на основу, яка тепер стала коротша і
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товща. Але ось біда: стрілка ніяк не хотіла обертатися! Скільки не
тряс Олежек компас, вона залишалася нерухомою.
Наступного дня в школі до Олега підійшов його друг Нікіта.
– Олеже, давай визначимо, в якій стороні світу мій будинок – на

півночі, чи на сході?
– А у мене тепер північ там, де я хочу, – буркнув Олег. – І південь,

схід, захід – теж.
– Як це?
– Дуже просто. Дивися.
Олег дістав з кишені зіпсо-

ваний прилад, перевів стрілку
в нове положення.

– Бачиш, як? А захочу – там,
де сонце, компас захід показу-
ватиме.

– Але це ж неправильно!
– Зате по-моєму. Пам'ятаєш,

як в казці говориться: "За моїм хотінням, за власним повелінням…".
Сам буду сторонами світу управляти. І не лише ними. Ось візьму і
почну так жити: За моїм хотінням, за власним повелінням.
Тут прозвучав дзвоник, і всі пішли в клас. На уроці Олега викли-

кали до дошки, але він не зміг правильно відповісти. Адже вчора
замість того, щоб уроки вчити, він компас розбирав. "Незадовільно.
Прошу батьків звернути увагу на підготовку сином домашніх зав-
дань", – написала вчителька в щоденнику.

– Що тепер робити будеш? – співчуваючи запитав його Нікіта. –
Батьки покарають, напевно?

– А нічого. За моїм хотінням, за власним повелінням – зникни,
сторінка, з щоденника!
І Олег вирвав злополучну сторінку.
Так він вирішив почати нове життя. Вдома Олег не став обі-

дати, а взяв з шафки велику шоколадку в глянсовій яскравій
обгортці, яку мама обіцяла йому дати в кінці тижня, якщо
буде добре поводитися.
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– За моїм хотінням, за власним повелінням, – стрибай, шоколад-
ко, до мене в рот!
Уроки він теж не став учити, а відправився у двір, прихопивши з

собою великий футбольний м'яч.
– За моїм хотінням, за власним повелінням – покажи, м'яч, як я

голи забивати умію!
Дзинь! Це тріснуло і розлетілося на дрібні скалки скло у вікні пер-

шого поверху, куди Олег влучив своїм м'ячем.
На вулицю вибіг Артем Гнатович, пенсіонер, який жив в квар-

тирі, де розбилося вікно.
– Ти що це робиш? Ось я тебе зараз за вухо! Куди лише батьки

дивляться!
– За моїм хотінням, за власним повелінням, замовкни, дідусь, і

зникни! – прошепотів Олег, стрімголов утікаючи за кут будинку.
Але дідусь не зник і не замовк. Зникнути – тобто, сховатися –

припало Олегу. Артем Гнатович пошукав його, пошукав, а увечері
прийшов до батьків хлопчика. Отже, коли Олег з'явився, нарешті,
додому, тато і мама вже знали про те, що сталося. Довелося Олегу
розповісти, як все вийшло: і про зламаний компас, і про вирвану з
щоденника сторінку з поганою оцінкою, і про з'їдену без дозволу
шоколадку, і, звичайно, про розбите вікно.

– Значить, за моїм хотінням, за власним повелінням хотів жити?
– сказав тато. – Ось ти і заблукав. Розумієш, в душі людини є таке
тоненьке вістря, на яке нанизується все його життя. Це совість. Не-
даремно говорять: совість кольнула. Ти зламав компас і став сам собі
встановлювати, де північ і південь. Захотів жити за власним бажан-
ням – і перестав бачити, як треба правильно поступати. Так само, як
на землі є схід і захід, так в житті людини є добро і зло. Важливо
жити так, як вказує совість, а не так, як тобі хочеться. Тоді в твоє-
му житті все буде добре. Ясно?!

– Ясно! – кивнув головою Олег. – Пробачте мені. Я все зро-
зумів.

Надія Ефременко
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Жив самотній бідний музикант. Він любив природу і музику і весь
вільний час грав на флейті. Зазвичай він вирушав у ліс, де у нього
була улюблена галявина. Щодня музикант приходив сюди, аби по-
грати на своєму дивному інструменті.
Одного дня, прийшовши на галявину, він побачив великого ру-

дого собаку. Побачивши, який він худий і брудний, музикант зро-
зумів, що свого бу-
динку у нього
немає. Собака ле-
жав на траві і вили-
зував рану на лапі.

 – Привіт, собако,
я зватиму тебе Най-
дою. Раз ти сьогодні
тут, доведеться тобі
бути моїм слухачем,
– сказав він йому.
Найда не звертав

на людину жодної уваги. Музикант, зручно влаштувавшись на траві,
дістав флейту і заграв.
Спочатку собака пильно поглянув в його сторону, потім, забувши

про свою хвору лапу, ліг і почав уважно слухати. Його інтерес не
слабшав протягом двох годин!
Здавалося, звучна мелодія змусила собаку забути про всі його не-
щастя. Коли настала тиша, він знову зайнявся своєю лапою.
Музикант подякував йому, сказавши, що він найкращий ціни-

тель музики зі всіх, кого він знає. Завтра, якщо Найда його чека-
тиме, він принесе йому що-небудь смачненьке.
Прийшовши в ліс наступного дня, музикант був дуже зди-

вований: собака сидів на тому ж самому місці. Му-
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зикант віддав йому обіцяний гостинець і, як завжди, почав займа-
тися музикою.
Він грав на флейті, і в цій музиці чулися переливи всіх звуків при-

роди. Він давно не грав з таким натхненням: шум вітру поступово
переходив у спів ковили, а його пісня вливалася в простір степу.
Закінчивши грати, музикант побачив, що собака слухав його так

само задумливо і уважно, як вчора. Він від щирого серця подякував
своєму слухачеві.
З цього дня вони подружилися. Щодня в один і той же час Найда

чекав друга на галявині. Музикант присвячував Найді все нові і нові
пісні, а він сидів, не ворухнувшись, і годинами слухав його музику.

  Так прошло літо і настала осінь. Одного дня музикант не прий-
шов. Найда чекав його, він не наважувався піти з галявини навіть
для пошуку їжи. Змарнілий собака сидів, спрямувавши свій погляд
на стежину, якою зазвичай приходив музикант, але він все не йшов
і не йшов..

  Прошло декілька днів, з голоду Найда вже не міг встати. Знеси-
лівши, він лежав під кущем, коли поруч пролунав шерех, потім кро-
ки, і знайомий голос промовив:

  – Ну, слава Богу, ти тут, а я так за тебе хвилювався, – музикант
підняв його на руки і дбайливо поніс кудись. А сам весь час говорив
і говорив:

  – Розумієш, я їздив на фестиваль і зайняв там перше місце. Це
лише завдяки тобі я переміг на конкурсі. Ти вже мені пробач, що я
так довго. Я знав, що ти голодуватимеш і чекатимеш мене, але тепер
тобі не доведеться страждати. У тебе є будинок, і там тебе чекає
повна миска каші. Тепер ти зможеш щодня слухати мою музику...

Інна Сапега
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(Äèòÿ÷à êàçêà)

Була собі маленька Гілоч-
ка бузку. Зростала вона на
великому бузковому кущі
біля будинку бабці Гафії,
такому великому, що
кущ зовсім закривав
будинок від перехо-
жих. Бабця Гафія лю-
била Бога, любила
молитися і ходити до
храму, і Гілочка теж всім
серцем полюбила  Його .
Тому вона була така рада, така щаслива, коли бабця Гафія, збираю-
чись на свято Вознесіння в храм, почала обривати бузок, аби віднес-
ти Богові великий букет.

– Зараз і мене зірвуть, – подумала наша Гілочка, – і віднесуть до
Бога. І маленьке сердечко її затріпотіло, а білосніжні квіточки на го-
лові Гілочки стали ще білішими.
Але сталося нещастя. Зламати-то її бабця Гафія зламала, та і ви-

пустила з хворих рук. А нахилитися і підняти красуню старенькій
було нелегко. Так і залишилася лежати маленька Гілочка на землі,
крізь сльози дивлячись, як її подруги величезним букетом в руках
хазяйки попрямували на зустріч з Богом.

– То хіба може на землі бути така несправедливість, заплакала
Гілочка. Мені, яка більше всіх на світі любить Бога, доведеться
залишитися вмирати, а мої подруги побачать Бога бабці Гафії.
Почув плач Гілочки Голубок, що пролітав поруч, і запи-

тав Гілочку про причину сліз.
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– Все життя я мріяла потрапити до Бога своєї хазяйки, і ось мої
подруги потраплять до Нього, а я залишилася вмирати тут, не по-
трібна нікому, – сказала Гілочка.

– Я знаю, сказав Голубок, що Бог живе високо на небі, хочеш, я
віднесу тебе до Бога на небо?
Зраділа Гілочка словам Голубка. Узяв Голубок Гілочку міцно в

дзьоб і злетів високо до небес. А Гілочка, радіючи швидкій зустрічі з
Богом, знов вся причепурилася, обтрусила придорожній пил і зно-
ву стала такою красунею: із зеленим-зеленим листям і білою шапоч-
кою квіток на голові.
Дорога на небеса була не близька, втомився Голубок. Летіли вони

з Гілочкою над високими горами, і втомлені крила Голубка зовсім
замерзли. Бути б тут біді, загинули б Голубок та Гілочка в чужих
горах, але побачили вони вогнище, яке залишили догорати мандрів-
ники на гірському перевалі. Сів Голубок біля вогню і попросив зігріти
його. Але затухало вже вогнище, і лише один Язичок полум'я знай-
шов в собі сили яскраво спалахнути, аби зігріти Голубка і Гілочку.
Зігрілися мандрвники, і запитав у них Язичок полум'я, куди вони
летять, навіщо забралися в таку далечінь?

– Летимо ми до Бога бабці Гафії, хазяйки Гілочки. Забула бабця Гафія
узяти Гілочку з собою в храм до Бога, не знаючи, як сильно Гілочка
любить Бога. А живе Бог високо на небі, ось і летимо ми до Нього.

– Візьміть і мене з собою, я хочу бачити Бога, хочу полюбити Його
так, як любить Гілочка.
Але не зміг узяти Голубок Язичок полум'я, тому що обпалив би

він крильця пташці. Сумно дивився Язичок полум'я на мандрівників,
що віддаляються.
Цілих десять днів летів Голубок на небо, і коли, нарешті, досяг він
Небесних Обителів, настало свято Трійці. Ласкаво зустрів Голуб-
ка і Гілочку Архангел, він вже знав про мету далекої і важкої подо-
рожі, яку здійснили маленькі друзі.

Провів Архангел подорожніх до Бога, і збулася мрія Гілочки.
Проте дуже вже засумувала вона, побачивши красу, яка

оточувала Престол Бога.
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Чудові рослини зростали біля Престолу, дивні тварини стояли по-
руч з Престолом, дивні птахи співали славу Богові, а довкола, куди не
кинь оком, тягнулися натовпи людей в сніжно-білому одязі, і Гілочка
відчула себе такою неохайною і брудною, що побажала швидше зали-
шатися в пилюці край дороги, ніж бути зганьбленою тут, на Небесах.
Але Бог, ласкаво поглянувши на Гілочку, узяв її в руки Свої і ска-

зав: "Любов твоя і рішучість гідні здивування, маленька Гілочка. Не
випадково квіточки твої схожі на хрестики. Нехай кожна твоя квіточка
стане хрестом, який понесуть ті, хто люблять Мене, до цього Пре-
столу, і Я убілю одяг мандрівників, як убілив одяг тих, кого ти бачиш
довкола. А ти, Голубок, будеш символом світу і Духу Святого, і, як
колись Ною в ковчезі, нестимеш надію людям, які зневірилися і зна-
ходяться у смутку".

– А як же Язичок полум'я? – вигукнули Гілочка і Голубок, – ми не
змогли принести його до Тебе, але він теж хотів побачити Бога.
Опустив Свої очі Бог на землю і побачив в засніжених горах Язи-

чок полум'я, який перетворився на затухаючу вуглинку. І послав Бог
Ангела принести Язичок полум'я до Свого Престолу. Від радості знов
розгорівся яскравим вогнем Язичок полум'я. "Будеш ти віднині схо-
дити Благодатним вогнем на землю напередодні Пасхи" – сказав
Язичку полум'я Бог, і тебе не боятимуться люди, тому що не будеш
ти обпалювати їх своїм теплом, а лише зігрієш серця тих, хто лю-
бить Мене”.
А наша перша знайома, Гілочка бузку, розлетілася по всьому світу

міріадами маленьких хрестиків. Потрапила вона і в храм, в який
ходила її хазяйка. В храмі служилася Літургія Трійці, і бабця Гафія
принесла новий букет, але, не знаючи, куди б його поставити, при-
в'язала гілочки бузку до берізок, що стояли на честь свята перед
вівтарем. Ми б здивувалися цьому, тому що не квітне на березі
бузок, але Гілочка зрозуміла, що бабця Гафія зробила так неспро-
ста. Пригадала Гілочка, як грали біля Престолу Бога разом лев і
ягня, і зрозуміла, що і хазяйка її теж знає, як добре на небі біля
Престолу Вседержителя-Бога.

Прот. Андрій Єфанов
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ÊÀÇÊA
Колись було на світі місто, де люди не уміли посміхатися. Чи то

вони такими народжувалися, чи то розучилися посміхатися через
якісь біди і напасті – зараз це вже не пояснить ніхто. Але, як би там
не було, існувало десь місто, жителі якого не уміли посміхатися. Якщо
не наяву існувало, то в казці.
Одного дня звідкись прийшов в це місто добрий дивак. При-

йшов і став учити людей посміхатися. Ось що він їм говорив:
– Навчитися посміхатися непросто. Адже справжня посмішка не

може бути злою, підступною, лицемірною. Справжня посмішка –
лише посмішка добра. А для того, щоб вона стала доброю, треба,
аби в душі не таїлося зло. Треба ні на кого не тримати образи і щиро
прощати тих, хто зробив тобі погано. Треба в кожній людині бачити
брата у Христі. А це неможливо без віри в Бога, без надії на Його
милосердя і допомогу, без любові до Нього і Його створінь – людей.
Адже кожна людина, навіть найгірша, створена по образу Божому.
Без віри в добро і його Подавця – Бога, без любові до Нього і до
людей неможливо навчитися посміхатися по-справжньому. Немож-
ливо бути і залишатися людиною.
Люди мовчки слухали його. Гойдали головами. І майже всі, не

дослухавши, йшли геть. Адже далеко не кожен готовий працювати
над собою, виганяти з серця пристрасті, які звили там гніздо. Не
кожен готовий навчитися непростому мистецтву посміхатися по-
справжньому.

А незабаром прийшов в те місто через західні ворота інший
гість. Він обклеїв місто яскравими афішами, де крупними

буквами було написано, що він – справжнісінький з
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справжніх чарівників. І що він –
єдиний, хто посвятить людей в
таємницю, як жити без проблем.
Він теж учив посміхатися. Але
зовсім інакше, ніж його поперед-
ник. Ось що він говорив людям,
які жадібно слухали його:

– Жодної науки, як посміхати-
ся правильно, не існує. Аби зма-
лювати посмішку, треба просто
якнайширше вишкирити всі 32
зуби відразу. Аби всі довкола зро-
зуміли, що ви непереможні, злі і
нещадні. І що вам наплювати на
всіх, окрім себе. І знаком вашої
сили і вашого презирства до
всього на світі повинна стати ваша нищівна посмішка!
На жаль, у нього знайшлася безліч послідовників. Нехитра і така

легка наука ненависті припала до смаку дуже багатьом. І то хіба ду-
малось їм при цьому, що їх посмішка дуже нагадує звірячий оскал?
Напевно, ви думаєте, що Бог покарав жителів міста за їх злість?

Нічого подібного. Говорять, це місто існує і понині. Адже Господь
не хоче смерті грішника, але хоче, аби той навернувся до Бога і був
живий. І Бог чекає – можливо, жителі цього міста ще покаються?
Можливо, вони ще захочуть навчитися посміхатися по-справжньо-
му? Можливо, вони ще встигнуть стати людьми не лише по імені,
але і у справах?
Ви запитуєте – де ж знаходиться це місто? Частенько я і сама не

розумію – де. Не наяву, так в казці. Можливо, про це краще знає
дзеркало, в яке кожен з нас інколи чомусь боїться поглянути на
власне віддзеркалення?..

Монахиня Євфімія
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На Різдво у всьому світі прийнято дарувати подарунки. А чи
знаєте ви, звідки взялася ця чудова традиція?
Існує багато легенд, але є одна історія, яка вже довгі століття вва-

жається справжньою правдою. Багато людей розповідають її по-
різному, а я розповім вам так.
Одного дня, дуже-дуже давно, коли ще не було ні нас з вами, ні

наших батьків, ні навіть наших прабабусь і прадідусів, жив в турецькій
Лікії один добрий чоловік. Сім'я його була відома, працелюбна і ба-
гата, тому і сам він нічого не потребував.
На вулиці, де він жив, було багато заможніх будинків, але одного

дня сталося нещастя, і сусідська сім'я відразу розорилася. Батько цього
гідного сімейства зі страхом дивився на трьох доньок-наречених.
Дівчата були юні і чесні, але чи міг батько мріяти про щастя для них,
не маючи можливості видати їх гідно заміж? У ті далекі часи за кож-
ною нареченою давався посаг, і без нього про хорошого чоловіка не
можна було і мріяти.
Як це часто буває, від збіднілого сімейства всі відвернулися. Зви-

чайно, сусіди, як і раніше, віталися при зустрічі, і навіть співчували,
але й тільки. Зовсім зневірився батько дівчат, яких лише спроб він не
робив, аби роздобути грошей на придане і хоч би одну з доньок своїх
зробити щасливою. Про себе він зовсім не думав. “Чи багато мені
треба, старому?” – думав він, дивлячись на доньок.

Час ішов, останні запаси закінчилися, і будинок накрив морок
відчаю. Сусіди вже більше не посміхалися при зустрічі, а квапи-
лися швидше оминути, немов без грошів'я – заразлива хвороба.

Батько і його доньки зовсім зубожіли і харчувалися бідно.
Про який посаг могла тепер йти мова? "Врятувати б
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улюблених дочок від ганьби, але як? – думав нещасний з жахом і
болем. – Видно, нічого не поробиш, чому бути, того не минути".
Доньки його були дуже кра-

сиві. Стрункі, немов статуетки,
тихі і ніжні, як місяць, що народ-
жується над морем. Страшна
доля загрожувала їм у майбутньо-
му. Від цього відчай батька ста-
вав лише сильнішим.
Але чи пам'ятаєте ви про ту

добру людину, з якої ми почали
розповідь? Цей  добрий чоловік
бачив муки розореної сім'ї, і хоча
сам не мав дітей, все ж добре ро-
зумів горе батька. Довго думав
він, як допомогти своїм нещас-
ним сусідам, придумував різні
способи і навіть одного дня лед-
ве не наважився піти і прямо вру-
чити сусідові гроші. Але це здалося йому нетактовним, він був дуже
скромний за характером і ніколи не зважився б на такий крок.
Одного вечора він стояв біля вікна і дивився, як запалюються зірки.

І раптом хороша ідея прийшла йому в голову. Не відкладаючи, по-
клав він гроші в мішок і відправився до будинку нещасних сусідів.
Вправно заліз на дах і під покривом ночі кинув важкий мішок в пічну
трубу. Зробивши це, він, ніким не помічений, повернувся додому і
ліг спати.
Тут я на хвилиночку перервуся, адже ви пам'ятаєте, що немає

такої історії, яку б в різних місцях розповідали однаково. Говорять,
що мішечків було по одному на кожну сестру, і що три рази ця
добра людина підкидала їх сусідам, але чи так це важливо? Од-
ного дня мені розповідали навіть, що на третю ніч батько
сімейства сховався і побачив, хто приносить дивні
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подарунки, і, побачивши, впав перед дарувальником на коліна, в
сльозах і з словами вдячності. Але дійсно, чи є велика різниця, як
саме це було? Адже найголовніше ви вже зрозуміли, тому я повер-
нуся до того щасливого ранку, коли розорене сімейство знайшло див-
ний подарунок. Всі разом вони перераховували золоті монети і пла-
кали від радості! Ганьба не торкнулася їх будинку завдяки доброму
серцю невідомої їм людини.
Можливо, – адже є різні думки, пам'ятаєте? – вони не знали його

імені і не могли запросити його на весілля, і навіть просто подякува-
ти добродію не мали можливості.
Але ж ми з вами знаємо, правда? Це був Миколай Мірлікий-

ський, який з того часу зробив багато добрих справ, і навіть
сьогодні, через не одне століття, допомагає людям, які прийшли до
нього з благанням, тому він і зветься Чудотворцем.
А чи було тоді Різдво? Невідомо, адже це хоч і чиста правда, але

все ж легенда.
Діана Лапшина
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Сьогодні п'ятирічна Юлечка піднялася спозаранку: не прогавити
б... Справа в тому, що у її улюбленої квочечки Рябухи нарешті по-
винні вилупитися курчата.

– Розумниця, прокинулася, – клопотала біля внучки бабуся.
– А Рябушка вже

народила діток?
– Не народила

треба говорити, а
висиділа. Так, вже
виводок з 'явився.
Дев 'ять жовторо-
тиків.

– Хочу швидше до
них.

– Обов'язково по-
бачиш. Але спочатку
поснідай.
Дівчинка без капризів швидко з'їла приготований для неї сніда-

нок і вибігла у двір.
Не звертаючи уваги на Тузіка, який привітно махав хвостом, озир-

нулася і голосно повідомила:
– Бабусю, я пішла до Рябушки.
Квочка розташувалася в літній прибудові. Для неї спеціаль-

но було споруджено гніздо, кладка якого складалася з оди-
надцяти яєць. Пташенята, що вилупилися, вже пищали
біля матері.
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А два уцілілі яйця сиротливо лежали в гнізді, поступово втрача-
ючи теплоту материнського тіла.

– Цип-цип-цип, – залепетала Юлечка. – А що ж ці два? Порожні,
чи що? Бабусю, що з цими яйцями буде, там немає пташенят?!

– Бог один відає,
чому не вилупили-
ся, – відповіла бабу-
ся,  – Почекаємо,
може, виклюються
ще. Шкода, що Рябу-
ха вже залишила їх.
Це погано.
А курка тим ча-

сом квохтала, скли-
кала, немов перера-
ховувала виводок,

під себе підгрібала, ховаючи своє багатство.
Дівчинка взяла в руки одне із яєць, що не виклювалися.
– Що ж ти, миле, недобре таке. Шкаралупа така міцна, не даєш

курчаті вийти. Він задихається там. Пожалій його. Я ж чую, що в
тобі він є.
І, прикривши яйце своїми маленькими долоньками, почала дму-

хати на нього, намагаючись зігріти його своїм подихом.
– Давай, мила, трохи відкриємо його, – сказала бабуся і гострим

цвяхом зробила декілька обережних проколів. Потім поступово роз-
колупала яйце. А там і насправді тріпотіло щось живе, ще не курча,
але вже тільце його.

Юлечка уважно спостерігала за бабусею. Бабусині руки посту-
пово звільнили тремтяче тільце від залишків жовтка, волосинок,
відокремили від живинки мертві скорлупинки, очистили від по-
сліду.

– Подай, онученько, о-о-н ту ганчірочку і ваточку до неї,
– вказала очима бабуся. – Зараз загорнемо цю грудоч-
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ку, аби тепло йому було. Бери, потримай. А я братика його теж
звільняти буду. Він чекає своєї черги.
І незабаром обидва згорточка Юлечка акуратно загорнула в ста-

ру пухову хустку бабусі, яку швиденько поставила на теплу піч в
будинку.
Через якийсь час пташенята ожили, залопошились, запищали,

зацевкали, поступово опушилися.
– Бабусю, бабусю, курчата ожили, – раділа дівчинка.
– Цип-цип-цип, ви мої рідненькі, красотулечки наші. Тепер спа-

сибі скажіть нам з бабусею, що живі залишилися, що народилися...
Аби не ми, не було б вас...
Бабуся стояла збоку і милувалася воркуванням малятка.
– Ось воно – перше материнське почуття від появи на світ ново-

го життя, – подумалося їй.
– Бабусю, а ти говорила, що життя не дарується, але ми ж пода-

рували цим пташенятам життя, цілих два життя! – з гордістю виго-
лосила Юлечка. – Тепер я всім розповім, що життя може бути пода-
рунком.

– Значить, і мама тобі зробила такий подарунок? – з лукавинкою,
посміхаючись, запитала бабуся.
Дівчинка на мить задумалася і, ніжно погладжуючи ожилих пта-

шенят, відповіла:
– Бабусю, життя – це найкращий подарунок у світі!

Світлана Демченко



40

Сідало сонце. Тут, серед гір і пісків, воно здавалося особливо
близьким. Його вогняний диск плавно заходив  за горизонт, прико-
вуючи до себе погляди жменьки людей, які сидять біля кам'яної ка-
ливи на вершині гори Аріон.
Вдалині, прямо по краю сонця, низкою йшли верблюди. Нав'ю-

чені тварини рухалися неспішно, погойдуючись з одного боку в
інший. Здавалося, вони також милуються заходом, як і нерухомі люди
на горі.

– Торгівельний караван, – нарешті відмітив хтось з тих, що си-
дять. Це був невеликого зросту старий, з випаленою сонцем боро-

дою і запалими
щоками.
Його супутни-

ки – обоє на виг-
ляд ченці – один
років сорока з ру-
дуватим волос-
сям і тривожним
обличчям, дру-
гий значно мо-
лодший, з чор-

ною короткою борідкою – пожвавилися, вони підняли свої обличчя
і з цікавістю поглянули на старого.
Вже більше години, як вони прийшли до авви Парду за повчан-
ням, старий ласкаво зустрів їх біля своєї каливи, виніс глиняну
чашу з прохолодною джерельною водою, сів на камінь, але не
промовив ні слова.

Ченці, вважаючи, що авва зайнятий молитвою, не по-
рушили тишу, і також сіли поруч.
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Весь цей час авва покірливо посміхався, дивлячись то на сонце,
то на своїх гостей, то на верблюдів. Ченці напружено мовчали. Ру-
дий перебирав довгі шкіряні чотки, а молодий опустив голову і роз-
дивлявся свої поношені сандалі.

– Колись і у мене був торгівельний караван, – заговорив авва,
примруживши очі, – три дюжини верблюдів. Це дивні тварини. У
них є чому повчитися.
У місцевих жителів існує ле-

генда, що Господь особливо по-
любив верблюда за його упоко-
рювання і працьовитість. Тому
Він серед всіх тварин дав верб-
людові найм'якшу і густішу шерсть
і найчуйнішу душу.
Молодий чернець мимоволі

усміхнувся. Старий уважно по-
глянув на нього, а потім повер-
нув своє обличчя до каравану, що
віддалявся. Знову стало тихо.
Нитка каравану була вже лед-

ве видна серед піщаних дюн.
– Так, Господь дав верблюдові

чуйну душу, – коли вона зовсім
зникла, продовжив отче Пард. – Ви бачили коли-небудь верблюда,
що плаче? Ці тварини плачуть, коли у них болить душа.
Старий обернувся до ченців. У його очах виблискували сльози.
– У мене було багато верблюдів. Я возив на них товари для

продажу. Давно це було, – авва зітхнув, – Одного дня одній
верблюдиці прийшов час звільнитися від тягаря. Це були її
перші пологи, і вона довго не могла розродитися. Коли ж
лоша вийшло, верблюдиця відмовилася його годувати. Так
трапляється і серед людей. Біль часто робить наше сер-
це черствим.
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Авва Пард знову кинув погляд на молодого ченця. Той відвів очі
і густо почервонів.

– Верблюжа без материнського молока і ласки почало швидко
слабнути. І хоч ми і підгодовували його з козиного рогу, ми знали –
туга за матір'ю не дасть йому набратися сил. Воно хиріло на очах.
Тоді мій помічник, мудра людина, яка водила верблюдів змалку,
запропонував: "Треба пом'якшити зачерствіле серце верблюдиці
сльозами."
Рудий чернець впустив чотки і невміло потягнувся за ними. Ста-

рий продовжував:
– З нами був хлопчик – років десяти-одинадцяти. У нього був

дивний тоненький голосок. Ми привели до нього верблюдицю з
верблюжам і наказали йому співати сумну пісню. Він заспівав про
свою матір.
Сонце сіло. По горах поповзли сутінки. Але обличчя авви Парда

було добре видно – воно само немов світилося в темряві.
– Хлопчик співав з таким щирим відчуттям і болем, що навіть ми,

чоловіки, затужили. Верблюдиця ж опустила голову і в її великих
очах з'явилися сльози. Вони капали з довгих вій на лоша, яке стояло
поряд з матір'ю і тикалося їй мордою в бік. Вона принишкла і підпу-
стила його. Сльози розтопили її черствість.
Авва знову замовк. Здавалося, він знову повертається у той час,

коли лилася пісня хлопчика і плакав верблюд.
На небі замерехтіли перші зірки, старий промовив:
– А потім той хлопчик помер. Він, мабуть, заснув під час трива-

лого переходу і впав з верблюда. У каравані тварини йдуть ланцюж-
ком – один за одним. Хлопчика розтоптали.

Чернець постарше широко перехрестився. Стало холодно.
– Я був винен в цій смерті, тому що це були мої верблюди, я

вчасно не зупинив їх. Я не повинен був дозволити хлопчикові їхати
одному. Я… – голос старого увірвався, але він оволодів собою.

– Ми поховали його в пустелі. І тоді щось змінилося в
мені. Щоночі я чув його пісню – ту саму, що він співав
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верблюдиці. І я ридав, сльози душили мене... Я залишив караван
своєму другу. Відмовився від всього майна і прийшов сюди, в гори,
аби тут благати Господа про помилування.
Бліде обличчя старшого з ченців змінилося, немов від болю. Ста-

рий зняв з себе теплу мантію і накинув тому на плечі.
– Я довго трудився в пустелі, висушуючи своє тіло постом і мо-

литвою. Але сльози не залишали мене, як не залишав спогад про
хлопчика і його пісню. Терпіти більше у мене не було сил. І я задумав
звести рахунки з жит-
тям.
Але як це зробити?

Самогубство – найтяж-
чий гріх, я усвідомлював
це, і не наважувався
вбивати себе самого. Я
змолився до Бога. Я ска-
зав: "Боже, ти бачиш
сморід моєї душі. Ти
знаєш моє непотреб-
ство. Очисть мене тим, що тіло моє розтерзають звіри. І я прийму
смерть, гідну вбивці." Так волав я в своєму божевіллі, не відаючи,
що Бог не хоче смерті навіть грішникові.
Обидва ченці слухали старого, кожен чув в його розповіді щось

своє.
– Тут недалеко є долина. Місцеві називають її левовою, тому що

там мешкає дикий лев. Я став спускатися в цю долину в надії, що
лев накинеться на мене і розтерзає. Я вивчив звички цього лева і
знав, що щодня він ходить однією стежкою до річки, і я роздягся і
ліг на цю стежку, перегороджуючи йому дорогу.
Десь внизу закричав шакал. Ченці здригнулися. Але авва не

ворухнувся.
– Я лежав і прощався зі своїм життям. Тут я почув легкі

кроки лева. Ближче. Ближче. Страх обійняв мене,



44

я заплющив очі. Лев підійшов, обнюхав мене, перестрибнув і –
пішов геть.

– Він не чіпав тебе, авва! – вигукнув юнак.
Отче Пард посміхнувся:
– Ні, лев мене не чіпав. Тоді я зрозумів, наскільки безглуздим був

мій вчинок,  і який милостивий до нас Господь. І я подякував Йому.
З того часу моя туга пройшла. Я знаю, Господь прийняв того хлоп-
чика в обителі Свої, а мій гріх пробачив, тому що немає такого гріха,
який Бог нам не пробачить, якщо ми щиро в ньому каємося. Зараз я
вважаю, Господь попустив смерть хлопчика, аби пом'якшити сльо-
зами мою горду самолюбиву душу, як колись сумна пісня бідолахи
пом'якшила зачерствіле серце верблюдиці.
Із-за гір виплив місяць, зафарбувавши обличчя співрозмовників

в жовтий колір. Тривожні зморшки розгладилися на лобі старшого
ченця, а в очах молодшого світилася вдячність.
Старий встав з каменів, перехрестився, витер сльози, що набігли,

і сказав:
– А тепер покажіть свою любов – розділіть зі мною молитву.
У нічній тиші величезний лев стояв при світлі місяця, прислуха-

ючись до дивних звуків, що доносяться з гори. Там жила Людина. І
Людина зараз співала. Але не одна. Нарешті лев мотнув гривою,
потягнувся і повільно побрів в протилежний бік.

Пам'ять святого преподобного Відлюдника Парда святкується
15 грудня за старим стилем або 28 грудня за новим стилем.

Інна Сапега
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Не знаю, як тобі, а мені дуже подобаються корови. На них навіть
дивитися одне задоволення! Спокійні, з плямистими круглими бо-
ками і рожевим вим'ям, корови жують траву і наглядають за своїми
телятами. Чудо!
А ось биків я боюся. У нас в селі був один бик. Його звали Ура-

ган. "Відступися!" – кричав пастух, виводячи Урагана в поле, і всі
жителі тут же ховалися хто куди. Вигляд у бика відповідав його
імені: він був величезний, бурого кольору. Один ріг зламаний в бійці,
а в носі висіло кільце. Але ти не думай, що кільце у бика служить
йому прикрасою. Ні, жодна тварина не прикрашатиме себе по-
дібним чином. Кільце в носі у бика потрібне для його виховання.
Коли Ураган особливо пустував і не слухався, пастух брав його за
це кільце і тихенько тягнув. Тоді біль напоумляв бика, і він втихо-
мирювався. Але ненадовго. Проходило якихось півгодини, і Ура-
ган знову шукав, кого б пободати. Така люта у нього була вдача.
Всі в селі боялися бика Урагана, окрім пастуха. "Що мені його

жахатися, – говорив пастух. – я його ще телям пас і пам'ятаю, що
серце у нього добре!" Бик відчував ставлення пастуха і ніколи його
не чіпав. Ми ж не дуже вірили в добре серце Урагана, і вважали, що
хоробрість пастуха полягала в його довгому хлисті.
Пройшов час, і я дещо зрозуміла. Тепер я знаю, є люди, яким не

потрібне ні кільце, ні хлист, аби втихомирити лютого звіра. Вони
можуть одним словом змінити характер навіть у бика, і він із зло-
го перетвориться на покірливого. І буде таким не півгодини, а
все своє життя.
Яке ж це слово? А ось про це якраз і буде моя наступна

розповідь.
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Ти, напевно, пам'ятаєш, що першим царем-християнином був
Костянтин Великий. Проте перш, ніж прийняти віру самому і хрес-
тити свій народ, він довго роздумував. Він думав: "Звичайно, віра в
Христа – хороша віра. Багато мучеників поклали за неї своє життя.
А значить, в ній є правда. Але раптом на світі є віра сильніше і краще
за християнство?"
Сумніви сильно мучили Костянтина, так що він, навіть, схуд.
Тоді його стурбована мати, цариця Єлена, говорить:
– Синку, а чи не зібрати тобі мудреців різної віри. У розмові з

ними ти зрозумієш, яка віра більш правдива.
– А що, матусю! – зрадів цар. – Так і зробимо.
Рішення царя не терпить зволікання. Скоро в палаці зібралися

найрозумніші люди країни. Прийшов і єпископ міста Риму Силь-
вестр. Це був вже сивий старий з довгою бородою і ясними бла-
китними очима.

Довго йшла розмова мудреців, і всіх мудріше звучали сло-
ва єпископа. Навіть цар потирав руки від задоволен-
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ня, слухаючи розповіді Сильвестра. Здавалося, єпископ переміг всіх
своїм красномовством.
Але тут встав зі свого місця високий чоловік. Він був дуже ху-

дий, з чорним волоссям і носом-гачком. Всі замовкли. Це був
волхв Замврей..

– Все це лише слова. – прогримів голос волхва. – А я можу на ділі
довести, що мій бог найсильніший.

– І як же? – поцікавився цар.
– Приведіть до мене бика. Я прошепочу йому на вухо ім'я

мого бога, і бик тут же
помре.
А у той час в місті жив

дуже лютий бик. Цей звір
всім вселяв жах і страх.
Ніхто не міг впоратися з
ним, і бик заколов вже де-
кілька осіб.
Почувши слова Замв-

рея, Костянтин тут же на-
казав зловити і привести

того злого бика.
Коли його привели в палац, бик голосно ревів і упирався, так

що десять слуг ледве утримували його. Очі бика від люті стали
червоні. А з-під копит летіли іскри.
Волхв підійшов до бика і щось швидко прошепотів йому на вухо.

Бик затрясся, закотив очі і впав як мертвий.
Всі ахнули від подиву і полегшення. Багатьом було відрадно, що

скажений звір тепер не небезпечний.
– Так, страшний твій бог! – промовив цар. – якщо одне його

ім'я вбиває.
– А наш Бог – Бог, який любить! – тихо сказав Сильвестр.
Він підійшов до мертвого бика і ласкаво погладив звіра

по морді.
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– Наш Бог добрий і милостивий. Він не бажає смерті нікому. Одне
Його Ім'я здатне воскресити цього бика. Адже бик теж творіння Боже.
Мудреці з недовір'ям дивилися на єпископа.
– Твої слова порожні! Ніщо не може оживити бика, – закричав

розлютований волхв, – він мертвий.
– Господи, допоможи мені. – прошепотів єпископ.
Обличчя Сильвестра немов осяялося. Він нахилився над биком і

голосно виголосив:
– Ім'ям Господа Ісуса Христа, я наказую тобі – встань. І більше не

лякай народ, а будь тихим і слухняним.
І тут на очах у всіх бик поворушився, розплющив очі і встав. Муд-

реці в страху почали ховатися один за одного. Але бик був спокій-
ний. Він поклав свою величезну голову на плече Сильвестру, дяку-
ючи єпископу.

– Більше не балуй! – посміхнувся Сильвестр. – Йди додому і слу-
хайся свого господаря.
І бик покірливо повернувся і побрів у бік свого будинку, на про-

щання протяжно промукавши: Муууу. Напевно, так він прощався з
людиною, яка повернула його до життя.
Більше цей бик ніколи нікого не чіпав. Він став ласкавим і добрим

і дуже відданим своєму господареві.
А цар Костянтин, цариця Єлена і навіть волхв Замврей прийня-

ли християнство.
Ось яку міцну віру мав святий Сильвестр. І ось яку силу має Ім'я

Боже.
Але я відкрию тобі секрет – будь-яке добре слово набагато сильні-

ше за слово зле. А сильніше за будь-які слова – молитва. І тому, якщо
ти в своїй школі зустрінеш хлопчиська з дуже поганим характером,
не свари його і не дратуй. Можливо, він став таким, тому що всі
бояться його, і ніхто не говорить йому добрих слів. Тому ти краще
попроси у нашого Бога за цього хлопчика. І пригадай святого

Сильвестра, а також бика Урагана і пастуха, який любить його.
Інна Сапега
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