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„Добре дошли в древната земя на 

свободата” – с този лозунг жителите на Сан Марино посрещат 

своите гости. 

Според легендата по времето на римския император Диоклециан 

(245-313) християнинът-каменоделец Марино заедно със свои 

единомишленици избягал от Далматинския остров Арбе (сега остров Раб в 

Хърватия) от религиозно преследване и в планината Монте Титано  в 

Апенините основал християнска община, създадена на принципите на 

мира и общия труд. Преданието разказва, че това е станало в 301 година.  
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След смъртта на Марино общността не се разпаднала и членовете й 

решили да продължат да живеят в съответствие със завета  на основателя: 

„Аз ви оставям свободни и независими от другите хора”. 

Отначало общината се е наричала „Земя на Сан Марино”, по-късно – 

„Община Сан Марино”, а сега „Република Сан Марино”. Република Сан 

Марино е член както на Обединените нации, така и на Европейския съюз. 

Включена е в списъка на историческото и културно наследство на 

ЮНЕСКО. 

Още от първата половина на 11-ти век управлението общината  се е 

основавло на демократичните принципи, като главите на семействата 

образували т.н. Асамблея, която се е наричала Аренго. През 1243 година за 

управител на общината бил назначен първия Капитан-Регент с мандат от 

шест месеца. Девизът на Регентите бил: „Не завися от никого”. 

В 1463 година Папа Пий II подарил на Републиката, в знак на 

благодарност за участие във война на негова страна, няколко околни града 

и така Сан Марино придобила днешния си облик. От този момент вече Сан 

Марино не е бил град държава, а е имал още осем града – крепости. 

Разбира се столицата е била и останала Сан Марино. Гордостта на 

санмаринци била толкова силна, че през 1797 година, когато Наполеон им 

предложил да разшири територията им в знак на дружба те отказали. Като 

израз на тази им гордост е и  симпатията, която писмено им е изразил в 

1861 година Абрахам Линкълн в писмо по Капитан-Регента.  

Верни на девиза си, че всички с добри намерения са добре дошли на 

територията на Сан Марино, през столетната си история тя на никого не е 

отказала убежище и помощ. Убежище е намерил тук и легендарния 

Джузепе Гарибалди, който в 1849 година се укрил в Сан Марино от 

преследващата го армия. Убежище са получили и хиляди бежанци през 

Втората световна война, за което са били наказани от Великобритания с 

бомбандировка с повече от 240 бомби.  

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/5/51/%E2%82%AC2_Commemorative_coin_SanMarino_2006.gif/300px-%E2%82%AC2_Commemorative_coin_SanMarino_2006.gif&imgrefurl=http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_2_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE&docid=kHC0TP6tYg-5nM&tbnid=afHQiBMo9sRdlM:&w=300&h=300&bih=424&biw=975&ved=0ahUKEwj50a6xyazPAhVEVhQKHXjWCAkQMwhsKEYwRg&iact=mrc&uact=8
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За да отиде човек до Сан Марино не се изисква паспорт или виза. 

Достатъчно е да се качи на директния автобус от Римини и той те стоварва 

пред Портата на Сан Франциск. На нея те посреща гард в средновековно 

облекло и вътре  наистина човек попада в средновековието. Веднага зад 

нея започва  архитектурния комплекс Сан Франциск състоящ се от черква, 

музей и манастир.    

 По тесни улички между къщи, посторени 

преди много векове се излиза на Площада на 

свободата. Наречен е така заради статуята 

олицетворяваща свободата на санмаринци, но най-

интересното, е че под статуята има изграден през 15 

век резервуар за събиране на дъждовната вода, 

която се е използвала от населението като питейна 

при обсадите на града по време на война. Зад 

статуята на свободата се вижда сградата на 

Правителствения дворец, посторен през 1894 година 

на мястото където през 16 век е имало друг дворец. 

Вътре в заседателната зала със 60-тях кресла за 

съветниците има изградена камина, украсена с 

гербовете на деветте града-замъци.  

На един от площадите е поставен бюст-

паметник на великия италиански революционер, 

отдал живота си за обединяването на Италия - Джузепе Гарибалди. На 

поставената възпоменателна плоча може да се прочетат освен данни за 

живота на Гарибалди и че това е първият паметник на великия 

революционер на италианска земя. 

 

 

Най-важната забележителност на града са неговите три кули-

крепости изградени на трите върха на планината Монте Титано. Тяхното 

изображение е поставено на герба и знамето на страната. В средните 

векове тези кули са били свързани с три пояса от крепостни стени, които са 

правели Сан Марино непревземаем. Днес има запазени само части от тези 

стени. 

https://www.google.bg/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/1/1a/%E2%82%AC2_Commemorative_coin_SanMarino_2007.jpg/150px-%E2%82%AC2_Commemorative_coin_SanMarino_2007.jpg&imgrefurl=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_2_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE&docid=NVu24s316DqndM&tbnid=Y3vM7L1wsdCiNM:&w=150&h=150&bih=424&biw=975&ved=0ahUKEwj50a6xyazPAhVEVhQKHXjWCAkQMwhYKDIwMg&iact=mrc&uact=8
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Първата кула-крепост Гуаита е построена през 11 век като затвор и 

стражева кула. От нея се открива великолепна панорама към живописните 

околности на Сан Марино. 

 Втората кула Честа е 

изградена през 13 век на най-

високата точка на планината 

Монте Титано като стражева 

кула. През 1956 година в нея е 

бил открит музей на старинните 

оръжия. Гледам изложените брони и 

ризници на тогавашните рицари и не 

проумявам: в тях сега не би могъл и 

един 16-годишен младеж да се 

побере. 

Третата кула Монтале е построена през 14 век. В нея достъпа за 

посетители е забранен. 

Сан Марино като страна от Европейския съюз сече свои монети и на 

монетата от две евро е изобразена кулата Гуаита. 

Няма да изброявам всичките музеи на Сан Марино, като ще се спра 

на два не много известни. Единият е Музея на инквизицията, в който са 

изложени десетки инструменти и пособия за причиняване болка и даже 

смърт на човека. Тук са изложени реални колелото за разтягане на човек и 

зловещата гилотина – изобретение на Френската революция. В много 

градове на света има музеи на восъчните фигури, но тук е единствения в 

света  Музей на вампирите – още на входа ни посреща с извинителна 
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вампирска усмивка граф Дракула и сякаш ни се извинява, че по технически 

причини не може да ни поднесе по чашка топла човешка кръв за добре 

дошли. В останалите зали могат да се видят най-различни вещери, вещици, 

демони, вампири и всякакви други чудовища родени от нашата фантазия. 

Присъствах и на традиционните „Дни на средновековието”. В тези 

дни санмаринчани облечени в дрехи от минали епохи под звуците на 

тромпети и барабани правят палаткови войсков лагер, демонстрират 

различни бойни умения. Човек може 

да види и истински рицари покрити 

с броня от главата до петите, 

присъства на състезания и дори да 

се пробва в стрелба с арбалет и лък.  

Един ден, отделен за 

посещение на Сан Марино се оказа 

недостатъчен, за да могат да бъдат 

разгледани и останалите осем града 

– замъци, но си пожелахме при 

първа възможност пак да се върнем там.  
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