
 

   
 

Історико-художній опис Коллічелло: 

Коллічелло, назва якого походить від положення яке це селище займає на 

лісистому пагорбі, за 15 км від Амелії та на кордоні з Тоді, в минулому охороняв 

стародавню римську дорогу Америну, побудовану приблизно в ІІІ ст. до н. е. та 

століттями був однією із головних комунікаційних осей в Центральній Італії і 

однією із сполучних осей між Римом і Равенною. Здебільшого використовувана 

для торгівлі дорога, також стала паломницьким маршрутом до Риму, де були 

побудовані язичницькі культові споруди, які існують і сьогодні з іншими 

функціями. 

 

Перші документи, що згадують Коллічелло як castrum collicelli, датуються між 

кінцем XIII та початком XIV століття: в одному з них зазначено, що деякі 

мешканці сусідніх замків просили муніципалітет Амелії побудувати нове 

укріплене поселення, яке згодом взяло ім'я Коллічелло, щоб контролювати 

експансіоністські цілі Тоді. Стратегічне положення міста спричинило безперервні 

напади і, як наслідок, пограбування з боку тудертинських військ, особливо з боку 

К'яраваллів, які у 1461 р. зруйнували невелике селище. Щоб зменшити надмірну 

владу сім’ї, майбутній Папа Юлій II втрутився з дипломатичною делегацією, але 

наприкінці XV століття Тоді розпочало погрожувати володінням Амелії, що в 

свою чергу зібрала армію, яка у 1500 р. була знищена поблизу Акваспарти. Через 

короткий період стабільності, після розгрому Риму (1527 р.), війська Священної 

ліги опинилися в Коллічелло, яке не змогло забезпечити їм харчування через 

бідність, що панувала там верховно. 

 

За відсутності певних документів неможливо реконструювати історичний 

профіль селища з XVI по XX століття. У 1943 р. Флорентійський юрист П'єро 

Каламандрей, один з батьків італійської конституції, після вторгнення Німеччини 



 

   
 

в Італію та проголошення Соціальної республіки, був змушений сховатися в 

Коллічелло де він пробув до Визволення. Після повоєнного періоду відбулося 

перепланування території, переселення села, яке у свою чергу викликало інтерес 

видатних особистостей, таких як сенатор Альфредо Рейхлін та історик Джуліано 

Прокаччі, які обрали його як місце відпочинку. 
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