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ОСМА ГЛАВА 

Спасението на един е по-важно  
от спасението на всички 

Вивиана слезе от наетата карета без помощта на лакей – за-
дача твърде опасна предвид обемистата ѝ рокля. Без да вдига 
скритото си от воала лице, тя пусна няколко монети в ръката на 
кочияша и го проследи с поглед как обръща и подкарва обратно 
конете. 

След като каретата се изгуби от погледа ѝ, тя пое напред с 
износените си, покрити с множество панделки пантофки. Зави 
зад ъгъла и тръгна нагоре по стръмната Виа де Марсили. Мина 
през две тесни, опустели улички – всяка входна врата, покрай 
която минаваше, беше залостена, всеки прозорец беше скрит зад 
захлопнатите си кепенци. Сякаш преди два дена беше умрял и 
самият град. Ако не в знак на траур, повечето жители се крие-
ха от най-обикновен страх, ужасени от отмъстителния юмрук на 
Лоренцо Великолепни, който се стоварваше върху всеки, носещ 
дори минимална вина в този заговор. 

На върха на хълма се разкриваше величественият и богат 
квартал „Олтрарно“. Стигнала там, Вивиана се отправи бързо 
към голямата църква, която се извисяваше в центъра му. Съвсем 
скоро щеше да започне утринната служба, въпреки че наоколо не 
се виждаше нито един богомолец. 

Вивиана се насочи към средната, най-голямата от трите 
порти. Хвърли бърз поглед към кръглия прозорец високо над 
входа, намиращ се на много метри над главата ѝ, и към малкия, 
съвсем скромен кръст на върха на шпила. Измазаната в кремаво 
фасада на църквата, акцентирана от тъмносивите камъни пиет-
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ра серена*, излъчваха простота и спокойствие. Прекрачвайки 
прага на църквата, тя беше погълната от чудатите сенки, оф-
ормяни от архитектурата на Брунелески и характерния за нея 
изобилстващ на извивки византийски силует. 

Вътрешността обаче беше съвсем друго нещо. Църквата 
притежаваше неочаквана при поглед отвън дълбочина, разкри-
вана от близо четирийсетте странични параклиса, всеки от които 
си имаше собствен олтар. От двете страни на дългата централна 
пътека се извисяваха високи колони с капители във формата на 
пергаменти. Тази пътека отвеждаше и погледа на каещия се, и 
самия него към олтара и простичкия балдакино, под който све-
щеникът четеше литургията си. 

Вивиана рядко се отбиваше в тази част на катедралата „Сан-
то Спирито“, ала днес повече от всякога изпитваше необходимост 
да запали една свещичка – ако можеше, би запалила всичките. 
Беше дошла тук, за да потърси опора не толкова в католицизма, 
колкото в класическата вяра, точно като Лоренцо де Медичи. Но 
сега над душата ѝ беше паднала тъжна сянка. 

Мина през малката задна вратичка в ъгъла на северното кри-
ло, която висеше на пантите си, и прекоси квадратната градинка 
с едва наболи зелени филизи от черната земя. 

Както винаги портата на баптистерия беше отключена. Пър-
вата врата в тъмната ламперия на интериора обаче беше заклю-
чена – тя пазеше свещените реликви на църквата. Вивиана я под-
мина, с една ръка грабна запаления фенер от близката полица, а 
с другата подхвана полите си и се отправи по тъмния коридор 
вляво. Коридорът постепенно се стесняваше и пантофките ѝ на-
газиха в прахоляк – под бледата светлина във въздуха пред нея за-
играха фини песъчинки. Накрая вдигнатият високо фенер разкри 
съвсем обикновена на вид дървена врата, която за Вивиана беше 
по-скоро портал към друг свят. 

Настъпи момент, очакван от нея с трепета, с който жената 
чака устните на любовник. Измъкна верижката, паднала между 

*  Pietra serena (ит.) – вид варовик, считан за особено изящен. Използва се за вътрешни 
и външни облицовки. – Б. пр.
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гърдите ѝ, и сграбчи здраво ключа, увиснал на нея. Приведе се, 
пъхна изящно изработеното парче метал в ключалката и въздъх-
на доволно, когато чу познатото прищракване. 

За тази стая съществуваха само седем ключа. Всяка жена от 
тяхното тайно общество носеше своя на врата си, закачен на фина 
верижка. Носеха ключовете си денонощно, понякога скрити под 
дрехите и бельото, други път като част от множеството бижута, 
украсяващи разкошните рокли. Носеха ключовете си така, както 
рицарят носи своята броня, както воинът – меча си. Защото тези 
ключове бяха както техни оръжия, така и тяхна защита. 

Седмият ключ принадлежеше на мъжа, който им беше пре-
доставил този дом – енорийският свещеник на „Санто Спирито“, 
отец Рафаело, който беше брат на една от по-младите им сестри, 
Натася. Не по-малко ревностен поклонник на изкуството от тях 
самите, той беше изпълнен с истинска Божия милост, защото за 
него нямаше никакво значение от чия ръка е създадено дадено 
произведение на изкуството. Божият служител знаеше, че всяко 
творение е дело единствено на Божията ръка, а човеците са само 
нейни проводници. 

Социалните норми на тяхното общество позволяваха на же-
ните да бъдат само на едно от следните две места – у дома или на 
църква. Следователно църквата беше перфектното място за дом 
на тяхното женско общество, а за достъпа до тайната стаичка на 
„Санто Спирито“ не се наложи да чакат особено дълго. Защото 
отец Рафаело беше не просто брат на Натася – той беше истински 
загрижен и любящ брат. 

Мъжете художници се радваха на стабилна поддръжка и 
множество меценати. Скулпторите бяха членове на гилдията на 
зидарите, а художниците принадлежаха към един от клоновете 
на гилдията на лекарите и аптекарите. Но членството им в тези 
гилдии идваше след дългогодишно чиракуване – някои от тях за-
почваха на съвсем крехка възраст, не повече от деветгодишни. 

Жените художнички обаче нямаха право нито да чиракуват, 
нито да си търсят място за рисуване и скулптура. Затова надеждите 
на Вивиана бяха, че макар и тайно засега, тяхното женско обще-
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ство ще се превърне в началото на края на това грубо изключване 
от света на изкуството. Тази мисъл беше, разбира се, абсурдно са-
монадеяна, но ако искаше да успее, тя не можеше да си позволи 
да мисли по друг начин. Изобразителното изкуство беше нейната 
най-голяма страст, а поради това – и най-голямата ѝ мъка. 

Сякаш нарушила свещения покой на това помещение с 
пристигането си първа, тя се закова на място и плъзгайки поглед 
наоколо, започна да попива с удивление гледката пред себе си. 

Шестте грубо издялани работни пейки от тъмно дърво бяха 
подредени прецизно по три покрай две от срещуположните стени 
на стаята, с лице към вътрешността. До тях се възправяха гордо 
триножниците, всеки от тях приютил по едно платно – някои за-
вършени, други в процес на работа, трети все още голи и бледи, 
молещи за внимание. Вивиана се приближи към своята пейка – 
цветните петна и липсата на ред по нея бяха признаци по-скоро 
на ревностно усърдие, отколкото на немарливост. Вдигна една от 
четките и палитрата си. В момента не беше готова да започне ра-
бота, но копнееше просто да почувства инструментите на своята 
страст в ръцете си. 

Погледът ѝ се плъзна с любов по останалите работни места. 
Всяка от пейките разказваше историята на своята собственичка. 
Чукчето и длетото на пейката на Изабета – нейната най-добра 
приятелка, разкриваха мрака, стаен в душата ѝ. Фините контури 
върху платното на Матея говореха за вниманието ѝ към детайла. 
Инструментите върху пейката на Лапача бяха най-прецизно ор-
ганизираните и подредени от всички останали. Тези на Фиамета 
бяха, естествено, най-скъпите. А пейката на Натася беше почти 
празна – в последно време младата жена беше отдадена най-вече 
на мисълта за предстоящата си венчавка. 

Последните три жени от този списък Вивиана не познаваше 
много добре и не разговаряше често с тях, и въпреки това те бяха 
неразривна част от нейния свят. Макар връзката им да беше тайна, 
онова, което шестте вършеха заедно, я определяше така, както я 
определяше и животът ѝ като самостоятелно човешко същество. 

Нямаше нужда да споделят всичко, след като споделяха 
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точно това. Проблясвайки в съзнанието ѝ, тази мисъл я накара 
да стисне четката доста по-здраво. Сведе очи и зърна в палитрата 
пред себе си цяло съзвездие от цветове – различни и неповтори-
ми като тях, жените от тази лига на художничките. 

До трите стени на помещението бяха подредени да съхнат 
значително количество завършени платна. По самите стени фрес-
ки скриваха други фрески. Кутиите и сандъците стърчаха подоб-
но на камъни по планински склон. Да, в студиолото на худож-
ника трябваше да има много неща. И над всичко това властваше 
силният, остър аромат на подправките и тинктурите, използвани 
за създаване на цветовете. 

Първите лъчи на изгряващото слънце постепенно нахлуха 
през прозорците на южната стена, леко размити благодарение на 
фината хартия, залепена върху дебелите стъкла. Тези прозорци 
предоставяха на художничките светлина почти целодневно. Кол-
ко горди бяха всички те, когато създадоха това място! Колко весе-
ли часове, прекарани в задълбочено проучване и експериментал-
на работа по книгите, дневниците и скиците на Катерина! 

Вивиана приключи кратката си обиколка на помещението, 
завръщайки се на своето работно място. Застана пред платното 
си и го огледа със сурово, критично око. Знаеше много добре 
какво подсказва за нея това платно, за какво намеква тази пълна 
липса на традиционни теми. Тук нямаше нито религиозни сим-
воли, нито знаци на любовта – нямаше нищо освен дива пустош, 
пейзаж без нито една човешка фигура, само пътища и пътеки, 
отвеждащи нанякъде и обратно. Поне ги беше създала с новата 
пространствена техника, въведена от Джото и Мазачо – творци, 
които бяха разкрили кръглата природа на света, заменила плос-
ките изображения на отминалите епохи. 

– Определяното някога като най-съществено днес се е пре-
върнало в сърцевина на тривиалното! – изгърмя гласът на Фиа-
мета и извади Вивиана от мечтанието ѝ. След него в стаята влетя 
и самата графиня. 

– Светът се промени за всички нас – отвърна жално Виви-
ана. – Ти да не би да... 
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Но въпросът остана незададен и без отговор. 
– О, слава на Бога, вие сте тук! – звънна гласът на Натася, 

възвестяващ облекчението ѝ. – След онзи кошмарен ден не смеех 
да се надявам, че някога пак ще се видим! Реших, че е дошъл 
краят на света и че никога повече няма да ви зърна, освен в от-
въдното! 

– Все още не е късно – отвърна Фиамета и прие младата 
жена в обятията си. Докосването на огърлиците им беше ознаме-
нувано от деликатен звън. 

– Боже, каква гледка! Гледка, която не се надявах да видя 
никога повече! – Беше Изабета. Промъкнала се безшумно зад тях 
по обичайния си начин. 

Вивиана я прегърна с треперещи ръце и със също толкова 
треперещ глас промълви: 

– Толкова се притеснявах за теб! 
– Но аз се числя към простолюдието! – смъмри я високата 

млада жена. – Цялата тази бъркотия касае само онези, които са 
жадни за слава и власт! – В гласа ѝ все още се долавяше намек 
за северняшкия ѝ акцент, а заедно с него тя не беше загубила и 
прямотата си, ослепително ярка като русата ѝ венецианска коса. 

Да, думите ѝ бяха груби, но не и неоснователни. Затова никой 
не се опита да ги оспори. Вивиана беше решила, че няма да казва 
нищо за Лапача, докато не пристигне и последният член на тяхно-
то тайно общество, макар че на практика щяха да бъдат едва пет. 
Не очакваше да станат шест, но и не спираше да се надява. 

– А съпругът ти, Изабета – как е... – започна. 
– Все така, благодаря! – побърза да сложи точка на темата 

Изабета, както ставаше винаги, когато някой проявяваше любез-
ността да се поинтересува от здравето на съпруга ѝ. Бледосините 
ѝ очи срещнаха техните открито и твърдо. 

Тишината, която се възцари след резките ѝ думи, постепенно 
натежа. Всяка от жените предпочете да я пребори, като се насочи 
към работното си място – макар че никоя от тях не мислеше за 
работа. Изабета бръсна невидими парченца от камък от грубата си 
дървена работна маса и издигналите се нагоре прашинки полеп-
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наха по бледорусите ѝ къдрици. Фиамета насочи вниманието си 
към своите четки, както правеше винаги след пристигането си – 
започна педантично да ги почиства и да ги подрежда по размери. 
Натася застана пред завършената фреска в долната част на стената 
до масата си и започна да сочи всяка от фигурите една по една – 
поздрав, който тя им отправяше при всяко свое пристигане. 

Откъм коридора се чуха леки, ситни стъпки. После стържене 
на метал о метал, когато ключът влезе в ключалката и се завъртя. 

С появата на Матея те отново се събраха заедно. Като че ли 
самият въздух около тях внезапно се промени – случайните щри-
хи бяха оформили цяла картина, а сега беше нанесен последни-
ят, довършителният. Винаги, когато се събираха, ставаше така. В 
благодарно мълчание петте жени се подредиха в кръг, хванаха се 
за ръце и сърцата им затуптяха като едно, изпълнени с облекче-
ние. Отдадоха се с огромна наслада на този момент. Именно това 
придаваше силата на групата им и на всяка една от тях – това 
единение в тайнството. 

Вивиана разбра, че моментът беше настъпил – отлагането 
вече ставаше непоносимо. 

– Събрах ви тук, за да... – започна. 
– Чакай! – прекъсна я Изабета. – Няма ли да изчакаме Лапача? 
Вивиана усети как стомахът ѝ се свива. Дишането ѝ се учести. 
– Тя... тя няма да дойде... – започна и се подпря с ръце на 

близката маса. Осъзнала обаче, че безстрастният тон е най-под-
ходящият за този разказ, добави бавно и ясно: – Лапача няма да 
дойде, защото е изчезнала. 

Последва колективно ахване, изпълнено с ужас и възму- 
щение. 

– Вивиана, веднага ни разкажи каквото знаеш! – отсече Фиа-
мета. – Кажи ни всичко, разбра ли? 

Вивиана отпусна безпомощно рамене и разказа всичко, кое-
то знаеше. 

– Скъпата Лапача! – възкликна в края на разказа Натася, от-
пусна се на близкия стол и скри лице в ръцете си. Изабета пре-
гърна разтърсващите ѝ се от ридание рамене. 


