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Емоцията Римини
За мен тя започва с пътуването до прекрасните околности на 
курортното градче и традиционна вечеря в потъналата в зеленина и 
цветя фермата „Локанда и Джирасоли”. Собствениците на величест-
вените ренесансови вили и средновековните, кацнали по билата, за-
мъци са отворили домовете си за гости срещу заплащане. Модният 
„агритуризмо” ни очарова със селското си госпоприемство – боле и 
хапки за welcome под белите чадъри в градината, традиционни стро-
цапрети, сочно телешко и перфектен лимонов крем. Всичко това 
добре полято с три вида местни вина. А за да сложим точката върху 
и-то, кафе, коняк и сладки приказки на хлад край фонтана на басейна. 
Добрите средиземноморски практики не остаряват. 

Текст и снимки: Веселина Филипова

Ние сме две свежи дами на средна възраст, обладани от дух за 
приключения и откривателство, решени да изживеят докрай 
своята открадната ваканция в сърцето на област Емилиа Романя. С 
нискотарифна авиокомпания кацаме безпроблемно на летище Форли. 
Пътешествието обещава да напълни очите с море и бял пясък, да 
обогати духа, зажаднял за култура и история, да остави незабравим 
спомен за кулинарни ухания, както и мъката, че колкото и да се пънеш, 
не можеш да изближеш целия сладолед на Италия.

Следващият ден ни очаква мързелуване под оранжев чадър, 15 евро 
удоволствието барабар с двата шезлонга. Плажната ивица е без-
срамно широка и още по-нахално дълга. Курортните селища прели-
ват едно в друго. Пясъкът е бял, а морето тук е до колени. Хората 
упорито джапат като щъркели, докато стигнат дълбокото. Негри 
кръстосват в жегата, търгувайки хвърчила, сладолед, дрехоляци и 
гердани. Дребни азиатки предлагат масажи. Руска реч звучи наравно с 
италианската. Едната от нас не устоява и се сдобива с ленена рокля. 
След задължителната сиеста привечер се включваме в тълпата, 
маршируваща „на стъргалото” – крайбрежната улица „Реджина Елена”. 
Трудно е да не обръщаме внимание на умопомрачителните намаления 
– 50-80 %. Туристи в полукръг дружно мляскат сладолед. Включваме 
се и ние. Все още не ровим като кокошки в кошовете за по 1-2 евро. 
Това се случва чак след половин час. Откриваме нашите съкровища в 
бяло – кода на лятото - и сме хепи. Вече можем да погълнем и малко 
култура. Откриваме я в следите, оставени от великия Федерико Фе-
лини. Градчето пази свято спомена за родения тук режисьор. Музей, 
родна къща, честа прожекция на неговите филми, навсякъде споме-
нават името му. За църквата на Малатеста например казват: „О, 
там Федерико отказа да бъде погребан, не желаеше костите му да са 
редом до тези на изедниците.” За пореден път изумяваме пред стро-
ителния гений на римляните. Построеният от тях Мост на Тиберий 
все още функционира, а Триумфалната арка на Август е поддържана 
туристическа атракция. Но най-прелестно романтични са италиан-
ските площади. Украсени с часовникова кула, статуя на римски папа, 
единственият, който Римини е дало на света, чешма, те предлагат 
лежерното очарование на топлата вечер, приятната суматоха на 
започващия концерт на открито и...къде изчезна приятелката ми в 
навалицата? Леко сърдита съм. Прибираме се.
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Равена – съкровищницата на мозайките 
Мечтали сме за този уникален град. Да се докоснем до мозайките, да 
зърнем „Сан Витале”. Е, влакът ни изсипва на гарата и ние сме гото-
ви да се потопим в атмосферата на това прелестно място – център 
на културния и политически живот на Запада през древността. 
Първа спирка – гроба на Данте. Навремето Флоренция по политически 
причини пропъжда автора на „Божествената комедия” и в гостопри-
емна Равена той завършва жизнения си път. След смъртта му двата 
града започват безмилостна битка за тленните останки. Алигиери 
би се обърнал в гроба, ако знаеше. Впрочем днес никой няма пред-
става къде точно е гробът му. Защо ли това ми напомня за нашите 
национални герои – Ботев и Левски? И ние, българите не знаем къде 
лежат костите им. В гробницата в Равена неизвестен почитател 
на Данте е оставил роза и листче с написани строфи на английски 
и италиански. Запечатваме мига. Разхождайки се из живописните 
цветни улички на историческия център ни е трудно да си предста-
вим, че като Венеция градът е изграден на лагуна, върху острови. 
Каналите са покрити, а подпочвената вода усещаме навсякъде. 
Неусетно стигаме до елегантната Пиаца дел Пополо. Възхищаваме 
се на двете колони, докато нашият гид Силвиа Тогни не попарва въз-
торга ни – поради суеверие дори днес никой не минава между двете 
колони. Навремето там са се извършвали екзекуции. Заобикаляме ги 
внимателно. 

Твърдят, че църквите в Равена били 365, колкото са дните в годи-
ната. А мозайките...Трудно е да се опишат. Трябва да се видят. Да 
се помълчи. Да се изслуша историята на всяка от тях. Да се пипнат 
с ръка – неравни са. Да се съзерцават на тъмно. Задължителните 
обекти, които може да се обиколят за половин ден, са поне пет, все в 
съкровищницата на ЮНЕСКО: Базилика „Сан Витале”, Мавзолея на Гала 
Пласидиа, Базилика „Сан Аполинаре Нуово”, Баптисерията Неониано, 
Дуомо, Базилика „Свети Жан Евенгелист” – станаха повече. Истина-
та е, че може да се обикаля, докогато издържи човек. Ние капваме, а 
очите ни поглъщат красотата на девите и светците, уж еднакви, 
а все различни. Оприличаваме Бог на обикновен италиански селянин, 
прости ни Господи! Осъзнаваме за пореден път, че красивата жена 
род няма, въпреки че императрицата - танцьорка Теодора не изглежда 
кой знае каква хубавица. Харесват ни дори съвременните инсталации, 
въпреки че сме отворили сърцата си за миналото. 
Не липсва и малко кощунство. Виждаме в църква отворен магазин 
за гащи и сутиени. Продават ги с намаление. Няма ли кой да им каже: 
„Изгонете търговците от храма...” Е, не е наша работа, ние сме 
туристки.

Не си бил в Равена, ако не се помотаеш из магазините 
на покрития базар и не хапнеш от традиционните 
специалитети. Не става дума за обичайните пици и 
спагети, а за онова, което предпочитат местните 
– „паста фата ин каза”, сиреч домашно приготвена, 
талиателе, капелети, просто формата им е на шап-
чета. Експериментираме и си облизваме пръстите. 
Сервитьорът е готин, висок, строен. Палавата ми 
приятелка се зазяпва, приличал й на бивше гадже. Дори 
си забравя нещо си, за да се върне да си го вземе. Аз, да 
не забравя, съм щастливо омъжена...
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Градът на арките, студентите и кулите
Болоня ни посреща с 40-градусов пек, само 20-тина кули от 100-те, 
които са я красяли навремето, 37 км аркади, гробници насред града 
и шедьоврите на Микеланджело в църквата „Сан Доменико”. Но да 
караме подред. В красивия теракотен град жегата е непоносима, дори 
под арките. Потя се като прасе. Дърветата са кът. Имало, твърди 
екскурзоводката ни, но извън очертанията на историческия център. 
Двете най-високи и прочути кули, които в Средните векове са пазели 
града от нападения, днес са негов символ. Учтиво отклоняваме 
предложението да се катерим до върховете им. Поразхлажда ни Фон-
танът Нептун, поръчан от Папа Пий IV през 1563 година и сътворен 
от Джанболоня. Забавлява ни историята за Енцо, пленения син на 
император Фредерик II, който не си е губил времето, а е увеличавал 
населението на Болоня с руси и синеоки дечица като него. На Пиаца 
Маджоре, сърцето на града, се прожектират филми на открито. 
Симпатично. Но най-впечатляващо е Палацо Комунале – сграда, 
съчетала в себе си средновековна и ренесансова фасада с архитект 
Фиораванте де Фиораванти. Теракотената Мадона с младенеца е дело 
на Николо дел Арка. 

Минаваме през вътрешния двор. Щракваме каменния хол – някой 
пише на компютър, друг говори по мобилния – и вече се катерим по 
стълбата на Браманте, създадена да е удобна за коне. Сравняваме я с 
тази във Ватикана и сме на втория етаж. Фото за спомен в залата 
за заседания на общинския съвет. Задължителна спирка е сградата на 
най-стария университет в Европа, построен през 1563 година. Пала-
цо Архигимназия днес е музей и библиотека. В прочутата Анатомиче-
ска зала на втория етаж, дело на архитекта Антонио Леванти, са се 
извършвали дисекции на трупове. Само на престъпници, моля. Пък и 
папският наместник следи зад прозорчето. Хиляди гербове и надписи 
красят сводовете на Палацото и свидетелстват за модата и суета-
та на времето. Библиотеката пък е събрала безброй ценни издания, 
ръкописи, писма и документи. От много култура човек огладнява, пък 
и ожаднява, затова не е странно, че подушваме вкусни аромати и 
хлътваме в първата желатерия...   
Броените ни дни неусетно отминават. Остават неразказани впе-
чатления, неподредени спомени. Ще се върнем ли отново или Ла белла 
Италия има и други красиви градчета?  


