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МАДАМ ДЬО МЕНТНОН 
ВЪЗПИТАТЕЛКАТА НА ФРАНЦИЯ

Когато през 1697 година, десет години след „Века на
ЛуиXIV“ШарлПеропише„Пепеляшка“,многоотфранцузи
тесигурносасимислили,чеприказкатастигадосвоящастлив
крайсъсзакъснение.Каквапонеобикновенаисторияможеда
имаотисториятанаФрансоазд’Обине–роденавзатвор,из
расналавбедност,вдовицанасакатписател,приетасотворени
обятиявпарижкитекръговеипокъсно,следкатополучава
титлатамаркизанаМентнон,успяладаспечелиисърцетона
краля,катовкрайнасметкаставанеговатайнасъпруга?

Винтереснаистината,през1697годинавечетрудномо
жедасетвърди,чекралскатадвойкапродължавадаживее
щастливоидоволно.Отдванадесетгодинисотменянетона
Нантскияедикт,преследванетонахугенотитееподновено,
ФранцияевъввойнаспочтицялаЕвропаикъсметътсякаш
започвадаобръщагръбнаКраляСлънце.Военнитепораже
ния,природнитебедствия,недостигътнахрана,семейният
траурщепридружаватпоследнитеседемнадесетгодинина
неговотоцаруванеиприказкатазаПепеляшкащеотстъпи
мястоначернаталегендазаеднаужаснамайкаигуменка.
Смятаназажена,изпълненасфалш,лицемерие,фанатизъм,
морганатичната56съпруганаЛуищебъдесмятаназатайна
тавиновницазаполитикатанарелигиознанетърпимостиза
мрачнияконформизъм,койтотегненадстраната.Иподдръж
ницитенаЯнсен,протестантите,либертинитеифилософите,

56 Морганатиченбрак–междуаристократинеаристократ,койтоне
даваправонанаследяваненатитлииимущество.
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всичкивсинхронсъсСенСимонщеянамразятдосмърт
ищесъздадатзанеяпредстава,коятотрудноможедабъде
преодоляна.

ЕдвапрезпоследнитедесетилетияинтересъткъмМадам
дьоМентнонщесезавърне,освобождавайкилегендатазанея
отмногопредубеждения,коитоясъпровождат.Найсправед
ливобибилодасенаправиновкритиченпрочитнанейната
кореспонденция.Вдействителност,МадамМентнонеавтор
наголямоепистоларнонаследствоитова,коетоеостаналоот
нейнатакореспонденция–писматаинапътствиятаѝкъмпре
подавателитевКралскияколеж„СенСир“,къмбратѝОбине,
доабатГоблен,доМадамдьоКейлюсиМадамДанжо,доприн
цесаЮрсен,дохерцогаикардиналанаНоай–представляват
„едноотнайважнитеисторическинаследстванаXVIIвек“.

Въпрекивсичко,независимоотобемаси,кореспонденция
танаМадамМентнонненидаваинформациязамногоотнеща
та,коитобихмеискалидазнаемзанея.Отеднастрана,защото
стилътнамаркизатанайчестоедискретенирезервиран,аот
друга,защотосамататяизгаряписмата,получениотЛуиXIV
ионези,коитосеотнасятдоличнияѝживот–желаедаостане
загадказабъдещитепоколенияидоголямастепенуспява.

ФрансоазОбинеероденана24ноември1635годинавзат
воравНиор,къдетоебащаѝ,пропадналиятсиннаголемия
хугенотскиписателАгрипад’Обине.Тойипредисеесблъск
валсъсзаконасобвинениявубийство,фалшификацииидъл
гове,нотогаваизлежаваприсъдазазаговорсрещукардинал
Ришельо,аженамупожелавадагопоследвавзатвора.Натри
годинимомиченцетоеоставенонагрижитеналелятапоба
щиналиния–ЛуизАртемизд’Обине,коятоживеесмъжаси
БенжаминдьоВилет,кралскилейтенантвПоатуичетири
теимдецавстариясемеензамъквМюрсе,близодоНиор.
Въпрекифинансовитезатруднения,фамилиятаВилетприема
малкатаплеменницасотворениобятияиФрансоазизживява
своетощастливодетствовстроготосърдечносемейство,дъл
бокоотдадено,нобезфанатизъм,напротестантскатарелигия.

Засъжаление,когатоставанаосемгодиниродителитеѝ
яприбиратприсебеси,задаязавлекатведнабезразсъдна
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експедициядоАнтилскитеострови,къдетод’Обинеерешен
датърсикъсметаси–икъдетонакраяизоставясемейство
тоси.Когатопрездекември1645годинаследогромнитруд
ности и лишенияМадам д’Обине успява да се върне във
Франциясдецатасиоткрива,чемеждувременномъжътѝе
умрял,оставяйкиявпълнанищета.

СледощееднагодинавМюрсеФрансоазеотдалечена
ощеведнъжотгрижатаналеляси,задаминеподопеката
наЛуизФрансоазТирако, графиняНьоян, съпругана гу
бернаторанаНиор,чиятодъщеряекръстницанаФрансоаз.
Скъперничка,лицемерна,безсърдечна,графинятавземамо
мичетоподопека,самозаданепозволиФрансоаздастане
протестанткаподвлияниетонасемействоВилет.

Следкатоеизпиталамизериятаипросията,всемейство
тонаНьоянмладатаД’Обинеопознавауниженията,отреде
низабеднитероднини–презрителноотношение,овехтели
дрехи,слугинскизадачиипостояннонапомнянезапризна
телността,коятосеочакваотнея.„Вкъщиносехсамоналъ
ми“,щеразкажесамататя,„имидавахаобувки,самокогато
очаквахмегости.Спомнямсиоще,чесбратовчедкатами,с
коятобяхмегоредолунаеднаквавъзрастпрекарвахмечаст
отденявгрижизапуйкитеналеля“.Франсоазобачеотдавна
епрестаналадаразчитанадругите.Тяебеднаисама,ное
надаренасособеночувствозапрагматизъм.Безполезноечо
векдасевъзмущаваиупреква,подобредасенаучидакрие
чувстватаси,дасивземапоукаотвсичкопреживяноидае
готовдасевъзползваотситуациите.Негостоприемниятдом
наНьоянщесепревърнезанеявпървиятполезеннаблюдате
ленпунктзаобичаитеиповедениетовъввисшетообщество
иблагодарениенасвоятакиселалелятящестигнедоПариж.

Вбляскаватаатмосферанастоличнитесалонивкраяна
Фрондата младата провинциалистка ясно осъзнава своето
светскопризваниеисъщевременноепринуденадасидаде
сметка,четъйкатоелишенаотзестра,нямадругначиндасе
откъснеотНьоян,освендавлезевманастир.НоФрансоазня
манамерениедаминеотедноробствоподдруго,исканавсяка
ценадабъдегосподарканасобствениясиживот.Така,само
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нашестнадесетгодинитясевъзползваотединственияшанс
забягство,койтоѝпредлагасъдбатаиприемапредложението
заженитбанаПолСкарон,писателсдвадесетипетгодини
постаротнея,смножестводългове,съсславанаразвратник
идеформиранотпарализиращартрит.Описанието,коетосам
правинасебесинеоставяникаквосъмнениезавъншнияму
вид:„Кракатаибедратаоформят…остъръгъл,бедратаитор
сътправятощеедин,аглаватамиепрегънатанадкорема,така
чекатоцялоприличамнабукватаZ.Ръцете,кракатаилактите
мисаскованииазсъмвъплъщениеначовешкотонещастие“.

Освенчеефизическиотблъскващ,Скаронеизбухлив,
изпитвавлечениекъмсловесниятормозивживота,кактов
писаниятасиприбягвачестокъмвулгарностиискандални
описания.Взамянанатоваебляскав,образован,забавени
цялПарижсестичавhôtel de l’Impécuniosité57,кактонарича
домаси,задасенасладинаroi du burlesque58вдействие.

ИакозаФрансоазбракътсъсСкаронехазартнастъпка,
писателятсъщорискуванемалко.Даливнимателнатадевой
ка,коятопървиятпът,когатосенавежданаднеговатаинва
лиднаколичканеуспявадасдържисълзитесинаистинащее
всъстояниедаоблекчисъстояниетомуилинямадаувеличи
мъкитему,катомуизневеряваигонаправизапосмешище?
Навсичкиеясно,чеписателятнеевсъстояниедаконсуми
рабракаикогатоповременаритуаласвещеникътповдига
въпроса,тойразсмиваприсъстващите,заявявайкиче„това
засягаизключителносамонегоигоспожата“.

Франсоазпосрещановиясиживотсъсспокойнарешител
ност.Незнаемдалифизическотосъстояниенамъжаѝяос
вобождаваотвсякакваформанабрачнаинтимностиликак
тосепредполага,нейниятбялбракклоникъммръсносиво.
Съссигурносттясегрижизанегобездапоказваинаймалка
неприязън,необръщавниманиенанеговитеподигравкии
изблици,идържинаразстояниепрекаленонастъпателните
гости,катосебарикадиразадсвояталюбезнарезервираност.

57 Отфр.–домътнабезпаричието.
58 Отфр.–кралянабурлеската.
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Тясаматащесподеливгодинитенасвоятастаросткаквае
водещатапричина,коятоятласкакъмтолковадобродетел
ноповедение:зачовеккатонея,изпатилотнайраннодетст
вовсякакъввидуниженияняманищоповажнооттова,да
спечелиуважениетонадругите,„добратарепутация“иняма
жертва,коятоданенаправи,самоисамодасесдобиеснея.

„Непридавахникакватежестнабогатството…“,щена
пишестаратаФрансоаз,„ноискахдостойнството“.Изада
постигнесвоятацелнебимогладаизберепоподходящомясто
отhôtel de l’Impécuniosité:„ДомътнаСкарон“,пишеСегре,
„емястото,къдетосеконцентриравсичконайизискановъв
френскиядворивсичкинайбляскавигениинаПариж“:на
улица„НьовСенЛуи“вМарелитературнибохемисесрещат
сутвърдениписатели,бившиподдръжницинаФрондатас
лоялнислужителинакороната,висшифинансистиселитана
правосъдиетоиармията,априсъствиетонаФрансоаздоко
личкатанаинвалида,койтопривличавниманиетонавсички
присъстващинеминаванезабелязано.„Освен,чеемногокра
сиваитопоначин,койтонеизморява“,пишекавалерМере,
арбитърнаелегантносттавъввисшетопарижкообществов
писмодохерцогинядьоЛедигиер,другнеоспоримавторитет
надобритеманиери,„тяенежна,признателна,резервирана,
вярна,скромна,интелигентнаинайприятнотое,чесислужи
стова,самозадабъдеприятнаилиобичана.Икоетонаисти
наценявтолковамладчовеке,чевсичкиухажорисадобре
дошли,стигадасахораскачества.Иследвайкитоваправи
ло,немисеструва,четябирискуваласопасниситуации,
макарченайвиднитемъжевдвораифинанситеяобсаждат
съссвоетовнимание.Нокактояпознавам,щеимабезброй
набези,накоитощеудържипредидасепредаде.Ифактът,
чеизглеждатолковасвободнаичепривличатолковамного
поклонницинебивадагиобнадеждава,чещепобедят.Товае
самознакзанейнатасигурностизафакта,чезнаепрекрасно
какдаседържи.Това,коетомепритеснявавнея,негокрия
е,чеепрекаленопривързанакъмсвоядълг“.

СледователновморалнатастрогостнамладатаМадам
Скарон няма нищо отблъскващо и тя се окичва с всички
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положителникачестванатрадициятана„прециозността“,ко
ятоенамодатогава.ВдесетилетиетоследФрондата(1652г.
–1662г.)–годинитенабраканаФрансоазсъсСкарон–дейст
вителноПарижизживяваединотнайинтензивнитесветски
сезониподзнаканагалантността.Древниятблагороднически
кодекснарицарскаталюбовпретърпявапоследнатасимета
морфозаиотстъпвамястонаединобщстремежкъмтърсене
наудоволствието.Мъжете,непомалкоотжените,сапризва
нидаучастватвигратанареализиранетонаобщатапредста
вазахармонияидазасиляттрайнотосоциалносцеплениена
променящотосеобщество.Привличане,очароване,задоволя
ваненажеланиятанадругиясаобщиимперативизавсички,
коитосеприпознаватвновияобщественморалнаhonnêteté59.

ПриМадамСкаронперфектнотопридържанекъммоде
ланагалантносттасеподчиняванесамонажеланиетоза
социалнопризнание,носъответстваинанейнитеубежде
нияна„прециозност“:запървипътвзападнотообщество
групажениразсъждаватпосистематиченначинзасъстоя
ниетонаженскиявъпросисъссъзнаниетозасобствената
им„ценност“,т.е.заособенатаимстойност,претендиратза
правотодарешаватсамисобствениясиживот.Науговоре
нитебракове,нанежеланитебременности,налипсващото
образованиетепротивопоставятцеломъдренатанасладана
amitié amoureuse60иудоволствиетоотинтелектуалнитеза
нимания,катоприканватмъжетедагипоследватвтехния
аскетизъм.Естествено,ставадумазастремеж,койтоене
съвместимспатриархалнияредиследователно,вповечето
случаиневъзможенврамкитенасемейството,етозащо„пре
циозните“,силниоттяхнатапривилегированапозиция,която
имсепризнаваотаристократичнатаетикамогатдазабравят
своетонеравностойноправноположениеиврамкитенаоб
ществотомогатдапретендиратзадължимияимреспект,да
коригиратбаналносттанавсекидневнияживотсизтънчени
изключителнометафориченизказ,дадиктуватправилатапо

59 Отфр.–порядъчност.
60 Отфр.–любовниприятелства.
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въпроситенадобриявкусиповедение.РегентствотонаАн
наАвстрийскаивлиянието,коетоупражняватголямброй
придворнидамивсфератанавластта,кактоимястото,което
започватдазавоюватженитевсветаналитературатаивраж
дебносттакъм„ценните“сапредметнаагресивнасатирична
кампания,катосезапочнеотгениалнияподбивв„Précieuses 
ridicules“61наМолиер.Покъсно,впървитегодининавъзкач
ванетонатронанаЛуиXIV,дворътобръщаокончателногръб
на„сектата“,коятопредпазливосеоттеглявсянка.

Появиласенасветскатасценавмомента,вкойтоблагода
рениенанамесатанаеднаизключителнаписателкакатоМа
дамдьоСкудериизглежда,чеидеологиятана„ценните“може
дасъжителствахармоничноилидоридасеотъждествисесте
тикатанагалантността,Франсоазщесеприпознаефаталнов
програматана„сектата“.Нодасевладееизцяло,данесепод
даванапориванасетивата,дачете,дасеобразова,дасеотдава
начистоинтелектуалнитенаслади,дапредизвиквавъзхитата
навсичкизарадинейнатастойностзаМадамСкаронеидеал
замъдрост,чиитокорени,освенвкултуратана„прециозните“,
тръгватотстоическиягероизъм,възпяванвтеатъранаКорней
ивепикурейскататрадиция,таченаотлибертините.Аитовае
учението,коетоевсъстояниедаѝосигуриединственатавъз
можнаформананезависимост,къмкоятоможедасестреми.

ИстинскатасвободазаФрансоазнастъпвапрезоктомври
1660годинасъссмърттанасъпругаѝ.Вереннасебесидо
последно,въпрекиужаснитеболки,коитогоизмъчват,Ска
роннепреставадасешегуваисесбогувасживотаседин
изпълненсизящностепитаф:

Passant,nefaisicydebruit:
Gardebienquetunel’esveille,
Carvoicylapremièrenuit
QuelepauvreScaronsommeille62.

61 Набълг.–„Смешнитефантазьорки“.
62 Отфр.–„Минувачо,нешуми:/внимаваймногоданегосъбудиш,

/защототазиепърватанощ,/вкоятогоркиятСкаронезадрямал.“
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Стариятразвратникоставяследсебесисредмноготоси
писанияединнесъмненшедьовър„Le Roman comique“63и
планинаотдългове.Веднагаследнеговатасмъртженаму
оставяhôtel de l’Impécuniositéвръцетенакредиторите,като
вземасъссебесисамонякоиличнивещи.Надвадесетипет
години,осемпрекаранивгрижизасъпругаинвалид,Фран
соазсеоказвавсъщатабедносткактопредибрака,нотози
пътевсъстояниедасепогрижизасебесииположението
ѝнавдовицаяосвобождаваотвсякаквивръзкиназависи
мост.Освентова,сегапознаваобществотоиемногокрасива.
Втоваотношениевсичкисвидетелствасаединодушни:„Има
очарователнафигура,повисокаотповечетожениисхубави
пропорции,хубавовал,красиваифина,макарисмуглакожа,
големичерниочи,прекраснагарвановочернакоса,поскоро
големи,месестирубинениустниивсичкизъби,добреофор
меннос,хубавагръд,хубавиръцеихубавикитки…Такада
секаже,еднанеобикновеноапетитнахристиянка“.

„Предаността“наФрансоазепредивсичкостратегически
избор.ВдовицатанаСкаронрешавадасескриеподкрилото
на„вярващите“иследкатополучавапенсияотАннаАвст
рийскасепосвещаванамилосърднадейностивъзползвайки
сеотсилнатамрежаотвръзки,натрупанивДоманабезпа
ричието,започваизкачванетосипосветскатастълбицана
парижкотообщество.Внимателна,отворена,духовита,Фран
соазпривличамъжетесъссвоятакрасотаиуспокояважени
тесъссвоетоблагонравие.Тяпритежававъввисшастепен
изкуствотодасехаресвабездасекомпрометира,дабъде
крайнообщителна,нонепристъпна.Всичкизнаят,ченее
билабезразличнакъмнастоятелнотоухажваненакрасивия
маркизВиларсо,ноникойнеевсъстояниедакажекойот
двамата,„ценната“или„развратникът“енадделял.Единстве
нотосигурное,чеФрансоазсъумявадаспечелисимпатиите
намаркизаВиларсо.ДориприятелствотоѝсНинондьоЛан
кло,прословутатакуртизанка,коятотолковаскандализира
католическатапартия,макаридадаваповодзасъмнения

63 Отфр.–„Комиченроман“.
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за естествотона тяхната връзкане замъгляванейнатаре
путация.НастаригодиниНинонщезаявинаСенЕвремон:
„Скаронбешемойприятел,женамумидоставибезбройудо
волствиясразговоритени,носвреметомисесторипрека
ленонеловкавлюбовта“.

СледкатосиспечелваблаговолениетонахерцозитеРише
льоиД’Албреинатехнитесъпругииставаблизкасмаркиза
Моншоврьой,Франсоазполучавадостъпдовисшетопарижко
общество.Покъснотящесиспомнязатозипериодкатонай
хубавиятвживотаѝ,когатонеисканищодруго,освен„да
бъдедобърпримеридаимаодобрениетонаhonnêtes gens64.
НаистинавсекидентявечерявдоманамаркизаСевинеили
приМадамдьоКуланжитогавасесрещасМадамдьоЛа
файетиЛарошфуко,сГийерагисабатТетю,иеоценявана
занейния„приятениизумителноправедендух“,заспособ
носттаѝдаразказва,занесравнимиятакт,скойто„умееда
ласкае“.Иименно тезикачества спечелватна странатана
МадамСкаронприятелствотонаМадамдьоМонтеспаноще
предидастанелюбовницанакраля.

ФрансоазиАтенаиссезапознаватвдоманаД’Албреи
товаслаганачалотонаедноприятелство,коетоседържина
тънкото равновесие между възхищение и съперничество.
Преодолявайкиразликатавпроизхода,тяхнатастрасткъм
словеснатафехтовкагиобединява,въоръженасоръдиетона
интелигентността,остроумието,иронията, елегантността:
непобедиматаМортемароткривавъввдовицатанаСкарон
достойнасъперничка.ЖеланиетонаФрансоаздасеоткрои
сигурнонеебилопомалкооттованаАтенаис,щомизпо
ведникътѝямъмри:„Завладянастеотвашатаинтелигент
ност.Акобяхбезмилостенкъмвашатаслабост,щяхдави
наредяутревдоманаРишельоданаправите,такачеМадам
дьоМонтеспандаблестисамабездасисъперничитеснея“.
Нонитоеднаотдветедамитогаванеможедапредположи,че
следняколкогодинитяхнотосъперничествощесепревърне
внепримириманенавист.

64 Отфр.–порядъчнитехора.
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През1668годинасцелдададепоголямастабилностна
своятасветскамъдростидасепредпазиотизкушенията,
Франсоазсеобръщакъмдуховеннастойникиизборътѝсе
спиравърхустрогияабатГоблен.Искреновярваща,предана
нацърковнитеканони,тявсепакнесъумявадапревърневя
ратавцентърнасвояживотипоскоросестрахуваотБог,
вместодагообича.

СразрешениетонаГобленФрансоаззапочвановетапв
животаси,катопрез1670годинаприемадасегрижизадеца
танакралясМадамдьоМонтеспан.Първото,коетосеражда
през1669годинаищеумреедванатригодинки,вечеепове
ренонакърмачка,нотяпоемавръцетесивторото,херцогът
наМенощеедвароденитакапочтипрезеднагодинасъот
ветнографдьоВексен,МадмоазелдьоНантиМадмоазелдьо
Тур.Кактовечеспоменахме,зарадистрахототмъщениеот
странанамаркиздьоМонтеспан,съществуванетонадецата
трябвадасепазивтайна,вследствиенакоетоот1670до1674
годинаФрансоазепринуденадаводидвойственживот,като
продължавадапосещаваприемитевстолицата,ноизбягва
неудобнитевъпросиисеподлаганакръвопускане,задане
сеизчервявапублично,изапазванайсвежатасиенергия,за
даорганизираживотанаповеренитеѝдеца,нерядкостра
дащиотразличнизаболявания.ЛуиXIV,койтосепритес
нявазадецатадостаповече,отколкотоАтенаис,иманавика
дагипосещаваинкогнитобезпредупреждениевголямата
уединенакъщавпокрайнинитенаПариж,къдетоенастане
на„детскатаградина“инакраязапочвадасеинтересуваиот
детегледачката.

„Вначалотоепоскороотблъснат,отколкотопривлечен
отМадамМентнон“,щеуточниМадамдьоКейлюсвме
моаритеси,„нотазиантипатияседължинанякакъвстрах
отнейнияталантинаподозрениетому,четяеизпълненас
духанапрециозните,типичензадоманаРамбуйе,зачието
продължениеиимитациясесчитатсалонитенаАлбреиРи
шельо,къдетотябеблестяла…Дворътсешегувашестова
обществонабезделници,чиетоединственозаниманиееда
анализиратчувстваилидаобсъждатлитературнитворби.
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ИсаматаМадамдьоМонтеспан,макарчевминалотобеиз
питвалаудоволствиеоттезиразговори,зазабавлениенакра
ляимсеподиграваше“.

Това, което го кара дапроменимнението синапърво
мястоестрастта,скоятоМадамСкаронсегрижизадеца
таму.Франсоазобичаоткрайвремедецата,грижиласееи
задецатанамаркизаЙодикур,еднаотпридворнитедамина
МарияТереза,коятоименновъзосноватаналичниясиопит
япрепоръчванаАтенаис.Номайчинскатанежност,коятотя
демонстриракъммалкитесъщества,коитосаѝизцялопове
рени,ерядкосрещаночувствоваристократичниясвятиоще
помалкосредкралскитефамилиизавреметоси.Имонар
хът,койтовразрезстрадициятаеизпиталцялатанежност
наАннаАвстрийска,откликвайкиначувстватаѝ„свзаим
ност,многопосилнаоттази,коятопотомцитеотсъщияранг
обикновеноизпитваткъммайкитеси“,епоразен:„Знаеда
обичадълбоко,трябвадаеприятнодасеусещалюбовтаѝ“,
отбелязватой.

Освен това го поразява достойнството и спокойната
увереност,скоятогувернанткатаприемапосещениятаму.
МадамСкароннеправинищо,задасесамоизтъква:при
сърцевземасамодобротонадецата.Независимоотслава
тасина„прециозна“вразговоритесиснегонесестреми
даизглеждадуховита,забавна,недостъпнакатоАтенаис.
Принеясловеснотоизкуствоевслужбаназдравияразум
иблагоразумиетоесъпроводеноотизключителнарезерви
раност.МадамСкаронтрябвадаеизглеждалаизненадва
щоразличнаотжените,скоитоесвикналдаживее.Нее
импулсивнаиподвластнананастроениятакатоМадамдьо
Монтеспан,нитоотстъпчивакатоМадмоазелдьоЛаВа
лиер,нитоамбициознаиготовадамусесамопредложика
тобезбройнитепридворнидами,коитосенадпреварват,за
дапривлекатвниманиетому.Итойизпитвалюбопитство
къмнеобичайнатадама,чиетопотеклокриекоренитесив
бойниясъратникнанеговиявеликпредшественикАнриIV,
билаесъпруганапокваренписателиследуспехитесив
светскияживотсегасепосвещавакатожрицанадецатаму.


