
Collicello történeti-művészeti leírása: 

 

Collicello járás nevének születése a járás elhelyezkedéséből ered, a város erdővel körülvevő 

dombtetőn foglal helyet, 15 km-re Ameliától és Todi határán, a régmúltban ellenőrzés szerepét 

töltötte be a járáson áthaladó Amerian út, amely a rómaiak által építettet krisztus elött a harmadik 

század körül. Évszázadokon keresztűl volt felelős mint összeköttő kommunikáció közép-olaszország 

és Róma, valamint Ravenna között. A legtöbbször kereskedelemi célra használták utat majd 

zarándokút lett Rómába, feltételezés szerint egyes pontokat pogány istentiszteleti helyek 

maradványai is fellelelhetőek, az út napjainkban is létezik de természetesen más működési céllal. 

 Az első írot írások, amelyek elbeszélnek Collicello-ról, collicelli erődítményként tesznek említést 

ahelyről, ezek az írások a 13. század vége és a 14. század eleje-közé nyúlnak vissza: ezen írások 

egyikében azt állítják, hogy a közeli kastélyok néhány lakója arra kérte fel Amelia önkormányzatát, 

hogy hozzanak létre egy új területű települést, amely a felvette a Collicello nevet, ezen településnek 

az elsősorbani szerepe az volt, hogy ellenőrzés allatt tartsák Todi terjeszkedési céljait. A város 

stratégiai helyzetét kihasználva folyamatos támadások érték és rendszeresen a tudertincsapatok 

fosztogatását szenvedte el, különösen Chiaravalle által, aki 1461-ben a kis falut a földig rombolta. A 

leendő II. Július pápa diplomáciai küldöttséggel lépett közbe annak az érdekében, hogy csökkentse 

a család túlzott hatalmát, de a tizenötödik század végén Todi újra fenyegettést jelentett Amelia felé, 

aki ezen okból sereget gyűjtött össze, de 1500-ban Acquasparta közelében vereséget szenvedett. 

Rövid stabilitási időszak után, a Nagy Római Fosztogatás időszakában (1527) a Szent Liga (Lega 

Santa) csapatai Collicellóban találták magukat, nem voltak képesek a győzelemre a sereg az éhezése 

és az elszegényedés miatt, ami elsősorban a legfelsőbb uralkodó hibájából eredt. 

Bizonyos írott írások hiányában nem lehet rekonstruálni a város történelmi profilját a 16. és 20. 

század között. 1943-ban egy firenzei jogtudós, Piero Calamandrei, aki többekközött az egyik 

alkotótagja volt az olasz alkotmány meg születésének, a német-olasz invázió és a Szociális 

Köztársaság kikiáltása alatt Collicellóban volt kénytelen menedéket keresni, ahol a Felszabadulásig 

rejtőzködött. A háború utáni időszakot követöen a terület átalakulásokon ment át, amelyek 

következményében a város újratelepítéséhez vezetett, és olyan jelentős személyiségek 

érdeklődését is felkeltette, mint Alfredo Reichlin szenátor és Giuliano Procacci történész, aki 

töbekközött pihenőhelyként választotta a várost. 
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