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ANTAŬPAROLO 

 
Ne ofte oni okazas halti antaŭ statuo aŭ memorŝtono kaj legi la gravuritan surskribon. Tio implicas 
nesufiĉan konon pri la gravuloj kaj la okazaĵoj, kiuj faris la historion de unu popolo. Nia urbo estas 
riĉa je historiaj memoraĵoj kaj tiu skribo estas nur rimedo por ke udinanoj, sen zorgante ilin 
malkovri, povu admiri ilin kaj memori tiujn, kiuj donis prestiĝon al la urbo. 
Komenciĝita en la jaro 2005, ĉi tiu skribo estis ĝisdatigita pli foje kaj finita la 20.an de januaro 2014 
(lasta ĝisdatigo). Komenciĝita por trakti nur la monumentoj kaj la memorŝtonoj lokitaj en la sola 
urbo Udino, la skribanto volis enmeti ankaŭ la murajn surskribojn kaj la epigrafiojn eldonitaj sur la 
Kajero de la Centro de Katalogado de la Kulturaj Valoraĵoj n.ro 13 “Muraj epigrafioj de la Udine’a 
Komunumo (Vilao Manin de Passariano - Udino, 1983)1, por pli kompleta kolekto. La lokoj ekstere 
Udino troviĝas fine de ĉi tiu skribo. 
La skribanto dankas la bibliotekiston s.ro Maŭrico D’Arkano Grattoni de la Biblioteko de la 
Konservatorio “Tomadini” kaj s.rinon Lucia Skalon de la Regiona Centro de Katalogado de la 
Kulturaj Valoraĵoj, kiuj, la 12.an de marto 2008, ebligis la akiron de la supredirita “Kajero”, fonto de 
utilaj sciigoj kaj efika helpo por lokalizi kelkajn epigrafiojn ne ekviditaj de la skribanto. 
Por ĉiu aĵo estas skribitaj biografiaj skizoj pri la gravulo prezentita kaj/aŭ enmetitaj kelkajn historiajn 
sciigojn pri la okazaĵoj rilate la surskribo, en ĝin surskribita. 
El la serĉado estis ekskluditaj muzeoj (interno), la Monumenta Tombejo “Sankta Vito”, preĝejoj 
(interno) kaj kazermoj; dume estis enlistigitaj, laŭ la ebleco, la aĵoj lokitaj en la aliaj konstruaĵoj de 
la urbo. 
Dum la transskribo, oni klopodis teni la dimension de la tipoj, por speguli kiom eble plej la 
surskribitan tekston. 

Jakobeto Martinez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La arkitekturaj riĉaĵoj konstituas ateston de la historio kaj de ĝia graveco en la samptempa vivo. 
La atesto de la paseo dokumentita de la arkitekturaj riĉaĵoj konstituas esencan medion por la 
ekvilibro kaj la kultura evoluo de la homo. La eŭropaj arkitekturaj riĉaĵoj ne konsistas nur de niaj 
monumentoj pli gravaj, sed ankaŭ de la tutaj konstruaĵoj, kiuj konstituas niajn urbojn kaj niajn 
tradiciajn vilaĝojn en ilia natura aŭ konstruita medio. La konservado kaj la restaŭrado de 
monumentoj celas, certigante la netuŝeblon kaj la daŭron, protekti kaj la artaĵoj kaj la historian 
ateston. 
Ĉiu generacio disponas pri la arkitekturaj riĉaĵoj nur portempe. Ĝi responsas de ĝia transigo al la 
venontaj generacioj. La arkitekturaj riĉaĵoj pluvivas nur se ĝi estos apreciota de la publiko kaj 
precipe de la venontaj generacioj“. (Eŭropa Ĉarto de la arkitekturaj riĉaĵoj, Eŭropa Ministraro, 
1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noto 1 La kajero estis eldonita de la Aŭtonoma Regiono Friulo - Julia Venetio okaze de la celebrado de 
jarmilo de la urbo Udino. 



NOMENKLATURO 
(El: “Zingarelli 1988”) 

 
BUSTO:  skulptaĵo plenforma prezentante homan bildon de la kapo ĝis la talio, sen 

brakoj. 
 
CIPO:    trunko de kolono aŭ pilastro, starigita kiel celebra celo. 
 
KOLONO:   honora  aŭ memoriga monumento. 
 
EPIGRAFO:   citaĵo en versoj aŭ en prozo ĉe la komenco de artaĵo aŭ el ĝia parto. 
 
SURSKRIBO:  iu ajn skribo ĉizita sur ŝtono aŭ metalo. 
 
MEMORŜTONO:  marmora tabelo aŭ alia materialo kun memoriga epigrafo, surmetita sur 

publika konstruaĵo, monumento, aŭ la fasado de domo. 
 
MEDALIONO:  bildo skulptita aŭ pentrita enmetita en ovalan aŭ rondan kadron surmetita kiel 

ornama arkitektura motivo. 
 
MONUMENTO:  artaĵo, precipe skulpture aŭ arkitekture, kiu memorigas personon aŭ 

okazaĵon je nekutima graveco. 
 
RELIEFO:  skulpta tekniko, kiu aperigas bildojn, el la fundo kie ili estas skulptitaj, kun pli 

granda aŭ malgranda reliefiĝo. 
 
STELEO:  ŝtona aŭ marmora plato, ofte ornamita per reliefoj, kun dediĉita surskribo al 

dieco, al imperiestro aŭ al mortinto. 
 
TABELO:  metala plato aŭ alia materialo, enhavante indikon, surskribon, freton kaj 

similajn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) UDINO: historiaj sciigoj 
 
La urbo Udino situas centre de la regiono Friulo - Julia Venetio. La dokumento, kiu unuafoje citas la nomon 
Udino estas de la jaro 983; temas pri diplomo (datita 11.a de junio 983) per kiu imperiestro Ottone la II.a (de 
Saksio) donacas la Udine’an kastelon al patriarko de Akvilejo (Rodoaldo, + 984). La dua reliefiga dato estas 
de la jaro 1223, jaro kiam Patriarko Bartoldo de Andeks-Meranja, obtenita de Imperiestro Frederiko la II.a la 
konfirmon de siaj suverenecaj rajtoj, konsentis al Udino la merkaton, kiu en la daŭro de malmultaj jaroj 
translokis de la malnova Merkato al la nova Merkato (Placo Matteotti). 
Ekde la jaro 1420 la urbo Udino, kune kun la tuta Friulo, estas parto de la regadoj de Venecio. Kiam la 
veneta gubernistro Roberto Morosini la 19.an de julio 1420 establiĝas en Udino, ĉi lasta iĝas la politika 
ĉefurbo de la friula teritorio. 
Per la regado de Venecio, Friulo sekvis la sortojn de la ŝtato al ku ĝi estis ligita: indas memori la plurajn 
turkajn atakojn (de la jaro 1477 ĝis la jaro 1499), la milito inter la Respubliko kaj Imperiestro Maksimiliano 
(1508 - 1514) kaj tiu en Gradiska (1615 - 1617) inter Venetianoj kaj Imperiestroj. 
En la jaro 1797 Friulo estis okupita de la napoleonaj soldatoj kaj la postan jaron, sekve de la Kampoformido-
a Traktato (la 17.a de oktobro 1797), ĝi pasis sub la regado de la Aŭstrio-a Domo, kiu, tamen, venkita pli foje 
de francoj, ĝin reprenis la stabilan regadon en la jaro 1813. 
Post la malsukcesitaj liberalaj ribeloj de la jaro 1848, la 2.an de oktobro 1866, la provinco Udino estis 
aneksita al la Itala Regno.  
Dum la unua Granda Milito (1915 - 1918) Udino estis sidejo de la Plejalta Komando Itala kaj, de majo 1915 
ĝis oktobro 1917, la friula ĉefurbo iĝis la ĉefurbo de la milito. 
La 31.an de januaro 1963 la urbo kaj la provinco, kune kun Triesto, Goricio kaj Pordenono, starigis la 
Specialstatutan Aŭtonoman Regionon Friulo - Julia Venetio. 
Blazono: arĝenta al nigra kapreolo, ŝildo surmetiĝita de la duka krono, kresto kun arĝenta naskiĝa ĉevalo 
majeste lokita. 
 
 
2) Strato Paŭlo Sarpi n.ro 18: busto kun memorŝtono. 
 
Paŭlo Sarpi / historiisto filozofo juristo / teologa konsiliano de la Venetia Respubliko / 
defendanto por la libereco de la kristanaj preĝejoj / por la sendependeco de ŝtatoj / 
kontraŭ la perfortoj de la roma kurio / martiro de penso / antaŭiris la divenita jarcento / kie 
la sacerdota tiraneco / malbenante forpasis.   
Transoceanaj fratoj / enla kvindekjara de la itala liberiĝo / al la naskiĝa urbo / kun sento de 
sindona amo / oferis / kaj hodiaŭ / kiel ĉiamdaŭra admono / solene ili oferas.   
La 20.an deseptembro 1912 
 
 “La busto estis donacita de Aŭgusto Berginc por memorigi la Konsilianon de la Venetia Respubliko, kiu agis 
por la falo de la tera potenco de la papoj”. (Paĝo 57 de la “Kajero”). 
 
La busto kaj la memortabulo estis faritaj de la skulptisto Luizo De Paoli. La fandado de la busto estis 
plenumita ĉe la establejo Vianello en Venecio. 
Sur la memortabulo estas metitaj la blazonoj de Venecio, de Udino kaj de Friulo. La teksto estas de Aŭgusto 
Berginc. La skulptaĵo, inaŭgurita la 20.an de septembro 1912, estas lokita sur la fasado de Domo Lucatto. 
La busto, formovita dum la invado de la jaroj 1943 - 1944 kaj lokita en subteraĵo de la Prefektujo, estis 
relokita en sia loko en la jaro 1946. 
 
Skulptaĵo de Luizo De Paoli (Kordenons, Pordenono, 26.a majo 1857 - Pordenono, 17 julio 1947). 
Bronza busto kaj sube memorŝtono kie estas la blazonoj de Venecio, de Udino kaj de Friulo. La skribo estas 
de Aŭgusto Berginz. La artaĵo estas sur la fasado de Domo Lucato. 
La skulptaĵo estis inaŭgurita la 20.an de septembro 1912. 
 
SARPI Petro, frato Paŭlo  (Venecio, 14 aŭgusto 1552 - tie, 15 januaro 1623), historiisto kaj fakulo pri 
politiko, servista frato; en la jaro 1859 ĝenerala prokuristo dela ordeno; ŝtata konsiliano deVenecio, subtenis 
(1606) kontraŭ la roma kurio, kaŭzinte la interdiktadon por Venecio de papo Paŭlo la V.a, la rajton de la 
Respubliko persekuti pastrojn akuzitaj pri komunaj krimoj; objekto en la jaro 1607 de atenco; en la jaro 1629 
li eldonigis en Londono (laŭ la pseŭdonimo Petro Soave Polano) sian “Historio de la Tridentina Koncilio” 
(1608 - 1619), kiun la katolika Eklezio kondamnis, al ĝi kontraŭmetante tiun de kardinalo Sforca Pallaviĉino. 



Rimarkindaj ankaŭ “Leteroj al protestantoj” kaj la “Speciala historio de la aferoj estitaj inter Paŭlo la V.a kaj 
Venecio”. 
 
 
3) Strato Paŭlo Sarpi, angulo strato Merkatovekjo: memorŝtono. 
 
En ci tiu domo / naskiĝis la 5.an de septembro 1837 / Johano Baptisto Ĉella.   
 
La sendependeco por Italio / kaj la honoro de la naskiĝa lando / li venĝis / inter la Milo en 
Volturno / sur la friula montoj / en Kaffaro - en Mentana.  
 
Garibaldi lin vokis / prodo inter prodoj.  
 
Li forpasis / nevenkebla - animpura - honorevita / malŝate / la tagon 16.an de novembro 
1879.  
 
Admono al ĉeestantoj /ekzemplo por la venontoj / la gloran nomon / ĉi tie oni volis ĉizita / 
la revenintoj el la patriaj bataloj / la 16.a de novembro 1880. 
 
ĈELLA Johano Baptisto (Udino, 5 septembro 1837 - tie, 18 novembro 1879), patrioto. Li studis leĝon en 
Padovo. Li partoprenis kun Garibaldi en la ekspedicio de la Milo kaj estris ribelojn en Friulo. Li aliĝis politike 
al la ekstrema maldekstro, sed elreviĝinta pro malplenumi de la respublikaj idealoj, kiuj lin subtenis, malriĉa, 
la 16.an de novembro 1879 li mortige vundiĝis, per du pistolpafoj, en la tombejo de Udino. 
En la jaro 1859 li estis bersaljero en la piemonta armeo kaj la 5.an de majo 1860 li forveturis kun la Milo el 
Kvarto. En la jaro 1864 li iĝis estro de la Friulaj Armitaj Bandoj, naskitaj per la kuraĝigo de Mazzini kaj 
Garibaldi. En la jaro 1866 li partoprenis en la Trentlanda kampanjo kiel Leŭtenanto de bersaljeroj kaj iĝis 
fama pro la duelo, kiun li faris kontraŭ la Kapitano de la vienaj volontuloj A. Ruziska ĉe la ponto de Kaffaro. 
Kiel Majoro li partoprenis, kune kun la fratoj Kairoli, en la ekspedicio de la Rona Agro: de Vilao Glori li ekiri 
por la heroaĵo de Pordego Sankta Paŭlo (la 22.an de oktobro 1867) kaj batalis en Mentana. 
 
 
4) Strato Poskolle n.ro 11: memorŝtono. 
 
.La 23.a de marto 1848 / la revigliĝo de popolo / ĉi tie / la opresa fremdulo / al cedo de 
Friulo / devigis.  
 
En la kvindeka datreveno / la Komunumo /. G. Valentinis  
 
La invadinto en la jaro 1918 faligis / Udino liberigita resankciis. 
 
“La epigrafo surmetita la 24.an de aprilo 1898 memorigas la defendo de Udino de la 17.a de marto ĝis la 
22.a de aprilo 1848. La urbo ekribelita kontraŭ aŭstrianoj provis firmigi sian liberecon, sed, antaŭ la sieĝo de 
la trupoj estritaj de generalo Nugent, devis kapitulaci”. (Paĝo 55 - 56 de la “Kajero”). 
 
 
5) Strato Poskolle n.ro 11: memorŝtono. 
 
Ĉi tie / friulanoj / salutis gasto / Benedikto Kairoli / nobla sango de herooj / sankta al la 
patrio.  
 
La 29.a kaj 30.a de aŭgusto 1866  
 
La 20.a de septembro 1889. 
 



KAIROLI Benedikto (Gropello, Pavio, 28 januaroo 1825 - Kapodimonte, Napolo, 8 aŭgusto 1889), patrioto. 
Li estis garibaldiano, politika rifuĝinto kaj konspiranto kontraŭ Aŭstrio. Postla itala unueco li iĝis Prezidanto 
de la Ĉambro (1878) kaj Ĉefministro dum la periodoj 24.a marto 1878 - 19.a decembro 1878 kaj 14.a julio - 
29.a majo 1881. 
 
 
6) Strato Poskolle n.ro 24: memorŝtono. 
 
Ĉi tie haltis ĉenitaj / kaj havis konsolon de afliktita adiaŭ / la kondamnitaj de Aŭstrio / al la 
agonio de Spielberg.  
 
La 28.a de marto 1822 / Silvio Pelliko - Petro Maronĉelli / Jakobo Rezia - Anĝelo Kanova / 
La 11.a de februaro 1824 / Frederiko Konfalonieri - Aleksandro Andriane / Petro Borsieri - 
Georgo pallaviĉini / Gaetano Kastilia - Francisko Arese. 
 
 “Silvio Pelliko kaj aliaj karceruloj kondamnitaj de Aŭstrio al la Spielberg-forteso, en la jaro 1822 kaj en la jaro 
1824, haltis unu nokton en la gastejo de Ĉevaleto”. 
“R. Sbuelz asetas, ke el dokumentoj gastejo ĉe Ĉevaleto estis ne en strato Poskolle sed en kvartalo 
Savornjan”. (Paĝo 56 kaj noto 27 de la “Kajero”). 
 
Mario Kvarnjolo, en sia “Kafejoj kaj Gasteoj de Udino”, je la paĝo 54 citas: “La hotelo Romo, post la tertremo, 
ne plu donas gaston... Ĝi estas proksimume ankoraŭ la ejo kie “haltis ĉenitaj” Pelliko kaj la aliaj patriotoj al 
Spielberg-karcero...”. 
 
PELLIKO Silvio (Saluco, Kuneo, 25 junio 1789 - Torino, 31 januaro 1854), patrioto kaj verkisto. Li 
partoprenis en la liberalaj kaj romantikaj kluboj de Milano kaj kunlaboris en “Konĉiliatore”; en la jaro 1820, 
procesita kiel karbonariano, li estis mortkondamnita (La 6.a de decembro 1821), ŝanĝita poste kontraŭ 20 
jaroj da karcero al Spielberg, en Moravio; li estis indulgita la 1.an de aŭgusto 1830. Aŭtoro de diversaj 
tragedioj kaj de “Miaj malliberejoj”, lla plej fama libro el la releviĝa literaturo. 
 
MARONĈELLI Petro (Forlì, 21 septembro 1795 - Nov-Jorko, 1 aŭgusto 1846), patrioto, muzikisto kaj 
verkisto. Li studis muzikon ĉe la Konservatorio de Napolo, kie li havis kiel kunlernanto Gaetano Donizetti kaj 
kiel instruisto Johano Paisiello. En la jaro 1813 li estis elpelita de la Konservatorio, ĉar li fondis sekretan 
societon nomita de la “Kolono Armonika”. Li partoprenis aktive en la Karbonara Societo kaj pro tio li estis 
enprizonita en la jaro 1817 en Forlì. li pasis al Milano kie li konis Silvio-n Pelliko, kaj kie li partoprenis en la 
karbonarai aktivecoj, el la sekso de “Federitoj” kune kun Silvio Pelliko kaj aliaj. Mortkondamnita (La 6.a de 
decembro 1821) kun Silvio Pelliko, li estis malliberulo en Spielberg; indulgita la 1.an de aŭgusto 1830, li iris 
ekzile al Usono,kie li freneze forpasis. 
 
REZJA Jakobo studis, kun la frato, ĉe la Oficirlernejo de Modena, el kiu ili iĝis Oficiroj de la Cisalpa 
Respubliko en la jaro 1805. Partoprenantoj antaŭe en la napoleonaj militoj, ili estas kaptitaj en revolucia 
politiko. ili estas arestitaj pro aktiveco kontraŭaŭstria kaj procesitaj kiel partprenantoj en la Karbonara 
Societo. La akuzo estas tre grava: kompliceco kun Silvio Pelliko kaj Petro Maronĉelli. La enketo kaj la 
proceso por fratoj Rezja estas longaj kaj komplikaj. La duenaskita Francisko estas absolvita, havinte trovita 
nenian konkretan pruvon pri karbonarismo; la ununaskita Jakobo Alfredo estas kondamnita al dumviva 
karcero. Pro la iniziato de la frato Francisko, kiu petas al la patro (Jakobo Rezja de Luizo Bonandrini) “utiligi 
sian nomon kaj sian famon por peti al la imperiestro la indulgon por la frato”, la puno estas interŝanĝita 
kontraŭ tri jaroj da rigida karcero en la urbo Lubiano. 
 
KANOVA Anĝelo (Torino, ottobre 1781 - tie, 28 aprilo 1854), komika torinano. karbonaro, en la jaro 1821 
arestita en Viĉenza, li estis procesita en venecio kun Silvio Pelliko kaj Petro Maronĉelli kaj kondamnita al 
kvinjara rigidan prizonpunon ĉe la Kastelo de Lubiano kune kun Jakobo Rezja. Indulgita post du jaroj kaj 
duono, li revenis al teatro kaj kunmetis propran teatran ensemblon. Lia komedio, “La paco reprezalie”, estis 
ludita en la jaro 1852. 
 
KONFALONIERI Frederiko, grafo (Milano, 6 oktobro 1785 - Hospental en la Kantono Uri, 10 decembro 
1846), milana patrioto, estis unu el la fondintoj de “Konĉiliatore”; pro lia konspira aktiveco kontraŭ Aŭstrio li 
estis arestita la 13.an de decembro 1821 kaj mortkondamnita la 9.an de oktobro 1923, puno poste 
interinterŝanĝita kontraŭ dumviva karcero en Spielberg (La 18.a de januaro 1824), pro interveno de la 



edzino, Tereza Kasati. Pasitaj 12 jaroj en Spielberg, li estis ekzilita kaj li transloĝiĝis al Ameriko, de kie li 
revenis Eŭropon el la jaro 1873. 
 
ANDRIANE Aleksandro Filipo, kompleta nomo Gangulphe Philippe François Alexandre Andryane (Youy-le-
Comte, 21 marto 1797 - Coye, Oise, Francio, 12 januaroo 1863), klera, revoluciulo kaj franca politikisto, 
sendita de Ĝenovo al Italio por disvastigi la sekton de “Sublimaj perfektaj Majstroj” poste falita en la polican 
manojn la 18.an de januaro 1832 kaj kondamnita pro ŝtatperfido. La mortkondamno poste estis ŝanĝita 
kontraŭ rigora karcero en la Spielberg-forteso, kie li kunpartigis la ĉelon kun Frederiko Konfalonieri. Li estis 
indulgita en la jaro 1832. 
 
BORSIERI Petro (Milano, 16 aprilo 1786 - Belgirate, Novaro, 6 aŭgusto 1852), klera kaj patrioto. Liaj 
biografiaj travivaĵoj estas strike al liaj politikaj idealoj: procesita kune kun Frederiko Konfalnieri pro la 
renversemaj aktivecoj finiĝitaj en la ribeloj de la jaro 1821, en la jaro 1824 li estis kondamnita al prizono de la 
Spielberg-forteso, el kie li eliris post 12 jarojn pro la ŝanĝo de la puno kontraŭ la ekzilo, pasigita inter 
malfacilaĵoj en Usono. Revenita patrion, li partoprenis en la jaro 1848 en la Kvin tagoj de Milano. Amiko kun 
Pelliko, li estis unu el la fondintoj kaj kunlaborantoj de “Konĉiliatore” (1818 - 1819), kies programon li 
redaktis. Spegulo pri liaj konvinkoj estis la verko “La literaturaj aventuroj dum unu tago aŭ Konsiloj de 
honestulo al diversaj verkistoj” (1816) (broŝureto por defendi la romantikajn ideojn). 
 
PALLAVIĈINI TRIVULZIO Georgo Guido, markizo (Milano, 24 aprilo 1796 - Genestrelle, Casteĝjo, Pavio, 4 
aŭgusto 1878), patrioto. Li estis sektano de £Federitoj”. Por lia politika ago li estis arestita la 4.an de 
decembro 1821 de aŭstrianoj kaj tenita en la Spielberg-karcero de la jaro 1823 ĝis la jaro 1835. En la jaro 
1848 li partoprenis en la Kvin tagoj de Milano. En la jaro 1856 li fondis, kune kun Manin, la “Nacian Socion”. 
Li estis deputito en la Piemonte-a parlamento ĝis la jaro 1860 kaj okupis la oficon kiel Profitemulo en Napolo. 
 
KASTILJA Gaetano (Milano, 1795 - 1870). Arestita la 4.an de decembro 1821 pro ŝtatperfido kune kun 
Georgo Pallaviĉini. La mortkondamno poste estis ŝanĝita kontraŭ 20 jaroj da rigora karcero en la Spielberg-
forteso. 
 
ARESE Luĉini Francisko Teodoro  (Milano, 30 januaro 1778 - tie, 30 aprilo 1835), patrioto. Filo de grafo 
Benedikto kaj de grafino Margareta Luĉini, li varbiĝis tre juna en la armeo de la Cisalpa Respubliko kaj poste 
de la Itala Reĝolando. Post la restaŭrado li sin dediĉis al la literaturaj studoj, daŭrigante havi kontaktojn kun 
la nobelaj medioj, kiel tiu kunigitaj ĉirkaŭ grafo Frederiko Konfalonieri, kiuj ne akceptis la aŭstrian regadon. 
En la procesioj de la jaro 1821 kontraŭ tiuj ribeloj, Arese malgraŭ ne estis implikita en specifaj agoj, li estis 
egale mortkondamnita, kondamno poste interŝanĝita kontraŭ prizono en Spielberg (ĉe Brno), la morava 
fortreso kie estis enprizonigitaj ankaŭ aliaj patriotoj, kiel Silvio Pelliko, Petro Maronĉelli, Frederiko 
Konfalonieri. Post tri jaroj da rigora karcero li estis indulgita kaj sukcesis reveni Milanon, kie li reprenis la 
literaturajn studojn. 
 
 
7) Strato Antono Zanon n.ro 2: memorŝtono. 
 
Justo Muratti / garibaldiano / de la heroaĵo en Trento / el sepdek de Vilao Glori / ĉi tie li 
konspiris / al flamigitaj animoj montrante / sian Trieston.   
 
Naskita 1846 en Triesto    Forpasita 1916 en Udino. 
 
 “La memortabulo estis surmetita por memorigi liajn heroaĵojn ĉe la flanko de Garibaldi kaj la konspirajn 
provojn por liberi Trieston”. (Paĝo 50 de la “Kajero”). 
 
MURATTI Justo (Triesto, 3 februaro 1846 - Udino, 8 marto 1916), patrioto, framasono, li estris la friulan 
iredentismon. Naskita de Jozefo, advokato je lombardaj originoj, kaj de Jozefino Perok, friulanino el Romans.  
En la jaro 1866 li estis bersaljero en trenta kie li distingiĝis per kuraĝo. La 22.an de oktobro 1867 li foriris al 
la Roma Agro, kun aliaj friulanoj, por batali en Vilao Glori kun la fratoj Kairoli. Li estis unu el la naŭ, kiuj, 
estritaj de Johan-Baptisto Ĉella, detruis la postenon de Pordego Sankta Paŭlo. Li partoprenis ankaŭ en la 
bataloj de Mentana. En la jaro 1881, en Udino, li reprenis sian konspiran aktivecon. Li estis aktiva en 
Framasonaro. Benedikto Kairoli volis gravurita lian nomon, kia oficistsoldato de la 78 de Vilao Glori, sur la 
monumento konstruita poste sur Pinĉjo de fratoj Kairoli mem. Lia korpo estis kremaciita. 
 



La naŭ: Karlo Marzittini, Justo Muratti, Laŭrenco Sabbadini, Piero Bonini, Silvio Andreuci (Navarons, 
Pordenono, 1842 - tie, 22 julio 1912), Karlo Fraĉi (1842 - 1877), Jozefo Ĉelotti, Aŭgusto Berginz kaj Johan-
Baptisto Ĉella. 
 
 
8) Strato Antono Zanon n. ro 12, Preĝejo Sankta Maria de la Templo (de la maljunaj fraŭlinoj): 
surskribo. 
 
Templo dediĉita al la majesta Virgulino Maria 1609. 
 
La jarcenta Domo de Citelle (Maljunaj Fraŭlinoj), starigita inter la jaro 1594 kaj 1595 (la unua fajro estis 
flamigita la 20.an de januaro 1595) en la Kvartalo Sankta Maria fare de nobelinoj Anna Mels, Flavia 
Franĝipane kaj “kunulinoj”, celis “helpi malriĉajn knabinojn, kiuj estu en danĝero perdi animon kaj honoron 
pro ilia malriĉeco, malmastrumado de ilia familianoj kaj malico de ĉi tiu nefidinda mondo”. La Domo kaj la 
Preĝejo de Citelle troviĝas sur tereno en Kvartalo Poskolle, iom antaŭe de la homonima pordego kaj en la 
apudaj ĉirkaŭaĵoj de la paroĥa preĝejo kaj monaĥejo Sankta Nikolao. La preĝejo estis konstruita inter la jaro 
1607 kaj 1610. Ene estas garditaj pentraĵoj de Maffeo el Verono, inter kiuj la Prezentado de Maria en la 
Templo, lokita sur la altaro. En la jaro 1611 oni konsekris la Preĝejon, dediĉita al la Prezentado de maria en 
la Templo, kiu baldaŭ riĉiĝis per altvaloraj donacoj kiel tiu de patriarko Delfino. 
 
De la jaro 1939 la Domo de Citelle estas administrata de monaĥinoj Citelle, nun Salesaninoj. 
 
El Citelle knabino elirus preta, ofte preparita pli ol familioj tiam ne volis aŭ povis, surpreni rolon en la privata 
vivo, sed ankaŭ en la socio, kiel edzino kaj patrino de familio, kiu lernis la rolon pludaŭrigi - kiel ideala stafeto 
- religiajn valorojn kaj, per tiuj, ankaŭ civilaj, precipe al propraj filoj (Romanello). (El : “Imagoj pri mallonga 
vojaĝo en la deksesjarcenta Udino“ de Fabio Mets). 
 
 
9) Strato Antono Zanon n.ro 25: memorŝtono.  
 
En ĉi tiu ejo / Antono Zanon / kreinto de la silkindustrio / de Friulo / konstruis sian ŝpineon / 
en la jaro 1761. 
 
ZANON Antono (Udino, 18 junio 1696 - Venecio, 4 decembro 1770), agronomo, industriisto, ekonomikisto. 
Per industriaj kaj komercaj aktivecoj, li antaŭenpuŝis la plibonigon pri la moruskultivado kaj la silkindustrio 
startigante la unuan ŝpineon de la urbo. En la jaro 1762 li fondis en Udino la “Praktikan agrikulturan 
Societon”. Li enkondukis en Friulon la kultivadon per terpomo. Li startigis la Udine’a Kampara Societo. Li 
lasis multajn eseojn pri agrara ekonomio. 
 
 
10) Strato Paŭlo Kanĉani n.ro 5: memorŝtono. 
 
Ĉi tie naskiĝis / Aĥilo Tellini / 1866 - 1938 / scienculo, defendando de friulaneco, profeto / 
de la friula releviĝo kaj de la ladina patrio / Unio Friulaj Verkistoj 1988 
 
TELLINI  Aĥilo (Udino, 25 februaro 1866 - tie, 1 oktobro 1938), naturisto, geologo, folkloristo, esperantisto, 
eseisto, docento en Romo. Li estis la fondinto de la friula Speleologia Klubo (1897), unua en Italio. Li havis 
ĉe sia aktivo multajn sciencajn eldonaĵojn. Interalie li verkis pri morfologio, pri la subteraj akvoj kaj pri la 
klimato de la Orientaj Alpoj; li pretigis geologian mapon de Romo. Li interesiĝis poste pri Esperanto kaj iĝis 
fakulo kaj propagandisto pri ĝi. En la jaro 1919 li aliĝis al la starigo dela Friula Filologia Societo. De la jaro 
1919 ĝis la jaro 1923 li eldonis aŭtografie en “La trezoro de furlana lingvo”, miŝmason je 826 paĝoj, kiu 
enhavas la plej riĉan kolekton pri friula vilotoj, kiun oni konas. Laŭ la vidpunkto politik-kultura lia verko la plej 
grava estas kiel ajn “La ladina Patrio” (288 paĝoj, parte presita, eldonitaj ekde majo 1921), kie li priskribas 
sian grandan sonĝon vidi rekonita la dignon de la friula lingvo, uzita la ladinan flagon, restaŭrita la 
Patriarkolandon de Akvilejo kiel modelo por sendepenta Friulo. Je kvin dek jaroj de la forpaso, la Unio Friulaj 
Verkistoj surmetis ĉi tiun memorŝtonon en lian naskiĝan domon. 
Kiel esperantisto, de la jaro 1901 li eldonis verkojn diversajn en la nova lingvo, aperitaj en la 24 numeroj de 
la serio “Esperanta Abelo” (1907 - 1912), organizis la Ekspozicion pri Esperanto en la kadro de la Monda 
Ekspozicio de Bolonjo (1909), fondis la unuan Esperantan Katedron (Bolonjo, 1912) kaj starigis la Regionajn 
Institutojn, sin engaĝis por subteni la uzadon de Esperanto dum la serĉado de familianoj inter la nacioj 



batalantaj dum la unua Monda Milito, surprenis oficon kiel reprezentanto de la Universala Esperanto-Asocio 
(U.E.A.) en Bolonjo, kompilis kelkajn metodikajn vortarojn Itala-Esperanto. 
Por pluaj sciigoj pri Tellini esperantisto, vidu “Esperantismo en Friulo” de Jakobo Martinez, Fervojista 
Postlaboro, Nova Espero Friuli, 2013 
 
 
11) Placo Ĉefpregejo:  memorŝtono. 
 
Ĉi tie naskiĝis / Antono Di Prampero / kiu per firma fido / al la malgranda patrio kaj al la 
granda / la brakon la sciadon la konsilon / la tutan nobelegan vivon / li dediĉis.  
 
Deputito kaj Urbestro de Udino / Prezidanto de la provinco asembleo / senatano de la 
reĝolando / naskita 1836 mortinta 1920 / al respektita urbano / friulanoj. 
 
DI PRAMPERO Antono (Udino, 1 aprilo 1836 - Romo, 27 decembro 1920), urba administranto, erudiciulo, 
historiisto, liberala konservativa deputito por Udino 1866 - 1867, senatano de la reĝolando de la jaro 1890. 
Patrioto, sekretaj asociano. En la jaro 1919 li estis vicprezidanto de Senato. Li verkis pru historio kaj pri 
friulaj institucioj, pri historia statistiko. En la jaro 1882 li eldonis en Venecio “Eseon pri geografia friula glosaro 
de la VI.a ĝis la XIII.a jarcento”. Li estas en la Ilustrado de la Udine’a Komunumo, unua volumo de la 
Gvidlibro pri Friulo, eldonita en Udino en la jaro 1886. 
 
 
12) Placo Ĉefpregejo, Preĝkapeleto de la Pureco:  memorŝtono. 
 
Loko antaŭ ne longe restaŭrita por la instruado de knabinoj al la kredodoktrino. Jaro 1757. 
 
“Starigita en la jaro 1757 dank’al iniciato de Danielo Delfino, ĝi estas, destinita al uzado kiel lernejo pri la 
kredodoktrino por knabinoj. La preĝejo estas konstruita kie estis la teatro Mantika je Delfino-a elspezoj, kiu 
ĝin freskigis en la jaro 1859 de J. B. Tiepolo (la plafono kun la ĉielirinta Madono en la centra kvadrato, kaj la 
anĝela gloro en la du malgrandaj) kaj ĝin donacis al Kanonikaro; la 28.an de junio 1760 la Udine’a 
ĉefepiskopo mons. Belgrado benis la novan kapeleton”. (Paĝo 52 kaj noto 18 de la “Kajero”). 
 
“La 15.an de majo 1760 antaŭ la Metropolita Kanonikaro Notario Petro Lorio eldiris la volon de kardinalo 
Danielo Delfino donaci je porĉiama uzado de la Kanonikaro la konstruaĵon ĵus finita, benita de Ĝenerala 
Vikario Francisko Belgrado la 28.an de junio kaj dediĉita al Pureco de la Beata Virgulino Maria. La 1.an de 
julio 1760 Danielo Delfino konsekris la altaqron kaj la 16.an de la sama monato, datreveno de la forigo de 
Patriarko de Akvileja, la Preĝkapeleto komencis la vivon al kiu ĝi estis destinita. Tio estas, por knabinoj, 
eduka loko al la Kredodoktrino” (El: Preĝkapeleto de la Pureco de la Beata Virgulino Maria”, fare de Jozefo 
Bergamini kaj Danja Nobile). 
 
La konstruaĵo naskiĝis en la jaro 1680 kiel teatro, laŭ la volo  de la nobela familio Mantjka, sur tereno por la 
ludo de la “Roketta” en la angulo kun placo Ĉefpregejo. Estante la teatro amuzejo kaj malproksima de la 
religieco, ĝi ne estis ŝatata de patriarko Danielo Delfino, kiu ĝin konsideris ejo “profana kaj luksa”. Ĉar la 
teatro estis apude la Ĉefpreĝejo, la patriarko decidis tiele ĝin aĉeti en la jaro 1754 kaj ĝin transformi inter la 
jaro 1757 kaj la jaro 1760 en lernejon pri doktrino por junaĝulinoj. Komissita pri la transformo de la 
konstruaĵo estis Luko Andreoli, en la jaro 1757. 
 
 
13) Placo Malnova Hospitalo: memorŝtono. 
 
Emilio Ĝirardini / Poeto. 
 
Statuo el bronzo, artaĵo de Max Piĉini (1955). 
 
ĜIRADINI Emilo (Udino, 28 oktobro 1858 - tie,  7 novembro 1946), poeto. Kun Karlo Michelstädter (Goricio, 
3 junio 1887 - tie, 17 oktobro 1910) kaj Pier Paŭlo Pasolini (Bolonjo, 5 marto 1922 - Ostja, Romo, 2 
novembro 1975) li estas la plej granda poeto pri la itala lingvo en Friulo. Lia poezio, skribis Jozefo Marketti 
(Sankta Felikso ĉe Panaro, 10 novembro 1934), estas je tiu tembro kaj je tiu nivelo, ke ĝin malaprezi, kiel 



faris longe la itala kritiko, ne trovas kredeblan ekskuzon. Li tradukis el la greka, el la franca kaj el la angla 
lingvo. Ankaŭ li estas aŭtoro pri kritikaj eseoj. 
 
 
14) Placo Malnova Hospitalo: surskribo. 
 
Laŭdo servistoj (de la Sinjoro) / La Sinjoro / 1783/ de la elaĉetita salvo. 
 
 
15) Placo Malnova Hospitalo n.ro 1, nova Justicpalaco: memorŝtono. 
 
La hospitalan konstruaĵon sub Johano Hieronimo Gradenigo aŭspicioj ĉefepiskopo de 
Udino 1782 per la kvesto de ĉie, alvenita preskaŭ al la kulmino Paŭlo Antono Eriĉjo 
prezidanto de la friula provinco daŭrigita per multe da zorgo sub la veneta senato aŭspicioj 
dum diversaj jaroj okupita pro la vina imposto li okupiĝis ĝin kondukis al plenumiĝo, sep 
sinjoroj animdankaj surmetis, en la jaro de la spirita kompenso 1794. 
 
Malnova hospitalo konstruita en la XVIII.a jarcento laŭ la projekto de arkitekto Bianki. Nun sidejo de 
Tribunalo. 
Sekve de “forta demografia pliigo de loĝantaro, la hospitalaj konstruaĵoj iĝis neadekvataj. La surskribo 
memorigas la reordigon de la nova konstruaĵo en la jaro 1794. La malnova instituto iĝis nesufiĉa; per la 
kontribuo de ĉefepiskopo Hieronimo Gradenigo plenumiĝis interŝanĝo per kiu monaĥaj pastroj de Sankta 
Francisko, juraj proprietuloj de la monaĥejo, transloĝiĝis al la kioskoj de Karmelanoj en strato Akvileja. La 
restrukturadaj laboroj daŭris pli ok dek jarojn pro la rimedmanko. En la jaro 1793 la konstruaĵo ankoraŭ ne 
estis finita kaj ĝi ne estus finita se la veneta senato ne kontribuis per la enkasigo de takso po unu soldo por 
bokalo da vino vendebla en urbo”. (Paĝo 52 de la “Kajero”). 
 
La originoj de la hospitalo estas ligitaj al la Frataro de baptitaj, unu el la urbaj korporacioj, kiu havis funkciojn 
pri asistada kaj mutuala helpo. Naskita en la jaro 1260, ĝi mastrumis la hospitalon Sankta Maria de la 
Mizerikordo de Baptitaj dirita “Hospitalo Granda”. Ĝi estis unu el la tri ĉefaj hospitaloj, kiu agante tiam en 
Udino, la aliaj du estis la hospitalo Sankta Magdalena kaj Sankta Lazaro, kiu akceptis leprulojn. En la jaro 
1584 la du plej grandaj hospitalaj institutoj estis unuiĝitaj en la plej granda Sankta Maria de la Mizerikordo de 
Baptitaj. En la jaro 1782 laŭ la iniciato de la udina ĉefepiskopo oni ekkonstruis la novan hospitalan sidejon 
apud la franciskanejo ; oni konfidis la projekton al Petro Bianki. Dum la franca okupado la konstruaĵo 
ankoraŭ ne finita estis destinita por kazerno; de la jaro 1806 ĝis la jaro 1816 kontraŭe ĝi estis sidejo de la 
milita hospitalo, hodiaŭ sidejo de la Udine’a tribunalo. 
 
 
16) Strato Katarina perkoto n.ro 2: memorŝtono. 
 
Nacian amon, firman kompaton / en la malfacilaj bonfaroj / prodigis senelĉerpa / Ina 
Battistella (1889 - 1929) en ĉi tiu domo kaj en la militaj hospitaloj.  
 
La Komunumo surmetis en la jaro 1930. 
 
- Detruita kun la konstruaĵo la 28.an de decembro 1944. 
- Resurmetita la 27.an de februaro 1954 fare de la Komunumo. 
 
BATTISTELLA Ina (Udino, 1889 - Venecio, 16 julio 1928) laboris kiel Volontulina Flegistino en la Lernejo en 
strato Danto adaptita en Militan Hospitalon por la infektaj malsanoj je la eksplodo de la Granda Milito (1915). 
Ŝi estis dekoraciita per Ora Medalo de la Itala Ruĝa Kruco, kaj per Arĝenta kaj Bronza Medalo pro Milita 
Merito. 
 
 
 
 
 



17) Strato Danto, Lernejo “Danto”: medaliono kun memorŝtono. 
 
Al / Ina Battistella / ĝentila heroa animo / en paco kaj en milito / votita al la amo de 
suferantoj / ĉi tie / kie per sankta kompato / por la kuracoj de la gloraj vundoj / ŝi foroferis 
la vivon.  
 
La Komunumo dediĉis / en la XI-jara de la venko. 
 
Ene la laŭra krono, el forĝita fero: Dukino de Aosta. 
 
Marmora memorigo starigita por glori la laboron de ŝi farita ĉi tie; afero, kiu okazis post du jarojn, en la jaro 
1930, en la ĉeesto de Lia Reĝa Moŝto la Dukino de Aosta kaj en la partopreno de la ĉefaj Lokaj Aŭtoritatoj. 
La memorŝtono estas en la enirejo Norde de la konstruaĵo, konsistas el marmora plato galbita kun supre, 
centre, medaliono kun la bildo de la protagonistino kaj la epigrafo; sube, centre, laŭra krono el forĝita fero, 
sur la bendo la skribo: Dukino de Aosta. 
 
La lernejo estis titolita al Viktorio Emanuelo la II.a. En la jaro 1930 la Dukino estis en Udino por inaŭguri 
Palacon D’Aronko. 
 
BATTISTELLA Ina (Udino, 1889 - Venecio, 16 julio 1928) laboris kiel Volontulina Flegistino en la Lernejo en 
strato Danto adaptita en Militan Hospitalon por la infektaj malsanoj je la eksplodo de la Granda Milito (1915). 
Ŝi estis dekoraciita per Ora Medalo de la Itala Ruĝa Kruco, kaj per Arĝenta kaj Bronza Medalo pro Milita 
Merito. 
 
 
18) Placo Patriarkato, verda zono: memorŝtono. 
 
Al / Jozedo Ellero / poeto kaj dramaturgo / Friulanoj / 1866    1925 
 
Artaĵo de Aŭrelio Mistruci. 
 
ELLERO Jozefo (Triĉesjmo, 8 junio 1866 - Udino, 28 januaro 1925), pastro, instruisto, verkisto, poeto, 
dramaturgo. Ordinita en la jaro 1889, li instruis en la Seminario de Udino dum la tutan sian vivon. Li estis 
profesoro pri matematiko, klasika filologio kaj eklezia historio. Granda amiko de Pio Paskini (Tolmezzo, 2 
marto 1878 - Romo, 14 decembro 1962), li estis unu el la plej firmaj defendantoj de siaj ideoj pri la historio 
de la akvileja eklezio de la originoj, kiuj kaŭzis multe da bruo en la tradicia medio, ĝenita de la detruo de la 
sanktamarka mito, kiu la karniana historiisto faris. Li estis proksima je la individuoj pli progresaj sur la socia 
kaj la politika nivelo kaj ilian agon li subtenis per artikoloj kaj intervenoj en la ĵurnalo “La itala civitano” kaj en 
ĝia postsekva “La Kroĉjato”. Li eldonis multenombrajn artikolojn ankaŭ en “La estonto de Italio”. Iĝita unu el 
la gravaj individuoj pri la friula kulturo, li vidis kompromitita sian agon dum la periodo de la peza 
kontraŭmodernisma subpremo. Li verkis tre multe por la teatro, sed lia famo estas precipe ligita al lia poezia 
aktiveco. Udino starigis bronzan monumenton al li, Artaĵo de Aŭrelio Mistruci. 
 
 
19) Placo Patriarkato, verda zono: monumento 
 
Jozefo Ĝirardini / Ŝtatisto kaj juristo / 1856 - 1923 
 
ĜIRARDINI Jozefo (Udino, 14 aprilo 1856 - Triĉesjmo, 21 oktobro 1923), advokato, ĵurnalisto, radikala 
deputito por Udino dela jaro 1892 ĝis la jaro 1922 preskaŭ senĉese, vicministro, ministro. Li magistriĝis pri 
Juro en Romo en la jaro 1880. Li fondis en udino la Radikalan Partion, kiu havis “La Landon” kiel organo. Li 
sin aranĝis pro la konkero de Libio, pro la interveno en la unua Granda Milito kaj pro la unua faŝismo. Dum la 
postmilita periodo 1915 - 1918 li batalis ĉar estu agnoskita kaj gardita la etnan, historian, lingvan kaj 
geografian unuecon por Friulo kiel regiona estaĵo, polemike kun la triestaj sferoj, kiuj volis kunugi Friulon kun 
Triesto kaj kun Istrio, kunfondonte ĝin en regionan unuecon nomita Julia Venetio. li ankaŭ deziris la 
restarigon fare de la ekleziaj aŭtoritatoj dela Patriarkeco de Akvilejo. Kun Johano Kosattini kaj Ticiano 
Tessitori (Sedeljano, 13 januaro 1895 - Udino, 14 aprilo 1973) li estis inter la politikistoj pli ŝatigitaj de 
friulanoj. En la jaro 1926 oni eldonis en Milano liajn skribojn kaj elektitajn paroladojn. 



20) Placo Patriarkato, Ĝardeno “Rikasoli”: monumento. 
 
Al / Viktorio Emanuelo la II.a / Friulanoj / 1882 
 
Skultptaĵo de Luizo Krippa. 
 
“Post la forpaso de Viktorio Emanuelo la II.a, la 9.an de januaro 1878, en la tuta provinco estis monofero por 
la starigo en Udino demonumento. Ĝi estis la unua rajda statuo honore al la Patro de la patrujo kaj ĝi estis 
inaŭgurita la 26.an de aŭgusto 1883. Sur la fronto de la kubo oni dedicis gravuri la skribon de senatano Tullo 
Massarani (Mantuo, 3 februaro 1826 - Milano, 3 aŭgusto 1905) “Ĉi tie inter la venecia leono kaj la statuoj de 
la paco kaj de la justico Udino dediĉas la bildon de Viktorio Emanuelo la II.a reĝo liberiga, kiu al tioma glora 
kaj eventaj amaso da okazoj donis plej granda krono la sendependecon de la patrujo”, sed pro spacmanko, 
la Komunuma Konsilio decidis la aplikon de la skribo, kiu estis surskribita en la jaro 1885. La monumento 
lokita en Placo Kontarena (nun Libereco) estis transportita la 12.an de novembro 1947 al la nuna loko”. 
(Paĝo 66 - 67 de la “Kajero”). 
 
La bazamento estas el friula ŝtono kaj la statuo el bronzo, mezuroj cm. 120 x 103. En la jaro 1883 Luizo 
Kripa fandis per la bronzo de la turkaj kanonoj aĉetitaj de la urbo en londona aŭkcio la rajdan statuon, kiu de 
pli ol 60 jaroj ĝi tronis inter Herkulo kaj Kako, sur taluso fronte al la Logio. Fine de la 2.a Mondmilito oni 
decidis ĝian  translokiton kaj la statuo estis kaŝita inter la frondoj de la Rikasoli-ĝardenoj en Placo 
Patriarkato. 
Viktorio Emanuelo la II.a vizitis Udinon la 14.an de novembro 1866 kaj tuj la fama skulptisto Vincento Lukardi 
prezentis maketon de la surĉevala reĝo, celebronte la okazon, kune kun la arkitekto Andreo Skala. La 
skulptaĵo estis formetita pro monomanko aŭ ĉar la skulptisto loĝis en Romo kajli ne havis “rilatojn” surloke. 
 
VIKTORIO EMANUELO  la II.a, de Savoja Garinjano (Torino, 14 marto 1820 - Romo, 9 januaro 1878), reĝo 
de Sardinio kaj poste de Italio, unuenaskito de Karlo Alberto; iĝita reĝo en la jaro 1849, post la malvenko de 
Novara (Unua Milito por Sendependeco), li kondukis kun Aŭstrio la Milano-pacon (6.a aŭgusto 1849), pri kiu 
ne sen malfacilaĵoj (Monkalieri-proklamo) li havis de Parlamento la aprobon. Sola inter la italaj princoj, li 
plenumis Konstitucion konsentita de la patro (Reĝo Nobla). Post la Dua Milito por Sendependeco (1859) kaj 
la prodaĵo de la Milo, li alprenis la titolon de Reĝo de Italio (14.a marto 1861). Poste li realigis la aneksadon 
alla Venetia regno (1866) kaj de Romo (1879). Edzigita en la jaro 1842 kun Maria Adelaida de Habsburgo-
Loreno, kaj, morganate, en la jaro 1869, kun Roza Verĉellona, dirita La Bela Rozina (Nico, 11 junio 1833 - 
Pizo, 26 decembro 1885), poste Grafino de Mirafiori kaj de Fontanafredda. Li ripozas en Panteono. 
 
 
21) Placo Patriarkato, Ĝardeno “Rikasoli”: kolono kun busto. 
 
Mazzini / pura kaj arda / li transverŝis en la korojn / la fidon / de la releviĝo 
 
Dorse la kolono: Friulanoj / de Argentino / al la patrujo / 1922   
 
Ĉi tie metita / 1956. 
 
Skultptaĵo de Julio Monteverde. 
 
“Donaco de Aŭgusto Berginc (1922), metita en la ĝardeno Rikasoli en la jaro 1956”. (Paĝo 57 de la “Kajero”). 
 
Monumento al Mazzini. Arkitekto Zakario Marioni, gvidanto de la grupo de Friulanoj de Argentino, reveninte 
Udinon en la jaro 1920 por plenumi la volon de Berginc, prezentas al la Asocio de Veteranoj la proponon 
realigi bronzan buston al Jozefo Mazzini, por ĝin donaci al la Udine’a Komunumo. La formoj kaj la modelo 
estas la samaj de la monumento, kiu estas en placo Mazzini de Buenos-Ajreso, artaĵo de skulptisto Julio 
Monteverde. La modelo, gardita pro la necesa tempo en la sidejo de la Societo Unio kaj Bonfaro, estos 
poste transportota al Venecio, kie la pordenona skulptisto prof. Luizo De Paoli - la sama de la monumento al 
Paŭlo Sarpi - preparos la artaĵon por la korekto de la modlovaksoj kaj por la fandado en la fanduzino de kav. 
Johano Vianello. La fandado estis farita la 15.an de septembro 1920. La busto, malkovrita en la halo de la 
Kastelo la 10.an de marto 1922, atendas sian definitivan destinadon kaj nur en la jaro 1956 ĝi estos lokita en 
la ĝardenoj Rikasoli, kun la surskribo de d.ro Gualtiero Valentinis. 
 



MAZZINI Jozefo (Ĝenovo, 22 junio 1805 - Pizo, 10 marto 1872), la apostolo de la Itala Releviĝo naskiĝis de 
Jakobo (Kiavari, 2 marto 1767 - Genovo, 13 decembro 1848) kaj Maria Ĝaĉinta Drago (Sankta  Francisko de 
Albaro, Ĝenovo, 31 januaro 1774 - Ĝenovo, 9 aŭgusto 1852). En la jaro 1827, jaro de lia magistreco pri juro, 
li varbiĝis al Karbonara societo kaj en la jaro 1830 li estis enprizonita en la karcero de Savono. Elprizonigita 
kaj ekzilita li fondis la “Junan Italion” (1831). Mortkondamnita kontumace de la Sarda Regado post la 
subpremoj de la jaro 1833,li pasas al Svisio kaj de tie li provas ekspedicion al Savojo, kiu mizere 
malsukcesas. En la jaro 1837, elpelita el Svisio, li rifuĝas en Londono, kie li reprenas la apostolan kaj 
propagandan laboron. En la jaro 1849, fuĝita la papo de Romo kaj proklamita la Respublikon, Massini estas 
triumviro kun Karlo Armellini kaj Aŭrelio Saffi (Forlì, 13 oktobro 1819 - Sankta Varano, Forlì, 10 aprilo 1890). 
Falita la respubliko, li reforiras ekzilon. Revenita Italion, li estas denove arestita en Palermo pro respublikana 
konspiro. Retiriĝita en pizo, en Rosselli-domo, sub la falsa nomo Brauno, li forpasis la 10.an de marto 1872. 
 
 
22) Placo Patriarkato, Preĝejo Sankta Antono Abato: busto kun epigrafo. 
 
Dionizio Delfino patriarko de Akvilejo patriarko posteulo de la onklo Danielo surmetis la 
jaro 1735. 
 
“Skribo metita sub la busto de patriarko Dionizio Delfino memorita pro la starigo de la fasado de Georgo 
Massari, unu el la arkitektoj pli firmaj por la evoluo de la friula baroko. Ĝi estis surmetigita de lia posteulo 
Danielo Delfino”. (Paĝo 52 de la “Kajero”). 
 
Preĝejo Sankta Antono Abato. Origine ĝi estis gotika stilo reiranta al la Deksesa jarcento. Ĝi estas konstruita 
laŭ la volo de patriarlo Nikolao el Luksemburgo. Konsakrita en la jaro 1354, ĝi havis la prerogativon esti 
patriarka preĝejo. La fasado el blanka marmoro estas laboro de Georgo Massari, kiu ĝin faris en la jaro 
1731, sed la statuoj, kiuj ornamas ĝin estas laboro de la venecia skulptisto Antono Gay. Tie estas garditaj la 
restaĵojn de patriarkoj Hermolao kaj Francisko Barbaro, Dionizio kaj Danielo Delfino. Sur la fasado de la 
preĝejo estas la busto de Dionizio Delfino. 
Hodiaŭ malkonsekrita, ĝi estas utiligita kiel aŭditorio kaj oni faras ekspoziciojn. Sur la ĉefaltaro la statuo de 
Sankta Antono, artaĵo de Johano Maria Morlaiter de la jaro 1737. 
 
DELFINO Dionizio (Venecio, 1663 - Sankta Vito de Taljamento, 13 aŭgusto 1734), Patriarko de Akvilejo de 
la 20.a de julio 1699 ĝis lia forpaso.. Nevo de Johano, kies  helpanto li estis en la jaro 1698. Li reformis la 
patriarkan palacon kaj ĝin dekoraciigis de Johan Baptisto Tiepolo. En la Konstitucioj de Patriarkato de 
Akvilejo, kiujn li aprobis en la jaro 1703, estas kontemplita la uzado de la friula lingvo dum la homilio kaj la 
popola kredodoktrino. En la jaro 1731 li starigis la Akademion de la Sciencoj, en la jaro 1734 li malfermis la 
unuan publikan Bibliotekon. 
 
 
23) Placo patriarkato n.ro 1, Ĉefepiskopejo: memorŝtono. 
 
Ĉi tiun parton de la patriarka kontruaĵo pliigis Dionizio Delfino patriarko de Akvilejo en la 
sana jaro 1718, 19.a de la patriarkeco. 
 
“La epigrafo memorigas la kontruaĵon de la dekstra alo fare de patriarko Dionizio Delfino tre fervora kaj 
malavara sinjoro, kiu estris la patriarkecon dela jaro 1699 ĝis la jaro 1734”. (Paĝo 51 - 52 de la “Kajero”). 
 
“La patriarka palaco estis konstruita ekde la deksepa jarcento dank’al patriarko Francisko Barbaro, kiu pliigis 
centran strukturon antaŭe konstruita ĉirkaŭ la jaro 1550 kaj iom post iom riĉigita de sekvantoj per literaturaj 
kaj pitoreskaj trezoroj. Poste la kontruaĵo estis restrukturita fare de Dominico Rossi inter la jaro 1708 kaj la 
jaro 1718 laŭ la volo de patriarko Dionizio Delfino” (El: “Udino kune”). 
 
Ĝi utilis, post kiam oni cedis la kastelon, kiel sidejo por la patriarkoj de Akvileja. La palaco, nun 
Ĉefepiskopejo, hodiaŭ sidejo de la Dioceza Muzeo kaj Tiepolo-Galerioj. Laŭ ĝia nuna aranĝo, oni devis 
precipe al arkitekto Dominico Rossi, kiu, vokita en la jaro 1708 de patriarko Dionizio Delfino, aldonis 
esencajn modifojn al la antaŭa kontruaĵo, konstruante la alon kun la biblioteko kaj la ŝtuparo ovoforme, 
starigante la ĉefan strukturon, kun la bela portalo, finante la nordan alon kaj fine, en la jaro 1725, la honoran 
ŝtuparegon. 
 
 



24) Placo patriarkato n.ro 1, Ĉefepiskopejo: memorŝtono. 
 
Biblioteko starigita el la fundamento por la publika utilo donacita de Dionizio Delfino 
patriarko, jaro de la Sinjoro 1708, naŭa de lia patriarkeco. 
 
“Starigita en la jaro 1709 de Dionizio Delfino provisante ĝin per raraj kaj altvaloraj aĵoj”. (Paĝo 52 de la 
“Kajero”). 
 
 
25) Placo patriarkato n.ro 2, Palaco de la Provinco: memorŝtono. 
 
El ĉi tiu domo / Luizo Kadorna / la renaskiĝita itala amo / estris / al la venkoj ĉe Isonco kaj 
ĉe Karsto / anoncoj de gloroj / de Viktorio Venetio / majo 1915      oktobro 1917 
 
KADORNA Luizo, grafo (Pallanca, Novaro, 4 septembro 1850 - Bordigera, Imperjo, 23 decembro 1928), filo 
de Rafaelo Kadorna, kiu estris la Roman ekspedicion (1870, Breĉo de Pordego Pia). Dediĉante al la soldata 
kariero, en la jaro 1866 li estis nomumita Vicleŭtenanto, prenante la komandon de la 10.a bersalieraj 
regimento. En julio 1914 li prenis la oficon Stabestro de la Armeo, ĝis la malsulceso de kaporetto. 
 
 
26) Placo patriarkato n.ro 3, Palaco de la Provinco: memorŝtono. 
 
Irante al Vieno Pio la VI.a en ĉi tiu domo estis gasto la 13.an de marto 1782 Antono kaj 
Aleksio Prospero grafoj de domo Antonino por gasto respektata surmetis. 
 
“Epigrafo pri la vizito en Udino (13.a marto 1782) de papo Pio la VI.a okaze de lia vojaĝo al Vieno. Ĝi estas 
la unua el la aŭtoritaj ĉeestoj, kiuj okazis en la urbo ekde la fino de la dekoka jarcento”. (Paĝo 55 de la 
“Kajero”). 
 
“La Palaco de la Provinco, antaŭe Antonini-Belgrado estis konstruita dum la dua duono de la deksepa 
jarcento. Neniu udina palaco kiel ĉi tiu gastis tiom da eminentuloj: ĉi tie, fakte, venis Papo Pio la VI.a, 
Napoleono Bonaparto, Imperistro Francisko la I.a, reĝo Viktorio Emanuelo la II.a kaj reĝo Viktorio Emanuelo 
la III.a” (El: “Udino kune”). 
 
Ĝi estas sidejo de la Provinco Udino de la jaro 1891. 
 
 
27) Placo patriarkato n.ro 3, Palaco de la Provinco: memorŝtono. 
 
Al Napoleono imperiestro de francoj vizite la aneksitajn teritoriojn al lia itala regno, la 10.an 
de januaro 1807 li estis gasto tri tagojn en ĉi tiuj konstruaĵoj akorde kun ĉiuj sektoroj de la 
urbo, la gastiganto Askanjo Antonini al la eminenta gasto surmetis. 
 
“Sub la franca regado du foje Napoleono la I.a estis gasto en Palaco Antonini. La epigrafo memorigas la 
viziton de la 10.an de septembro 1807”.  (Paĝo 55 de la “Kajero”). 
 
BONAPARTO Napoleono (Ajaĉo, 15 aŭgusto 1769 - Insulo Sankta Helena, 5 majo 1821) estis historia 
personeco tre grava. Antaŭe artileria oficisto, poste generalo dum la franca revolucio, estris Francion ekde la 
jaro 1799: li estis la unua konsulo kaj imperiestro de francoj, laŭ la nomo Napoleono la I.a. Dank’al serio de 
brilaj kampanjoj kaj aliancoj konkeris kaj istris grandan parton de la kontinenta Eŭropo. La katastrofa Rusio-
kampanjo (1812) markis la finon de lia regado super Eŭropo. Venkita en Leipcigo de la eŭropaj aliancanoj en 
la jaro 1813, Napoleono abdikis en la jaro 1814 kaj li estis eklizita al la insulo Elbo. En la jaro 1815, forlasas 
kaŝe Elbon, reeniris Parizon “sen pafi unu sola pafo” rekonkerante la regadon je la periodo de cent tagojn, 
ĝis kiam li estis definitive venkita en Vaterlo. Li pasigis la lastajn jarojn de vivo eklizie en la insulo Sankta 
Helena, sub la kontrolo de angloj. 
 
 
 



28) Placo patriarkato n.ro 3, Palaco de la Provinco: memorŝtono. 
 
Ĉi tie / Viktorio Emanuelo la II.a / havis / respektan omaĝon / ame kaj dankeme / de la 
liberigitaj friulanoj.  
 
14.a novembro 1866 
 
 “Liberigita Venetion, Udino akceptis ankaŭ reĝo Viktorio Emanuelo la II.a kiel atestas la skribo surmetita 
post la jaro 1877 de fratoj Tellini, tiam proprietuloj de palaco Antonini”. (Paĝo 55 de la “Kajero”). 
 
VIKTORIO EMANUELO  la II.a, de Savoja Garinjano (Torino, 14 marto 1820 - Romo, 9 januaro 1878), reĝo 
de Sardinio kaj poste de Italio, unuenaskito de Karlo Alberto; iĝita reĝo en la jaro 1849, post la malvenko de 
Novaro (Unua Milito por Sendependeco), li kondukis kun Aŭstrio la Milano-pacon (6.a aŭgusto 1849), pri kiu 
ne sen malfacilaĵoj (Monkalieri-proklamo) li havis de Parlamento la aprobon. Sola inter la italaj princoj, li 
plenumis Konstitucion konsentita de la patro (Reĝo Nobla). Post la Dua Milito por Sendependeco (1859) kaj 
la prodaĵo de la Milo, li alprenis la titolon de Reĝo de Italio (14.a marto 1861). Poste li realigis la aneksadon 
alla Venetia regno (1866) kaj de Romo (1879). Edzigita en la jaro 1842 kun Maria Adelaida de Habsburgo-
Loreno, kaj, morganate, en la jaro 1869, kun Roza Verĉellona, dirita La Bela Rozina (Nico, 11 junio 1833 - 
Pizo, 26 decembro 1885), poste Grafino de Mirafiori kaj de Fontanafredda. Li ripozas en Panteono. 
 
Palaco Antonini Belgrado. Apud la Ĉefespiskopejo, ĝi estas unu el multaj udinaj  palacoj konstruigitaj de 
familio Antonini proksimume ĉe la fino de la Deksepa jarcento. De Antonini poste ĝi igis propraĵo de familio 
Belgrado. Ĝi estas eminenta loĝejo ankaŭ pro la artaĵoj, kies ĝi sin ornamas kaj estas atestoj la altvaloraj 
freskoj de Jilio Kvaljo. De la jaro 1891 ĝi estas sidejo de la Provinca Administrado de Udino. 
 
 
29) Strato de la Prefektejo n.ro 16: memorŝtono. 
 
Al Kvintino Sella sciplena maltima ŝtatisto / unua reganto / de la Provinco Udino / post 
venĝita libero / iniciatoro de sia pluira civila progreso / de la dankaj friulanoj / admirita / pro 
vivsimpleco / granda talento / ardo porla grandeco de Italio / kun ĝia Romo.  
 
La provinca konsilio / 1884. 
 
SELLA Kvintino (Sella de Mosso, Verĉelli,  7 julio 1827 - Biella, 14 marto 1884), industriisto, ekonomikisto 
kaj ŝtatisto, Ministro pri Financoj en la jaro 1862, Ministerio Rattaci Urbano (Masio, Aleksandrio, 30 junio 
1808 - Frosinone,  5 junio 1873),  poste en la jaro 1864, Ministerio La Marmora Alfonso Ferrero de (Torino, 
17 novembro 1804 - Florenco,  5 januaro 1878), kaj en la periodo 1869-1873, Ministerio Lanca Johano 
(Kasale Monferrato, 15 februaro 1810 - Romo,  9 marto 1882), restarigis la fikson per ŝparaj reĝimo “ĝisoste” 
kaj per impostoj (inter kiuj la malpopulara muelrajta imposto de la jaro 1868). En la jaro 1863 li starigis la 
Italan Alpan Klubon kaj en la jaro 1870 li estis inter tiuj, kiuj volis Romon ĉefurbo. Li estis nomumita reĝa 
komisaro en Friulo de julio ĝis decembro 1865 starigante la bazon por la progresigo kaj la ekonomia 
progreso de la teritorio. 
 
 
30) Strato Viktorio Veneto n.ro 30: memorŝtono. 
 
Ĉi tie naskiĝis kaj vivis / Jozefo Ĝirardini / advokato / ŝtatisto / 1856 - 1923 / Emilo 
Ĝirardini / poeto / 1858 - 1946. 
 
ĜIRARDINI Jozefo (Udino, 14 aprilo 1856 - Triĉesjmo, 21 oktobro 1923), advokato, ĵurnalisto, radikala 
deputito por Udino dela jaro 1892 ĝis la jaro 1922 preskaŭ senĉese, vicministro, ministro. Li magistriĝis pri 
Juro en Romo en la jaro 1880. Li fondis en udino la Radikalan Partion, kiu havis “La Landon” kiel organo. Li 
sin aranĝis pro la konkero de Libio, pro la interveno en la unua Granda Milito kaj pro la unua faŝismo. Dum la 
postmilita periodo 1915 - 1918 li batalis ĉar estu agnoskita kaj gardita la etnan, historian, lingvan kaj 
geografian unuecon por Friulo kiel regiona estaĵo, polemike kun la triestaj sferoj, kiuj volis kunugi Friulon kun 
Triesto kaj kun Istrio, kunfondonte ĝin en regionan unuecon nomita Julia Venetio. li ankaŭ deziris la 
restarigon fare de la ekleziaj aŭtoritatoj dela Patriarkeco de Akvilejo. Kun Johano Kosattini kaj Ticiano 



Tessitori (Sedeljano, 13 januaro 1895 - Udino, 14 aprilo 1973) li estis inter la politikistoj pli ŝatigitaj de 
friulanoj. En la jaro 1926 oni eldonis en Milano liajn skribojn kaj elektitajn paroladojn. 
 
ĜIRADINI Emilo (Udino, 28 oktobro 1858 - tie,  7 novembro 1946), poeto. Kun Karlo Michelstädter  (Goricio, 
3 junio 1887 - tie, 17 oktobro 1910) kaj Pier Paŭlo Pasolini(Bolonjo, 5 marto 1922 - Ostja, Romo, 2 novembro 
1975) li estas la plej granda poeto pri la itala lingvo en Friulo. Lia poezio, skribis Jozefo Marketti (Sankta 
Felikso ĉe Panaro, 10 novembro 1934), estas je tiu tembro kaj je tiu nivelo, ke ĝin malaprezi, kiel faris longe 
la itala kritiko, ne trovas kredeblan ekskuzon. Li tradukis el la greka, el la franca kaj el la angla lingvo. Ankaŭ 
li estas aŭtoro pri kritikaj eseoj. 
 
 
31) Placo Libereco: historiaj sciigoj. 
 
“V. Joppi asetas, ke Hieronimo Kontarini en la jaro 1484 favoris la plivastigon de la placo poste nomita 
Kontarena, kiu estis finita de Markantono Kontarini en la jaro 1530”. (Noto 8 de la “Kajero”). 
La plivastigajn laborojn de la placo dispoziccis guberniestro Markantono Kontarini la 14.an de junio 1530.  La 
terenaltaĵo de la placo (tiam “Kontarena”), antaŭe la jaro 1866 estis nomita ankaŭ Grandaj Gvardioj ĉar 
Aŭstrianoj tenis permanentan gardpostenon en la ĉambroj de la Logio Sankta Johano kaj meze de la placeto 
estis lokita rako por fusiloj. 
Placo libereco, la koro de Udino. La nomo de la placo spertis diversajn ŝanĝiĝojn dum la jarcentoj. Iam Placo 
de la vino, ĉar tie haltis makleristoj de la vino kaj oni aŭkciis la adjudiko pri la akcizo de la vino ; poste, ĝi 
estis nomita Placo Kontarena, el la nomo de la venetia guberniestro Hieronimo Kontarini, kiu ĝin faris pavimi. 
Malgraŭ la guberniestro, kiu metis la unuan ŝtonon estu Markantono Kontarini, la placo estis nomita laŭ ne 
lia nomo, sed laŭ tiu de Hieronimo Kontarini eble lia praavo, kiu estis guberniestro kvar dek jarojn antaŭe; de 
la jaro 1866 ĝi ŝanĝis nomon laŭ Placo Viktorio Emanuelo la II.a (kiu udinanoj nomas familie “Viktorio“), el la 
rajta statuo al tiu reĝo, kiu troviĝis centre de la terenaltaĵo (nun en ĝardeno “Rikasoli“) ; de la 12.an de majo 
1945 la placo alprenis la nunan nomon memore al la libereco de Udino. 
 
 
32) Placo Libereco, terenaltaĵo, statuo al Justeco: surskriboj.   
 
Estante tre justa prezidanto Mikelo Foskarini, udinanoj starigis la kolonon en placo dediĉita 
al Justeco.  
 
Lernu la justecan observon.  
 
Je la urbaj elspezoj. 
 
Statuo al justeco: skulptaĵo de Hieronimo Paleari (1614), honore al guberniestro Mikelo Foskarini. Ĝi 
memorigas kiam en la placo estis pilorio kaj tie okazis ekzekutoj. 
Kiam estis starigita ĉi tiu kolono oni stampis medalon, kie de unu flanko estis skribita “aere pub, civitatis 
Utini, 1616” kaj de la alia estas la nomoj de la deputitoj. 
 
 
33) Placo Libereco, terenaltaĵo, statuo pri la Traktato de Kampoformjdo: surskriboj. 
 
Ĉi tiu pacstatuo / de Napoleono Bonaparto destinita en la jaro 1797 / memorigi la maljustaj 
paktoj de Kampoformjdo / Francisko la I.a imperiestro / en la jaro 1819 starigigis ateste / 
de la renovigita sklaveco. 
 
Donaco de Francisko la I.a imperiestro kaj reĝo bonega unua persono. 
 
Sekve de la bono ĝojiga kaj feliĉa pro la fino de la milito pludaŭrita 18 jarojn  kaj enprenita 
la larĝiĝon de la aŭstriaj limoj, Udinanoj, por senfina kaj estonta pacsigno, kiun aŭtoritato 
sin devontigas respekti, dediĉis, sur tre larĝa tereno, memore kaj honore en la jaro 1819. 
 
Estante Rajmondo Korteleĉjo, kun la urba regado. 



Udino itala kaj libera / dekretita la monumenton al la patro de la patrujo / volis eterne ĉi tiun 
marmoran skulptaĵon / ĉar ĝi memorigu al posteuloj / la senprezan valoron de la atingita 
elaĉeto / 1883. 
 
“Pacstatuo: farita de skulptisto J. B. Komolli laŭ la desegno de arkitekto Valenteno Presani, kaj donacita al la 
urbo en la jaro 1819 de imperiestro Francisko la I.a por memorigi la Traktaton de Kampoformjdo (1797)” (El: 
“Udino kune”). 
 
Ĝi prezentas Marian Luizan el Aŭstrio. 
 
“Dum la aŭstria regado Imperiestro de Aŭstrio Francisko la I.a gastis en Palaco Antonini en la jaro 1816, 
1817 kaj 1825”. 
“La skribo memorigas imperiestron Francisko la I.a, kiu en la jaro 1819 donacis la monumenton al la urbo 
Udino. Ĉi tiu statuo devis esti starigita laŭ la Napoleona dekreto sur bazo piramida ŝtupara centre de la placo 
de Kampoformjdo memore al la pactraktato de a jaro 1797” (Paĝo 55 kaj noto 22 de la “Kajero”). 
 
 
34) Placo Libereco, terenaltaĵo, ŝtuparo malantaŭ la pacstatuo: memorŝtono. 
 
Restaŭrado de la paco / de kampoformjdo - La kluboj Servoj / de la urbo Udino - 12.a 
novembro 2000 
 
En la jaro 1983, la dek Kluboj Sevoj, tiam agintaj en udino, pensis starigi volontulan asocion por doni 
palpeblan signon al la urbo pri kio ili intencis por “serva spirito“ principo precipa pri ilia ekzistmotivo. 
Naskiĝas do en aprilo de la sama jaro la Pro Senectute Urbo Udino (Strato Johano Miĉesjo n. ro 31, 33100 
Udino). La fondintoj: Fidapa Sezione di Udine, Leo Club Udine, Lyons Club Udine Lionello, Lyons Club 
Udine Host, Panathlon Club Udine, Rotaract Club Udine, Rotary Club Udine, Rotary Club Udine Nord, 
Round Table 24 Udine, Soroptimist Club Udine.  
 
 
35) Placo Libereco, terenaltaĵo, Horloĝa Turo: memorŝtono. 
 
Signifo ebla: Al Johano Maŭro  prezidanto por plifortigi la digon de la fluo de akvo ĉe la 
muregoj. 
 
Horloĝa Turo: skulptaĵo de Johano el Udino (Johano Rikamatore), starigita en la jaro 1527, kun supre la du 
Horaj Viroj de la germana majstro Adamo. Sur la farado estas la Leono de Sankta marko. 
 
“La epigrafo memorigas la starigon dum la regado de guberniestro Moro”. (Paĝo 49 de la “Kajero”). 
 
“Pri la konstruo de la mekanismo la patro de Aleksandro Horloĝo, Pellegrino el Aŭrava, kunlaboris la onklo 
Jakobo duone la deksesa jarcento. Forpasita la patro, Aleksandro estis dul kelka tempo bontenanto de la 
horloĝo; el tio devenis lia kromnomo, kiu lin akompanis dum la tutan vivon” (El: “La muziko en dino dum la 
XVI.a jarcento: la protagonistoj, la okazaĵoj, la lokoj” de Franko Kolussi). 
 
Dum la veno de francoj (1797), la leono estis la sola el tri, kiuj estis sul la placo ne esti detruita. Ĝi estis 
kaŝita per brikoj ĝis la jaro1866. 
 
 
36) Placo Libereco, terenaltaĵo, Leono de Sankta Marko: kolono kun surskriboj. 
 
Signifo ebla: Sub la regado de Gabrielo Venerjo la kolono estis lokita kiel ornamaĵo al la 
ejo, memore al kiu en la pasinteco juste agis.  
 
Publika ejo.  
 
1539. 



 
“Kolono kun la Leono de Sankta Marko starigita de guberniestro Gabrielo Venerjo”. (Paĝo 50 de la “Kajero”). 
 
La leono, surlokita supre la kolono starigita en la jaro 1539, estis faligita de la francoj (1797) kaj poste 
relokita la 7.an de aŭgusto 1883, skulptita de Dominico Mondini el Nimis, laŭ la desegno de Johano Masutti. 
 
 
37) Placo Libereco, terenaltaĵo, fontano: surskribo. 
 
Signifo ebla: Nikolao de Ponte, doktoro kaj prezidanto, intervenis por trovi rimedon kontraŭ la 
akva malabundo. 
 
Fontano: konstruita en la jaro 1542 sub la guberniestro Nikolao de Ponte de la bergama arkitekto Johano 
Karrara laŭ la desegno de Johano el Udino. 
 
 
38) Placo Libereco, terenaltaĵo, statuo de Kako kaj Herkulo: surskribo (ambaŭ statuoj). 
 
Ĉiamdaŭra malavareco en ĉi tiuurbo kaj loko de Lucio Sigismondo kaj de la tuta gento de 
la Valo de la Torre. 
 
Herkulo kaj Kako.  du deksepjarcentaj statuoj, kiuj udinanoj ŝerce nomas Floreàn kaj Venturin. Atribuitaj al la 
padova skulptisto Anĝelo de Putti, ili estis lokitaj flanke de la honorpordo de la korto de Palaco Torriani (de 
Della Torre), lokita en Placo la XX.a de Septembro sed ĝi estis detruita en la jaro 1717 laŭ la dekreto de la 
Konsilio de la Dek kiel puno de la krimoj de grafo Lucio Antono della Torre, inkluzivita la homicido de la 
edzino Eleonora Madrisjo. La du statuoj estis savitaj kaj transportitaj al Placo Kontarena (hodiaŭ Placo 
Libereco). Post la falo de la Venecia Respubliko (1797), Lucio Sigismondo de la Torre (Madrisio,  28 junio 
1715 - tie,  25 decembro 1804)  iniciatis proceson al la Udine’a municipo por la redono : venkita la proceson, 
li donacis la statuojn al la urbo kondiĉe, ke tio estu memorigita per surskribo, kiu fakte estis ĉizita sur la 
piedistaloj en la jaro 1798.  La du statuoj havas ambaŭ la saman tekston sur la piedistalo. 
 
“La filo Lucio Sigismondo, ĉizitante tiujn mensogajn epigrafojn post la falo de la venetia regado, volis tiel ĉar 
la du statuoj rezultu ne rekviziciitaj de la fisko, sed donacitaj de familio Torriani”. (Paĝo 55 de la “Kajero”). 
 
 
39) Placo Libereco, Logio Sankta Johano, eniraj kolonoj: surskriboj. 
 
Signifo ebla: Antono Kontarena guberniestro grandigis kaj ilustris la templon en tiu zono.   
 
Restaŭrita preskaŭ el la fondamentoj je privatuloj kostoj,  jaro 1882 
 
“Logio Sankta Johano: konstruita laŭ la renesanca stilo en la jaro 1535 de Bernardeto el Morkote” (El: “Udino 
kune”).  
 
Ekde la Dekkvara jarcento, en la loko kie hodiaŭ situas la Portiko estis preĝejo dediĉita al Sankta Johano, 
sidejo de la Frataro de notarioj. En la antaŭanta spaco, iam okupita de la muregoj, estis kunvenejo kaj, dum 
la dua duono de la Dekkvina jarcento, guberniestro Johano Emo ekhavis ideon krei veran placon kaj ĝin 
ĉirkaŭfermi per domoj kaj monumentoj. 
Post la tertremo de la 26.an de marto 1511, la malgranda logio apud la preĝejo mem estis grave damaĝita. 
La placo havis modifojn kaj en la jaro 1531 oni komencis la disfaligon de la preĝejo, sed oni ne trovis 
laboristojn, kiuj havis la kuraĝon komenci ĝin. Poste iu Zuane Zamoro suriris la tegmenton, komencis la 
disfalon kaj do aliaj lin sekvis. La sola memoraĵo de la antikva preĝejo restita estas la sonorilo, kiu ankoraŭ 
balanciĝas sur la observejo de la Kastelo. En la jaro 1533 oni decidis rekonstrui la preĝejon. Oni donis 
taskon al Bernardino el Morkote. Plialtigita per kelkaj ŝtupoj, la eleganta Portiko Sankta Johano estas 
konstituita de du aloj je sep arkoj sur maldikaj kolonoj kaj centre triumfarko, kiu antaŭas la preĝejon Sankta 
Johano. La aloj de la portiko havas ambaŭ centran timpanon kun sube busto de guberniestro, lokitaj en la 
jaro 1586. En la jaro 1920 la preĝejo estis transfornita en Panteonon por militfalintoj de la militoj por 
sendependeco laŭ la projekto de Rajmondo D’Aronko kaj inaŭgurita la 5.an de junio 1927. 



Ene, sub la kupolo, estas statuo reprezentante la Gloron, artaĵo de Aŭrelio Mistruci,kaj fresko de Henriko 
Miani. Eleganta kradego de Alberto Kalligaris fermas la eniron. Sur la muro de la dekstra alo de la Portiko 
supre estas du bustoj de Guberniestroj Petro Kapello (1586) kaj Karlo Korner (1587) kun epigrafoj. Ankoraŭ, 
la enira pordo de la antikva sidejo de la notaria Arkivo, kun epigrafo, kie estis translokita la arkivo ekde la 
jaro 1565. Fakte, la neceso trovi novan sidejon por la arkivo de la urbo estis rimarkigita, per unuanima 
voĉdono, de la notaria Konsilio. Estis pridemandita ankaŭ Palladjo, kiu en la jaro 1563 situigis kiel ideeala 
sidejo la ejojn aldonitaj al la Logio. Tie estis lokita ankaŭ la Kancelerio de la astantoj kaj la Fiska Ĉambro, 
kiel memorigas alia epigrafo. 
Alia skribo memorigas, ke en la jaro 1882 la portiko estis restasrigita laŭ ĝia antikva aspekto je privataj kaj Komunumo 
kostoj. Tio ĉar de la jaro 1835 ĝis la jaro 1866, ĝis kiam daŭris la aŭstria okupado, la arkoj estis fermitaj per krado el fero, 
kiu de la centra arko etendiĝis, kiel barikado ĝis centre de la taluso. Ĉi tie estis lokita du pafilegoj, kiel admono por la 
okupita loĝantaro. 
Oni nomis la “Granda gvardio” kaj ĉiutage ekdeĵoris kompanio kun flagoj kaj bando. La rako por la armiloj estis apud la 
templeto, kie dormis la soldatoj de la okupada garnizono. En la jaro 1917 aŭstrianoj revenis kaj restarigis la “Gvardiejon” 
sub la monumenta portiko. Tie ili estis unu jaron. Ĉe la sunleviĝo de la 3.a de novembro 1918 la unuaj kavaleriaj patroloj 
eniris venkaj urbon kaj la logio estis liberigita denove. 
La du statuoj supre la horloĝo, en la jaro 1852 anstataŭis tiujn el ligno kovritaj per plumba lamenoj. Ili nomiĝas “maŭroj” 
de la Dekoka jarcento, antaŭe tiu maldekstre estis dirita “itala” kaj tiu dekstre “germana”. Tiuj, kiujn oni vidas estas pli 
malgrandaj, estis desegnitaj de Vincento Lukardi kaj faritaj de forĝisto Olimpjo Ĉeskiutti el Faganja. En la jaro 1993 ili 
estis malmuntitaj de la turo kaj restaŭritaj. 
Komence la Logio Sankta Johano estis unugita kun la arko per ŝtuparo “ĉar la suno kaj la pluvo ne donu multe da 
molesto al lia Guberniestra Moŝto Petro Gritti kiam de la kastelo devis malsupreniri ĉefpreĝejon. Ne estis tiu ŝtuparo 
ornamo kaj ne vekis priprolon ĝia formovo en la jaro 1882...”. 
 
 
40) Placo Libereco, Logio Sankta Johano: busto kun surskribo. 
 
Signifo ebla: 1586. Glore de tiu guberniestro por lia tre bona ago uninanoj ne senmemoraj lin 
memoras.  
 
Al eminenta homo Petro Kapello. 
 
KAPELLO Petro Paŭlo  (Terco de Akvileio, Udino, 1 julio 1694 - Goricio, 4 aprilo 1775), sacerdoto, impera 
diplomato, erudito. Li magistriĝis pri Filozofio kaj Teologio en Grac. Li estis kanoniko de Akvilejo kaj poste de 
Goricio. De la jaro 1737 ĝis la jaro 1742 li praktikis diplomatan aktivecon. Li revenis poste Goricion por sin 
okupi pri klasikaj kaj eruditaj studoj. Li verkis sakrajn kaj profanajn poezaĵojn. 
 
 
41) Placo Libereco, Logio Sankta Johano: busto kun surskribo. 
 
Signifo ebla: 1587. Danka por la justeco, danka por la porvivaĵoj kaj tre danka por la urbo, 
udinanoj ne senmemoraj per publika dekreto al la homega reganto Karlo Korner. 
 
 
42) Placo Libereco, Logio Sankta Johano: busto kun memorŝtono. 
 
Johano Baptisto Ĉella / por / la sendependeco kaj libereco de Italio / konspiranto soldato 
estro / en la jaroj 1859-60-62-64-66-67 / bravo inter bravoj / naskita Udino 5.a septembro 
1837 mortinta 16.a novembro 1879. 
 
Skulptaĵo de Andreo Flaibani (1881). 
 
ĈELLA Johano Baptisto (Udino, 5 septembro 1837 - tie, 18 novembro 1879), patrioto. Li studis leĝon en 
Padovo. Li partoprenis kun Garibaldi en la ekspedicio de la Milo kaj estris ribelojn en Friulo. Li aliĝis politike 
al la ekstrema maldekstro, sed elreviĝinta pro malplenumi de la respublikaj idealoj, kiuj lin subtenis, malriĉa, 
la 16.an de novembro 1879 li mortige vundiĝis, per du pistolpafoj, en la tombejo de Udino. 
En la jaro 1859 li estis bersaljero en la piemonta armeo kaj la 5.an de majo 1860 li forveturis kun la Milo el 
Kvarto. En la jaro 1864 li iĝis estro de la Friulaj Armitaj Bandoj, naskitaj per la kuraĝigo de Mazzini kaj 
Garibaldi. En la jaro 1866 li partoprenis en la Trentlanda kampanjo kiel Leŭtenanto de bersaljeroj kaj iĝis 
fama pro la duelo, kiun li faris kontraŭ la Kapitano de la vienaj volontuloj A. Ruziska ĉe la ponto de Kaffaro. 



Kiel Majoro li partoprenis, kune kun la fratoj Kairoli, en la ekspedicio de la Rona Agro: de Vilao Glori li ekiri 
por la heroaĵo de Pordego Sankta Paŭlo (la 22.an de oktobro 1867) kaj batalis en Mentana. 
 
 
43) Placo Libereco, Logio Sankta Johano: busto kun memorŝtono. 
 
Antono di Prampero / reĝa senata vicprezidanto / por patraj kaj civitanaj meritoj / altanima 
vivpureca / respektata / naskita 1836 mortinta 1920. 
 
Skulptaĵo de Aŭrelio Mistruĉi (1921). 
 
DI PRAMPERO Antono (Udino, 1 aprilo 1836 - Romo, 27 decembro 1920), urba administranto, erudiciulo, 
historiisto, liberala konservativa deputito por Udino 1866 - 1867, senatano de la reĝolando de la jaro 1890. 
Patrioto, sekretaj asociano. En la jaro 1919 li estis vicprezidanto de Senato. Li verkis pru historio kaj pri 
friulaj institucioj, pri historia statistiko. En la jaro 1882 li eldonis en Venecio “Eseon pri geografia friula glosaro 
de la VI.a ĝis la XIII.a jarcento”. Li estas en la Ilustrado de la Udine’a Komunumo, unua volumo de la 
Gvidlibro pri Friulo, eldonita en Udino en la jaro 1886. 
 
 
44) Placo Libereco, Logio Sankta Johano: busto kun memorŝtono. 
 
Gabrielo Luizo Peĉile / pri la publika bonaĵo / ĉiam kaj en ĉiu kampo / per la vorto la verkoj 
la ago / defendanto / naskita 1826 mortinta 1902. 
 
Skulptaĵo de Leonardo Liso (1902). 
 
PEĈILE Gabrielo Luizo (Faganja, Udino, 11 novembro 1826 - Udino, 27 novembro 1902), agronomo, 
liberala deputito por Ĝemona de Friulo kaj Portogruaro (1866 - 1874).  
“Li partoprenis aktive en la revolucia komitato por la liberigo de Friulo kaj iĝis poste urbestro de Udino kaj, en 
la jaro 1866, reĝa senatano”. (Paĝo 56 de la “Kajero”). 
 
Nomumita Urbestro de Udino la 21.an de julio 1878 kaj reĝa senatano en la haro 1880. Gvidanto de la 
Komunumo, krom kelka interrompo inter la jaro 1880 kaj la jaro 1898, ĝis la forpaso, okazita la 27.an de 
novembro 1902. Ankaŭ la filo Dominico (Udino, 1852 - 27 majo 1924) estis nomumita urbestro la 19.an de 
novembro 1904 kaj li tenis la oficon senĉese ĝis la jaro 1920 (El: “La ioma Udino. Bildoj el la memorigo”, 
Eldonaĵoj La Libreria de Demetra, 1998). 
 
 
45) Placo Libereco, Logio Sankta Johano: memortabulo. 
 
En ĉi tiu surskribo estas multe da kaŝpensoj kaj mallongigoj, igante preskaŭ neebla la 
tradukon. Eble, temas pri iu Francisko, vivinta en Udino, sed origina el Artenja, kiu lasas 
donacon por la celebrado de sanktaj mesojn por multe da beneficoj disdonitaj  en multaj 
preĝejoj, vivinta kun tiom da fido kaj karitato. Li forpasis pace la 8.an de decembro 1356. 
 
 
46) Placo Libereco, Logio Sankta Johano: memortabulo. 
 
Signifo ebla: 1566. Al Francisko Duodo dediĉita la urba arkivo. 
 
 “Sub la Logio Sankta Johano oni legas, ke en la jaro 1565, dum la regado de guberniestro Francisko 
Duodo, oni fondis arkivon por la notariaj, juraj aktoj kaj por tiuj urbaj”. (Paĝo 50 de la “Kajero”). 
 
“Jam en la jaro 1550 la notaria konsilio voĉdonis favore al granda arkivo, pro la impona pliiĝo de la papera 
materio. En la jaro 1563, laŭ la konsilo de G. A. Palladjo, oni decidis loki sub la Logio la Ĉeestantara 
Kancelario kune kun la fiska Ĉambro”. (Noto 9 de la “Kajero”). 
 
 



47) Placo Libereco, Logio Sankta Johano: meridiana linio. 
 
Per dekreto de sep udinanoj 1798. 
La sunhorloĝo, kiu reiras al la jaro 1798, estas konsistigita per suna disko el bronzo kun truo centre, kiu 
tagmeze dum la printempa (21.a de aprilo) kaj aŭtuna (23.a de septembro) ekvinoksoj, laŭ la kalkuloj de 
pastro Stella, la sunradio falas sur la preciza punkto indikita sur la pavimo kun la epigrafo. 
 
 
48) Placo Libereco, Logio Lionello: historiaj sciigoj. 
 
Logio Lionello, projektita de la udina oraĵisto Nikolao Lionello aŭ de Lionelli. Sed ĝia konstruisto estis 
Bartolomeo Sbardillini, dirita Bartolomeo delle Ĉisterne. La konstruaĵo estis starigita ekde la jaro1448 (la 
desegno estis prezentita la 6.an de junio 1448 de Nikolao Lionello kaj la Logio estis finita en la jaro 1456). Ĝi 
estis rekonstruita laŭ la projekto de Andreo Skala en la jaro 1876 post kiam furioza incendio (19.a februaro 
1876) pro lumgaseskapo ĝin igis damaĝita. Sur la fasado estas laŭdaj ŝildoj kaj surskriboj. 
Sur la dekstra angulo de la Logio, direkte al strato Merkatovekjo, estas la statuo de Madono, kiu sur la 
dekstra brako havas Jesuon kaj en la maldekstra mano montras la kastelon de Udino, artaĵo de bartolomeo 
Bon (1448). Sur la kontraŭa angulo oni admiras la alegorion de la Friula Patrujo, artaĵo de Andreo Flaibani. 
Dum la bombado de la 20.an de februaro 1945 la statuo estis parte mutilita per kelkaj splitoj pro kiu la 
ĉividala skulptisto Pio Morandini estis taskita refari en la jaro 1954 la dekstran brakon de Madono, la tureton 
kun la kastelo kaj la kapon de Jesuo. 
Inter la arkoj, preskaŭ kaŝita inter gotikaj ornamaĝoj, la sbribo “Utinum”, supre de guberniestroj kaj laŭdaj 
sbriboj, plejofte rilataj al la jaroj 1572-1574. 
Dekstre de la portalo, direkte al strato Merkatovekjo, du pentraĵoj kadritaj el marmoro, prezentante Madonon 
kun Jesuo (Jesuo subtenas vinberaron kaj de la fenestro oni travidas peizaĝon kun Udino) kaj tri 
muzikantajn anĝelojn, laboro de Jozefo Gedina, fresko inspiriĝita al tiu de Pordenono, kiu estis en la sama 
loko kaj perdiĝas pro la incendio de la jaro 1876. 
Pendanta ĉe la plafono estas termometro de Malinjani, dume sube, dekstre, la eleganta ujo de la meteologiaj 
instrumentoj el forĝita fero, laboro de Alberto Kalligaris. 
 
 
49) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Al Danielo Priolo reganto justa kaj piula la urbo estas danka kaj konkorda pro la forigo de 
la pesto per malsato. 
 
 
50) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Filipo Bragadin atingis / riparis la bonegajn ĉiamdaŭrajn agojn fidel kaj paciganto, Udino  
1567. 
 
BRAGADIN Filippo (3 septembro 1509 - oktobro 1572), naskita de Ĝanfrancisko, de la familio de Jakobo 
Bragadin de Sankta Maria Formosa. La patrino estis unu Boldù. Lia kariero okazis precipe surmare, je servo 
de la Respubliko, kaj dum la lukto kontraŭ turkoj kaj dum la subpremado de la korsaraj aktivecoj. En la 
jarduo 1566 - 1567 li estis guberniestro de Udino. 
 
 
51) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Al Aŭgusto Barbado reganto de Friulo kiel justa kaj paca moderiganto udinanoj surmetis 
1563. 
 
 
52) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Al Francisko Donato pro alta merito udinanoj volonte surmetis 1565. 
 



53) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Al Francisko Duodo pro alta merito udinanoj volonte surmetis 1566. 
 
DUODO Francisko (Venecio, 16 decembro 1518 - Udino, 16 novembro 1592), trinaskita de Petro kaj de 
Pisana Pisani, pasia ŝatanto pri antikvaj moneroj kaj artaĵoj. Dudekjara jam li estis galerestro, komencante 
tiele la karieron en la militfloto. Guberniestro en Udino inter la jaro 1565 kaj la jaro 1567, kie li kondukis al 
plenumiĝo la enirejon kaj la fasadon de la Kastelo, kiel memorigas memortabulo tie ekzistanta, kaj realigis 
gravan planon por plifortigi la urbajn defendojn. Nomumita guberniestro en Friulo, kune kun Markantono 
Barbaro (Venecio, 1518 - tie, 1595) kaj Jakobo Foskarini, por la planita konstruo de la fortreso en 
Palmanova. Li estis sepultita en Venecio, en la preĝejo Sankta Maria Zobenigo kaj la kiraso kun kiu li batalis 
en Lepanto (7.a de oktobro 1571) estis lokita de posteuloj en la armilĉambro de la Arsenalo, kie ĝis nun oni 
ĝin gardas. 
 
 
54) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Al Alviso Justiniano tre bona patro 1571 
 
JUSTINIANI Alviso (1527 - Venecio, 1585).  
 
 
55) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Al Francisko Venerjo pro benefico havigita kun laŭdo udinanoj surmetis 1569. 
 
 
56) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Ĉi tiun patrujon klarigis per justeco kaj kompato lia guberniestra moŝto homo de la Sinjoro 
A. Ttrevisani bonvola doktoro, (?) 904. 
 
 
57) Placo Libereco, Logio Lionello: surskribo. 
 
Al Laŭrenco Bragadin meritplena reganto udinanoj surmetis 1575. 
 
BRAGADIN Laŭrenco (Venecio, 15 aŭgusto 1509 - tie, 22 februaro 1585), filo de Fantino kaj de iu Longo. 
Lia vivo estas karakterizata de daŭra sindevigo je Ŝtata servo kaj en patrujo kaj en la transmaraj teritorioj. 
Dum la jarduo 1574 - 1575 li estas guberniestro en Udino,kie li tre faris por pacigi la multenombrajn 
kontrastojn inter familioj. Li estis sepultita en la preĝejo Sankta Tombo (hodiaŭ detruita) kun skribo kaj busto, 
kiuj, post la disfaligo de la preĝejo, estis translokitaj en la patriarkan seminarion en Venecio, kie ĝis nun ili 
troviĝas. 
 
 
58) Placo Libereco, Logio Lionello: busto. 
 
Generalo K. Kaneva 
 
Skulptaĵo de Alfonso Kanĉani (1927). 
 
KANEVA Karlo (Udino, 22 aprilo 1845 - Romo, 25 septembro 1922),  Generalo, Reĝa Senatano de la jaro 
1912. Estro de la itala ekspeda fako dum la milito itala-turka de la jaro 1911-1912; li estis la unua 
Guberniestro en Libio. En la jaro 1918 li estis Prezidanto de la enketa Komisiono pri Kaporetto. 
 
 
 



59) Placo Libereco, Logio Lionello: busto. 
 
Generalo A. Baldissera 
 
Skulptaĵo de Alfonso Kanĉani (1928). 
 
BALDISSERA Antono (Padovo, 27 majo 1838 - Florenco, 8 januaro 1917), Generalo, Reĝa Senatano de la 
jaro 1904. El friulaj gepatroj, li partoprenis en la aŭstriaj vicoj kontraŭ Prusujo (1866). Li anstataŭis, En 
Eritreo, post la malvenko en Adua (1896), generalon Oresto Baratieri (Kondino, Trento, 13 novembro 1841 - 
Sterzing-Vipiteno, 8 aprilo 1901). Li reorganizis la italajn soldatojn, starigis la Askaraj Fako kaj haltigis la 
ofensivon de Menelik (sekulare SAHLE MARYAM, Ancobar, Scioa, 17 aŭgusto 1844 - Addis Abeba, 12 
decembro 1913); li intertraktis la pacon. 
 
 
60) Placo Libereco, Logio Lionello: busto. 
 
Nikolao Moĉenigo 
 
Skulptaĵo de Henriko Miani (1642). 
 
MOĈENIGO Nikolao, frato de Moĉenigo Alvise la II.a.  
 
 
61) Placo Libereco, Logio Lionello: busto 
 
B. Kairoli 
 
Skulptaĵo de Andreo Flaibani 
 
KAIROLI Benedikto (Gropello, Pavio, 28 januaroo 1825 - Kapodimonte, Napolo, 8 aŭgusto 1889), patrioto. 
Li estis garibaldiano, politika rifuĝinto kaj konspiranto kontraŭ Aŭstrio. Postla itala unueco li iĝis Prezidanto 
de la Ĉambro (1878) kaj Ĉefministro dum la periodoj 24.a marto 1878 - 19.a decembro 1878 kaj 14.a julio - 
29.a majo 1881. 
 
 
62) Placo Libereco, Logio Lionello: busto 
 
K. Sella 
 
Skulptaĵo de Andreo Flaibani. 
 
SELLA Kvintino (Sella de Mosso, Verĉelli,  7 julio 1827 - Biella, 14 marto 1884), industriisto, ekonomikisto 
kaj ŝtatisto, Ministro pri Financoj en la jaro 1862, Ministerio Rattaci Urbano (Masio, Aleksandrio, 30 junio 
1808 - Frosinone,  5 junio 1873),  poste en la jaro 1864, Ministerio La Marmora Alfonso Ferrero de (Torino, 
17 novembro 1804 - Florenco,  5 januaro 1878), kaj en la periodo 1869-1873, Ministerio Lanca Johano 
(Kasale Monferrato, 15 februaro 1810 - Romo,  9 marto 1882), restarigis la fikson per ŝparaj reĝimo “ĝisoste” 
kaj per impostoj (inter kiuj la malpopulara muelrajta imposto de la jaro 1868). En la jaro 1863 li starigis la 
Italan Alpan Klubon kaj en la jaro 1870 li estis inter tiuj, kiuj volis Romon ĉefurbo. Li estis nomumita reĝa 
komisaro en Friulo de julio ĝis decembro 1865 starigante la bazon por la progresigo kaj la ekonomia 
progreso de la teritorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



63) Placo Libereco, Logio Lionello: memorŝtono. 
 
Lojala al la patraj tradicioj / sopirante sin elaĉeti el la tiraneco kaj renaskiĝi en libereco / la 
friula popolo / post la 8.an de septembro 1943 leviĝis kompakte / kontraŭ la germana kaj 
faŝista opreso / elteninte dum 19 monatoj batalon, kiu flaras je fabelo. / Subigi ĝian rezisto 
la aŭstrio estris kaj lanĉis en senesperaj provoj, / avidajn hordonojn da solduloj, dum la 
faŝista venĝemo je la / barbareca servo perfidis la noblan sangon de la popolo. La arda 
fido kaj / la nevenkebla valoro de la friulaj gentoj venkis kontraŭ la reprezalioj, / kontraŭ la 
teroro, kontraŭ la malsato. Dum  la lumradiaj tagoj de la insurekcio, / siaj du dek miloj 
partizanoj aranĝitaj de la montoj ĝis la maro, eksaltis / kun epopea heroeco por redoni 
vivon kaj liberecon al ilia tero. / Du mil ses cent mortintoj, mil ses cent vunditoj, sep miloj 
deportitoj, du dek mil / persekutoj, kiuj sentas ankoraŭ spirite la internajn maltrankvilojn kaj 
la angorojn / kaj surkarne la brulumon de la vundoj kaj de la torturoj, atestas / la sangan 
kaj la gloran sinoferon donita de la popolo al la komuna patrino, / kaj la ardaj bruliĝoj de la 
detruitaj urboj leviĝas ĉielen la sankta amflamo / por Italio kaj por la libereco. (Septembro 
1943 . Majo 1945). 
 
* Motivaĵo de la ora medalo pro milita valoro donita per D.P. 14.6.1947 al Friulo kaj pere 
de ĝi al la urbo Udino. 
 
La memorŝtono memorigas, ke al la urbo estis donita la oran medalon pro valoro, por meritoj akiritaj dum la 
Rezistado. 
 
 
64) Kastelo, enirejo: memorŝtono 
 
Al / Jakobo Kroviĉ / udinano / popolano honesta kuraĝa / artileriinto por la defendo de 
Udino de Osoppo kaj de Venecio / en la jaro 1848 - 1849 / pro malmulte da kartoĉoj tenitaj 
post la kapitulaco / falita de la aŭstria plumbo / la friulaj revenintoj el la patraj bataloj / kaj 
aliaj urbanoj / taksis sakra ŝuldo / kaj de civilaj virtoj alimento / la honoraĵojn al la italaj 
martiroj / en la trideka tria datreveno / de la nobla forpaso / ĉi tiu memorŝtono.  
 
Li naskiĝis la 3.an de septembro 1813 / forpasis apude la kastelo la 11.an de septembro 
1849  
 
Petro Bonini  
 
La invadianto en la jaro 1918 faligis / Udino liberigita rekonsakris. 
 
KROVIĈ Jakobo (Udino, 3 septembro 1813 - tie, 11 septembro 1849), “juna popolano, kiu kontribuis al la 
defendo de la urbo Udino. Li pasrtoprenis en la sieĝo de Osoppo, klopodis por la defendo de Venecio. 
Reveninte sian naskiĝan urbon, li estis arestita ĉar oni lin trovis posedi municiojn kaj mortpafita, kiel fiksita de 
la du proklamoj publikigitaj de Radetsky”. (Paĝo 56 de la “Kajero”). 
 
 
65) Kastelo, enira arko: busto kun surskribo. 
 
Skulptita specife per la marmoro de la animo udinanoj dankemaj surmetis, fare de la 
nobela Petro Gritti. 
 
“Ŝtuparo el marmoro aranĝita en la jaro 1584,elpensita de guberniestro Petro Gritti, ku estas memorita per 
busto kaj surskribo en la ovala”. (Paĝo 50 de la “Kajero”). 
 



En la jaro 1584, laŭ la desegno de arkitekto Francisko Floreani, oni konstruis ŝtuparon, kiu de la norda 
ekstremaĵo de la portikoj konduku al la enira pordego de la kastelo, ĉar guberniestro Petro Gritti ne suferu 
malkonforton, dum la pluva kaj suna vetero, moviĝonte ĉiutage de la kastelo al la Ĉefpreĝejo. 
 
 
66) Kastelo: enira arko. 
 
Arko Bollani, kun supre la Venetia Leono, starigita en la jaro 1556 laŭ la projekto de a fama arkitekto Andreo 
Palladjo. De ĉi tiu arko oni povas atingi la kastelon. Friulanoj ĝin starigis al Dominico Bollani, kiu dum lia 
regado distingiĝis okaze de pestepidemioj. La leono estis detruita kun la venko de francoj (1797) kaj 
restarigita en la jaro 1953, farita de la viĉenta Egisto Kaldana (Viĉenco, 4 aprilo 1887 - tie, 1961). 
 
Ĝi prezentas la komencon de Palladjo en Friulo. Konstruita en la jaro 1556 laŭ la desegno de Palladjo 
”honore al guberniestro Dominico Bollani, kiu iĝis meritplena okaze de la pestepidemio kaj de intercivitana 
milito”. (Paĝo 50 de la “Kajero”). 
 
La konstruo de la arko havis ankaŭ la duoblan celon meti la urbon sub la simbolo de la Leono Sankta Marko, 
kiu elstaras sur la arko, kaj lasi netuŝeblan signon pri lia regada ago. 
La kastelon oni povas atingi per la ŝtuparo, la strato kaj la portikoj (Logio de Lippomano) el la nomo de la 
guberniestro, kiu ĝin ordonis la konstruadon (1487), kies blazono estas lokita ĉe la komenco, sur la unua 
pilastro kaj ĉe la fino. 
 
 
67) Kastelo, enira arko: surskribo. 
 
Al pretoro Dominico Bollani por la liberigo de la malsato pro la pesto friulanoj starigis ĉi 
tiun arkon en la jaro 1556. 
 
BOLLANI Dominico (Venecio, 10 februaro 1514 - Breŝja, 12 aŭgusto 1579), episkopo. Post la magistreco 
pri juro atingita en Padovo, li eniris la politikan vivon. Aparteninta al nobla venecia familio, en la jaro 1547 li 
estis ambasadoro de la Venecia Respubliko ĉe Edoardo la VI.a de Britujo alirita la tronon ne ankoraŭ dekjara 
sekve de la forpaso de la patro. Henriko la VIII.a. Revenita patrujon, li reprenis la politikan aktivecon: en la 
jaro 1551 li estis de la Konsilio de la Dek, de kiu li estis poste taskita teni kronikon pri la okazaĵoj dum tiuj 
jaroj. En la jaro 1553 kaj 1554 li estis unu el la Kvardekunu por la elekto de doĝoj Marko Antono Trevisan kaj 
Francisko Venier. La 14.an de marto 1559 li estis levita al la rango episkopa. En la jaro 1556 li estis sendita 
Udinon kiel guberniestro dum tre grava momento pro la pestepidemio kaj malsatmizero, kiuj tiam plagis 
Friulon. Lia agado en udino estis karakterizita ne nur pro la necesaj providencoj por trovi rimedon kontraŭ la 
konsekvencoj de la du plagoj, sed ankaŭ pro reforma aktiveco celanta sempligi la burokratan aparaton de la 
publikaj oficejoj kaj igi pli rapida la justecan administron. Lia rapideco kaj lia energio havis plie okazon 
manifestiĝi dum la subpremo de konspiro. La arko starigita de Bollani ĉe la enirejo de la Udine’a kastelo 
atestas per surskribo lian aktivecon porla friula urbo. 
Estro de la urbo Breŝja en la jaro 1558, la postan jaron li iĝis episkopo. Amiko de Karlo Borromeo, li estis 
diligenta reformanto en sia diocezo. Li partoprenis en la Trenta Koncilio (13 decembro 1545 - 4 decembro 
1563) kaj plenumis la katolikan reformon en sia diocezo. Li starigis la seminarion (1568) kaj faris persone 
paŝtistajn vizitojn. Li kunvokis sinodon en la diocezo en la jaro 1574. Li forpasis en la jaro 1579 en la brakoj 
de Sankta Karlo Borromeo, kiu estis vizitanta la diocezo. 
Li estis sepultita en la Ĉefpreĝejo en Breŝja kaj sur la tombo estis surmetita longa surskribo. Sankta Karlo 
citis la funebran parolon. Alia surskribo, metita sur la familia altaro en la preĝejo Sankta Georgo Majora en 
Venecio, memorigas lian aktivecon. 
 
 
68) Kastelo, komenco ŝtuparo: kolono kun busto. 
 
PORDENONO / 1484 - 1539 
 
La ŝtuparon volis guberniestro Alvise Justiniano (1527-1585) en la jaro 1570, por la rapide kunligo de la Arko 
Bollani al la Kastelo. 
 



De SAKIS Johano Antono aŭ Saki, dirita La Pordenono (Pordenono, 1484 - Feraro, 14 januaro 1539), 
pentristo. Li estis artisto je granda imagpovo kaj originaleco. Li sin dediĉis precipe al la fresktekniko, kie li 
elstaris. Li laboradis en Kremono, Feraro, Mantuo, Plaĉenzo, Venecio kaj en multaj friulaj urboj. En la jaro 
1987 la svisia astronomo Johann Msrtin Baur nomis laŭ la nomo Pordenono planedeton malkovrita de sia 
observatorio en Kions. 
li estis citita de Vasari (Areco 30 julio 1511 - Florenco 27 junio 1574), kiu dediĉis al li paragrafon sed 
identigata kiel Johano Antono Liĉinjo (li estas konata do kiel Liĉinjo el Pordenono) kaj lin difininte “la plej 
malofta kaj fama (...) pri la historiaj invento, pri la desegno, pri la lerteco, pri la kolorpraktiko, pri la lboro kaj la 
fresko, pri la rapideco, pri la riliefo granda kaj pri ĉiu alia afero de niaj artoj”. 
 
 
69) Kastelo, enira ŝtuparo: unua cipo. 
 
Por reporti la ŝtuparon al la antaŭaj proporcioj, kiu estis farita de Nikolao Moĉenigo, Alviso 
Moĉenigo estro ĝin plibonigis propre kiel la antaŭa formo. 
 
Minerva vidis redonita sian formon malboniĝita de la vetero kaj reportita al la integreco kaj 
indeco per la malavaro de Petro Kanal jaro 1795 restaŭrita fare de la Komunumo 1935 - 
XIII.a (de la faŝista erao). 
 
Restaŭrita / fare de la Komunumo / 1935 - XIII.a (de la faŝista erao). 
(Maldekstre: Blazono de Udino; dekstre: liktora faŝista). 
 
Cipo kun “epigrafoj por Nikolao kaj Alviso Moĉenigo datitaj 1643 kaj 1762 guberniestroj, kiuj ĉiam realigis 
restaŭradajn laborojn de la ŝtuparo mem”. (Paĝo 51 de la “Kajero”). 
 
La bela ŝtuparo nomita Ĝustiniana, el la nomo de guberniestro Alviso Ĝustiniani (1570-1571), kiu zorgis pri 
ĝia realigo. Ĉi tie, en la unua cipo, oni trovas la epigrafon al guberniestro Nikolao Moĉenigo; du epigrafoj, al 
guberniestro Petro Kanal kaj pri la restaŭrado de la ŝtuparo. 
 
MOĈENIGO Nikolao, frato de Moĉenigo Alvise la II.a.  
 
KANAL Petro estas memorita pro la pavimado de la internaj stratoj de Udino, de Pordego Akvileja ĝis 
Pordego Ĝemona. 
 
 
70) Kastelo, enira ŝtuparo: dua cipo. 
 
Filipo Nani estro restaŭrigis 1785. 
 
“Cipo kun epigrafo por Filipo Nani datita 1785 guberniestro, kiu ĉiam realigis restaŭradajn laborojn de la 
ŝtuparo mem”. (Paĝo 51 de la “Kajero”). 
 
 
71) Kastelo, fino enira ŝtuparo: memorŝtono. 
 
Plantido de la historia pino / sub kiu generalo de Sankta Martin / haltis post la venko de la 
3.an de februaro 1813 / kiu kondukis al sendependeco  / de Argentino.  
 
Donaco de la komunumo Sankta Laŭrenco / al la urbo Udino / la 23.an de septembro 
1971. 
 
Epigrafo memore al la ligo inter Friulo kaj Argentino. La ligo inter Udino kaj la argentinaj elmigrintoj estis ĉiam 
profunda kaj neniam neplenumis. La memorŝtono estas en la ŝtuparpeco, kiu de la kastela enirejo kondukas 
al la esplanado. 
 



“Per iniciato de Aŭgusto Berginc, oni kunmetis inter la friulaj elmigrintoj en Argentino komitaton, kiu sendis al 
Patrujo memoraĵojn pri releviĝaj respektaj donacoj. En la jaro 1971 oni malkovris memorŝtonon en Kastelo 
kaj estis plantita historia plantido, kiu prezentas la liberecan simbolon de tiu popolo. La planto estas hodiaŭ 
je granda venerado en Argentino, kaj ĝi memorigas Generalon José de Sankta Martin, kiu liberigis 
Argentinon de la hispana regado”. (Paĝo 57 kaj noto 35 de la “Kajero”). 
 
SANKTA MARTIN José de (Yapeyù, Corrientes, 25 februaro 1778 - Bulonjo-ĉe-Maro, Francio, 17 aŭgusto 
1850), Generalo. Liaj kanpanjoj estis finofaraj por la sendependeco de Argentino, de Ĉilio kaj de Peruo. 
Kune kun Simon Bolivar li estas unu el la liberigantoj en Sud-Ameriko de la hispana koloniado. Li estas 
konsiderata la patro de la argentina patrujo. 
 
 
72) Kastelo, enira ŝtuparo: tria cipo. 
 
N.ro 67 / Ĉi tiu cipo / de la maljusta limo / Ĉervinjano liberigita elradikigis / kaj ĉi tien metis 
/ ĉar la releviĝita Friulo / memore. 
 
 
73) Kastelo, komenco portiko: memorŝtono. 
 
Vivu kaj brilu ĉiam la memorigon / de friulanoj, kiuj per senespera / heroeco en la stepoj 
kaj en la / rusaj kaptitejoj forpasis / pro la plenumo de la devo /  kaj de la disperdiĝintoj, kiuj 
sub ĉieloj / ankoraŭ foraj sopiras al / patrujo kaj al la hejmo. / Rusia kampanjo 1941 – 1943 
/ Koroj, kiuj ilin amas kaj ilin ploras / ilin atendas / dediĉas / Januaro 1955 
 
La Rusia kampanjo prezentis la plej gravan zonon de la 2.a mondmilito pro la dimensioj de la bataloj kaj la 
graveco da perdoj. La halta nombro da forpasoj inter la italaj militkaptitoj kaptitaj de sovetianoj dum la vintraj 
atakoj, okazis kaj  dum la translokiĝa vojaĝoj, kiam la eskortaj soldatoj eliminis tiujn, kiuj ne estis kapablaj 
daŭrigi la marŝon, kaj dun la unuaj monatoj en la kaptitejoj, kie la sanstatoj de la militkaptitoj kaŭzis 
epidemiojn. Al la militfalintoj de la “Rusia Milito” estas dediĉita la templon en Karnjako. 
 
 
74) Kastelo, portiko: memorŝtono. 
 
Per antaŭzorga kaj brila animo / ĉi tiun regantecon subtenante / s.ro Petro Kanal / 
guberniestro / faris je siaj kostoj reformi / kaj provizi per elfluigiloj / la tutan subigitan 
straton / kaj laŭ lia ekzemplo / la altestimataj senatanoj de la urbo / refortigigis kaj 
rebeligigis / la apudajn portikojn / la jaro 1794 
 
KANAL Petro estas memorita pro la pavimado de la internaj stratoj de Udino, de Pordego Akvileja ĝis 
Pordego Ĝemona. 
 
 
75) Kastelo, portiko. surskribo. 
 
Ebla signifo: Al Paŭlo, familia nomo Nano, fidela reganto de la patrujo, distingiĝita per 
justeco en Priene (ioinia urbo) je tre granda gloro, Kristoforo fidela kavaliro, surmetis 1655. 
 
 
76) Kastelo, supreniro de Placo I.a Majo: steleo. 
 
D.ro ESPERANTO / 1859 - 1917      
 
Al    L. L. ZAMENHOF / eltrovinto de Esperanto 
 



Artaĵo de la Mozajka Lernejo de Spilimbergo, aplikita sur ruĝa marmora plato de la Verzenjs-aj ŝtonminejoj. 
La laboro estis farigita en la jaro 1935, je propraj elspezoj, de prof. Aĥilo Tellini (vidu n.ron 10). Antaŭe lokita 
en la interna korteto de lia loĝejo en strato Belloni, apude Placo Viktorio Emanuelo (nun Placo Libereco), en 
la monato de majo 1965 ĝi estis lokita sur la ekstera glaciso de la kastelo. La steleo estis inaŭgurita la 5.an 
de septembro 1965 fare de la Udine’a Esperanto-Grupo. 
Por la tuta sciigo pri la mozaika historio, vidu “Esperantismo en Friulo” de Jakobeto Martinez, Fervojista 
Postlaboro, Nova Espero Friulo, 2013. 
En “UDINO stratoj, placoj, aktivecoj” de Ĝankarlo Gualandra (Kiandetti, Reana de Rojalo, decembro 1995), 
je la paĝo 484 estas skribita: “Zonmurego de la kastelo, direkte al Placo I.a majo: jen unu el la malmultaj 
monumentoj en la Urbo, kiu ne memorigas la hororojn de la militoj! 
Esperantistaj vizitantoj, kaj ne, aŭ kulturŝatantaj, okaze de la urbvizito, inkludas ankaŭ la omaĝon al unu el la 
grandaj disvastigantoj de la amikeco inter popoloj de la tero: Doktoro Esperanto... 
Ĉi tiu lasta bildo estas mia omaĝo al la kulturo, tio estas al ĉiuj homoj, kiuj dediĉis la vivon...”. 
Por pluraj sciigoj pri Lazaro Ludoviko Zamenhof kaj pri Esperanto, vidu: “Esperantismo en Friulo” de 
Jakobeto Martinez, Fervojista Postlaboro, Nova Espero Friulo, 2013. 
 
ZAMENHOF Lazaro Ludoviko (Bjalistok, Pollando, 15 decembro 1859 - Varsavio, Pollando, 14 aprilo 
1917), pola okulkuracisto, eltrovinto de la internacia lingvo ESPERANTO. 
La 14.an de julio 1887 oni eldonis la unuan gramatikon sub la titolo “Doktoro Esperanto. Internacia Lingvo. 
Antaŭparolo kaj Plena Lernolibro” kaj ĝi enhavis 16 bazajn regulojn kaj malgrandan vortaron el 900 radikoj. 
Kun la paso de la pempo la lingvo de Dokoto Esperanto nomiĝis simple ESPERANTO. 
 
 
77) Kastelo, eniro krado de Placo I.a Majo: memorŝtono. 
 
Jam venkita la ribelon / milita Aŭstria leĝo / sur la havantoj de armiloj / kruelante / ĉi tiun 
monteton / el friula sango / banis /  
 
1849  
 
 La invadinto en la jaro 1918 faligis / Udino liberigita redediĉis. / - Gulielmo Valentinis 
 
“Revenitaj la invadintoj, sekvis kruelaj subpremaj momentoj. Radetsky publikigis du proklamojn,kiuj fiksis la 
mortpafon al kiuj posedis armilojn aŭ municiojn. Post la du proklamoj de Radetsky, pro merito de 
ĉefepiskopo Briĉito Zakario (Bassano de Grappa,  13 oktobro 1802 - Udino, 6 febbraio 1851), la falintoj estis 
nur ses”. (Paĝo 56 de la “Kajero“).  
 
La kastela enirportato estis lokita en la jaro 1957 de Manin Torrioni. 
 
 
78) Kastelo, eniro krado de Placo I.a Majo: memorŝtonoj. 
 
Ĉi tie  / estis la Preĝkapeleto / Sankta Roko / starigita en la jaro 1476 / disfaligita en la jaro 
1883. 
 
En la jaro 1476 ĉi tiun preĝejon oni restaŭrigis dediĉita al Kristo kaj al (Sankta) Roko. 
 
Stefano Viarjo reganto, por la libereco el la pesto restaŭrigis ĉi tiun konstruaĵon honore al 
Dio kaj al beata Roko. 
 
Epigrafo por “la starigo de la Preĝkapeleto Sankta Roko en la jaro 1476, kiu estis apude la preĝejo Sankta 
Maria en Kastelo, konstruita kontentige al voto pro la evitita danĝero de la pesto “. (Paĝo 46 de la “Kajero“). 
 
“En la jaro 1599 la templo Sankta Roko estis restaŭrita de la guberniestro Viarjo, kiu iĝis meritplena dum la 
pesta kontaĝo”. (Paĝo 50 de la “Kajero“). 
 
La preĝejeto Sankta Roko, starigita kiel voto por la fino de la pestkontaĝo en la jaro 1476, poste estis 
disfaligita en la jaro 1883. 



 
Unua memorŝtono: Preĝejo Sankta Roko, starigita kiel voto de la urbanoj de la urbo Udino por la finita 
kontaĝo. 
Dua memorŝtono: skizas la originan lokon kaj la disfaligo okazita en la jaro 1883. 
 
Tria memorŝtono: skizas la restaŭron volita de Stefano Viarjo en la jaro 1559 kiel voto ĉar la urbo estis 
liberigita de la pesto. 
 
VIARJO Stefano (25 aŭgusto 1550 -   ), venetia noblulo, guberniestro de la 17.an de majo ĝis la 31.an de 
oktobro 1599). 
 
 
79) Kastelo, eniro krado de Placo I.a Majo: memorŝtono kun medaliono. 
 
De la alpa arko defendita / pretendita / de la sakraj riveroj de Piavo / ĉi tie estis prenitaj / 
kaj haltis / por la eterna paco en Akvilejo / unu eble / por la plej alta gloro de Romo / sep 
nekonataj korpoj / de herooj.  
 
Ĉi tie en ili / la sango por la patrujo verŝita / la friula popolo / adoris.     
 
13 -18 otkobro 1921 / La Komunumo P.P. 1924. 
 
Memorŝtono “memore al epizodo, kiu en la jaro 1921 la preĝejo estis elektita kiel kunvenejo por sep 
menokataj korpoj de italaj militfalintoj dela 1.a Monda Milito, korpoj, kiuj ĉi tie haltis kelke da tagoj antaŭ esti 
transportitaj al la baziliko de Akvilejo kie virino el Gradiska de Isonco, Maria Bargamas (Gradiska de Isonco, 
23 januaro 1867 - Akvilejo, 1952), patrino de militfalinto, havis la taskon elekti el ili tiun destinota iĝi 
kompatema simbolo por ĉiuj nekonataj soldatoj, viktimoj de la milita tragedio” (El: “La preĝejo Sankta Maria 
en Kastelo de Udino” fare de Jozefo Bergamini). 
La filo de sinjorino Bergamas, Antono, estis deklarita kiel disperdiĝinta sur la Altebenaĵo de Asiago. La korpo 
sepultita en Viktoriano estis tiu antaŭ kiu la sinjorino falis sveninta. 
Antono, estis dizertinto de la aŭstria armeo kaj volontulo en la italaj vicoj, forfalita en la batalo sen ke lia 
korpo povu estis identigita. La entombigo de la Nekonata Soldato, en la Kapeleton de la Altaro de la Patrujo, 
okazis la 4.an de novembro 1921. 
 
Sur la memorŝtono estas bronza medaliono prezentante falintan heroon, artaĵo de la friula skulptisto Aŭrelio 
Mistruci. La memorŝtono estis lokita en la jaro 1924. 
 
 
80) Kastelo, ŝtuparo Muzeo: cipo. 
 
Ŝtuparo refarita / per / senata dekreto / sub / Francisko Vendramin / tre pacema 
guberniestro / jaro de la vulgara erao / 1759. 
 
 
81) Kastelo, eksterna enirejo Museo: surskribo. 
 
En la jaro 1819 Jakobo Korneljo restariganto. 
 
 “La rekonstruaj laboroj de la Kastelo komencitaj en la jaro 1517 daŭris sed dek jarojn kaj en tiu okazo, en la 
jaro 1526, sekve de la terura tertremo de la jaro 1511, ankaŭ la preĝejo Sankta Maria estis rekonstruita”. 
(Paĝo 50 de la “Kajero“). 
 
“Konstruita ĉe la fino de la deksesa jarcento post kiam la tertremo de la jaro 1511 endanĝerigis neripareble 
la antaŭan konstruaĵon. La origina komplekso estis sidejo de Patriarkoj de Akvilejo de la jaro 1222 ĉirkaŭ ĝis 
la jaro 1420, kiam anstataŭis la Serenissima regado; ĝi gastis la Venetian Guberniestron, kaj poste, pasita 
Udino al Aŭstrio per la Traktato de kampoformjdo, ĝi estis transformita en kazermon kaj denove fortigita 
(Fuorto Sankta Blazo)” (El: “Udino, la Legu Urbon”). 
 



En la jaro 1819, sub la aŭstria regado la kastelo estis sidejo de la tribunalo kaj de la karceroj ; de la jaro 
1848 ĝi estis ŝanĝita kazermon 
 
“Unu legendo rakontas ke (la monteto de la kastelo) ĝin volis starigita per la tero transportita en la kaskoj de 
hunoj de Atilo por permesi al ilia kruela estro ĝoji vidante Akvilejan flami. La nuna konstruaĵo de la kastelo 
anstataŭas tiun detruita per la tertremo de la jaro 1511 kaj ĝi estis restaŭrita sekve la damaĵoj de la tertremo 
de la jaro 1976”. (El : “Udino kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj”). 
 
La ŝtuparego estas de Johano el Udino (duono deksesa jarcento) ; la ĉefa fasado projektita de Johano 
Fontana kaj komencita en la jaro 1517; sekve, post la jaro 1547, kompletigita de Johano el Udino. 
 
 
82) Kastelo, eksterna enirejo Museo: surskribo. 
 
Al Jozefo Manroĉeno tre pia juĝisto, kiu iĝis renoma precipe pro la kompataj prudentaj kaj 
justica virtoj, al la sama ligita strikte, la forumjulianoj surmetis por eterna memoro, jaro 
1606. 
 
 
83) Kastelo, eksterna enirejo Museo: surskribo. 
 
Oni ne transskribas pro neebleco de lego. 
 
 
84) Kastelo, eksterna enirejo Museo: surskribo. 
 
Al Antono Grimani senatano tre estimata pro virtoj pro anima integreco kaj grava pro la 
elokvento, kiu, per rekta sinteno, vekis militajn studojn por junuloj pli nobelaj, retenis 
ageme perfortulojn, al la popolo havigis abundan proviantadon, por la publika feliĉeco li 
plenumis la taskon, la forumjulianoj al la tre bona estro dediĉis 1610. 
 
GRIMANI Antono (Venecio, 28 decembro 1434 - tie, 7 majo 1523), estis la 76.a doĝo de la Venecia 
Respubliko de la 6.a de julio 1521 ĝis la forpaso. Subtenanto de aliancoj kun la Imperio kaj kun Francio, li 
altiris sur sin grandajn malamikecojn, kaj liaj kontraŭuloj kaptis la okazon de malvenko suferita de turkoj 
(1499) en Zonkjo por lin severe puni senigante lin je ĉiu ofico. Li retiriĝis en Romon ĉe sia filo, kardinalo 
Domenico (Venecio, 19 februaro 1461 - Romo, 27 aŭgusto 1523), defendante ĉiam la interesoj de Venecio 
atendante la rerajtigon, kiu okazis en la jaro 1509, kiam li havis ĉiun oficon. Li praktikis nesolvitan politikon 
inter Francio kaj Hispanio, finante tiene noci la veneciajn fortunojn. Li estis la unua doĝo, kiu disdonis al 
patricioj arĝentajn  monerojn (Oselle) anstataŭ la tradiciaj sovaĝaj anasoj. 
 
 
85) Kastelo, Preĝejo Sankta Maria en kastelo: historiaj sciigoj. 
 
Preĝejo Sankta Blazo aŭ Paroka Ĉefpreĝejo Sankta Maria en kastelo (oka jarcento), kun la Kampanilo de la 
Anĝelo, estis la unua paroko de la urbo Udino ĝis la jaro 1263. Ĝi estas popole konata laŭ la nomo Preĝejo 
Sankta Blazo.  
 
“La Preĝejo Sankta Maria en Kastelo estas la unua preĝejo de Udino, kiel la diversaj eroj retrovitaj 
supozigas, relatigeblaj al la longobarda epoko; en la jaro 1263 ĝi perdis siajn parokajn funkciojn, transigitaj al 
la pli spacohava preĝejo Sankta Odoriko (nun Ĉefpreĝejo)”. (El: “Udino kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj”). 
 
La fasado, projektita de Gasparo Negro post la tertremo de la 26.an de marto 1511, estis finita en la jaro 
1526 laŭ la renesanca stilo.  La interno, restaŭrita en la jaro 1929 - 1931, estas dividita laŭ tri navoj disigitaj 
per dikaj pilastroj. Ĉe la dekstra pilastro estas la statuo de Beata Helena Valentinis, dume ĉe la muroj oni 
vidas freskojn diverespokoj. 
Ene konserviĝas: la centra absido, freskita en la dekkvara jarcento kaj poste, inter la jaro 1502 kaj 1504, de 
Hieronimo el Padovo; la Dekruciĝo kun la grupo de la Tri Mariaj kaj la Apostoloj; la Morto de Virgulino, el fora 
bizanca origino, kaj la Kristbapto.  
Ĉiujare en la preĝejo dum la tago Sankta Blazo (3.a de februaro) oni disdonas la benon de la gorĝo. 



La sonorilo de la preĝejo Sankta Maria estis komencita en la jaro 1515 kaj finita en la jaro 1540 dank’al la 
projekto de Gasparo Negro kaj la kontribuo de Johano el Udino. En la jaro 1550 Johano el Udino desegnas 
la statuon de ĉefanĝelo Gabrielo por surmeti ĉe la supro. Ĝi estas farita el kverko de la udina skulptisto 
Vinvento Polame. En la jaro 1624 fulmo detruas la statuon, kiu, post restaŭrado, en la jaro 1643 estos 
plumbkovrita. En la jaro 1776 la anĝelo estis denove detruita de fulmo. La sekva jaro, septembro 1777, la 
turnebla statuo estos denove lokita supre la sonorilo. Ĉifoje ĝi estas el kupro, laboro de fratoj Vincento kaj 
Johan Baptisto Vallani el Maniago. Ĉefanĝelo Gabrielo de la Udine’a Kastelo  nun iĝis la emblemo de la urbo 
kaj unu el la ĉefaj en Friulo. 
 
 
86) Kastelo, Preĝejo Sankta Maria en kastelo: surskribo sub la fenestro. 
 
Restaŭrita je kostoj de junuloj kaj maljunuloj al la frateco de la Beata Virgulino. 
 
Surskribo pro la disfaligaj laboroj  de la antikva fasado endanĝerigita de la tertremo okazita en la jaro 1525 
kaj la rekonstruaj laboroj la pasintan jaron. La rekonstruo okazis ekde la jaro 1526, je kostoj de la Frataro de 
Sankta Maria, kiam estis prioro la nobela Johano Mikaelo de Zuko kaj administranto Antono Ornjani. 
 
 
87) Kastelo, Preĝejo Sankta Maria en kastelo: surskribo sub la fenestro. 
 
Al la nobela Mikaelo Zukeo kaj Antono Ornjani 1526. 
 
Surskribo pro la disfaligaj laboroj  de la antikva fasado endanĝerigita de la tertremo okazita en la jaro 1525 
kaj la rekonstruaj laboroj la pasintan jaron. La rekonstruo okazis ekde la jaro 1526, je kostoj de la Frataro de 
Sankta Maria, kiam estis prioro la nonela Johano Mikaelo de Zuko kaj administranto Antono Ornjani. 
 
 
88) Kastelo, enirejo Ekspozicia Ĉambro: memorŝtono. 
 
Arko de Pordego Nova / 1522 / el la strato laŭ tiu nomo / pro konstruenda neceso forigita / 
kaj ĉi tie relokita / 1902. 
 
 
89) Kastelo, arko flanke malsupreniro. 
 
Al Antono Grimani venetia princo... 1522 
 
Arko starigita de guberniestro Vincento Kappello en la jaro 1522 honore al doĝo Antono Grimani. Ĝi estis 
lokita ĉe la komenco de strato Portanuova, de kie ĝi estis malmuntita kaj ĉi tie relokita en la jaro 1902. 
 
GRIMANI Antono (Venecio, 28 decembro 1434 - tie, 7 majo 1523), estis la 76.a doĝo de la Venecia 
Respubliko de la 6.a de julio 1521 ĝis la forpaso. Subtenanto de aliancoj kun la Imperio kaj kun Francio, li 
altiris sur sin grandajn malamikecojn, kaj liaj kontraŭuloj kaptis la okazon de malvenko suferita de turkoj 
(1499) en Zonkjo por lin severe puni senigante lin je ĉiu ofico. Li retiriĝis en Romon ĉe sia filo, kardinalo 
Domenico (Venezia, 19 febbraio 1461 - Roma, 27 agosto 1523), defendante ĉiam la Venecia interesoj 
atendante la rerajtigon, kiu okazis en la jaro 1509, kiam li havis ĉiun oficon. Li praktikis nesolvitan politikon 
inter Francio kaj Hispanio, finante tiene noci la veneciajn fortunojn. Li estis la unua doĝo, kiu disdonis al 
patricioj arĝentajn  monerojn (Oselle) anstataŭ la tradiciaj sovaĝaj anasoj. 
 
 
90) Kastelo, esplanado. 
 
“La rekonstruaj laboroj de la Kastelo komencitaj en la jaro 1517 daŭris sed dek jarojn kaj en tiu okazo, en la 
jaro 1526, sekve de la terura tertremo de la jaro 1511, ankaŭ la preĝejo Sankta Maria estis rekonstruita” 
(Paĝo 50 de la “Kajero“). 
 



“Konstruita ĉe la fino de la deksesa jarcento post kiam la tertremo de la jaro 1511 endanĝerigis neripareble 
la antaŭan konstruaĵon. La origina komplekso estis sidejo de Patriarkoj de Akvilejo de la jaro 1222 ĉirkaŭ ĝis 
la jaro 1420, kiam anstataŭis la Serenissima regado; ĝi gastis la Venetian Guberniestron, kaj poste, pasita 
Udino al Aŭstrio per la Traktato de kampoformjdo, ĝi estis transformita en kazermon kaj denove fortigita 
(Fuorto Sankta Blazo)” (El: “Udino, la Legu Urbon”). 
 
En la jaro 1819, sub la aŭstria regado la kastelo estis sidejo de la tribunalo kaj de la karceroj ; de la jaro 
1848 ĝi estis ŝanĝita kazermon 
 
“Unu legendo rakontas ke (la monteto de la kastelo) ĝin volis starigita per la tero transportita en la kaskoj de 
hunoj de Atilo por permesi al ilia kruela estro ĝoji vidante Akvilejan flami. La nuna konstruaĵo de la kastelo 
anstataŭas tiun detruita per la tertremo de la jaro 1511 kaj ĝi estis restaŭrita sekve la damaĵoj de la tertremo 
de la jaro 1976”.  (El : “Udino kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj”). 
 
La ŝtuparego estas de Johano el Udino (duono deksesa jarcento) ; la ĉefa fasado projektita de Johano 
Fontana kaj komencita en la jaro 1517; sekve, post la jaro 1547, kompletigita de Johano el Udino. 
 
 
91) Kastelo, esplanado, muzeŝtuparo: surskriboj. 
 
Per dekreto de la Senato antaŭ ne longe restaŭrita 1721. 
 
En la jaro 1794 / ĝi estis denove / restaŭrita 
 
Sub / la regado de Lia Estra Moŝto / Petro Kanal. 
 
KANAL Petro estas memorita pro la pavimado de la internaj stratoj de Udino, de Pordego Akvileja ĝis 
Pordego Ĝemona. 
 
 
92) Kastelo, esplanado, muzeŝtuparo: surskribo. 
 
Al Alvise Justiniani estro pro ripetitaj meritoj 1571. 
 
JUSTIANIANI Alviso (1527 - Venecio, 1585). 
 
 
93) Kastelo, esplanado, muzeŝtuparo: surskribo. 
 
Estro Justino de Laŭrenco starigigis 1548. 
 
 
94) Kastelo, esplanado, muzeŝtuparo: surskribo. 
 
Dediĉita al la defenda malavaro de la forojulia provinco 1571. 
 
 
95) Strato Merkatovekjo, Palaco de la Ŝparkaso de Udino kaj Pordenono (C.R.U.P.), nun Ŝparkaso 
de Friulo julia Venetio: historiaj sciigoj. 
 
Konstruita dank’al financado de la Komunumo la 11.an de novembro 1496 estas starigita en Udino 
Lombardejo, por helpi urbanojn en malfacilaĵoj per la konsento je malgrandaj pruntoj kontraŭ moveblaj 
posedaĵoj kel garantio je pli malalta intereza procento. Komence la oficejo de Lombardejo estis disaj en la 
domoj Del Torso kaj Tealdi apud la Komunumo kaj en la Malnova Hospitalo. Duone la deksesa jarcento oni 
decidis konstrui novan konstruaĵon, sur la rujnoj de kelkaj malgrandaj domoj, inter Merkatovekjo kaj 
Merkatonuovo, apartenantaj al Dorotea Dobra kaj de ŝi donacitaj al la Instituto. 
La laboroj, laŭ la projekto de Francisko Floreani, pentristo, inĝeniero kaj arkitekto, komencis en marto 1566 
kaj finis en la jaro 1569. Ĉi tiu unua nukleo tre pliigita je la duono de la deksepa jarcento per nova projekto 



de Bartolomeo Rava, poste modifita de arkitekto Jozefo Benoni. La palaco, finita en la jaro 1690, gastis 
ankaŭ tri dek sed butikojn je la stratnivelo, inter kiuj la spicbutiko, la oraĵvendejo, la viandobutiko, la 
vitrovendejo, la apoteko. 
Ĉe la enirejo en strato Del Monte estas lokita la blazono de la urbo, kun supre la simbolo de la Lombardejo: 
birdo, kiu ene la nesto gardis la idojn sub la flugiloj, eble pelikano simbolo de karitato. Flanke kvar valoraj 
marmoraj grupoj prezentante Pietà indikas la angulojn de la palaco: la plej antikva, tiu, kiu estas en 
Merkatonuovo, reiras al la jaro 1594, la aliaj estis lokitaj inter la jaro 1669 kaj 1690. ... 
En la tutan dekokan jarcenton la Lombardejo daŭris praktiki centran rolon en la urba vivo, pliigita de la 
agnosko de la publikaj aŭtoritatoj. Estos la deknaŭa jarcento doni gravan ŝanĝon: la regantoj de la Lombarda 
Venetio fakte premis por apudigi al la antikvaj lombardejoj la starigon de la novaj bankoj, tiam nomitaj Ŝparaj 
kaj Aingardaj Kasoj. 
Naskita en la jaro 1822 kiel unua Ŝparkaso. En la jaro 1876 laŭ la volo de la dependantoj de Lombardejo kaj 
de la Komunumo, naskiĝis aŭtonoma Ŝparkaso. ...  Ekde ĉi tiu momento la Lombardejo iĝis strukturon je dua 
linio, aldona de la pli konsiderinda Kaso. 
Sub la portiko estas la enirejo de la Preĝkapeleto de Pietà. 
(Sciigoj eltiritaj el la faldfolio “Lombardja Palaco” disdonita de la C.R.U.P. okaze de la gvidata vizito de la 
4.an de oktobro 2008). 
 
 
96) Strato Merkatovekjo n.ro 16, Palaco de la Ŝparkaso - C.R.U.P.: memorŝtono. 
 
La kuratoroj, en du momentoj, havigis pliiĝon je pia malavareco kaj helpon al la civitana 
provinco, en la jaro de la Sinjoro 1690. 
 
 
97) Strato Merkatovekjo n.ro 16, Preĝkapeleto Sankta Maria de Lombardejo: surskribo. 
 
Dediĉis al Virgulino Dia Patrino la pia kolegio kiel defendo de la urbo kaj defendo de 
Lombardejo, jaro de la Sinjoro 1694. 
 
Preĝkapeleto de Pietà: la muroj kaj la plafono estis freskitaj en la jaro 1694 de la juna lombarda pentristo 
Julio Kvaljo, tiam apenaŭ dudeksesjara sed jam konata en Friulo pro la laboroj en Palaco Strassoldo kaj en 
tiu de Sinjoroj Della Porta. 
La stukoj estas de Laŭrenco Retti (1692 - 1751) kaj Johano Baptisto Bareljo (Ponna, Komo, 1691 -  ); la 
marmora grupo de la Pietà de Johano Komin kaj Henriko Marengo. 
La altaro skulptita de Johano Komin enhavas antaŭaltaran panelon je trunkforme de piramido renversita kun 
la prezentado bareliefe de la Supreniro de Kristo al Kalvario, speciale la stacio kie Kristo renkontas 
Veronikan. Ĉe la supra parto de la altaro, Marengo (aŭ Meyring), skilptisto el nederlanda origino tre konata 
en Venetio, finas la grupon de la Pietà  post la forpaso de Komin. 
Riĉigas plue la kapelon belegaj paneloj el ledo pentritaj per floraj motivoj faritaj en la dekokan jarcenton. 
(Sciigoj eltiritaj el la faldfolio “Lombardja Palaco” disdonita de la C.R.U.P. okaze de la gvidata vizito de la 
4.an de oktobro 2008). 
 
 
98) Strato Del Monte, C.R.U.P.-Palaco: surskribo. 
 
Venu al mi, vi ĉiuj, kaj mi donos ripozon. 
 
 
99) Strato Pelliĉerie, C.R.U.P.-Palaco: surskribo. 
 
Per malavareco de Dorotea Dobra estis restaŭrita la Lombardejo. 
 
 
100) Strato Ĝemona n.ro 5, eks Itala Banko: surskribo. 
 
Floriano Andreme dediĉis al la urba genio kaj al familio Antonini. 
 



Palaco Antonini, eks sidejo de la Itala Banko, estis starigita de Andreo Palladjo en la jaro 1556 laŭ komisio 
de grado Floriano Antonini, elstarulo de unu el la plej konataj familioj el la udina aristokrataro. La konstruado, 
prokrastinitaj ĝis la deksepa jarcento, kvankam ĝi ne spegulas absolute la projekton de Palladjo, kiu pro la 
multenombraj sindevigoj en Viĉenza kaj Venecio ne havis la eblon sekvi la laborojn persone (tial la kritikoj al 
li direktitaj pro kelkaj nekongruaĵoj kaj stilistikaj tordaĵoj de la konstrauaĵo), restas egale validan ateston pri lia 
genia temaro. La palaco estis vendita al la Itala Banko en la jaro 1899. Post la transloĝiĝo al Triesto de la 
provincaj oficejoj de la Itala Banko, palaco Antonini estas fermita. 
 
 
101) Strato Ĝemona n.ro 17: memorŝtono. 
 
Johano Rikamatore dirita Johano el Udino / elstara pentristo kaj arkitekto havis kaj loĝis ĉi 
tiu / domo. Li naskiĝis en Udino kvartalo Gracano la 27.an de oktobro / 1487; li forpasis en 
Romo en la jaro 1564.  
 
La udina Akademio en decembro 1874. 
 
JOHANO el UDINO (Johano de’ Rikamatori) (Udino, 27 oktobro 1487 - Romo,  julio 1561), pentristo, 
skulptisto, dekoraciisto, arkitekto. Li komencis sian formadon ĉe Johano Martino el Udino, poste li loĝiĝis en 
Venecio ĉe Ĝorĝone. En Udino li estis ĝenerala arkitekto pri ĉiuj laboroj en la urbo. En la jaro 1514, en 
Romo, li estis en la metiejo de Rafaelo de kiu li estas konsiderita unu el la plej brila skolano. Li estas la 
eltrovinto pri la groteskaĵa tekniko. En Romo liaj laboroj estas: la ornamado kadrante la Rafaelajn freskojn en 
la novaj vatikanaj logioj, la dekoracio de la dua nivelo de la samaj, la stukaĵoj en Palaco Madama; en 
Udino:la fontano kaj la Horloĝa Turo en Placo Libereco, la fontano en Placo Matteotti (Sankta Jakobo), kelka 
bareliefo el stuko surmure, freskoj en la Ĉefepiskopa Palaco. La naskiĝa domo de Johano el Udino situas ĉe 
la stratangulo de Strato Gracano kun Strato Brenari. Teretaĝe estas la hotelo “Al la malnova tramo” (eks 
gastejo “Al la tramo”). Laŭ lia nomo estas titolita la nova udina teatro. La jaro de la forpaso sur la 
memorŝtono estas erara. Li estas entombigita en Panteono apud Rafaelo (Urbino,  6 aprilo 1483 - Romo,  6 
aprilo 1520). La memorŝtono estis lokita la 10.an de decembro 1874 laŭ la propono de Petro Bonini al la 
Akademio. 
 
 
102) Strato Ĝemona n.ro 58: memorŝtono. 
 
Estis pavimita la dekstra flanko de la strato de pordego Akvilejo ĝis la ponto kaj ambaŭ de 
ponto  ĝis la ponto kaj plie la (flanko) maldekstra de pordego Ĝemona, per lafita ŝtono, 
provizitaj la rivoj per flua akvo, kiel antaŭgardaj agoj, estante estro la tre amata kaj tre 
zorgema Petro Kanal, jaro de la sano 1795. 
 
KANAL Petro estas memorita pro la pavimado de la internaj stratoj de Udino, de Pordego Akvilejo ĝis 
Pordego Ĝemona. 
 
 
103) Placo Markoni n.ro 8, Biblioteko “V, Joppi”: historiaj sciigoj. 
 
La Urba Biblioteko “Vincento Joppi” estas la vera memori de la urbo, posedante havaĵojn pli ol 440.000 
volumoj, gardataj parte ĉe la centra sidejo kaj parte ĉe la distriktaj sidejoj. Ĝi estis inaŭgurita la 13.an de 
majo 1866 okaze de la danteska jarcento. Ĝi estas en la deksepjarcenta Palaco Bartolini, donacita al la 
Komunumo de grafino Tereza Dragoni Bartolini en la jaro 1856, situata en Placo Markoni n.ro 8. Vincento 
Joppi, bibliotekisto kaj poste bibliotekestro de la jaro 1879 ĝis la jaro 1899, povas esti memorita ankoraŭ 
hodiaŭ kiel tiu, kiu pli ol aliulo kontribuis riĉigi la urban Bibliotekon, ankaŭ dank’al la helpo kaj la kunlaborado, 
kiun ĉiam li ricevis de Julio Andreo Pirona, tiam respondeculo de la tuta kultura strukturo, kiu enhavis ankaŭ 
la muzeon. En la jaro 1884, ekzemple, Joppi konfluigis la antikvan Komunuman Arkivon, kiu entenas la 
publikajn urbajn skribojn ekde la dektria jarcento, nepre gravaj dokumentoj por rekonstrui la tiaman friulan 
historion. Antaŭ unu jaron li akiris por la urba Biblioteko la riĉan personan bibliotekon de grafo Francisko Di 
Toppo. Vincento Joppi kaj lia frato Antono(Udino, 1821 - tie, 1906) estas poste memoritaj ĉar ne nur ili 
kontribuis per eksternaj akiroj riĉigi la Bibliotekon, sen ankaŭ ĉar ili donacis al la Biblioteko la propran 
privatan kolekton. Oni ne povas fine forgesi du aliajn kolektojn tute gravaj: tiun de Hipolito Nievo, kiu 
enhavas diversajn rakontojn, leterojn kaj aŭtografajn artikolojn, kaj tiun de Katarina Perkoto, kiu enhavas, 



krom ŝian literaturan produktadon, rimarkindan korespondaĵojn havita kun famaj personoj de ŝia epoko. Kaj 
porfini, estas memoritaj la donacon de Henriko Del Torso (Triesto, 7 marto 1876 - Udino, 26 oktobro 1955) 
kaj la kolekton apartenita al la fakulo pri Hindio Luizo Pio Tessitori. (El: “Urba Biblioteko V. Joppi de Udino. 
Gvido pri la uzo dela biblioteko”, 2001). 
 
 
104) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: memorŝtono kun medaliono. 
 
Al / Petro Bonini / garibaldano edukisto kaj poeto / kiu la sprita muzo friuula / plenkreskigis 
/ je formoj kaj je penso / hardigante la animon / en la indigno pri ĉiu malnobleco / kaj en la 
internaj maltrankviloj por la homa bono  
 
Naskita 1884 - mortinta 1905. 
 
BONINI Petro (Palmanova, Udino, 14 majo 1844 - Udino, 22 februaro 1905), instruisto, poeto, tradukisto. Li 
magistriĝis pri Literaturo kaj pri Juro en Padovo. En Udino li okupis multenombrajn oficojn ankaŭ kiel 
prezidanto de la Veteranaj Societo de la jaro 1883 ĝis la jaro 1866. Li instruis literaturon ĉe la Teknika 
Instituto de Udino. En la unua verskolekto estas inkluzivitaj tradukoj el Danto, Josuo Karduĉi  
(Val de Kastello, 27 julio 1835 - Bolonjo, 16 februaro 1907), Jakobo Leopardi (Rekanati, 29 junio 1798 - 
Napolo, 14 junio 1837), Jakobo Zanella (Kiampo, 9 septembro 1820 - Kavacale de Montiĉello Grafo Otto, 
Viĉenza, 17 majo 1889), Karlo Porta (Milano, 15 junio 1775 - tie, 5 januaro 1821), Jozefo Belli (Romo, 7 
septembro 1791 - tie, 21 decembro 1863), Henry Wadsworth Longfellow (Portland, Maine, 27 februaro 1807 
- Kembriĝo, Massachusetts, 24 marto 1882) kaj Bokaĉo. En la jaro 1885 jam li eldonis sep sonetojn, kelkaj el 
tiuj estis modifitaj dum la sekvaj eldonoj. En la jaro 1866 li partoprenas en la trenta batalo inter la 
garibaldanaj volontuloj, la sekvan jaron li estas kun Karibaldi en la roma agro. 
 
 
105) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto. 
 
Teobaldo ĈIKONI 
 
Skulptaĵo de Luizo Minisini. 
 
ĈIKONI Teobaldo (Sankta Danielo de Friulo, Udino, 20 decembro 1824 - Milano, 28 aprilo 1863), ĵurnalisto, 
rimisto, tradukisto, dramverkisto. Kiel dramverkisto li havis rimarkindan nedaŭran sukceson precipe per “La 
ununura filino” kaj “La statuo el karno”. Ĉi tiu lasta verko, de iu laŭdegita. estis definita de Benedikto Kroĉe 
(Peskasseroli, 25 februaro 1866 - Napolo, 20 novembro 1952)  “fuŝaĵo inter la sentimenta kaj la moralisma”. 
Niko Pepe (Udino, 19 januaro 1907 - tie, 13 aŭgusto 1987) skribis (“La Punkto”, 31.a oktobro 1983) ke la 
dramo de Luizo Pirandello (Agrigento, 28 junio 1867 - Romo, 10 decembro 1936) “Kiel vi volas min” estas 
“nedubebla kopiaĵo” de la verko de Ĉikoni. “La statuo el karno” havis kiel ajn tri filmajn  tradukojn. Pri sia 
poeta produktado Ĉikoni sentis la influon de Jozefo Ĝusti (Monsummano Termo, 12 majo 1809 - Florenco, 
31 marto 1850), kaj de Christian Johann Heinrich Heine (Dusseldorf, 13 decembro 1797 - Parizo, 17 
februaro 1856) el kiu ankaŭ li tradukis. Li estis ankaŭ tradukisto pri francaj komedioj kaj romanoj. Li kulturis 
ĵurnalismon kaj kun Antono Gislanconi (Leko, 25 novembro 1824 - Kaprino Bergamasco, 16 julio 1893) li 
fondis en Milano “La lombardo”-n. 
 
 
106) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto. 
 
P. VALUSSI 
 
Skulptaĵo de Andreo Flaibani. 
 
VALUSSI Paĉifjco (Talmassons, Udino, 30 novembro 1813 - Udino, 28 aŭgusto 1893), ĵurnalisto, verkisto, 
politikisto, liberala deputito por Ĉividale kaj Montanjana, Padovo 1866 - 1874. Magistriĝita pri Inĝenierio en 
Padovo en la jaro 1836. Kontraŭkonformisto, kontraŭpotenco kaj kontraŭklerikala, li estis unu  el la plej 
intensa politikaj agitantoj friulaj de lia tempo. Li estris diversajn ĵurnalojn inter kiuj la “Favilla - Fairero” kaj “La 
triesta observanto” (kiu ĝin igis grandan ĵurnalon) en Triesto; la “Pioniro” kaj la “Gazeto de Venecio” en 
Venecio; en la jaro 1859 la “Persisto” (de kiu li estis unu el la fonditoj) en Milano; la “Popola Gazeto” (1865- 



1866) en Florenco; “Friulo” (1849-1851) kaj “La ĵurnalo de Udino” de la jaro 1866 en Udino. Li subskribis 
ankaŭ la semajnan “La friula notisto” (1853-1859). Je liberalaj ideoj, li estis modere regionisto. Li verkis friule 
la mallongan rakonton “Jesus, de poure!” (“La ĵurnalo de Udino”, 20.a februaro 1884) kaj, laŭ la pseŭdonimo 
Un campagnûl, la dialogitan proverbon “Sang no jè aghe” (Dimanĉa aldono al Friulo”, 28.a septembro - 5.a 
oktobro - 19.a oktobro 1851). En la jaro 1993 la itala Prezidento partoprenis en Talmassons en la celebradoj 
por la jarcento de lia forpaso. 
 
 
107) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto. 
 
Paŭlo CANĈANI 
 
Skulptaĵo de Vincento Lukardi. 
 
KANĈANI Paŭlo (Torviskosa, Udino, 1725 - tie, 1810), naskita de Leonardo kaj de Viktoria Piko, servisto, 
juristo, historiisto, erudito, filozofo, teologo, jura konsiliano de la Venetia Respubliko, mildigis la 
jurisdikciismon de Paŭlo Sarpi. Li redaktis kolekton de “Barbarorum leges antiquate cum notis et glossariis” 
(Venecio 1781 - 1790) per kiu li donis historian adreson por la juraj disciplinoj. 
 
 
108) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto. 
 
Petro ZORUTTI 
 
Skulptaĵo de Antono Marinjani. 
 
ZORUTTI Petro (Lonzano, Dolenja de Kolljo, Gorizio, 27 decembro 1792 - Udino, 23 februaro 1867), 
funkciulo, poeto. Li havis grandan popularecon eldonante dum multaj jaroj la “strolics“, popolaj poetaj 
jarlibroj, kie aperis verse liajn pli bonajn verkojn nun emocia-naturalismaj nun ŝercema-satirusaj. Li estis 
admirita de Nikolao Tommaseo (Sebeniko, 9 oktobro 1802 - Florenco, 1 majo 1874) kaj Josuo Karduĉi (Val 
de Kastello, 27 julio 1835 - Bolonjo, 16 februaro 1907). Por la teatro li verkis “La trobadoro Antono 
Tamburo”-n. Inter liaj laboroj: “Il bon Pari”, verkita por kolekto da poezaĵoj je la tutaj lingvoj de la aŭstria-
hungara Imperio, honore al Francisko Jozefo, kiun Ugo pellin difinis “malplaĉa dokumento de lia morala feblo 
kaj de lia arta senileco” (“La Libereco”, 18.a septembro 1920). 
La serio de la Strolic donis al li larĝan kaj longdaŭran popularecon; liaj pli famaj friulaj poetaj verkoj temas la 
sezonojn kaj la pejzaĝon. 
 
 
109) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto. 
 
Johano DARIF 
 
DARIF Johano Andreo (Venecio,  7 septembro 1801 - Milano, 2 decembro 1870), pentristo. Filo de 
Bartoloemo, udina libristo, li finis la studojn en Venecio sin dediĉante al pentrarto kie li atingis certan 
renomon je antaŭtempa aĝo. Inter la jaro 1820 kaj la jaro 1825 estas hipotezeblaj diversaj restadoj de Darif 
en Udino, kie multenombraj estimantoj de lia ago lin komisiis realigi pentraĵojn poste eksponitaj en Milano. La 
urba Muzeo de Udino gardas kelkajn desegnaĵojn de Darif, inter kiuj Sanktan Familion. En la jaro 1840 Darif 
partoprenis en la internacia arta ekspozicio de Triesto kun la historia pentraĵo Aŭgusteno Kiĝi, kiu prezentan 
la Fornarinan al Rafaelo. Li laboris, krom en Udino, en Milano kaj en Komo. Li estis fekunda kaj aprecita 
portreisto. Li forpasis en sia loĝejo en strato Ĉernaja 10. 
 
 
110) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto. 
 
M.F. TOMADINI 
 
Skulptaĵo de Andreo Flaibani. 
 



TOMADINI Francisko (Udino, 13 decembro 1782 - tie, 30 decembro 1862), sacerdoto, kanoniko. El 
modesta familio, iĝita sacerdoto li sentis evangelian puŝon de karitato precipe al orfoj, kiuj devis esti 
multenombraj specife post la du epidemioj de la jato 1836 kaj 1855. Li foroferis la tutan sian vivon kaj ankaŭ 
siajn havaĵojn por unu senĉesa asistada ago al knaboj iĝitaj sen familio. Lia senlaca ago kaj laŭ unu flanko 
pro konsterna kuraĝo, interesis ankaŭ la publikajn administracioj: li eĉ estis ordnita per la kavalira Insigno de 
la reprezentantoj de la Reĝa Instituto de la aŭstria aŭtoritato. Li starigis la udinan orfejon, kiu havas lian 
nomon, kunigante komence (1836) la orfetojn pro ĥolero. Li forpasis pliporita de ĉiuj. 
 
 
111) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto. 
 
Val. PRESANI 
 
Skulptaĵo de Luizo Minisini. 
 
PRESANI Valenteno (Udino, 18 aprilo 1788 - tie, 18 aprilo 1861), inĝeniero, arkitekto. Skolano de Mikaelo 
Zuliani. Li magistriĝis en Bolonjo. Poste li studis ĉe la Akademio pri Belarto de Romo. Li estis la plej 
neoklasika arkitekto friula: en la jaro 1812 li gajnis la grandan arkitektan premion en Venecio, en la jaro 1815 
la premion Kanova en Romo. Li estis aŭtoro dela tombejo “Sankta Vito” de Udino, de la palaco pri la studoj 
en Placo Garibaldi, de la pronao de Baziliko de la Gracoj kaj de la monumento al la pado de Kampoformjdo 
enPlaco Libereco. Post kiam li estis Estro pri la publikaj konstruaĵoj en Dalmatujo, de la jaro 1839 li okupis la 
saman oficon en Litorale. Poste li estis inspektoro al la direktoreco de la fervojoj en Verono. 
 
 
112) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto. 
 
Odoriko POLITI 
 
Skulptaĵo de Antono Marinjani. 
 
POLITI Odoriko (Udino, 27 januaro 1785 - Venecio, 18 oktobro 1846), desegnisto, pentristo, docento ĉe la 
Akademio de Venecio. Liaj laboroj pri sakra temo estas en Bertiolo, Attimis, Sankta Leonardo de Felettano, 
Billerjo, Klaŭzetto, Pavio de Udino, Tarĉento, Vito d’Asjo, Udino, Venecio kaj Triesto. Kiel ajn liaj artaj kvalitoj 
plibone brilas pri la portretoj, kiel oni povas konstati en la muezeo de Udino kaj en la galerio pri la moderna 
arto de Venecio. Li estas nomita en la rakonto de Katarina Perkoto “La Madone de La Salette”. 
 
La busto estis inaŭgurita la 6.an de junio 1875. 
 
 
113) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: memorŝtono. 
 
Tereza Dragoni-Bartolini / por helpo al junaj udinanoj / riĉaj je talento ne je fortunoj / inicitaj 
al bonaj studoj / ne malgrandan parton el la havaĵo / kaj ĉi tiun palacon / noble donacis / 
1856.  
 
La Komunumo / dediĉinte la restaŭrita konstruaĵo / pliigis la voton / 1866. 
 
DRAGONI-BARTOLINI Tereza, edzino de Gregoro Bartolini  (Udino, 1737 - tie, 23 decembro 1828). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: busto kun kolono. 
 
Kompato / mi ekvenis kiel mi forpasis  
 
Ĉi tiun skulptaĵon / metis / la Udine’a Komunumo / ĉar la nomo / de la komencinto / de la 
itala civilizo / estu aŭspicio kaj brilo / al la friula muzeo / kiu estas en la bartolinaj salonoj / 
je ilustrado / de la pasintaj epokoj / kaj je indeco / de la nuna  
 
1866 
 
ALIGIERI Danto (Florenzo, 29 majo 1265 - Ravenna, 14 septembro 1321) la plej granda itala poeto, el la 
plej grandaj el la homaro, naskiĝis en Florenco el Aligiero de Bellinĉone (    - 1283) kaj el damo Bella 
(DURANTE aŭ ABATI Bella, Florenco,   - 1270). Tre juna li enamiĝis al Beatrica Portinari (dirita Bica, 
edziniĝinta Bardi, Florenco, 1266 - tie, 8 junio 1290), kiu li elektis kiel inspirintino de la tuta sia poezia verko. 
Li edziĝis kun Ĝemma Donati el kiu li havis tri gefilojn: Jakopo (Florenco, 1289 - 1348), Petro (Florenco, 
1300 - Treviso, 1364)  kaj Antona. Li havis kiel majstro Brunetto Latini kaj estis amiko kun novstilaj poetoj 
Guido Kavalkanti , Lapo Ĝanni, Ciro el Pistoja (Pistoja, 1270 - tie, 1336). Li batalis kontraŭ gibelinoj el Areco 
en Kampaldino (1289). Blanka partie kaj tial kontraŭa al papo kaj al Karlo de Valois, li estis elpelita el 
Florenco. Post kiam li vizitis diversajn kortegojn, fine li trovis azilon ĉe Guido de Polenta (1275 - 1333), 
sinjoro de Ravenna kaj en tiu urbo li forpasis kaj estis sepultita. 
 
 
115) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: memorŝtono. 
 
La Udine’a Komunumo / dekretis la donantajn nomojn / la plej meritplenaj el la patruja 
muzeo kaj / biblioteko estu ĉi tie ĉizitaj por / longdaŭra memoro kaj ekzemplo 1878.  
 
Sekvas 56 nomoj. 
 
Je ĉiamdaŭra memoro de meritplenaj donantoj / Sekvas 13 nomoj 
 
 
116) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: memorŝtono kun medaliono. 
 
Al Kino Ermakora / 1894 - 1957 / verkisto kaj prikantanto / pri Friulo / en la unua centa 
jarreveno de la naskiĝo / 17.a decembro 1994 
 
Medaliono artaĵo de Ĝanni Passalenti. 
 
ERMACORA Kino (Madonna d’Aprato, Tarĉento, 30 aŭgusto 1894 - Udino, 25 aprilo 1957), majstro, 
ĵurnalisto, verkisto, eldonisto. Li estis Direktoro de la “Friula laboristo” kaj de la revuo “La panarie”; fondinto, 
kun Ticiano Tessitori (Sedeljano, 13 januaro 1895 - Udino, 14 aprilo 1973), Lodoviko Zanini (Villanova, 
Sankta Danielo de Friulo, 1883 - Udino, 1975) kaj Oktavo Valerjo (Osoppo, 4 decembro 1902 - Udino, 15 
julio 1990), de la institucio Friulo en la mondo. Li verkis tre multe kaj sporade friullingve. En la jaro 1927 
filmis “La sentinelon de la patrujo”, kiun iu definis antaŭlon de la itala novrealismo ; la unua filmo, kiel ajn, kie 
Friulo ne estas mistifikita aŭ misinterpretita pri ĝia identeco. Premio Epifanio 1956. 
 
 
117) Placo Markoni n.ro 8, enirejo Urba Biblioteko “V, Joppi”: memorŝtono. 
 
Al / Johano Baptisto Kornjali / bibliotekisto de la “Joppi” / 1924 - 1953 
 
KORNJALI Johano Baptista (Reana de Rojale, Udino, 29 septembro 1887 - Udino, 28 oktobro 1956), 
bibliotekisto, erudito. Li estas aŭtoro, kun Herkulo Karletti (Udino, 6 novembreo 1877 - tie, 22 majo 1946) kaj 
Julio Andreo Pirona, de la friula vortaro “La nova Pirona” (udino, 1935). Li kunlaboris asidue en la “Patrie dal 
Friûl” de Jozefo Marketti (Sankta Felikso ĉe Panaro, 10 novembro 1934). En la jaro 1968 oni eldonis en 
Udino “Verkojn de G. B. Kornjali“. 



118) Esplanado XXVI.a Julio: historiaj sciigoj. 
 
“La monumento al la Rezistado memorigas la 3.463 militfalintojn kaj disperdiĝintojn, la 10.000 deportitojn kaj 
la 17.124 batalantajn partizanojn garibaldanoj kaj osovani, kiuj, en 22 monatoj, rezistis al nazifaŝistaj armeoj. 
La monumento estis elpensita de arkitektoj Dino Valle kaj Frederiko Markoni, kiuj utiligis skulptiston Gino 
Basaldella. Ĝi estis inaŭgurita la 25.an de aprilo 1969”. (Paĝo 58 kaj noto 41 de la “Kajero”). 
 
“La monumento estas limigita de vasta circlo kie lokiĝas la ĉirkaŭa bedo, la “esplanado” kaj la tre bela vasko 
je la suda sektoro, kun la faŭko kaj la klinaj ŝtupoj sur kiuj fluas la akvon, kiu falas el la rando de la fontano. 
Sur la ĉirkaŭbaro, aŭdace pendanta sur tri bazoj (po unuflanke, dum la suda flanko estas projekciita al vakuo 
kun impresa efekto) la kvadrata monolito elcemento. Sur la norda muro de la kvadrato estas ĉizitaj, laŭ la 
grafika desegno de Sandro Konti, la vortoj de Piero Kalamandrei celebrante la rekonkeritan liberecon” (El: 
“Udino kune”). 
 
Pri “forra” (faŭko) oni intencas krutan fosaĵon kaŭzita de akverozio. Arkitekto Valle ĝin difinis per tiuj vortoj: 
“la faŭko donos la vundsenton, la dolosenton;  la akvo, kiu fluas invitas pripensi”. 
La monumento estis inaŭgurita la 25.an de aprilo 1969, post 11 jarojn, ĉar iuj volis, ke la Rezistado estu 
forgesita. 
 
La bedo estis elpensita de pejzaĝista arkitekto Georges Gysel per diversaj tipoj de arboj. 
 
La nomo iĝas de la oficiala enira dato de la itala armeo en la jaro 1866, dum la Tria Milito por 
Sendependenco. 
 
 
119) Esplanado XXVI.a Julio: monumento. 
 
Kiam mi konsideras ĉi tiun mirigitan kaj misteran popolan movadon, ĉi tiun memvolan 
alkuri de humiluloj / ĝis tiu tago senarma kaj paca, kie en subita  iluminiĝo sentis, ke 
alvenis la momento sin doni al la / makulo preni la fusilon sin retrovi por batali kontraŭ la 
teruro min pensigas al certaj neeksplikeblaj / kosmaj ritmvivoj al sekretaj ordonoj, kiuj 
reguligas la kolektivajn fenomenojn per la arbaj burĝonoj, kiuj ekaperas la saman tagon 
kiel la hirundoj de kontinento, ke la saman tagon ili ekkoncias, ke alvenis la momento 
ekvojaĝi / alvenis la momento rezisti, alvenis la momento esti homoj, morti kiel homoj por 
vivi kiel homoj / 8.a septembro 1943   25.a aprilo 1945 
 
Laboro de Ĝino Valle (1958 - 1969) kunlabore kun Frederiko Markoni. 
 
 
120) Esplanado XXVI.a Julio: skulptaĵo el fero. 
 
Dino Basaldella (Udino, 1909 - 1977) / Rezistadmonumento 1968 - 1969 /  ferlutita / Nacia 
Konkurso 1958. 
 
“La skulptaĵo simbole prezentas la hororojn de la milito kaj de la deportadejoj, la ruinojn de la milito, la 
koleron kontraŭ la tiraneco, kiu eksplodas laŭ tragikaj ritmoj; poste, subite, vastan spacon, kiel retrovita paco 
inter tenebro kun lumradio. (El: “Udino kune”). 
 
 
121) Esplanado XXVI.a Julio, Osteja Templo: statuoj. 
 
Al Dio honore de Sankta Nikolao kaj memore al la militfalintoj 1915 - 1918. 
 
La Osteja Templo, farita en la jaro 1931 laŭ la projekto de Provino Valle kunlabore kun la roma arkitekto 
Aleksandro Limonĝelli. Laŭlonge la flankaj muroj kaj ĝis la fenestrumoj estas la memorŝtonoj el marmoro 
enhavante la nomon de 25.000 militoj falintaj dum la Unua Monda Milito. La unua ŝtono estis lokita la 12.an 
de julio 1925 (tago de la Sanktaj Patronoj dela urbo: Ermakora kaj Fortunato) fare de Ĉefepiskopo Antono 
Anastazio Rossi. La solena dediĉo de la Templo okazis en lajaro 1940. 



Konstruita honore al militfalintoj de la 1.a Monda Milito, ĝi estis ejo de la Rezistado: ĝi loĝigis la plej grandan 
friulan presejon sekreta en Udino. En ĝi serĉataj partizanoj havis asistadon kaj rifuĝon kaj ofte la Nacia 
Liberiga Konsilio kunvenis tie. 
La kvar eksteraj statuoj, prezentantaj (laŭ la ordo) la Maristo, la Alposoldato, la Infanteriano kaj la Aviadisto, 
estas skulptaĵoj de Silvio Olivo, kiu ilin projektis en la jaro 1938 kaj skulptitaj el ŝtono en la jaro 1950 de Luizo 
Piskiutti. La statuoj estas la rezulto de la konkurso anoncita de la Udine’a Provinco inter la jaro 1937 kaj 
1938, kiu petis skulptaĵojn je karaktera “ornama” por subteni la integriĝon al la arkitekturo de la Templo. 
 
 
122) Aleo Venecio n.ro 3: memorŝtono. 
 
Revivas en la koroj / Anna Moretti Muratti / kiu helpe ĉiamdaŭra / al blinduloj kaj al mizeraj 
maljunuloj / la praavan posedaĵon donacis / al la urbo / naskiĝinta 1843   mortinta 1919 / 
La Komunumo danka surmetis. 
 
 
123) Aleo Venecio n.ro 277: monumento el fero. 
 
Guido Koletti / Geometriaj strukturoj (1974). 
 
 
124) Aleo Venecio n.ro 187, ekstera kazerno Regiona Karabenista Komando: memorŝtono. 
 
Udino / eksaltita kun armiloj / je la unua libera anonco / ĉi tie reĵetis la invadinton / 
dediĉante kun la sango / la nevenkitan fidon  
 
3.a novembro 1918. 
 
La 29.an (de oktobro 1918, noto de la skribanto) italoj atingis la objektivo ĉe Viktorio Veneto, kaj la saman 
tagon la aŭstria estro, generalo Weber, startigis intertraktojn pri armistico, kiu estis konsentita la 3.an de 
novembro (la saman momenton kiam la italaj trupoj eniris Trenton kaj Trieston) kaj iĝis plenuma la 4.an (El: 
“Dudeka jarcento, Selezione dal Reader’s Digest, Milano, 1978). 
 
La 3.an de novembro 1918 patrolo de la 3.a Regimento Savoja Kavalerio estrita de Leŭtenanto Baraĝola 
eniris Udinon. 
 
La skribo estas de Gualtiero Valentinis, tre konata epigrafisto, aŭtoro de cento da patriotaj skriboj, kiuj estas 
ankaŭ kolektitaj en libreto. 
 
 
125) Strato Cezaro Battisti n.ro 2: memorŝtono. 
 
Ĉi tie estis / la pordego de Gracano / kiu en novembro 1309 / urbanoj defendis / kontraŭ la 
soldatoj de / Rizardo de Kamino / La Komunumo     1959 
 
“La memortabulo memoras, ke tie estis la pordego Gracano de la tria murzono, kie en novembro 1309 
urbanoj retropuŝis la soltatojn de Rizardo de Kamino”. (El: “Udino kune”). 
 
“Ĝi estas atesto, kiu revivigas unu el la momentoj plei kritikaj el la patriarka regado, kiu vidis kunigitaj grafon 
Henriko la II.a el Gradiska(1266 - 24 aprilo 1323), Rizardon de Kamino kaj multajn lokajn feŭdulojn kontraŭ 
patriarko Ottobono Raci († 13 januaro 1315, patriarko de la 29.a de aprilo 1302 ĝis lia forpaso). 
. La kronikoj rakontas kela 14.an de decembro, post kiam la nobla udina perfidulo Nikolao Albinutti ĵetis el la 
fosaĵon la fenestrumojn de la turo, sinjoro de Kamino kaj de Trevizo sturmis. Donita la alarmon sekvis furioza 
batalo, kie partoprenis ankaŭ virinoj kaj la tuta loĝantaro. Rizardo fuĝis lasante sur la kampo 500 mortintojn”. 
(Paĝo 45 de la “Kajero”). 
 
RIZARDO de KAMINO (1274 - Trevizo, 12 aprilo 1312), kondotiero, unuenaskita de Gerardo la III.a 
(Kredaco, Farra de Soligo, Tevizo, 1240 - Trevizo,  marto 1306) kaj de lia unua edzino, la viĉenta Aliĉe de 



Vivaro. En Oktobro 1295, en Rovigo, estas nomumita kavaliro de Markizo de Este Aco la VIII.a. La postan 
monaton, por daŭrigi la aliancajn politikon de la patro pere aranĝitaj geedziĝoj, li edziĝas en Trevizo Katarina 
de Ortenburg elstarulino de potenca familio el Karintio. Sekve, post la forpaso de la edzino, li edziĝos 
Johana Viskonti, milanina, filino de Nino Viskonti. Tiam Rizardo, apenaŭ dudekunujara, jam posedis proprajn 
havaĵojn en Friulo kie jam en la jaro 1293 prezentis la patron dum la teritoriaj disputoj kaj li fiksis akordojn je 
sia nomo kun la Patriarko de Akvilejo. Neŭtrala en la momento kiam Venecio ekkonfliktas kun la Papo, de la 
sama jaro li kolizias kun la Patriarko de Akvileja Ottobono de Raci por posedi Friulon. Estis poste ĉi tiu 
evento ke li realigis sian duoblaludistan planon: post kiam li devigis la Patriarkon fuĝi al Venecio, li prenis 
pozi kiel lia protektanto, kun la intenco remeti lin en lian sidejon li mem. La 2.an de oktobro 1309 fakteliaj 
kavaliroj, nomitaj “Homoj de la ĉapeleto” pro ilia karakterika helmo, lin  ekskortis ĝis lia kastelo en Udino, 
akirante la favoron de ĉiuj noblaj trevizanoj. Sed post kiam li petis, vane, esti nomumita Ĝenerala Estro de 
Friulo de la sama patriarko, dank’al la perfido de udinano li eniris kun malmulte da soldatoj en la friulan 
urbon, devigante la religiulon doni al li la investadon: sed post la releviĝo de la loĝantaro li estis elpelita. Li 
estas sepultita, laŭ lia volo, kiel la patro, en Sankta Francisko en Treviso. 
 
 
126) Placeto Belloni: monumento. 
 
Mirko BASALDELLA (Udino, 1910 - Kembriĝo, 1969) / Totemo, 1959 / Bronzo / Donaco 
familio Basaldella, 1974. 
 
“Speco de vota steleo, ĉizita en nedeĉifreblaj, arkaikaj skriboj kaj finante en speco de anteno preskaŭ por 
kapti la arkanajn sugestiojn kies ĝi materiiĝas” (El: “Udino kune”). 
 
BASALDELLA Mirko (Udino, 28 septembro 1910 - Kembriĝo, Massachuttes, 24 septembro 1969), 
skulptisto, pentristo, desegnisto. Li studis en Venecio, Florenco kaj Monza. En la jaro 1934 li enloĝiĝis en 
Romo kaj poste en la jaro 1957 en Kembriĝo kiel Estro de la Design workshop de la Harvard  University. Li 
estis la realiganto de la tri kradoj el bronzo por la ardeatinaj fosaĵoj en Romo (1950). Komence logata de la 
Martini-skulptaĵoj sed ankaŭ de la klasika kaj renesanca mondo, post la usona sperto li atingis esprimanan 
lingvon persona kaj nekutima en kiu arkeologiaj impresoj kaj abstrakaĵaj serĵadoj miksiĝas magiaj kaj sakraj 
motivoj, totemaj, deduktitaj precipe el la orienta arto. Li uzis materialojn diversajn  el tiuj de la tradicia 
skulptado kiel cemento, dratretoj, ferdratoj, plastoj. 
 
 
127) Esplanado D’Annunzjo: monumento. 
 
Al servfalintoj / de la ŝtatpolico / A.N.P.S.   
 
La Nacia Asocio / de la ŝtatpolico / udina sekcio / 27.a majo 2000 
 
Skulptaĵo de Georgo Ĉeliberti. 
 
La 23.an de decembro 1998, je la 05.50, pro bombeksplodo kaŝita ĉe la herso de telefonia vendejo en Aleo 
Hungario, mortis tri policanoj de la Polica Rapida Taĉmento de la Udine’a Kvestorejo, Paŭlo Kranjolino, 
Adriano Ruttar kaj Jozefo Zannier. Por memorigi ilin oni decidis dediĉi monumenton al ĉiuj policfalintoj. 
Majestro Georgo Ĉeliberti ne volis ian kompenson. 
 
 
128) Placeto Lionello: monumento. 
 
Dino Basaldella (Udino, 1909 - 1977) / Alpha centauri, 1966 / fero / donaco de familio 
Basaldella, 1977 
 
BASALDELLA Dino Aldo (Udino, 26 aprilo 1909 - tie, 7 januaro 1977), skulptisto, aŭtodidakto. Li studis en 
Venecio. Li estris la skulpturan Katedron ĉe la Akademio de Brera. El naturisma skulptaĵo alvenis, pere 
primedita kaj asidua serĉado, kiu lin proksimigis unue al impresionistoj kaj poste al kubismo, al koncepto tute 
malkonkreta pri la skulptado. Pli ol unu ĉeesto en la Bienalo de Venecio kaj en la Ĉiukvarjara de Romo. Por 
“La Panarie” en la jaro 1929 li faris kelkajn ksilografiojn. 
 



129) Esplanado de la Respubliko, Ĝardeno “J. Paskoli”. busto kun kolono. 
 
Al / Jakobo / Matteotti / la / udinanoj  
 
1951 
 
Flanke de la busto: “Vi murdas min / sed la ideo, kiu estas en mi / neniam vi murdos ĝin” 
 
Skulptaĵo de Paŭlo M. Pata (‘95). Oni transskribas kiel oni povis legi. 
 
MATTEOTTI Jakobo (Fratta Polesine, Rovigo, 22 majo 1885 - Romo, 11 junio 1924), socialisto, oponanto 
kontraŭ faŝismo. La 10.an de junio 1924 li estis murdita de faŝistoj. La politika agistiĝo kaŭzita de lia murdo 
kondukis al supremado, fare de faŝismo, de la lastaj politikaj liberoj. 
 
 
130) Esplanado de la Respubliko, Ĝardeno “J. Paskoli”. busto kun kolono. 
 
Gramŝi 
 
Skulptaĵo de Ermakora (‘97). 
 
GRAMŜI Antono (Ales, Kaliari, 22 januaro 1891 - Romo, 27 aprile 1937), politikisto, aliĝinto antaŭe en la 
Socialista Partio, poste fondinto de la Itala Komunista Partio (1921). Kondamnita de la faŝistaj tribunaloj 
(1926) al dudekjara prizonpuno. Li subtenis la aliancon inter la norda industria proletaro kaj la sufaj 
kamparanaj amasoj. 
 
 
131) Aleo Triĉesjmo, verda zono fronto stratnumero 23: monumento. 
 
Vi ho granda / eterna Dio / benu / la italajn maristojn   
 
Projektistoj: ark. Maŭrico Guerrini / ark. Alberto Rici / Udino 24.a majo 1987 
 
 
132) Esplonado Kiavris, Ĝardeno “Serĝjo Brun”: monumento. 
 
Al la italaj ŝoforsoldatoj 
 
La laboro intencas  
Ĉiamdaŭra memoro kaj honoro / de la ŝoforsoldatoj de la 207.a aŭtorato / de la Alpdivizio 
Julia / falintoj en Albanio Grekio kaj Rusio / 1939 - 1943 
 
La animoj ardas 
157.a aŭtorato / aŭtoĉaroj / vin memorante 
 
Ŝoforsoldatoj estas nomataj la soldatoj de la Itala Armeo apartenantaj al la Korpuso de Transportoj kaj 
Materialoj. Antaŭe la Ŝoforsoldatoj estis enkadrigitaj en al Aŭtomobila Fako kaj de la postmilito en la 
Aŭtomobila Servo. La okazo pri la fajrobapto de tiu fako de la Armeo estis la batalo Itala-Turka. 
 
 
133) Strato Rikardo Di Ĝusto, vidaĵo naskiĝa domo: memorŝtono. 
 
Al / Di Ĝusto Rikardo / alposoldato de la 8.a regimento / kiu, / sur Monto Natpriĉana la 
24.an de majo 1915 / en la sankta nomo de Italio / unue oferante la junecon / li baptis / per 
sia sango la batalon / de la itala virto / kiu / Viktorio Veneto / poste konsakris gloran 
triumfon. 



DI ĜUSTO Rikardo (Udino, 15 novembro 1895 - Monto Natpriĉana, Slovenio, 24 maggio 1915), alposoldato 
de la bataliono “Ĉividale” de la 8.a Alpregimento. Li transiris en la historion ĉar li estis la unua el la 600.000 
italaj falintoj dum la 1.a Monda Milito. La 24.an de majo 1915 dume lia bataliono prenis pozicion sur monto 
Kolovrat (slovene Kolovrat), en la komunumo Drankja (Udino), kiu difinis la lomojn inter Italio kaj Aŭstrio-
Hungario li estis mortfrapita per malamika kunglo. 
 
Rikardo Di Ĝusto estas memorita ankaŭ pere de cipo laŭ lia memoro sur la supro de Monto Kolovrat. 
 
 
134) Aleo de la Venko, Memorĝardeno: monumento. 
 
Al martiroj / falintaj por la libero / en la nazismaj eksterminejoj / 1943 -1954 
 
1933 Dachau / 1937 Buchenwald / 1938 Mauthausen / 1938 Flossenbürg / 1939  
Ravensbrük / 1940  Auschwitz 
 
“Al Falintoj dum la Liberiga milito, oni starigis monumenton al Deportitoj kies bazamento el ŝtono estis eltirita 
el la foso de la eksterminejo en Mauthausen. La monumento skulpita el fero de la skulptisto Della Vedova 
estis donacita de la Provinca Asocio de la eks deportitaj al la urbo Udino por memori la 800 viktimojn de la 
provincoj Udino kaj Pordenono en la eksterminejo”. (Paĝo 58 kaj noto 40 de la “Kajero”). 
 
La monumento memorigas la deportitojn de Friulo.Julia Venetio, kiuj forpasis en la eksterminejoj. El la 
karceroj la kaptitoj atingis la stacidomon, kie longa vartrajno, jam parte plene da kaptitoj ŝarĝitaj en Triesto 
kaj Goricio, ilin atendis por longan vojaĝon al Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Flossenbürg, Ravensbrük 
kaj Auschwitz. Oni deportis ankaŭ multajn virinojn, kiuj partoprenis en la Rezistado, precipe kun la staferolo 
por porti mesaĝojn, armilojn, ekslpodaĵoj kaj propagandmaterialo. 
 
 
135) Aleo de la Venko, Memorĝardeno: monumento kun memorŝtono. 
 
Nacia Asocio Civilaj Viktimoj de la Milito / Udine’a Sekcio  
 
Memore kaj ĉiamdaŭra memoro de la civilaj viktimoj de la milito / Udino 21an de oktobro 
2006 
 
NACIA ASOCIO CIVILAJ VIKTIMOJ PRO MILITO. Naskita la 26.an de marto 1943 kiel Nacia Asocio 
Familioj Falintoj, Mutiluloj kaj Civilaj Invalidoj pro la malamikaj bombadoj, la 19.an de januaro 1947 ĝi estis 
starigita kiel senprofitan laŭ la nuna nomo. Per leĝo de la 23.a de oktobro 1956 n.ro 1239 ĝi iĝas Publika 
Institucio kun funkcioj de reprezento kaj defendo de la moralaj kaj materialaj interesoj por mutiluloj kaj por 
civilaj invalidoj kaj por familioj de civilaj falintoj pro milita epizodo. Krom la tradiciaj taskoj  pri la defendo de la 
kategorio, ĝi estas tre aktiva por la pliigo de la packulturo, pere de solidaro al ĉiuj civiluloj trafitaj de militaj 
eventoj. 
 
 
136) Aleo de la Venko, Memorĝardeno: monumento. 
 
Al la italaj bersaljeroj / Nacia Bersaljera Asocio / Udine’a Sekcio / J. D’Artenja  
 
Regiono Friulo-Julia Venetio / Fondaĵo CRUP / Fam. Bako-Baruco 
 
Monumento, laboro de la skulptisto Johano Patat de Artenja, inaŭgurita la 27.an de septembro 2008 okaze 
de la 1.a Kunveno Flamoj Karmezinaj. La monumento presentas la plumoj de la ĉapelo de bersaljeroj kaj la 
supra parto estas turnebla. 
 
BERSALJERA FAKO. Ĝi estis fondita la 18.an de junio 1836 de Karlo Alberto de Savoja laŭ la propono de 
la tiama kapitano de la “Regimento Gvardioj” Aleksandro La marmora, kaj havis la fajrobapton la 8.an de 
aprilo 1848 en la batalo ĉe Gojto dum la unua itala milito por sendependeco. Bersaljeroj estas fako de 
Infanterio de la Itala Armeo. Ĉiujare, la 18.an de junio oni festas la datrevenon de la fondo.  



137) Strato Johanjozefo Liruti n.ro 2: memorŝtono.  
 
Johanjozefo Liruti / naskita en la jaro 1689 en Villafredda kaj ĉi tieforpasita / meritplena / 
dum daŭraj studadoj kaj sukcesintaj esploroj / pri la italaj kaj latinaj literaturoj / pri la friulaj 
historioj verkisto / ĉi tiun domon / je amema loĝejo / li honoris.  
 
La Akademio de Udino en decembro 1877. 
 
LIRUTI Johanjozefo (Villafredda, Tarĉento, 28 novembro 1689 - tie, 4 majo 1780), erudito. Fakulo pri 
ekzaktaj sciencoj, poste kolektisto pri epigrafoj, moneroj kaj pri patraj memoroj, estas precipe konata pro 
larĝaj euridiciaj serĉadoj el kiuj la prej gravaj estas: “Sciigoj pri la vivoj kaj la verkoj verkitaj de friulaj 
literaturistoj” (1760-62 kaj 1830) kaj “Sciigoj pri la friulaj aferoj verkitaj laŭ la tempoj” (1776-77). 
 
 
138) Placo Garibaldi: monumento. 
 
Al / Jozefo Garibaldi / kiu en la spirito nobla al la antikva valoro / la humanecon de la novaj 
tempoj kunigis / ĉi tiun monumenton friulanoj starigis / la jaro 1886 
 
Tabelo: 4.a julio 1907 / centjara datreveno / de la naskiĝo / friulanoj 
 
Monumento el bronzo laboro de skulptisto Guljelmo Mikieli (1855 - 1944), gajnisto de la nacia konkurso 
anoncita pro la aneksado de Friulo al Italio. Inaŭgurita la 26.an deaŭgusto 1886. 
Sur la soklo de la statuo estas skribita: “G. Mikieli fandis, G. Mikieli skulptis”. Temas pri Jozefo, patro de 
Gulielmo. 
 
GARIBALDI Jozefo (Nico, Francio, 4 julio 1807 - Insulo de Kaprera, 2 majo 1882), naskita el Domenico 
(Kiavari, 1766 - 1841) kaj Roza Raimondi (Loano, 1776 . Nico, 20 marto 1852), unu el la farintoj de la 
Releviĝo, li adeptiĝis al la Juna Italio kaj partoprenis en la insurekcion en Ĝenovo. Kondamnita al morto, 
dum kontumaco li rifuĝis en Sudameriko, kie li batalis por la sendependeco de Rio Granda kaj de Urugvajo. 
Revenita Italion en la jaro 1848, li partoprenis en la Unua Milito por Sendependenco; venkita en Moracone, li 
rifuĝis en Svisio. En la jaro 1849 li alkuris por defendi la roman Respublikon. Falita la Respubliko, li evitis la 
encirkligon kaj rifuĝis en Sankta Marino, kie li klopodis atingi laŭ maro Venecion ankoraŭ libera.  Surprizita 
kaj atakita de aŭstrianaj ŝipoj, li elŝipigis en la proksimaĝo de Ravenna; en la valoj de Komakjo (4.a aŭgusto 
1849) li vidis morti la edzinon Anita pro la penadoj. En la jaro 1859, en la Dua Milito por Sendependeco, li 
estris la “Alpoĉasistojn”. En la jaro 1860 li estris la “Ekspedicion de la Milo” en la Reĝolando de la Du Siciloj. 
Dum la Teano-a renkontiĝo li cedis al Viktorio Emanuelo la II.a la konkeritan regnon. Retiriĝita en Kaprera, li 
restis tie ĝis la forpaso. 
 
 
139) Placo Garibaldi n.ro 18: memorŝtono. 
 
Al kruda a nonco / Garibaldi forpasas / la udina popolo / en la sakra konkordo de la gloro / 
skribas neforviŝeble / la 1.an de marto 1867 / kiam / de ĉi tiu konstruaĵo / parolis pri patrio 
kaj pri gloro / la tre granda heroo  
 
8.a junio 1882 
 
Jozefo Garibaldi estis gastigita en Palaco Monĝilli. 
 
GARIBALDI Jozefo (Nico, Francio, 4 julio 1807 - Insulo de Kaprera, 2 majo 1882), naskita el Domenico 
(Kiavari, 1766 - 1841) kaj Roza Raimondi (Loano, 1776 . Nico, 20 marto 1852), unu el la farintoj de la 
Releviĝo, li adeptiĝis al la Juna Italio kaj partoprenis en la insurekcion en Ĝenovo. Kondamnita al morto, 
dum kontumaco li rifuĝis en Sudameriko, kie li batalis por la sendependeco de Rio Granda kaj de Urugvajo. 
Revenita Italion en la jaro 1848, li partoprenis en la Unua Milito por Sendependenco; venkita en Moracone, li 
rifuĝis en Svisio. En la jaro 1849 li alkuris por defendi la roman Respublikon. Falita la Respubliko, li evitis la 
encirkligon kaj rifuĝis en Sankta Marino, kie li klopodis atingi laŭ maro Venecion ankoraŭ libera.  Surprizita 
kaj atakita de aŭstrianaj ŝipoj, li elŝipigis en la proksimaĝo de Ravenna; en la valoj de Komakjo (4.a aŭgusto 



1849) li vidis morti la edzinon Anita pro la penadoj. En la jaro 1859, en la Dua Milito por Sendependeco, li 
estris la “Alpoĉasistojn”. En la jaro 1860 li estris la “Ekspedicion de la Milo” en la Reĝolando de la Du Siciloj. 
Dum la Teano-a renkontiĝo li cedis al Viktorio Emanuelo la II.a la konkeritan regnon. Retiriĝita en Kaprera, li 
restis tie ĝis la forpaso. 
 
 
140) Aleo Volontuloj de la libereco n.ro 47: busto. 
 
Al sinjoro Luizo de grafoj Garzoni de Adornjano majstro kaj fakulo pri la kanto de friullando 
kun siaj religiaj, koraj, patrujaj muzikoj laŭ la muzikaj tradicioj de Akvilejo de Friulo, de 
Italujo edukis kaj ravis generaciojn kaj generaciojn da friulanoj. 
 
Dino Virĝili 1966  
 
Ĥora grupo “La kantistoj de Friulo”  
Paroĥa Komunumo “Sankta Marko” 
 
GARZONI Luizo de ADORNJANO (Adornjano de Triĉesimo, Udino, 19 januaro 1890 - Cassako, Udino, 14 
februaro 1972), komponisto, instruisto. Neniu pli ol Grafo Luizo Garzoni kapablis traduki en kanton la Spiriton 
de friulanoj, kiu esprimiĝas per la tipa formo de la Viloto, kie amo, ĝojo, doloro, malĝojo, fido kaj espero 
alternas kaj kuniĝ kune, por esprimi la esencon de popolo. Forĝiĝinte en Udino, la komponisto restas ĉiam 
ligita al la Malgranda Patrujo. La 1.a Granda Milito lin vidas batali ĉe la fronto. Li aktivis en la Popola Partio 
kaj estis Skabeno en Triĉesimo. Ankaŭ li estis ĵurnalisto kaj Muzika Kritikisto, sed lia vera aktiveco estis tiu 
kiel komponisto kaj kiel instruisto, edukisto, fondinto kaj estro de ĥoraj grupoj. Liaj komponadoj konstatitaj 
estas pli malpli milo, inter kiuj oni povas nombri 172 komponadojn laŭ la verona dialekta teksto inter kiuj tre 
famaj “Cjampanis de sabide sere” kaj “O torni ninine”; operetojn, inter kiuj “Il liron di Sior Bortul” kaj “Il 
canocjal de contesse” (komedioj de G. Marinoni) ; “Il Canocjal di Napoleon”, koreografiajn agojn, revuojn 
kaj operetojn por knaboj, precipe por la festoj de la Lerneja Asistfondaĵo, kantojn por okazaĵoj kaj, precipe, 
vilotojn. Alia pridiskutita merito de la Majstro estas ligita al la Grupo “ Kantistoj de Friulo”, de li starigita en la 
jaro 1945, kiu sub lia gvidado estis efika ambasadoro dela friula kanto en Italio kaj en Eŭropo. En la jaro 
1964 li eldonis en Milano la verslibron “Zinzilulando”. Premio Epifanio 1956. 
 
 
141) Placo Sankta Maria de la Mizerikordo n.ro 15, enirejo civila hospitalo: monumento. 
 
“La pavilonoj de la origina nukleo estis desegnitaj de la friula arkitekto Cezaro Paskoletti (1898), kiu estis 
scolano de la roma arkitekto Marcelo Piaĉentini (Romo, 8 decembro 1881 - tie, 19 majo 1960). Sed la 
ĝenerala projekto de la Hospitalo (1925 - 1933) estas de inĝeniero Eŭgeno Mariutti”. (El: “Udino kune”). 
 
Dum la dudekaj jaroj oni sentis la neceson de plua plivastigo de la hospitaloj strukturoj, tial oni decidis 
konstrui novan hospitalon ekster de la historia centro norde de la urbo. La lokado de la unua ŝtono okazis en 
la ĉeesto de la reĝo, Viktorio Emanuelo la III.a. la 5.an de oktobro 1924. En la jaro 1993 per dekreto de 
Ĉefministro, la hospitalo estis deklarita je nacia graveco kaj je alta specialiĝo kaj estis eble la starigo de la 
hospitala entrepreno. En la jaro 2006 okazas la kunfondiĝo inter la hospitala entrepreno kaj la udina 
universitata polikliniko, per dekreto de la Ĉefministreco oni sankcias la starigon de la unika entrepreno, la 
plej granda sanitara entrepreno en Friulo - Julia Venetio 
 
 
142) Placo Sankta Maria de la Mizerikordo n.ro 15, Unika Antaŭmenda Centro Civila Hospitalo: 
medalionoj. 
 
Friulo / 6.a majo 1976 / Kompato en la espero 
 
El la 15 medalionoj, 13 reproduktas konstruaĵojn detruitaj de la tertremo. 
 
La tertremo en Friulo estis la sismo, kiu trafis la ĉirkaŭaĵajn teritoriojn, je 21.26 de la 6.am de majo 1976, kun 
pluaj teroskuoj la 11.an kaj la 15.an de septembro. La zono la plej trafita estiu tiu Norde Udino, kun epicentro 
monto Sankta Simeone lokita inter komunumoj Trasagis kaj Bordano en la ĉirkaŭaĵo de Osoppo kaj Ĝemona 



de Friulo kun intenso egala kiel la deka grado skalo de Merkalli. La damaĝoj de la tertremo de la 6.an de 
majo estis pliigitaj de la du skuoj, somerfine. La mortintoj estis 989. Malgraŭ longa serio da stabiliĝaj skuoj, 
kiuj daŭris diversajn monatojn, la rekonstruo estis rapida kaj kompleta. 
 
 
143) Placo Sankta Maria de la Mizerikordo n.ro 15, civila hospitalo: medalionoj. 
 
La medalionoj, kiuj antaŭe estis lokita en la CUP (Unika Antaŭmenda Centro), poste estis duigitaj kaj lokitaj 
tuj post la eniraj pordoj al pavilonoj. 
 
 
144) Placo Sankta Maria de la Mizerikordo n.ro 15, civila hospitalo, verda zono pavilono 4: 
monumento. 
 
Civilizo / Volo / Seriozeco 
 
 
145) Placo Sankta Maria de la Mizerikordo n.ro 15, enirejo ricevo referaĵoj Civila Hospitalo: 
memorŝtono. 
 
Bonfarantoj.  Sekvas 24 nomoj 
 
 
146) Placo Sankta Maria de la Mizerikordo n.ro 15, enirejo ricevo referaĵoj Civila Hospitalo: 
memorŝtono. 
 
Bonfarantoj.  Sekvas 24 nomoj 
 
 
147) Placo Sankta Maria de la Mizerikordo n.ro 15, Civila Hospitalo: monumento. 
 
Sulptaĵo de la venecia Alberto Viani. 
 
Oni ĝin forigis ĉar damaĝita. 
 
 
148) Placo Sankta Maria de la Mizerikordo n.ro 15, Civila Hospitalo: monumento. 
 
Johano Faleskini 
Dorse: AFDS / Sekvas 9 nomoj / fondintoj 
 
Sulptaĵo de R. (2008). 
 
La Friula Asocio Sangodonantoj estas nepolitika, laika kaj sen profita celo (O.N.L.U.S.), intencas strebi 
ekskluzuve celojn pri socia solidaro kaj ĝi baziĝas sur la aktiva kaj memvola partopreno de ĝiaj anoj. 
La Asocio estas aperta al ĉiuj, sendistinge, antaŭenpuŝas en la Udine’a Provinco la formadon pri “transfuza 
konscienco”, tiel ke ĉiu urbano sentas la homan kaj socian devon donaci, almenaŭ unufoje ĉiujare, senpage, 
propran sangon kaj/aŭ ĝiaj komponantoj. 
Ĝi praktikas, en la kadro de propraj celoj, ankaŭ aktivecon pri la sano, moralo, civila kaj kultura eduko. Agas, 
plie, per aktivecoj kunligitaj lun la sangodonacio kaj hemokomponantoj, kaj ankaŭ  al la antaŭenpuŝo de la 
donacio, en la sektoroj sociaj, kulturaj, mediaj, instruaj, civilaj rajtoj, scianca esploro, defendo de la publikaj 
uzantoj, internacia solidareco. 
La sidejo estas ĉe la Regiona Hospitalo. 
 
FALESKINI Johano  (Osoppo 1899 -  1978), funkciulo: Li estis inter la fondintoj kaj vicprezidanto de la 
FIDAS (Itala Federacio Asocioj Sangodonantoj) starigita en Torino en la jaro 1959 kaj prezidanto de la AFDS 



(Friula Asocio Sangodonantoj) de la fondiĝo (1959) ĝis la forpaso. Urbestro de Osoppo dum dek kvar jaroj. 
Li kunlaboris per amuzaj rakontoj en la “Strolic furlan” de la Friula Filologia Societo. 
 
 
149) Aleo Eŭropo Unuiĝita, enirejo stacidono: memorŝtono. 
 
La fervojistoj / al la falintaj kamaradoj / dum la liberiga batalo. Sekvas 13 nomoj 
Al kamaradoj / fortrenitaj de la kirlo / de barbara milito. Sekvas 29 nomoj 
 
Naciliberiga Komitato Fervojistoj / kaj Italaj Fervojistaj Sindikato / Udino, 1.a majo 1945 
 
La Naciliberiga Komitato (CLN) fervojistoj kaj la Italaj Fervojistaj Sindikato surmetis la memorŝtonon por 
memori iliajn falintajnkamaradojn dum la Rezistado. La fervojistoj multe povis fari dum la liberiga batalo, ĉar 
la komunikoj havas multe da graveco dum la milito: per la trajnoj forveturis deportitoj kaj internigitoj, veturis la 
milita materialo kaj proviantadoj. La CNL indikis al fervojistoj iliaj taskoj: la sabotado kaj favori la fuĝon de la 
kaptitoj. El la mortintoj memorita per la memorŝtono, Johano Grillo estis mortpafita ĉar li malfermis vagonojn 
de la internigitaj militistoj. Li estis ekvidita dume li gastigis unu el ili en sia domo. 
 
 
150) Aleo Eŭropo Unuiĝita, stacidono, trako 1: memorŝtono. 
 
Post cent jaroj / de la forpaso / okazita en Udino / la 15.an de majo 1898 / la nacia societo 
/ pri mutuala helpo / al li titolita / memoras Cezaro-n Poco / lokomotivestro / pioniro pri 
mutualismo / kaj de la itala sindikatismo / lia memoro / ankoraŭ vivas / en ĉiuj / kiuj kredas 
/ je la socia justeco / kaj je la reciproka helpo / inter homoj   
 
Udino, la 15.an de majo 1998   
 
1987 / Societo pri mutuala / helpo inter lokomotivestroj / kaj hejtistoj / dela Fervojoj / Alta 
Italio - S.N.M.S. “Cezaro Poco” 
 
POCO Cezaro (Serravalle Skrivia, 1 januaro 1853 - Udino, 15 majo 1898), sindikatisto. Li estis la unua 
lokomotivestro,kiu prizorgis la fervojistan organizadon  kaj precipe de la lokomotivestrojm plenumante ankaŭ 
la oficon kiel prezidanto de la mutuala societo de Milano. Lia aktiveco estis stampita per idealoj, antaŭe de 
Mazzini kaj poste socialistaj. Plifoje li estis punita kaj devigita elmigri al diversaj italaj lokomotivaj deponejoj. 
Li forpasis tragike en Udino sin ĵetinte sub trajno. La eks lokomotivestraj mutualo, kiel li estis prezidanto, 
hodiaŭ estas la plej granda societo pri mutuala helpo en Italio kaj havas lian nomon: “Nacia Societo pri 
Mutuala Helpo Cezaro Poco”. 
 
 
151) Aleo Eŭropo Unuiĝita, stacidono, trako 1: memorŝtono. 
 
Honore al la ofero de la fervojistoj / falintoj pro servo. Sekvas 112 nomoj 
 
Falintaj pro servo. Sekvas 30 nomoj 
 
Udino, la 9.an de majo 1999 / Nacia Mutulitaj Invalidaj Asocio / familioj falintaj fervojistoj / 
Udina Sekcio 
 
 
152) Strato Mantjka, Redemptinta Paroĥo: surskribo. 
 
Al Dio Redemptinta kaj al Sankta Lucia kaj martino kun la popola malavaro starigita en la 
jaro 1733, finita en la jaro 1838. 
 



Redemptinta Paroĥo: starigita proksimume la duono de la dekoka jarcento. 
 
 
153) Strato Anton Lazzaro Moro n.ro 45: memorŝtono. 
 
Ĉi tie vivis / Johan Baptisto Periz / arĝenta medalo pro milita merito / kiu dumla sekreta 
lukto kaj dum la liberiga batalo / kontraŭ faŝistoj kaj germanoj / brila heroo de la rezistado / 
forfalis buĉita / por la libereco de la patrio kaj de la popoloj / Mathausen, la 28.an de marto 
1945 
 
PERIZ Johan Baptisto (Udino, 14 septembro 1898 - Mathausen, 3 marto 1945), juna metelmekanika 
laboristo, “unu el la unuaj udinaj kontraŭfaŝistoj kontraŭi la invadan faŝistan skipan perfortemon kaj deportita 
al Mathausen . Li estis ordenita per la arĝenta medalo pro milita merito. La epigrafo estis surmetita la tagon 
post la liberigo laŭ la iniciato de la Centro dokumentado pri popola historio, organizo de eks partizanoj, kiuj 
lanĉis monofoeron”. (Paĝo 57, 58 kaj noto 39 de la “Kajero”). 
 
 
154) Placo Matteotti: fontano. 
 
“Fontano el ŝtono starigita en la jaro 1543 laŭ la projekto de Johano el Udino” (El: “Udino kune”). 
 
Origine lokita ĉe la angulo de la placo (direkte al strato Cancani) antaŭvide, eble, loki alian egala ĉe la 
kontraŭa angulo. En tiuj anguloj, fakte, oni povas vidi du funkciajn fontanetojn. La 20.an de majo 1687 oni 
decidis transloki la fontanon centre de la sama placo. 
Placo Matteotti, nomita de udinanoj Placo Sankta Jakobo aŭ de la Herboj, estis starigita en la jaro 1248, 
kiam Patriarko donis al Udino la urbajn rajtojn; komence ĝi estis nomita Merkatonuovo por ĝin distingi de la 
antaŭa Merkatovekjo. 
La preĝejo Sankta Jakobo, unu el la plej antikvaj en la urbo, estis starigita en la jaro 1398. La fasado estis 
farita de Bernardino el Morkote en la jaro 1525. 
 
Patriarko Francisko Barbaro agnoskigis la preĝejon kiel paroĥo per dekreto de la 20.an de januaro 1595. 
 
La Kruco antaŭ la preĝejo estis lokita sekve de procesio, kiel diris al mi la preĝeja paroĥestro. 
La procesio en Udino de la 3.an de junio 1698 estis farita por preĝpeti, post du monatoj, la ĉesigon de la 
pluvo. Tiam estis guberniestro Johano Justiniani. Alia solena procesio estis farita antaŭ kvin jarojn, 
guberniestro Tomaso Kverini, kiu diferencigis la etiketon inter la kanonikoj de la Ĉefpreĝejo kaj la Patroj de la 
Gracoj, fiksante ke ili, tiam kaj ĉiam, rondportu Madonon. 
 
 
155) Placo Matteotti: putorando. 
 
(Oni transskribas tiel, kiel eblis legi) 
 
Putorando, kovrita per tegmento subtenita per kvar kolonoj. 
 
C.V.T.F.F.: La udina loĝantaro konstruigis. 
 
Ĝi estis konstruita en la jaro 1487, sub guberniestro Nikolao Lippomano, kiel rimarkigas la surskribo, kiu 
estas sur la monumento mem sur la strio de la tegmento. La puto nomita la “Lanterno” ĉar simila la “Lanterno 
de Diogeno” de Ateno. Ĝi estis lokita de Lippomano por la rikolto de la pluvakvo tien konfluiĝita. Eble la 
laboro estis farita de lombardaj laboristoj, tiam ĉeestantoj en la urbo pro la saturado de la venecia merkato. 
 
 
156) Placo Matteotti: kolono Madono kun Jesuo. 
 
Laboro de Georgo el Korona. 
 



“Kolono starigita en la jaro 1487 kaj havante ĉe la supro malgrandan statuon de Madono kun Jesuo, sub kiu 
estas ankoraŭ la portilo de la sonorileto, kiu signalis la komencon kaj la finon de la merkato”. (El: “Udino 
kune”). 
Iam la feroj de la kolono, laŭla antikvaj kronikoj, tenis sonorileton, kies sonoradojn disvastiĝis je la naŭa por 
indiki la finon de la “libera merkato”; post tiu horo, fakte, la vendo estis permesita “nur pere de placvendistoj”. 
 
 
157) Placo Matteotti, ekstere Preĝejo Sankta Jakobo: memorŝtono. 
 
En ĉi tiu preĝejo Sankta Jakobo la 20.an de aŭgusto1737 / estis baptita la udinano / 
Antono Frankoni / Li vivis kaj agis en Parizo / kie li startigis la unuan cirkan spektaklon / kiu 
poste famiĝis / kiel nova formulo de popola spektaklo / memore la urbo Udino - la 4.an de 
oktobro 1996 
 
FRANKONI Antono (Udino, 5 aŭgusto 1737 - Parizo, 6 decembro 1836), eltrovinto de la cirko. Li ekzilis en 
la jaro 1756 ĉar li vundis mortige je duelo patricion de la venetia Respubliko. Elmigrinta Francion, li komencis 
tian spektaklon, kiu poste  estis baptita laŭ la nomo cirko. “Cirque olympique” nomiĝis fakte la ejo kie li 
prezentis en Parizo siajn atrakciojn, post kiam per napoleona dekreto estis malpermesita la ezado de teatro 
por tiaj spektakloj. La plej granda parto el familianoj kaj el idoj de familio Frankoni estis cirka gento. 
 
 
158) Strato Danielo Manin n.ro 18,  interne Friula Filologia Societo: bustoj. 
 
Katarina Perkoto  P. Zorutti 
 
La du bustoj estis faritaj duope je la duono de la jaroj ’60, propable pro koincido kiam estis aĉetita palaco 
Mantjka (1966), flanke de la friula societo, kiu ilin komisiis. 
 
PERKOTO Katarina (Sankta Laŭrenco de Soleskiano, Manzano, 19 februaro 1812 - Udino, 15 aŭgusto 
1887), literaturistino, verkistino. Ŝi estas la unua granda prozistino pri la friula literaturo. “Ŝiaj verkoj, skribis 
Jozefo Marketti (Sankta Felikso ĉe Panaro, 10 novembro 1934), estas veraj modeloj pri nova lingvo”. En la 
jaro 1967 oni eldonis ilin franclingve laŭ la titolo “Contes du Frioul” - Rakontoj pri Friulo. Pri tio, kio koncernas 
ŝian verkaron itallingve, ŝi monstras signojn de la Manzoni-stilo kaj ŝi antaŭigas iamaniere Johanon Verga 
(Katanjo, 2 septembro 1840 - tie, 27 januaro 1922), de ŝi prezentita al la publiko per antaŭparolo por la 
”Historio de Silvio”. Ŝi elgermanigis la “Messiade”-n de Friedrich Gottlieb Klopstok (Quedlinburg, 2 julio 1724 
- Hamburgo, 14 marto 1803). 
En ŝiaj noveloj kaj en ŝiaj rakontoj, troviĝas la mondo kaj la doloro de humiluloj kaj de kamparanoj, kiuj ŝi 
vidis ĉiutage. 
 
ZORUTTI Petro (Lonzano, Dolenja de Kolljo, Goricio, 27 decembro 1792 - Udino, 23 februaro 1867), 
funkciulo, poeto. Li havis grandan popularecon eldonante dum multaj jaroj la “strolics“, popolaj poetaj 
jarlibroj, kie aperis verse liajn pli bonajn verkojn nun emocia-naturalismaj nun ŝercema-satirusaj. Li estis 
admirita de Nikolao Tommaseo (Sebeniko, 9 oktobro 1802 - Florenco, 1 majo 1874) kaj Josuo Karduĉi (Val 
de Kastello, 27 julio 1835 - Bolonjo, 16 februaro 1907). Por la teatro li verkis “La trobadoro Antono 
Tamburo”-n. Inter liaj laboroj: “Il bon Pari” - La bona patro, verkita por kolekto da poezaĵoj je la tutaj lingvoj 
de la aŭstria-hungara Imperio, honore al Francisko Jozefo, kiun Ugo pellin difinis “malplaĉa dokumento de lia 
morala feblo kaj de lia arta senileco” (“La Libereco”, 18.a septembro 1920). 
La serio de la Strolic donis al li larĝan kaj longdaŭran popularecon; liaj pli famaj friulaj poetaj verkoj temas la 
sezonojn kaj la pejzaĝon. 
 
 
159) Strato Danielo Manin n.ro 18,  interne Friula Filologia Societo: memorŝtono. 
 
Palaco mantjka, XVI jarcento, sidejo de la Friula Filologia Societo de la jaro 1966 pere de 
Gulielmo Pelizzo kaj Luizo Ĉiĉeri en la jaro 1986 restaŭrita dum la prezidanteco de Alfeo 
Mizzau pro merito de la Intendantejo pri la Artaĵoj. 
 



PELIZZO Gulielmo (Faedis, 25 aprilo 1904 - Ĉividale de Friulo, 6 oktobro 1974), advokato, demokrata 
senatano por Ĉividale 1953 - 1974, vicministro pri defendo. Li estis urbestro en Ĉividale 
kaj prezidanto de la Provinco Udino. En la jaro 1966 li estis Eŭropa Konsiliano. Li okupis registaran oficon 
dum ses sinsekvaj jaroj. Li estris dum jardeko la Friulan Filologian Societon. 
 
ĈIĈERI Luizo (Triĉesjmo, 1911 - tie, 17 julio 1981), kuracisto, versisto kaj granda fakulo pri la friula tradicio. 
Li magistriĝis en Padovo en la jaro 1938. Li kreis stomatologian fakon  de la Udine’a Hospitalo. Li pasigis la 
militan periodon en Jugoslavia teritorio, gajnante dekoraciojn pro merito. Tuj post la postmilito li estis unu el 
la fondintoj el la friula popola Movado por la regiona aŭtonomio, kies prezidanto li estis. En la jaro 1980 li 
starigis la kulturan ŝovinista Klubo “Jakopo Stellini” kaj la kontraŭslovenan revuon “La voĉo de la Orienta 
Friulo”, kiun li estris ĝis la forpaso. 
 
MIZZAU Alfeo (Beano, 20 marto 1926 - Udino, 15 oktobro 2008), doktoro pri komerco, konsiliano kaj 
demokrata regiona skabeno, eŭropa parlamentano. Li lanĉis la starigon de la regiona centro por la 
katalogado pri la mediaj kaj kulturaj valoraĵoj. Li verkis pri ekonomio, agrikulturo kaj historio. 
 
 
160) Strato Danielo Manin n.ro 17: memorŝtono kun medaliono. 
 
Antaŭ kaj post la restaŭrado. 
 
Al la urbo / kiu / per sento de patrina fiero / sekvis la mallongan laboreman vivon / de 
Umberto Karatti / asertanto kaj defendanto je ĉiu civila idealeco / la italaj majstroj / el lia 
apostola agado kaj el ilia fido / alta por pli sekura konscienco / pri ilia misio / ĉi tiun 
memoraĵon je eterna dankemo / kondifas 
 
KARATTI Umberto (Udino, 21 aprilo 1864 - tie, 19 februaro 1912), advokato, radikala deputito por Ĝemona 
1901-1904, disvastiganto de la demokrata idealogio.  Magistriĝita pri Juro la 2.an de julio 1885. 
 
 
161) Strato Francisko Krispi, fronto n.ro 71:  monumento.  
 
Al laborfalintoj / Udine’a Komunumo / A.N.M.I.L. Udino / R. Piĉilli / la 26.an de junio 1994 
 
 
162) Strato Gorgi n. 4: surskribo. 
 
Al Dio kaj ankaŭ al la dia Leonardo dediĉita, starigita de Leonardo Arkoloniano en la jaro 
1363, sed de la heredantoj pliigita en la jaro 1714. 
 
 
163) Strato Viktorio Venetio, enirejo Centra Poŝtoficejo: memorŝtono. 
 
De ĉi tie / ĝis kiam estu gloro al la homoj / la holokaŭsto al la patrio / brilos viaj nomoj / ho 
de labora kaj fida kamaradoj / dum la sankta milito / serenaj falintaj. / Sekvas 9 nomoj   
 
Poŝtistoj / de la friula provinco / sub la aŭspicioj de la nacia registaro / je ĉiamdaŭra 
memoro / fiere / surmetis / 1926. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164) Strato Viktorio Venetio, enirejo Centra Poŝtoficejo: memorŝtono. 
 
La poŝtista administracio / je la tria datreveno de la tertremo, kiu krude trafis / Friulon / 
esprimante dankemon al la lokaj poŝtistoj / kaj al ĉiuj la aliaj, kiuj alkuris el ĉiuj italaj urboj / 
klopodis je ofero kaj ege laŭdinda / solidara homa spirito por restarigi / la poŝtajn kaj 
telekomunikajn servojn / memoras / kortuŝita la propran personaron trofrue forpasinta / en 
Ĝemona la tragikan nokton de la 6.an de majo 1976. Sekvas 4 nomoj / Udino, la 6.an de 
majo. 
 
 
165) Esplanado Renato Del Din: kolono kun memorŝtono. 
 
Ĉi tiun kolonon de Akvilejo patrino / ĉar la glora origino kaj la / rekonstruita unueco de 
Friulo / memoru la friulajn batalantojn / de la granda liberiga milito / ĉi tie fiere lokis. 
 
 
166) Strato Johano Martini, ekstera muro Tombejo “Sankta Vito”: memorŝtono. 
 
Dorse kontraŭ ĉi tiun muron / la sangosoifa nazifaŝista kruelo / malŝata pri la eternaj 
justecaj leĝoj / ostaĝoj elprizonigitaj / ĉe la sunleviĝo de la 11.an de februaro 1945 / per 
krude reprezalio estingis. Sekvas 23 nomoj  / La Udine’a Komunumo surmetis la 1.an de 
novembro 1945. 
 
La 7.an de februaro 1945 kelkaj friulaj rezistanoj atakis la karcerojn en Strato Spalato kaj liberigas diversajn 
kaptitojn, precipe tiujn kondamnitaj al morto kaj la plei turturitaj, tie tenitaj. Travestiitaj kel germanaj soldatoj, 
ŝajnigante konduki en la karceron kelkajn kaptitajn partizanojn, la gapistoj (partizanoj de la 1.a Brigado GAP) 
petas malfermi la pordojn kaj, apenaŭ ene la konstruaĵo, ili devigis la provosojn liberigi la kaptitojn. La ago 
kaŭzis la reprezalion kaj ĉe la sunleviĝo de la 11.an de februaro 1945 grandan aŭtoĉaro ekskortita de 
faŝistanoj estritaj de germana SS Kapitano, demetis en strato Kalvarjo (nun strato Martini), ĉe la muro de la 
Udine’a Tombejo, 23 ostaĝojn hazarde forportitaj el la urba karcero. Ĉiuj estis junaj, iuj tre junaj el diversaj 
friulaj urboj, sed ankaŭ eks soldatoj el aliaj provincoj: ili estis forfalĉitaj per pafadoj de nigraj brigadanoj. De 
tiam, ĉiujare okaze de la masakra datreveno,la friula ANPI (Nacia Asocio Italaj Partizanoj) honoras ĉi tiujn 
bravajn sube la memorŝtono lokita ĉe la Tombeja eniro. 
La reprezalio estis la venĝo sekve de la atako al karcero por liberigi la partizanojn tie enfermitaj. 
 
GAP: Patriota Agada Grupoj, faritaj de la ĝenerala komando de Brigadoj Garibaldi fine de septembro 1943, 
estis grupetoj da partizanoj, kiuj naskiĝis laŭ la spertoj de la franca Rezistado. Ili estis skipetoj po kvar aŭ 
kvin homoj tre trejnitaj, eble ili havis ekziston malkaŝe, ofte kun normala ofico per kiu ili maskis la gerilan 
aktivecon. Alie ili estis devigitaj al absoluta kaŝitecon. Ilia agado taskis pri sabotado kaj pri armitaj agoj. 
 
 
167) Krista Paroĥo, Strato Marsala, Kampanilo: memorŝtono. 
 
Ĉi tiu monumento / donaco de malavaro de Jozefo Marzano / kaj / la novaj sonoriloj kaj 
horloĝo / donacitaj de la paroĥanaj malavareco / estis solene benitaj kaj inaŭguritaj / la 
28.an de junio 1953 / de lia moŝto Jozefo Nogara Ĉefepiskopo de Udino / estante paroĥo 
monsjnioro Petro Baldassi. 
 
“Dum diversaj jaroj, pro manko de mono, la paroĥo haltis je la nuraj muroj kaj la altaroj, por kiuj oni uzis 
ankaŭ materialojn eltiritaj el la malnova Preĝkapeleto. 
Mons. Petro Baldassi, unua paroĥestro de la Krista Paroĥo (ĉar la antauŭlo estis vikario), ekde la unua 
momento li sin devigis fini la Dian domon, ankaŭ en la dekoracia parto, ricevante de paroĥanoj fidon kaj 
amon. 
Dank’al la malavara kontribuaĵo donacita de familio Marzano (...), kiu volis tiele pludaŭrigi la memoron de la 
bedaŭrata Francisko Marzano, onata loka vinkomercisto, Mons. Baldassi tuj ekkontaktis la lokajn 
konstruentreprenojn kaj pentristojn por komenci dekoracion de la paroĥo... 



Grandaj paroĥaj bonfarantoj, Marzano, pere de sjnioro Josefo, propravole promesis, ekdela jaro 1942, 
starigigi je propraj kostoj kampanilon, kondiĉe ke en ĝia ekstera parto estu lokita memorŝtono por la frato 
Donato, tiel, kiel estis farita por la patro, kiam estis farita la dekoracio de la  
paroĥo... 
Oni alvenis al oktobro 1951, kiam sjnioro Marzano estis trafita de tre grava funebro: la subita forpaso de la 
grafo Honofrio. Tre skuita pri tiu malfeliĉo, sinjoro Jozefo ŝanĝis tuje planon pri la kampanilo, laŭ la senso, ke 
li decidis konstruigis tuje, anstataŭ post sia forpaso, por inde honori la memoron de la forpasinta frato; li 
ankaŭ proponis al si esti sepultita, kiam la Sinjoro volu, en la kripto, sub la kampanilo... 
La projekto estis prezentita al Paroĥestro, ankoraŭ ne kompleta nescio: li esprimis la tutan sian komplezon 
kaj dankemon al la malavara bonfaranto, ankaŭ en la nomo de paroĥanoj kaj li sin devigis samptempe 
obteni, laŭ la peto, la aŭtorizadon meti sub la kampanila bazamento kvar marmorajn memorŝtonojn memore 
al la patro, sinjoro Francisko Marzano, al la du fratoj Donato kaj Honofrio, kaj ankaŭ la bildon de la mem 
sinjoro Jozefo. La Ĉefepiskopo nepre konsentis la peton kaj aŭtentika kopio de la aŭtorizado estis donita al 
sinjoro Marzano la 21.an de novembro 1951... 
La korpo de la malavara bonfaranto, forpasita en la jaro 1968, pro burokrataj motivoj ne povis esti sepultita 
en la kampanila kripto, kiu gardas ĝis nun la malplenan tombon; lia bildo, june kun tiu de la patro kaj de la du 
fratoj pli foje ĉi tie menciitaj, estas ekstere prezentita reliefe en la kvar anguloj de la kampanilo”. (El: 
Valentina Serrani, “La antikva Frataro de la Krucifikso daŭras en la nuna Krista Paroĥo”, Friulaj Artaj 
Grafikoj, Tvanjako (Udini), 1999, paĝo 77, 95, 96, 100). 
La paroĥo estis konstruita en la jaro 1927. 
 
NOGARA mons. Jozefo (Bellano, Komo, 26 junio 1872 - Udino, 9 decembro 1955), Ĉefepiskopo de Udino. 
Li estris la diocezon de la jaro 1928 ĝis la forpaso, dum la kriza periodo de Faŝismo kaj de Rezistado. Laŭ lia 
nomo estas titolita strato en Udino. 
 
 
168) Krista Paroĥo, Strato Marsala: medaliono. 
 
Francisko Marzano 1862 – 1940 
 
 
169) Krista Paroĥo, Strato Marsala: medaliono. 
 
Donato Marzano 1892 - 1940 
 
 
170) Krista Paroĥo, Strato Marsala: medaliono. 
 
Honofrio Marzano 1890 - 1951 
 
 
171) Krista Paroĥo, Strato Marsala: medaliono. 
 
Jozefo marzano 1896 - 1968 
 
 
172) Strato Benedikto Kairoli, enirejo Ŝtata Gimnazia Liceo “Jakopo Stellini”: memorŝtono. 
 
Al Petro Kanal, tre vigla guberniestro, kiu zorgita pri la licea ĉiamdaŭro, apoginte per voĉoj 
de sep udinanoj, el la majesta venetia senato akiris ĉiujaran sebvencion la moderigantoj... 
surmetis 1795. 
 
Dankema memorŝtono de Moderigantaj Barnabanoj por guberniestro Petro Kanal, kiu rekomendis ĉe la 
Venetia Senato la donon, en la jaro 1795, po 250 dukatoj jare favora al institucio nomita “Publico Lycaeo”. 
(El. “La Gimnazia Liceo “Jakpo Tellini”). 
 
Sub ĉi tiu memorŝtono estas tiu el bronzo kun la mesaĝo de la Plej alta Komando subskribita de Generalo 
Diaz (Milita bulteno n.ro 1268 de la 4.an de novembro 1918). 



KANAL Petro estas memorita pro la pavimado de la internaj stratoj de Udino, de Pordego Akvileja ĝis 
Pordego Ĝemona. 
 
DIAZ Armando (Napolo, 5 decembro 1861 - Romo, 29 februaro 1928), Marŝalo de Italio. En la jaro 1917 li 
estris lertece la 33.an Armeokorpuso sur Karsto; la 8.an de novembro 1917, post la batalo de kaporetto kaj 
la itala retreto, li anstatŭuis Kadorna-n en la ofico kiel Stabestro kaj superis sukcese la unuan kaj pli kriza 
periodo, tiun pri la stabiligo ĉe la linio Grappa-Piave. 
 
 
173) Strato Benedikto Kairoli, enirejo Ŝtata Gimnazia Liceo “Jakopo Stellini”: memorŝtono kun 
medaliono. 
 
Francisko Poletti / soldato de la patrio por defendo de Romo / filozofo / la pozitivan skolon 
de Juro antaŭiris / ĉi tie / dum kvin jarkvinoj estro / la devon instruis kun la ekzemplo / 
amikoj kaj skolanoj p.p. 1897. 
 
POLETTI Francisko, unua Lernejestro (1866 - 1891) post la rekuniĝo de Friulo al Italio. 
 
 
174) Strato Benedikto Kairoli, enirejo Ŝtata Gimnazia Liceo “Jakopo Stellini”: memorŝtono. 
 
Mortintoj / por la patrujo / 1915 - 1918 
 
Instruistoj. Sekvas 2 nomoj 
 
Studentoj. Sekvas 26 nomoj 
 
Marmora memoraĵo pri Falintoj, instruistoj kaj studentoj, dum la 1.a monda milito. 
 
 
175) Strato Benedikto Kairoli, enirejo Ŝtata Gimnazia Liceo “Jakopo Stellini”: memorŝtono. 
 
Junio / 1927  
 
En ĉi tiu trankvila sidejo / pri la klasikaj studoj / de junio 1915 ĝis oktobro 1917 / la Plei alta 
Komando / vigilis pri la lasta milito / maksimuma kaj radia / de la itala releviĝo. 
 
La “Stellini”-sidejo, iĝita Ĉefstabejo de la Itala Plej alta Komando, en la jaroj 1917 - 1918 estas okupata de la 
germana invadinto. La memorŝtono estis inaŭgurita solene la 6.an de novembro 1926. 
 
La “Stellini”-konstruaĵo estis farita en tre mallonga tempo kaj tio estas dum la jarduo 1914 - 1915. sed ĝia 
reala destinado okazis dum la lerneja jaro 1918 - 1919 jam de longe ĉar la sidejo iĝas, ĝis la monato de 
oktobro 1917, Ĉefstabejo de la Itala Plej alta Komando kaj en la jaroj 1917 - 1918 ĝi estas okupata de la 
germana invadinto. La “Stellini” estis titolita laŭla nomo de la fakulo proksimume je la fino de la deknaŭa 
jarcento. 
 
 
176) Aleo Volontuloj de la Libereco, ekstere Paroĥo Sankta Marko Evangelisto: memorŝ 
 
17 nomoj 
Por la familia vivo ili oferis. 
 
Ili estas sepultitaj en paco kaj ilia nomo vivas. 
 
 
 



177) Aleo Volontuloj de la Libereco, ekstere Paroĥo Sankta Marko Evangelisto: memorŝtono. 
 
17 nomoj 
Kiavris plenumis voton pie. 
 
Tago 31.a de majo 1925. 
 
 
178) Aleo Hungario n.ro 20, Ekstere Ĉefpiskopa Seminario: cipo.  
 
Klerikoj / falintaj por / la patrujo / Voĉoj ankoraŭ vivaj petas pacon de ĉiuj homoj. Sekvas 
23 nomoj. 
 
 
179) Aleo Hungario n.ro 20, Ekstere Episkopa Seminario: cipo.  
 
Sacerdotoj / falintaj po /la patrujo /  Voĉoj ne estingitaj / pacpetas / por ĉiuj homoj. Sekvas 
23 nomoj. 
 
 
180) Strato Bonaldo Stringer n.ro 33: memorŝtono. 
 
Per decido de la Komunumokaj / dela provinco laŭ la propono de la / Komisio ligitaj por pli 
granda / indeco de la urbo ĉi tiu domo / rilate al la donaco Di Toppo Wassermann / estis 
reformita kaj ornamita / per la ŝtonoj de la dekvinjarcenta palaco / antaŭe en strato Rialto / 
disfaligita en la jaro 1910 / jaro 1929 7.a de la faŝisma erao / por memoro. 
 
En la cirklo sube estis skulptita la faŝista fasko. 
 
DI TOPPO  Francisko  (Udino, 1797 - tie 1883), erudito, arkeologo, literaturisto. Loka bobelo, tre riĉa 
bienposedanto, surprenis diversajn oficojn publikajn en sia urbo; amanto pri arkeologiaj trovaĵoj kaj moneroj, 
li antaŭenpuŝis la udinan muzeon. Li estis urbestro de Udino, estro de la Liceo, de la Lombardejo kaj de la 
Ŝparkaso. En la jaro 1876 li lasis sian palacon kaj grandan havaĵon al la urbo kaj al la Provinco Udino ĉar ili 
starigu “viran lernejon” kiu devis esti titolita Di Toppo Wassermann por memori nome ankaŭ lian unuan 
edzinon, Antoneta Wassermann (forpasinta en la jaro 1862). La grafo edziĝis (li havis 66 jarojn) kun grafino 
Margareta Ĉikoni Beltrame, el Sankta Danielo. Kun ambaŭ edzinoj li ne havis filojn. 
 
 
181) Strato Malnova Gimnazio: memorŝtono. 
 
Domo / de J. Bapta Amarli / granda patrioto / lerta numismato / bona  
 
Naskiĝinta  1819    forpasinta 1895 
 
AMARLI  J. Bapta (1819 - 1895), el bavaraj originoj, patrioto, li partoprenis en la ribeloj de la jaro 1848 kaj li varbiĝis en 
la Alpĉasistoj. Enloĝiĝita en Udino en la jaro 1836, ĝis tiu jaro li ekkolektis romanajn monerojn kaj medalojn, kiun li 
daŭrigis senĉese ĝis la epoko de lia forpaso. 
 
 
182) Strato Gracano n.ro 28: memorŝtono. 
 
Ĝandominico Ĉikoni 1802 - 1869 / en ĉi tiu domo / kun grandega amo al Friulo / li meditis 
kaj kolektis / memoraĵojn kaj verkojn eternajn / La Udine’a Komunumo surmetis / 1958 
 
ĈIKONI Ĝandominico (Udino, 1802 - tie, 1869), kuracisto, koregrafo, li estris la Akademion de Udino. Li estis 
ilustristo pri Friulo. Lia ĉefa verko, “Udino kaj ĝia provinco”, aperis en la verko “Granda ilustrado de 



Lombarda-Venetio (vol. V.a, parto II.a, Milano 1862), estrita de Cezaro Kantù (Brivio, 5 decembro 1804 - 
Milano, 15 marto 1895). Olinto Marinelli (Udino, 11 februaro 1876 - Florenco, 14 junioo 1926) juĝis 
“akceptitaj ĝenerale per magra kritiko” la geografiajn datenojn en ĝi enhavitaj kaj troe vastaj tiujn historiajn. 
 
MARINELLI Olinto (Udino, 11 februaro 1876 - Florenco, 14 junioo 1926), geografo kaj profesoro pri 
geografio. 
 
 
183) Strateto Sankta Georgo: memorŝtono.  
 
La fidela popolo de Sankta Georgo de Kvartalo Gracano, por la estonto de knaboj, je 
publika kosto, antaŭenportis (la konstruaĵon) restaŭrita, favoraj la saĝo kaj la karitato de 
udinanoj. Jaro de la Sinjoro 1995. 
 
 
184) Strato De la Salo n.ro 12: memorŝtono.  
 
Julio Andreo Pirona 1822 - 1895 / eminenta je valoro kaj famo / pri la naturaj sciencoj / kaj 
per la naska lingvo / li honoris Friulon / per instruado / kaj en la publika administracio  
 
La Udine’a Komunumo surmetis / 1958 
 
PIRONA Julio Andreo (Dinjano de Taljamento, Pordenono, 20 novembro 1822 - Udino, 28 decembro 
1895), kuracisto, naturisto, paleontologo. Li estis la plej granda friula naturisto. Kvankam li studis medicinon 
en Padovo kaj Pavio, li dediĉis parton el sia aktiveco al la botaniko, al la paleontologio kaj al la geologio, 
eldonante multenombrajn studaĵojn. Ĉirkaŭ li formiĝis proksimume la duono de la deknaŭa jarcento skolo pri 
naturalismaj studoj. En la jaro 1855 en Udino li eldonis la ”Florae Forojuliensis syllabus”-n, unua traktato pri 
la friula flaŭro;  en la jaro 1861 la unuan geografian mapon (en skalo de 1 por 332.000). En Udino li fondis la 
friulan muzeon pri naturhistorio. Li prizorgis la eldonon pri la “friula vortaro” (Venecio, 1871) de la onklo 
Jakopo. Li kompilis la “Novan friulan vortaron” restita mane skribita, reprilaborita poste de Herkole Karletti 
(Udino, 6 novembreo 1877 - tie, 22 majo 1946)  kaj Johan Baptisto Kornjali kaj eldonita en la jaro 1935 laŭ la 
titolo: “La nova Pirola. Friula Vortaro”. Li estis prezidanto de la Akademio de Udino. 
 
 
185) Strato Petro Zorutti n.ro 13: memorŝtono.  
 
En ĉi tiu domo loĝis kaj forpasis / Petro Zorutti / kiu per la naska lingvo poetante / la vivon 
kaj la genion de la friula popolo / interpretis kun nesuperita sprito.  
 
La Komunumo kaj la Akademio de Udino / la 27.an de decembro 1892 / jarcenta jarreveno 
de lia naskiĝo   
 
Memorŝtono devenanta el la ruboj de la domo detruita de la avibombadoj dela jaro 1945 ĉi 
tie antaŭekzistinta relokita en la jaro 1959. 
 
ZORUTTI Petro (Lonzano, Dolenja de Kolljo, Goricio, 27 decembro 1792 - Udino, 23 februaro 1867), 
funkciulo, poeto. Li havis grandan popularecon eldonante dum multaj jaroj la “strolics“, popolaj poetaj 
jarlibroj, kie aperis verse liajn pli bonajn verkojn nun emocia-naturalismaj nun ŝercema-satirusaj. Li estis 
admirita de Nikolao Tommaseo (Sebeniko, 9 oktobro 1802 - Florenco, 1 majo 1874) kaj Josuo Karduĉi (Val 
de Kastello, 27 julio 1835 - Bolonjo, 16 februaro 1907). Por la teatro li verkis “La trobadoro Antono 
Tamburo”-n. Inter liaj laboroj: “Il bon Pari”, verkita por kolekto da poezaĵoj je la tutaj lingvoj de la aŭstria-
hungara Imperio, honore al Francisko Jozefo, kiun Ugo pellin difinis “malplaĉa dokumento de lia morala feblo 
kaj de lia arta senileco” (“La Libereco”, 18.a septembro 1920). 
La serio de la Strolic donis al li larĝan kaj longdaŭran popularecon; liaj pli famaj friulaj poetaj verkoj temas la 
sezonojn kaj la pejzaĝon. 
 
 



186) Pordego Akvilejo, turo : surskribo. 
 
En la jaro de la Sinjoro 1632, pro detruo, la konstruaĵo estis diligente readaptita je venetiaj 
kostoj 
 
(Oni transskribas laŭeble oni legis). 
 
“Turo de Pordego Akvilejo starigita en la jaro 1773, iam ĝi leviĝis sur la kvina urba zonmuro, nun ĝi estas 
apudigita de tri arkoj superstaritaj de gibelinaj kreneloj, unu el tiuj estis la origina pordego”. (El: “Udino 
kune”). 
 
 
187) Strato Sankta Francisko el Asizo n.ro 2: memorŝtono.  
 
Aŭspiciantoj / Johano Politi 1813 - 1858 / Antono Di Prampero 1836 - 1920 / estis starigita 
en ĉi tiu preĝejo / la 6.an de aprilo 1858 / la unua udina / societo de Sankta Vincento de’ 
Paoli   
En la jarreveno la kunfratoj / je ĉiamdaŭra memoro 
 
DI PRAMPERO Antono (Udino, 1 aprilo 1836 - Romo, 27 decembro 1920), urba administranto, erudiciulo, 
historiisto, liberala konservativa deputito por Udino 1866 - 1867, senatano de la reĝolando de la jaro 1890. 
Patrioto, sekretaj asociano. En la jaro 1919 li estis vicprezidanto de Senato. Li verkis pru historio kaj pri 
friulaj institucioj, pri historia statistiko. En la jaro 1882 li eldonis en Venecio “Eseon pri geografia friula glosaro 
de la VI.a ĝis la XIII.a jarcento”. Li estas en la Ilustrado de la Udine’a Komunumo, unua volumo de la 
Gvidlibro pri Friulo, eldonita en Udino en la jaro 1886. 
 
POLITI Johano (1813 - 1858). 
 
 
188) Strato Prakiuso, preĝejeto Sankta Antono el Padovo, eks Preĝkapeleto Sankta Valenteno: 
memorŝtono.  
 
La antikvan kapeleton de la jaro 1350, dediĉita al Sankta Valenteno, difektita pro la tempo, 
oni restaŭris, dediĉita al Redemptinta Kristo, je la fino de la jaro 1900, restaŭrita ĉe la 
komenco de la jaro 1901. 
 
 
189) Strato Prakiuso n.ro 89: memorŝtono.  
 
Tina Modotti / Udino, Kvartalo Prakiuso 17.a aŭgusto 1896 - Meksiko 5.a januaro 1942   
 
En la malnovaj kuirejoj de via patrujo, sur la, sur la stratoj / polvaj, ion oni murmuras kaj 
pasas, io revenas al la flamo de via adorita popolo, io vekiĝas kaj kantas.  
 
Estas la viaj, fratino: tiuj, kiuj hodiaŭ prononcas vian nomon /  tiuj, kiuj el ĉiuj partoj, el la 
akvo, el la tero, / per via nomo aliaj nomojn ni silentas kaj diras. / Ĉar ne estingaa la fajro. / 
Pablo Neruda 
 
MODOTTI Assunta Adelaida Luiza dirita Tina (Udino, 17 aŭgusto 1896 - Meksiko, 5 januaro 1942), 
poetino, verkistino kaj fotografistino. Ŝi naskiĝis en la popola Kvartalo Prakiuso el laborista familio aliĝinta al 
socialismo de la deknaŭa jarcentino (la patro, Jozefo Saltarini Modotti, estis mekanikisto kaj la patrino, 
Assunta Mondini, estis kudristino). Ŝi iĝas elmigrantino dujara, kiam la familio transloĝiĝas alla apuda Aŭstrio 
pro laboro. En la jaro 1905 ili revenas Udinon kaj Tina vizitadas tre sukcese la unuajn klasojn de la 
unuagrada lernejo. Dekdujara, por vivteni la multenombran familion (estas ses gefratoj), ŝi laboras kiel 
laboristno ĉe ŝpinejo. Ŝi eklernas fotografiajn elementojn vizitadante la atelieron de la onklo Petro Modotti 
(Udino, 1869 - tie, 1950). 



Skolanino de Edward Weston (ighland Park, Illinois, 24 marto 1886 - Wildcat Hill, Kalifornjo, 1 januaro 1958), 
post Hispanio, ŝi laboris en Meksiko, kie ŝi forpasis dum la milito. Ŝi estas entombigita en la ĉefurba tombejo: 
Panteòn  de los Dolores. 
Tina transformas ŝian manieron fotografi : post la unuaj atentoj al la naturo (rozoj, kalaoj, bambukanoj...) ŝi 
direktas la objektivon al formoj pli dinamikaj, tial ŝi utiligas la fotoaparaton kiel enketilo kaj socia denunco, kaj 
ŝiaj laboroj alprenas ofte ideologian aspekton : ekzaltado de la laboraj simboloj, de la popolo kaj de ĝia 
elaĉeto (manoj de laboristoj, politikaj kaj sindikalaj manifestacioj, falĉilo kaj martelo...). Krom grandvalora 
fotografistino, ĉe unu aŭ du okazaĵoj ŝi estis ankaŭ aktorino : en la jaro 1920 en Holivudo ŝi interpretis la 
filmon “The tiger’s coat” - Tigra haŭto. En la jaro 1981 la germanaj reĝisorinoj U. Jeschel kaj M. 
Bardischewsky realigis la kulturfirlmon “Tina Modotti fotografistino kaj revolucistino”. 
Tina Modotti estis kamaradino de la kuna heroo Julio Antono Mello, unu el la fondintoj de la Kuna Komunista 
Partio. 
 
 
190) Esplanado Gabrielo D’Annunzio, verda zono: surskribo sur ŝtono. 
 
La alposoldatoj al militfalintoj de la Divizio ”Julja”  
 
Multaj foriris, malmultaj revenis. 
 
La Divizio “Julja”, dum la 2.a mondmilito, batalis ĉe la fronto greka-albana kaj rusa. Dum la milito ĝi estis 
utiligita por malfacilaj operacioj, ĝi pruvis ĉiam sian valoron, suferante grandan nombron da perdoj. Ĉirkaŭ la 
unuo, kaj la soldatoj, kiuj ĝin konsistigis, pliiĝis atmosfero de famo kaj gloro, kiun ankaŭ la malamikoj, kiujn ĝi 
devis alfronti, rekonis. 
 
 
191) Strato Andreo Palladio n.ro 15 : memorŝtono. 
 
En ĉi tiu malnova domo inter la jaroj 1968 kaj 1972 Faŭsto Skiavi, prezidanto de la Friula 
Movado, batalis kune aliaj aŭtonomistoj por la Universitato kaj por la releviĝo de la friula 
popolo. 
 
SKIAVI Faŭsto (Pontebba, 1928 - Udino, 23 januaro 1972), inĝeniero, entreprenisto, politikisto. Magistriĝinta 
ĉe la Politekniko de Milano. Unuaranga elstarulo de la friula aŭtonomismo. Li estis prezidanto de la Friula 
Movado de la jaro 1967 ĝis la jaro de la forpaso. Li kondukis en la regiona konsilio batalon persistan por la 
rajtoj de Friulo kaj de friulanoj. Li lasis du verkojn: “Triesto kaj Friulo al apartigo” (1970) kaj “La montara 
agrikultoro” (1971). 
 
 
192) Strato Margreth n.ro 3, verda zono Fakultato pri Formadaj Sciencoj: monumento. 
 
Filipo Tinkolini / Libero enprizonigita 
 
 
193) Strato Passons n.ro 38: memorŝtono. 
 
Estu ĉiamdaŭra la memoro / de advokato Petro Kapellani / komencinto kaj unua 
prezidanto / de la / udina societo por popolaj domoj / tre meritplena / 1910. 
 
 
194) Strato Superiore n.ro 2, Ŝtata Porinstruista Lernejo “K. Perkoto”: memorŝtono. 
 
1.a de majo 1975 / je tri dek jaroj de la liberigo / de la urbo Udino / la Kvartaloj de Pordego 
Villalta kaj Sankta Lazaro / al militfalintoj kaj disperdiĝintoj de la rezistmilito. Sekvas 22 
nomoj. 
 
 



195) Strato Superiore n.ro 2, Ŝtata Porinstruista Lernejo “K. Perkoto”: memorŝtono. 
 
Katarina Perkoto 
 
PERKOTO Katarina (Sankta Laŭrenco de Soleskiano, Manzano, 19 februaro 1812 - Udino, 15 aŭgusto 
1887), literaturistino, verkistino. Ŝi estas la unua granda prozistino pri la friula literaturo. “Ŝiaj verkoj, skribis 
Jozefo Marketti (Sankta Felikso ĉe Panaro, 10 novembro 1934), estas veraj modeloj pri nova lingvo”. En la 
jaro 1967 oni eldonis ilin franclingve laŭ la titolo “Contes du Frioul”. Pri tio, kio koncernas ŝian verkaron 
itallingve, ŝi monstras signojn de la Manzoni-stilo kaj ŝi antaŭigas iamaniere Johanon Verga (Katanjo, 2 
septembro 1840 - tie, 27 januaro 1922), de ŝi prezentita al la publiko per antaŭparolo por la ”Historio de 
Silvio”. Ŝi elgermanigis la “Messiade”-n de Friedrich Gottlieb Klopstok (Quedlinburg, 2 julio 1724 - 
Hamburgo, 14 marto 1803). 
En ŝiaj noveloj kaj en ŝiaj rakontoj, troviĝas la mondo kaj la doloro de humiluloj kaj de kamparanoj, kiuj ŝi 
vidis ĉiutage. 
 
 
196) Strato Val Rakolana, Paroĥestro Sankta Kromacjo de Akvileja: memorŝtono. 
 
La sekcio de militintoj kaj veteranoj / Ora Medalo P.A. Barnaba 
 
“Al la herooj falintaj kaj disperdiĝintaj en ĉiuj militoj / ĉar ilia plej alta ofero, plenumita en la 
gloro de l’ juneco, inspiru al idoj / fratecan sentojn kaj helpojn, pere de / amo, konkordo kaj 
laboro, protekti /  por ĉiam super ĉiu ideologio, liberecon, justecon kaj pacon...  
 
Udino, la 18.an de aprilo 1982 
 
BARNABA Pier Arrigo (Avilla, Buja, 25 februaro 1891 - Udino, 26 februaro 1967), politikisto, urbestro de 
Udino, faŝista deputito 1924 - 1929. Li estis unu el la pli estara faŝistoj en Friulo kaj ankaŭ nacia administra 
sekretario de la partio. Kun Ferruĉjo Nikoloso (Buja, 1891 -     ), ankaŭ li el Buja, li estis pioniro de la itala 
milita paraŝutismo ĉar li paraŝutis en oktobro 1918 en teritorio okupita de aŭstrianoj por spionoperacio. 
 
 
197) Strato Val Rakolana, Paroĥestro Sankta Kromacjo de Akvileja: memorŝtono. 
 
Paroĥo Sankta Kromacjo de Akvileja / per dia graco / al Sunvilaĝo / 23.a februaro 1959: 
estas starigita la preĝejo Sankta Dominico. / 18.a decembro 1965: estas benata ĉi tiun 
paroĥon, papo Paŭlo la VI.a, ĉefespiskopo Jozego Zaffonato, / paroĥestro Viktorio 
Kanĉani. / 3.a aŭgusto 1981: estas starigita la ĉi nuna paroĥo konfidita al protekto de 
Sankta Kromacjo. / 6.a decembro 1981: ĉi tiu paroĥo estas konsekrita al Sankta Kromacjo 
episkopo de Akvilejo (388 - 407/8).  
 
Kristnasko 2005 - je la kvardeka. 
 
PAOLO la VI.a, naskita Johano Baptisto Henriko Antono Maria Montini (Konĉesjo, 26 septembro 1987 - 
Kastel Gandolfo, 6 aŭgusto  1978), 262.a papo de la katolika eklezio de la 30.a de junio ĝis lia forpaso. Li 
estas entombigita en la vatikanaj grotoj. 
 
ZAFFONATO Jozefo (Magré de Skio, 29 aŭgusto 1899 - Arzinjano, Viĉenza, 28 aŭgusto 1988), ordinita 
sacerdoto la 16.an de julio 1922 kaj konsekrita episkopo la 23.an de aprilo 1944. Ĉefepiskopo de Udino de la 
31.a de januaro ĝis la 29.a de septembro 1972. 
 
KANĈANI Viktorino (1900 - 1978), kanoniko en Vatikano kaj apostola protonotario. Lia pastra ofico 
komenciĝis en Friulo en la jaro 1948, kiam li estis ordinita en la udina Ĉefpreĝejo de la tiama Ĉefepiskopo 
Jozefo Nogara, por iri poste al Romo. Li estas aŭtoro de multenombraj eldonaĵoj je teologia, filozofia, biblia, 
historia, patristika kaj sociologia karaktero, tradukitaj en la plej gravaj lingvoj. Antaŭ ol esti alvokita al 
Vatikano, li praktikis sian pastran oficon en Friulo (en Udino li fondis la paroĥejojn Sankta Dominico kaj 
Sankta Kromacjo en la Sunvilaĝo) kaj en Romo (kie li surprenis la oficon kiel pastro en Sankta Francisko 



Saverjo ĉe Garbatella kaj kiel kanoniko ĉe Sankta Maria Majora). Plenmerite Johano Paŭlo la II.a en la jaro 
1994 lin promociis kanonikon ĉe la papa Baziliko en Sankta Petro en Vatikano. 
 
 
198) Strato Val Rakolana, Paroĥestro Sankta Kromacjo de Akvileja: monumento. 
 
Provinco Udino - Skabeno pri Kulturo / donacas / la skulptaĵon “La Fuĝo” / skulptisto Bruno 
Pon / VIII.a Internacia Kultura Simpozio de Reana de Roale / al la / Kultura Sporta Klubo 
“Sankta Kromacjo-Sanisport” /  Paroĥo Sankta Kromacjo de Akvileja / Sunvilaĝo - Udino / 
okaze de la kvardeka datreveno / de la paroĥa starigo (1965 - 2005) / Udino, la 18.an de 
decembro 2005. 
 
 
199) Aleo Hungario, verda zono flanke Strateto Arkano: monumento. 
 
Al servfalintoj / U.N.M.S. Udino / la 16.an de aprilo 1989 
 
Skulptaĵo de Karlo Kiussi laŭ la projekto de Johano Meroi. 
 
 
200) Strato Tarĉisjo Petrako, enirejo Palaco Antonini-Ĉernazai: memorŝtono. 
 
Ĉi tiu palaco / konstruita laŭ la volo de grafoj Antonini dum la unuaj jardekoj de la XVII.a 
jarcento / ĉe la fosaĵbordo de la IV.a murzono de la urbo / poste propraĵo de grafoj 
Ĉernazai / dum la dua duono de la deknaŭa jarcento donacita al la ĉefepiskopa seminario 
/ ĉe la jarcentfino ĝi estis cedita al la stigmataj patroj / kiuj igis ĝin ĉefepiskopa kolegio 
Gaspare Bertoni / kaj de la udina festa amuzejo Aŭgusteno Brunetta / aĉetita kaj restaŭrita 
de la friulaj lokaj instancoj kunigitaj konsorcie / ĝi iĝis en la jaro 1968 sidejo de la Fakultato 
pri Lingvoj kaj Fremdaj Literaturoj / historia sekcio de la Studejo de Udino starigita en la 
jaro 1977  
 
Marto 2003 - Universitata Friula Konsorcio. 
 
Palaco Antonini: ĝi estis konstruita en la jaro 1679. Heredita duone de familio Kajmo en la jaro 1744; 
aĉetita duono en la jaro 1824 kaj la alia duono en la jaro 1830 de familio Ĉernazai. En la jaro 1858, la lasta 
Ĉernazai-ano ĝin donacis “al ministro Kavour kaj al la Itala Popolo”. En la jaro 1898, pere dela stigmataj 
patroj, ĝi iĝis Liceo kaj poste Ĉefepiskopa Kolegio Bertoni. Ĉe la sesdekjarfino ĝi iĝis sidejo de la Griula 
Universitato. 
 
 
201) Strato Tarĉisjo Petrako, enirejo Palaco Antonini-Ĉernazai: memorŝtono. 
 
Dekoracioj enireja krono - 1930.  Prof. Karlo Someda de Marko / Restaŭro de la konstruaĵo 
Antonini Ĉernazai / kaj eks aŭgustenaj monaĥejo kun kreaĵoj de la parko 1968 - 76. Ark. 
Ĝanni Avon. 
 
SOMEDA  de  MARKO Carlo (Mereto de Tomba, 1891 - Udino, 1975), artkritikisto, pentristo. Ĝemela frato 
de Petro (Mereto de Tomba 1891 - tie 1970, literaturisto). Li estis prezidanto de la Akademio kaj estro de la 
Udine’aj Muzeoj. Li projektis meblojn kaj liturgian ornaton. Li pentris mutajn naturojn kaj dekoraciajn cicklojn 
inspiriĝitaj laŭ tarda Liberty-stila gusto. Li freskis la preĝejon de Kastelnovo Viĉentino. Premio Epifanio 1963. 
 
AVON Ĝanni (Spilimbergo, 1922 - Udino, 29 oktobro 2006), arkitekto. Li magistriĝis en Venecio en la jaro 
1947. Dum kvarjara periodo li instruis arkitekturan komponadon ĉe la fakultato pri inĝenierio de Udino. Multaj 
revuoj interesiĝis pri liaj laboroj. Li estis aktiva precipe en nia regiono. Por Grado li projektas la novajn 
marajn Termojn (1970-1974) kaj la kongresajn Palacon (1973-1980), dume en Linjano li efektivigas la 
Grandan Hotelon Pineja Palaco (1956-1958), la Domon Hotelon (1957-1958) kaj la turo Ariston (1960- 



1963). Pri udino, la manifestaciajn Palacon (1964 - 1970) kaj la patrinan-infanan por la Urba Hospitalo (1975 
-1984). 
 
 
202) Strato Tarĉisjo Petrako, enirejo Palaco Antonini-Ĉernazai: surskribo. 
 
La knabo por atingi la revatan celon, vizitante la kurson, eltenante kaj farante multajn 
oferojn, li eltenas varmon kaj malvarmon. Horacio. 
 
Kvinto Horacio Flako, semple konata Orazio (Venosa, Basilikata, 8 decembro 65 a.K. - Romo, 27 
novembro 8 a.K.), roma poeto, konsiderata unu el la pli grandaj poetoj el la antikva epoko. Filo de bienĉefo, 
kiu poste transloĝiĝis al Romo por iĝi enkasigisto ĉe la publikaj aŭkcioj, ofico malmulte aprezita sed 
profitdona. Horacio vizitis studkurson en Romo, per instruado de gramatikisto Orbiljo kaj poste en Ateno, 
apenaŭ dudekjara, kie li studis greklingvon kaj filozofion ĉe Kratippo el Pergamo. En la jaro 41 a.K. li revenis 
Italion kaj, sciiĝita pri la konfisko de la patra bieno, li sin vivtenis iĝinte sekretario de kvestoro. Dum tiu 
periodo li ekverkis versojn, kiuj ekdonis al li ian famon. Horacio sin dediĉis tute al literaturo, neniam li edziĝis 
kaj ne havis filojn. 
 
 
203) Strato Tarĉisjo Petrako, enirejo Palaco Antonini-Ĉernazai: surskribo. 
 
La adoleksaj literaturaj studoj nutras, plezurigas kaj akompanas nin dum la vojaĝoj, dum la 
feriado. Cicerono. 
 
Marko Tullio CICERONO, latinlingve Cicero (Arpino, 13 januaro 106 a.K. - Formja, 7 decembro 43 a.K.), 
filozofo, advokato kaj roma verkisto, kaj ankaŭ politikisto de la lasta periodo de la Roma Respubliko. Lia 
vasta literatura produktado, krom skizan portreton de la romana societo dum la lastaj turmentitaj jaroj de la 
respubliko, estis ekzemplo por ĉiuj aŭtoroj de la I.a jarcento a.K., pro tio ĝi povas esti konsiderata la modelon 
de la klasika literaturo latina. Cicerono havis dum multe da jaroj ankaŭ rolon de unuaranga graveco en la 
politika mondo. 
 
 
204) Strato Tarĉisjo Petrako, enirejo Palaco Antonini-Ĉernazai: surskribo. 
 
Celo de la patruja amo estas servi ĝin ĝismorte. Tito Livio. 
 
Tito Livio, kies familia nomo ne estas konata (Padovo, 59 a.K. - tie, 17 a.K.), historiisto, aŭtore de 
monumenta historio pri Romo, de ĝia fondo (tradicie datita 21 aprilo 753 a.K.) ĝis la 9.a a.K.. Li estis edukita 
en la naskiĝa urbo, instruita de gramatikisto, kun kiu li ekskribis bonan latinlingvon kaj ankaŭ li lernis la 
greklingvon. Poste li iris Romon por kompletigi la studojn. Li imponis baldaŭ kiel unu el la plej grandaj 
historiistoj de lia tempo. Ankaŭ li estis aŭtoro de filozofiaj verkoj. 
 
 
205) Strato Tarĉisjo Petrako, enirejo Palaco Antonini-Ĉernazai: surskribo. 
 
Tio, kion antaŭ ne longe ni enprenis, oni havos aromon en estonto. Horacio. 
 
Kvinto Horacio Flako, semple konata Orazio (Venosa, Basilikata, 8 decembro 65 a.K. - Romo, 27 
novembro 8 a.K.), roma poeto, konsiderata unu el la pli grandaj poetoj el la antikva epoko. Filo de bienĉefo, 
kiu poste transloĝiĝis al Romo por iĝi enkasigisto ĉe la publikaj aŭkcioj, ofico malmulte aprezita sed 
profitdona. Horacio vizitis studkurson en Romo, per instruado de gramatikisto Orbiljo kaj poste en Ateno, 
apenaŭ dudekjara, kie li studis greklingvon kaj filozofion ĉe Kratippo el Pergamo. En la jaro 41 a.K. li revenis 
Italion kaj, sciiĝita pri la konfisko de la patra bieno, li sin vivtenis iĝinte sekretario de kvestoro. Dum tiu 
periodo li ekverkis versojn, kiuj ekdonis al li ian famon. Horacio sin dediĉis tute al literaturo, neniam li edziĝis 
kaj ne havis filojn. 
 
 
 
 



206) Strato Tarĉisjo Petrako, enirejo Palaco Antonini-Ĉernazai: surskribo 
 
La kleruloj brilos kiel la firmamento kaj kiu instruis multojn pri la justeco, brilos ĉiam kiel 
steloj. Danielo.  
 
 
207) Strato Generalo Karlo Kaneva, verda zono  Teatro ”Johano el Udino“: monumento. 
 
Mirko BASALDELLA / Totemo kaj Tabuo / Bronzo / Aĉeto 1999 
 
BASALDELLA Mirko (Udino, 28 septembro 1910 - Kembriĝo, Massachuttes, 24 septembro 1969), 
skulptisto, pentristo, desegnisto. Li studis en Venecio, Florenco kaj Monza. En la jaro 1934 li enloĝiĝis en 
Romo kaj poste en la jaro 1957 en Kembriĝo kiel Estro de la Design workshop de la Harvard  University. Li 
estis la realiganto de la tri kradoj el bronzo por la ardeatinaj fosaĵoj en Romo (1950). Komence logata de la 
Martini-skulptaĵoj sed ankaŭ de la klasika kaj renesanca mondo, post la usona sperto li atingis esprimanan 
lingvon persona kaj nekutima en kiu arkeologiaj impresoj kaj abstrakaĵaj serĵadoj miksiĝas magiaj kaj sakraj 
motivoj, totemaj, deduktitaj precipe el la orienta arto. Li uzis materialojn diversajn  el tiuj de la tradicia 
skulptado kiel cemento, dratretoj, ferdratoj, plastoj. 
 
 
208) Strato Generalo Karlo Kaneva, verda zono  Teatro ”Johano el Udino“: monumento. 
 
Ringas la ĉielo 
 
Artistoj: 5 nomoj 
 
Arkitektoj: 5 nomoj 
 
 
209) Strato Francisko Tomadini n.ro 30/a, Preĝejo de la Instituto Tomadini: memorŝtono. 
 
Francisko Tomadini / kunigis la orfetojn / ne trafitaj de ĥolero de la jaro 1836 / kaj subtenita 
de la urba karitato / li starigis ĉi tiun orfejon / kaj difinita ĉi tie lian fiksan sidejon / En la jaro 
1856 / al la saĝaj kaj bonfaraj posteuloj / konfidis la zorgadon / de ĝia pliigo kaj pli granda 
prospero  
 
1895. 
 
TOMADINI Francisko (Udino, 13 decembro 1782 - tie, 30 decembro 1862), sacerdoto, kanoniko. El 
modesta familio, iĝita sacerdoto li sentis evangelian puŝon de karitato precipe al orfoj, kiuj devis esti 
multenombraj specife post la du epidemioj de la jato 1836 kaj 1855. Li foroferis la tutan sian vivon kaj ankaŭ 
siajn havaĵojn por unu senĉesa asistada ago al knaboj iĝitaj sen familio. Lia senlaca ago kaj laŭ unu flanko 
pro konsterna kuraĝo, interesis ankaŭ la publikajn administracioj: li eĉ estis ordnita per la kavalira Insigno de 
la reprezentantoj de la Reĝa Instituto de la aŭstria aŭtoritato. Li starigis la udinan orfejon, kiu havas lian 
nomon, kunigante komence (1836) la orfetojn pro ĥolero. Li forpasis pliporita de ĉiuj. 
 
 
210) Strato Francisko Tomadini n.ro 30/a, Preĝejo de la Instituto Tomadini: memorŝtono. 
 
Jozefo Federiĉis / la riĉan  sian havaĵon / al tiuj orfoj donante / daŭris  la sanktan agon / de 
Tomadini  
 
Memore kaj por ekzemplo / 1895  
 
Kelkaj urbanoj surmetis.                                       
 



FEDERIĈIS Jozefo (   - 10 februaro 1893). 
 
 
211) Strato francisko Tomadini n.ro 34, Preĝejo de la Instituto Tomadini: memorŝtono. 
 
Al Dio honore de la Sankta Virgulino Maria kaj de la dia Hieronimo Emiliano. Jaro de la 
Sinjoro 1890. 
 
 
212) Piazzetta Valentinis n. 5: memorŝtono. 
 
Dum la angoraj tagoj / la fuĝintoj de la Julia Venetio / kumpremitaj al frataj koroj / de ĉi tiu 
azilo petis / la liberiĝon / ili mem kaj la filoj oferente / al la sankta milito / aŭgusto 1914     
oktobro 1917 / G. Valentinis 
 
 
213) Strato Jozefo Verdi n.ro 30: memorŝtono. 
 
Ĉi tie / falis por la liberigo / martiroj de idealo / viktimoj de la naziisma furiozo / la 10.an de 
decembro 1944 
 
Friz Antono naskita en Pontebba la 6.an de debruaro 1926 / Ĝerussi Luciano naskita en 
kassako la 4.an de marto 1924 / Iakuci Gulielmo naskita en Sedeljano la 24.an de 
septembro 1920 / Pallavisini Bruno naskita en Udino la 31.an de majo 1915 
 
La memorŝtono memorigas la kvar partizanoj mortpafitaj la 10.an de decembro 1944 ĉe la posta parto de la 
eks Tribunalo, kie estis la komandejo de la germana polico. Inter ili estis Antono Friz “Wolf”, dekokjara, 
studento, partizano. La vespero de la 9.an de decembro 1944, kun aliaj kamaradoj, li malsupreniris de la 
monto en la urbon por plenumi deturnan manovron: dissaltigi la lokomotivdeponejon de la stacidomo kaj 
samtempe liberi kelkajn politikajn malliberulojn de la karcero en Strato Spalato. Sed pro spiono, Friz estis 
kaptita, kondukita al tribunalo kaj mortkondamnita kune kun aliaj tri, fremdaj pri la deturna manovro. 
 
 
214) Strato Zara, angulo Strato Spalato: memorŝtono. 
 
Inter ĉi tiuj muroj / la tagiĝo dela 9.an de aprilo 1945 / lumigis la oferon / de tri dek 
balatantoj por la libero / de la nazifaŝisma malamo / falintaj. Sekvas 30 nomoj  
La Udine’a Komunumo surmetis. 
 
La 14.an de marto 1945 la germana tribunalo mortkondamnis 37 partizanojn kaj, la mateno de la 9.an de 
aprilo 1945, 30 el ili, la plej granda parto dudekjaraj, estis mortpafitaj en la interna korto de la karceroj. Inter 
ili estis Mario Foskiani “Guerra - Milito”, kiu batalis en Hispanio kaj poste estis kondamnita, en la jaro 1942, al 
de ok jaroj de karcero (vidu ankaŭ A 4). 
 
 
215) Placo  XX Septembro n.ro 3: surskribo. 
 
Kun la kontribuo de juristo Johano Strassoldo kaj Jakobo Kallistri ili ĝin starigis favore al 
kolegio por malriĉuloj en la Krista jaro 1523. 
 
“Skribo sur la portalo de la antikva Hospitalo de Battuti (eks Plej granda Hospitalo) en la jaro 1523 memore 
al Camerari kaj al Prioroj de la supredirita Frataroj”. (Paĝo 49 de la “Kajero”). 
 
“La Frataro de Sankta Maria de Battuti estis la plej antikva kaj influa: dum la deksesa jarcento ĝi alproprigis 
al si iom post iom la kadukulejojn kaj la hospitalojn de la aliaj frataroj, starigante la hospitalon de Sankta 
Maria de la Mizerikordo, kiu poste transŝanĝis en la Malnovan Hospitalon. En la origina sidejo estas videbla 



sur la portalo treklara la freto, kies ankoraŭ la urba hospitalo estas dotita”. (Paĝo 59 kaj noto 6 de la 
“Kajero”). 
 
HOSPITALO DE BATITOJ. La plej granda udina sanitara-asista organizo estis tiu de Ĉefhospitalo Sankta 
Maria de la Mizerikordo; tiu nomo devenas de Frataro de Batitoj, kiu jam en la Dektria jarcento kreis 
malgrandan hospicon por vojrantoj kaj malsanuloj. Ĉe la hospitalo ĉeestis ekde la Dekkvara jarcento specifa 
ĉambro kie kunfratoj kunvokis por sin vipi. La origina sidejo de la hospitalo estis la ejo direkte al placo placo 
la XX.a de Septembro de kie oni aliris la sekcion por la malriĉuloj enhospitaligitaj. Ĝis la fino de la Deksesa 
jarcento la hospitalo akceptis ankaŭ personojn trafitaj de infektaj morboj aŭ de mensaj perturboj. 
 
 
216) Placo  XX Septembro n.ro 18: memortabulo. 
 
Sciu posteuloj / kiamaniere ĉe la militfino de la jaro 1866 / ne ankoraŭ finita la batalpaŭzo / 
al la urbo jam liberigita de aŭstrianoj / minacis malamika invado / sed / Kvintino Sella / en 
la memorinda nokto de la 9.an de aŭgusto / interkonsiliĝinte en la salonegoj de ĉi tiu hotelo 
/ kun la estroj de la nacia armeo / multeli klopodis / kiu sufiĉis eviti / la damaĝojn kaj la 
honton pri la timita reveno.  
 
La konstitucia asocio / ne senzorga pri la okazintaĵo / surmetigis O.M. en la jaro 1884. 
 
SELLA Kvintino (Sella de Mosso, Verĉelli,  7 julio 1827 - Biella, 14 marto 1884), industriisto, ekonomikisto 
kaj ŝtatisto, Ministro pri Financoj en la jaro 1862, Ministerio Rattaci Urbano (Masio, Aleksandrio, 30 junio 
1808 - Frosinone,  5 junio 1873),  poste en la jaro 1864, Ministerio La Marmora Alfonso Ferrero de (Torino, 
17 novembro 1804 - Florenco,  5 januaro 1878), kaj en la periodo 1869-1873, Ministerio Lanca Johano 
(Kasale Monferrato, 15 februaro 1810 - Romo,  9 marto 1882), restarigis la fikson per ŝparaj reĝimo “ĝisoste” 
kaj per impostoj (inter kiuj la malpopulara muelrajta imposto de la jaro 1868). En la jaro 1863 li starigis la 
Italan Alpan Klubon kaj en la jaro 1870 li estis inter tiuj, kiuj volis Romon ĉefurbo. Li estis nomumita reĝa 
komisaro en Friulo de julio ĝis decembro 1865 starigante la bazon por la progresigo kaj la ekonomia 
progreso de la teritorio. 
 
 
217) Preĝejo Beata Virgulino de la Sano, Strato Kormor Alta: surskribo. 
 
Al Dio honore al Madono de la Sano la Kormor-anoj kaj la devoluloj klopodis starigi. 1914. 
 
 
218) Preĝejo Beata Virgulino de la Sano, Strato Kormor Alta: memortabelo. 
 
La kvartalanoj de Kormor / al iliaj mortfalintoj / 1915     1918. Sekvas 15 nomoj. 
 
 
219) Pordego Villalta, turo: memorŝtono. 
 
Jaro de la Sano 1480 Johano Emo guberniestro de Friulo, antaŭ la jaro li kondukis la 
fosaĵojn kaj la sekajn murojn al ĝiaj finoj ĉe la ĉirkaŭurbo de Udino. 
 
Turo de Pordego Villalta: laboro farigita de guberniestro Johano Emo en la jaro 1480. 
 
“La laboroj estis deciditaj de la Supera Konsilio la 16.an de februaro 1436. En la jaro 1440 oni decidis, ke la 
konstruaĵo estu farota de fremda majstroj kaj en la jaro 1480 finiĝis la laboroj”. (Noto 4 de la “Kajero”). 
 
“La atento dela publika administrado estis adresita al la defendo de la urbo dum teruraj jaroj plurfoje (en la 
jaro 1472 - 1477 - 1478 kaj 1479) turkanoj enrompis en la friulan ebenaĵon mortigante la popolon dekumita 
ankaŭ de la oftaj epidemioj kaj por tio aparte tre sentema preĝpeti la dian protekton”. (Paĝo 46 - 47  de la 
“Kajero”). 
 



Kun Pordego Akvileja, ĝi estas unu el la du postrestintaj de la V.a murzono. Ĝi estas sidejo de la arckeologia 
Societo friula. 
 
EMO Johano (Venecio, 21 februaro 1419 - Lagoskuro, 15 septembro 1483), filo de Georgo kaj de Maria 
Venier, nevo de doĝo Antono. Li estis solfilo, kiel la patro, en prestiĝa kaj riĉa familio, kaj tio permesis al li 
havi kompletan humanisman edukon, evitinte la enŝipiĝojn al Oriento kaj la provtempon en la komercada 
mondo, kiuj estis la kutima proceduro por la junaj venecianoj. Li sin dediĉis al la politiko. En la jaro 1448 li 
edziĝis al Klara Priuli, kiu donis Georgon al li, venonta prokuroro de Sankta Marko; Klara tamen forpasis 
baldaŭ kaj Emo reedziĝis, en la jaro 1457, kun Elizabeto Molin, el kiu li havis Petron Gabrielon kaj 
Leonardon, kiu iĝos aktiva kaj riĉa komercisto. La 25.an de februaro 1463 li estis taskita iri ĉe la reĝo de 
Hungario, Mattia Korvino, por akorde difini komunan ofensivon kontraŭ la Turko, kiu baldaŭ estis 
kompletigontaj la konkeron de Bosnio. La 20.an de januaro 1479 li iris Udinon por potencigi la defendajn 
strukturojn ĉe Isonzo, kiuj ne kapablis haltigi la turkajn atakojn en la regiono. Specife Emo, kiu restis en 
Friulo ĝis la 23.a de junio 1480, kiel guberniestro de la Patrujo, povis konduki al ĝia fino la restaŭradon de la 
kavoj kaj de la muroj de Udino kaj la potencigon de la fortreso de Gradisko. Revenita Venecion li preferis lasi 
la politikon por entrepreni vivon je iniciato kaj ago. Eksplodita la militoen Polesjno, li prenis la oficon de 
Antono Loredan forpasita antaŭ nelonge. Dum batalo ĉe Lagoskuro, Emo estis eligita teren de lia ĉevalo kaj 
piedpremita kaj post malmultajn tagojn li forpasis. Li estis homo je rimarkinda kulturo kaj amiko de multaj 
literaturistoj. La filoj lin sepultis en luksa tombo en la preĝejo Sankta Maria de Servistoj, surmetiĝita de la 
statuo laŭ grando pli supera ol la reala. 
 
 
220) Preĝejo Sankta Petro Martiro, Strato Erasmo Valvason: surskribo. 
 
Donaco al Virgulino kaj Patrino de la Savanto. 
 
Preĝejo Sankta Petro Martiro iam sidejo de la plej gravaj dominikanaj konventoj (1285); starigita unuanave, 
ĝi enhavas la panelon de Pomponjo Amalteo kun la Martiriĝo de Sankta Petro, Madonon surtrone kun 
Sanktuloj de Johano Martini kaj la statuon de Sankta Antono el Padovo de Jozefo Torretti (Panjano de 
Asolo, Trevizo, 29 aŭgusto 1664 - Venecio, 13 decembro 1743). 
La konvento estis forigita de la napoleonaj leĝoj en la jaro 1806, por iĝi propraĵo de la Ŝtatbienaro, kiu ĝin 
aŭkciis en la jaro 1810 kaj ĝi estis aĉetita de sinjoroj Peĉile kaj la restaĵo ĝin transformigis en tre belan 
anglan ĝardenon projektita de Andreo Skala, kun lageto nutrita de la rojo. Origine la preĝejo estis tre pli 
longa, sed por la aperturo en strato Erasmo Valvason ĝi estis senigita de la enirejo. La fasado, kiun hodiaŭ 
oni vidas estis projektita de Johano del Puppo, en la fruaj jaroj de la dudeka jarcento. Iam en la interno de la 
preĝejo estis multe da sepultoj de nobeloj kaj artistoj, kiuj kun la refaro de la planko ĉe la fino de la dekoka 
jarcento estis enterigitaj, dum aliaj estis aranĝitaj pli regulmaniere. 
 
TORRETTI Jozefo (Panjano de Asolo, Trevizo, 29 aŭgusto 1664 - Venecio, 13 decembro 1743), skulptisto 
kaj ĉizisto. 
 
 
221) Preĝejo Sankta Kristoforo, Placo Sankta Kristoforo: surskribo. 
 
Al la dia Kristoforo, la kolegio je propraj donoj prizorgis starigi kaj dediĉi. 
 
“Donadakto de la jaro 1518 de la kontruaĵo farita de Bernardeto el Bissone flanke de la Frataro, kiu portas la 
nomon de la preĝejo mem”. (Paĝo 49  de la “Kajero”). 
La preĝejo estis komenciĝita la 17.an de aprilo 1358, rekonstruita kaj pliigita en la jaro 1498. La fasado 
prezentas portalon de Bernardeto el Bissone, de la jaro 1518. Supre la portalo estas fresko de Henriko De 
Ĉelja. Tie estas prezentita la familio de la Virgulino kun Sankta Anna kaj Sankta Joakino. En niĉo estas la 
statuo de Sankta Kristoforo, ekzemplero el marmoro farita de arta lernejo de Pietrasanta de Massa; la 
originalo, el ligno blankigita, por imiti marmoron, estas de Ĝerolamo Paljari de la jaro 1617 kaj troviĝas en la 
Dioceza Muzeo. 
 
 
 
 
 
 



222) Preĝejo Sankta Lucia, Strato Mantjka n.ro 1: memorŝtono. 
 
Krom la dato (1540), nur prioro Kaprileo estas komprenebla, ĉar apude la preĝejo estis 
konvento de aŭgustenanaj monaĥoj. 
 
“En la jaro 1367 tri udinaj fratinoj, Ursula, Lucia kaj Benvenuta de Mularĝis starigigis en Udino, ĉe la 
komenco de la nuna strato Mantjka, kapelon dediĉita al Sankta Lucia. Tri jarojn pli poste la konstruaĵo estis 
finita kaj eble en tiu okazo estis starigita ankaŭ la Frataro de Sankta Lucia, kiu havis propran altaron en la 
interno dela kapelo kaj sian sidejon vidalvida al tiu”. (El: “La muziko en Udino en la XVI.a jarcento: la 
protagonistoj, la okazaĵoj, la lokoj” de Franko Kolussi).  
 
Aktiveco de la frataro estis: helpo al bezonuloj, asignaĵo por malriĉaj knabinoj, asistado al malsanuloj kaj 
ŝirmo por pilgrimantoj. 
La preĝejo Sankta Lucia estis inter la plej grandaj kaj solenaj en Udino, pro tio la ĉirkaŭa kvartalo nomiĝis 
Sankta Lucia. La monaĥejo Sankta Lucia enhavis ankaŭ la klostron de Aŭgustenaj monaĥoj, diritaj 
Ermitanoj. La 28.an de julio 1806 estas aboliciita la monaĥejo Sankta Lucia kaj Franciskaninoj ĉe Sankta 
Nikolao, kiuj tie estis ĝis la napoleona aboliciio estas kunigitaj kun tiuj ĉe Sankta Klara. Preĝejo kaj monaĥejo 
pro tio estis destinitaj al oficejoj de la financo. Ĝis malmultaj jaroj antaŭe ĝi estis depono de la biblioteko 
“Joppi”. 
 
 
223) Strato Jozefo Mazzini n.ro 16: surskribo. 
 
La mano de la Sinjoro donis forton, la mano de la Sinjoro ekzaltis min.  
 
 
224) Preĝejo Sankta Gottardo, Strato Ĉividale: surskribo. 
 
Al Dio Karlo Mantjka unuenaskita (?) heredanto de siaj, je propraj elspezoj dekoraciigis la 
konstruaĵon, jaro de la Sinjoro 1651. 
 
La preĝejo estis starigigita de patriarko Bertrando kaj oficita de kamaldolanoj, kiuj aligis ermitejon. Tie, en la jaro 1445 
estis konstruita lazareto por la pestuloj. La preĝejo, forigita de francoj en la jaro 1810, estis restaŭrita kaj malfermita al 
kulto en la jaro 1914. 
 
 
225) Preĝejo Sankta Gottardo, Strato Ĉividale, verda zono: monumento. 
 
Al militfalinto por la patrio / 1915 - 18 /  la loĝantaro de Sankta Gottardo /  starigis / 1921. 
Sekvas 35 nomoj. 
 
Falintoj kaj disperdiĝintoj / en la milito / 1940 - 1945. Sekvas 33 nomoj. 
 
 
226) Preĝejo Sankta Gottardo, Strato Ĉividale, surskribo. 
 
1651 
 
 
227) Verda zono inter Strato Saĉile kaj Strato  Sankta Vito de Taljamento: cipo. 
 
Grenadistoj de Sardinio  
 
Al friulaj granadistoj, kiu post la unuiĝo de ilia / tero al Italio ĉie ili batalis kaj falis / por 
defendi la patrion kaj la liberon de ĝiaj gentoj.  
 



La regiona centro de Friulo - Julia Venetio / metis la 24.an de septembro 1989.  
 
1659 - 1918 - 1945 - 1989  
 
Al mi la gvardio 
Assietta  Ĉenĝjo  Gvardio 
 
Sesdeka starigo sekcio de Udino. 
 
La deviso de Grenadistoj “Al mi la gvardion!” devenas de la krio ĵetita de Duko de Savojo, “Al mi la gvardion 
por la honoro de domo Savojo!”, estro de la Regimento Grenadistoj – Gvardio, al grenadistoj, kiuj sin ĵetis 
korpon kontraŭ korpon kontraŭ aŭstrianoj en Gojto la 30.an de majo 1848. La devizo estis malpliigita, post la 
proklamado de la Respubliko, laŭ la nuna devizo “Al mi la gvardio !“. 
El tri mekanizitaj regimentoj, (1.a “Assietta”, 2.a “Ĉenĝjo”, 3.a “Gvardio”), hodiaŭ estas nur la 1.a regimento 
“Grenadistoj de Sardio”. 
 
GRENADISTOJ DE SARDINIO: jam en la nacia historio de la 18.a de aprilo 1659, Grenadistoj de Sardinio 
estas la plej antikva fako el la Infanterio. La unuoj de Grenadistoj estas koncentrataj precipe en Latio kaj 
praktikas precipe reprezantan funkcion en la Ĉefurbo. La grenadisto estis elektita inter la plej altaj kaj fortikaj 
uloj ĉar li devis ĵeti kiel eble plej malproksime sian karakterizan armilon, la grenadon. Nune la rotoj de 
grenadistoj tenas tiun nomon nur pro tradicia motivo, konsidere ke la mangrenado estas parto de la 
standarda ekipaĵo de Infanterio. 
 
 
228) Strato Aleksandro Manzoni, Teknika Instituto “K. Perkoto”: memorŝtono. 
 
En la malbonŝanca jaro de la fremda okupado / roto da udinaj edukistoj / restitaj en la 
turmentigita urbo / inter suferoj kaj nedireblaj mizeroj / per la iniciato kaj la zorgo / de la 
provizora komitato kaj de la komunuma regantaro / ĉirkaŭ si kunigis kaj kreskigis pri sia 
amo / centojn da knaboj kaj infanoj / transverŝante en ilian animon / la abomenon de la 
sklaveco / la deziron de la patrio atendonte / la fidon dum la tutcerta releviĝo.  
 
Post dek jarojn de la memorinda okazaĵo / en ĉi tiu sakra templo al la knabeco / kiu estis 
azilo dum la milito / al niaj heroaj soldatoj / trafitaj el la plej teruraj malsanoj / la komunuma 
administracio / je ĉiamdaŭra memoro / kaj dankemsigne.  
 
Vivteni la flamon. 
 
Udino, la 21.an de aprilo 1928 
 
 
229) Strato Sankta Roko, Preĝejeto Sankta Roko: memorŝtono. 
 
Al Dio / loĝantaro de Sankta Roko / memora / palpebla ĉiela protekto / dum la milita 
periodo / havita / okazo restaŭroj preĝejo / ĉi tiun marmoran memoron / dankema surmetis 
/ Sankta Roko, la 22.an de aŭgusto 1948. 
 
Oni transskribas de la “Kajero” ĉar ne trovita la memorŝtono ekstere la preĝejeto. La epigrafo rilatas al la 
danko post la Dua Monda Milito. 
Post informoj petitaj al la lokaj loĝantoj, oni ne havas memoron pri la epigrafo. Eble la marmora memorŝtono 
kun la epigrafo estis demetita okaze de la restaŭroj de la preĝejeto, por ĝin reportial la origina stato, kaj oni 
havas neniun sciigon pri la nova lokiĝo. 
La 16.an de aŭgusto 2012, unuafoje post la fino de la restaŭraj laboroj, pastro Armando Bassi celebris la 
Sanktan Meson. 



La 31.an de januaro 1963 estas starigita la nova paroĥo Sankta Roko kaj en la jaro 1964 ĝi estas malfermita 
al la kredo. La realigo de la nova paroĥo kaŭzis bedaŭrinde la progresivan defalon de la preĝejeto, kiu poste 
estis fermita al la kredo. En la jaro 1977, fare de la Intendantejo pri la Udine’aj monumentoj, oni faris laborojn 
por ripari la tegmenton kaj en la jaro 2005 komenciĝis la restaŭrado, kiu permesis meti en lumon la 
arkitekturajn karakterizojn kaj valorigi konstruaĵon, kie, krom la historia graveco estas ankaŭ ŝatinda estetike 
(El: “Kune”, duonjara informilo n.ro 2/2012 de la Paroĥo Sankta Jozefo, Udino, Aleo Venecio n.ro 285). 
 
 
230) Placo Matteotti n.ro 11: memorŝtono. 
 
Legaco / Johana De Paoli / al malriĉuloj / 1902 
 
Oni transskribas de la “Kajero” ĉar la skribon ne vidas la skribanto. Eble la memorŝtono situis en la niĉo en la 
alto, sube la kornico. 
 
Memore de legaco J. De Paoli. 
 
 
231) Strato Pradamano,  Ŝtata Mezlernejo “H. Fermi”: memorŝtono. 
 
En ĉi tiu konstruaĵoj, de la jaro 1947 ĝis la jaro 1960 / funkciis rifuĝintaj / ranĝejo, kie / 
pasis ĉirkaŭ cent mil / personoj el Istrio / Fiume kaj / Dalmazia.  
 
La konsilio de la 4.a distrikto surmetis / je ĉiamdaŭra memoro de la elmigraj gentoj / Udino, 
la 10.an de decembro 2007. 
 
Konsidere al la situo de Udino, rilate al la limoj, la politika situacio certe ne estis el la plej brila. En la urbo 
estis senĉesa alfluo de elmigrintoj, soldatoj el ĉiu nacioj, loĝejokrizo kaj impresa prezaltiĝo. 
 
 
232) Viale Palmanova, Messaggero Veneto: memortabelo. 
 
“Rebis” / Skulptistino Helena Saraĉino / (Friulo - Julia Venetio) / 10.a Internacia Simpizio 
pri Skulpturo / sur ŝtonoj de Friulo - Julia Venetio / Reana de Rojale - Junio 2007 
 
 
233) Strato Treppo n.ro 12: memorŝtono. 
 
Domo Kavarzerani / konstruita en la jaro 1913 / de doktoro Antono Kavarzerani / kirurgo 
(1873 - 1966) / kiu, ĉi tie vivis kaj forpasis. - Konstancia Kavarzerani / filino (1915 - 2006) 
poetino. 
 
KAVARZERANI d.ro Antono (1873 - 1966) 
 
KAVARZERANI Costanza (1915 - Udino, 28 oktobro 2006). 
 
 
234) Strato Treppo n.ro 3: busto kun memortabelo. 
 
Jozefo Brosadola / Ĉividale 1879 - 1942    
 
Partoprenanto en la sociaj kaj politikaj eventoj de lia tempo / kiel respondemulo de la 
Katolika Agado li alportis la saĝon / de la Evangelio de la friula societo. 
 
BROSADOLA Jozefo (Ĉividale de Friulo, 6 januaro 1879 - Udino, 20 decembro 1942), advokato kaj publika 
administranto. Li finis la liceajn studojn en Venecio. Li magistriĝis en Romo en la jaro 1900. Li tre klopodis pri 



la udina katolika movado, kiun li estris dum 40 jaroj. Li estis urbestro en Ĉividale kaj provinca konsiliano. En 
la jaro 1911 li estis eloficigita kiel urbestro ĉar li kriis “Vivu Papo Reĝo”, dum tumulto en la provinca 
konsilantaro. 
 
 
235) Strato Salvo D’Akvisto, Rotondo de Strato  Rikardo Di Ĝusto:  memortabulo. 
 
Por estonta memoro de la sublima ago je nobla / altruismo de la du dek trijara karabenista 
vicbrigadisto / Salvo D’Akvisto / Ora Medalo pro Milita Valoro / kiu la 23.an de septembro 
1943 en Palidoro de Torrimpietra (Romo) / surprenita la respondecon de supozita / 
malamika akto kontraŭ la germanaj okupaciaj trupoj, / li foroferis sian junan vivon por savi / 
du dek du senkulpajn civilulajn ostaĝojn, / rastitaj en la jurisdikciejo / kaj je atendo terurita 
antaŭ la ekzekuta roto. 
 
D’AKVISTO Salvo (Napolo, 15 oktobro 1920 - Torre de Palidoro, Romo, 23 septembro 1943), karabenista 
vicbrigadisto, ordenita per Ora Medalo pro Milita Valoro al la memoro pro la epizodoj de la 23.an de 
septembro 1943, kiuj lin vidis heroan protagoniston (li sin mortpafis de germanoj anstataŭ du dek du 
ostaĝoj). Liaj restaĵoj estas en la unua kapelo maldekstre, apud la enirejo, de la Baziliko Sankta Klara de 
Napolo. Salvo D’Akvisto vizitadis la knaban lernejon ĉe salesinoj Filinoj de Maria Helpo en strato Alvino en la 
Vomero-kvartalo kaj poste la liceon Vico. Varbiĝita tre juna en la karabenistoj kiel volontulo en la jaro 1939, li 
denove foriris volontulo la postan jaron al Libio, ĉe Tripolo je malmultaj monatoj de la komenco de la 2.a 
Monda Milito;  post kiam li estis vundita sur la gambo, li restis kun sia taĉmento en zono de operacioj ĝis 
kiam li estis trafita de malaria febro kaj revenis Italion en la jaro 1942 por vizitadi la Suboficirajn 
Karabenistajn Lernejon kaj iĝi suboficiro. Iĝita vicbrigatisto, li estis destinita al la karabenista stacio en 
Torrimpietra, tiam eksterurba kampara zono je ĉirkaŭ dek kilometrojn de Romo, laŭlonge strato Aŭrelia, 
hodiaŭ kvartalo de la Komunumo Fiumiĉino. 
 
 
236) Placo Ĉefpreĝejo, ŝtuparo Ĉefpreĝejo: Monumento. 
 
Statuo Johano Paŭlo la II.a el bronzo fondita el Vakso Fandita, skulptaĵo de Fiorenzo Baĉi. Prezentita al la 
publiko la 8.an de januaro 2009 dank’al la Kultura Asocio Sicilio - Friulo Julia Venetio. La statuo estis benita 
de la ĝenerala vikario de la diocezo mons. Julio Gerbeca, kiu memorigis kiel “la bildoj estas instrumento por 
nia memoro”. 
La statuo estis lokita apude la preĝejeto Sankta Petro de la Lenka (L’akvjla), kie la Papo pli foje haltis mediti 
dum la ripozperiodo. La Sanktejo estis inaŭgurita la 18.an de majo 2011, sekve la beatigo de Johano Paŭlo 
la II.a (1.a majo 2011). 
 
WOJTYLA karol Józef (Wadowice, 18 majo 1920 - Vatikano, 2 aprilo 2005), papiĝita la 16.an de oktobro 
1978 laŭ la nomo Johano Paŭlo la II.a. La beatiga proceso estis startigita la 26.an de junio 2005, malpli ol tri 
monatoj post lia forpaso, de papo Benedikto la XVI.a, kiu akceptis la spontanan kaj unuaniman peton  de 
multaj fideluloj, kiuj, post la forpaso de Johano Paŭlo la II.a, kriis “tuj sankta”. 
 
 
237) Aleo Eŭropo Unuiĝita, 74 - Stacidomo, Flanke taksiejo: memorŝtono. 
 
1943 - 1945 / Al la friulaninoj, kiuj sen armiloj / rifuzante la senkonforton de la naziisma 
okupantoj / donis konsolon kaj asistadon / al deportitoj kaj al la internigitoj enfermitaj en la 
trajnvagonoj / kaj destinitaj al koncentrejoj.  
 
La rezistaj virinoj kaj la Udine’a Komunumo surmetis / Udino, la 1.an de junio 2011. 
 
La stacidomo povas esti konsiderata kiel ejo simbolo de la Rezistado. Jam de septembro 1943 ekdefilis 
longaj trajnbestvagonoj plene da italaj soldatoj internigitaj en Germanio. La popolo alkuris angora, ĉar 
preskaŭ ĉiuj havis filon, edzon, fraton je tiuj kondiĉoj. Helpi tiujn soldatojn esti kiel helpi la propran karulon. 
Alkuris precipe virinoj, kun nutraĵoj kaj akvo kaj ili ricevis biletetojn por ilin liverigi al iliaj familianoj. 
Dum la dua Mondmilito, en la stacidomo de Udino traveturis la deportitoj al la naziismaj lageroj. Dum la trairo 
de trajnoj, kaptitoj faligis el la vagonfenditaĵoj biletetojn por iliaj familianoj kaj friulaninoj, konscias esti en 



risko akproksimiĝante al la trajnoj, ilin prenis kaj donis al la poŝtistoj, kiuj ilin alvenigis al familianoj de 
deportitoj. 
La virinaj aktivecoj ne limigis nur preni biletetojn sed ili klopodis kunporti ankaŭ manĝaĵojn kaj eĉ ili klopodis 
por fuĝigi kelkajn kaptitojn. 
 
 
238) Strato Bersaljo, vidalvide n.ro 32: memorŝtono. 
 
Al herooj / kiuj per moka / ofero / ĵetis ilian / junecon preter la morto / bravuloj / hieraŭ kiel 
hodiaŭ / 28.a oktobro 1917     28.a oktobro 2010. 
 
 
239) Strato Luizo Moretti, flanka enirejo  Ostejo: memorŝtono. 
 
La Nacia Infaneriana Asocio / Okaze de la 90.a Starigo kaj de la 30.a Nacia Kunveno / de 
la italaj infanterianoj  / Al la urbo Udino / 20 - 23 majo 2010. 
 
INFANTERIO: estas Armo de la Itala Armeo, kiu utiligas senveturilajn trupojn, diritaj ĝuste infanterianoj. Ĝi 
estas konsiderata kiel la precipa strukturo de la Armeo ĉar la plejmulto el ĝiaj manovraj rotoj apartenas 
precize al Infanterio. La Armo havas siajn radikojn ĉe la jarmilaj legioj de la antikva Romo, sed la oficiala 
dato pri ĝia fondo estas asociita kun tiu de la fondo de la Itala Armeo (4 majo 1861). La ĉefa karakterizo de 
la unuoj de la Armo estas la relative ekonomia kosto de la armilaro kaj de ĝiaj transportiloj. Ekde la unua 
mondmilito ĝi estis la kolizia maso de la Armeoj kaj la ĉefa skipo de la Armeo. Dum kaj poste tiu milito ĝi iĝis 
pli rapida, pli efika kaj pli teknika. 
 
 
240) Strato Luizo Moretti, Parko “Alfredo Foni”: memortabulo. 
 
Komunumo de Udino / 2002  
 
Parko / “Alfredo / Foni” / (1911 - 1985) / olimpika ĉampiono / kaj monda 
 
FONI Alfredo (Udino, 20 januaro 1911 - Lugano, 28 januaro 1985), dekstra arienulo de la Juventus kaj de la 
Nacia teamo. Kun la juventus li atingis venkon (1935) kaj du Italajn Pokalojn; kun la nacia teamo li atingis la 
olimpikan oron (19369 kaj la mondan ĉampionludon (1938). Li estis trejnisto de la Internacionale atinginte du 
venkojn kaj de la Romo atinginte Foirpokalon. Li ankaŭ estis trejnisto de la nacia teamo dum kvar jaroj kaj de 
la Svisia dum trijara. 
 
 
241) Strato Luizo Moretti, Parko “Moretti”: memortabulo. 
 
Parko Moretti 
 
La parko, komence dediĉita al Alfredo Foni, poste estis titolita “Moretti”. 
 
MORETTI Luizo (1822 - 1875), komercisto de diversaĵoj kaj de biero, kiuj lia familio aĉetis el la apuda 
Aŭstrio, fondinto de la bierfabriko. 
La fondinto komencis kiel biervendisto (kaj de cerealoj kaj alkoholoj), kiuj li rekte aĉetis el Germanio, en ejo 
ekzistinte surloke kie estis la firmao Tamburlini. Oni estis en jaro 1826. En la jaro 1859, Luizo Moretti decidis 
iĝi produktisto. Tial estis starigita konstruaĵo ĉe la komenco de Aleo Venecio, estis enĝaĝita selektita 
personaro, kaj estis aĉetitaj maŝinoj, iloj kaj bareloj. La 11.an de novembro 1917, sekve de la Kaporetto-
okazaĵoj, la tuta komplekso Moretti en Aleo Venecio suferis la aŭstrian disrabadon. En la jaro 1922 estis 
inaŭgurita la nova bierejo Moretti en Aleo Venecio. Postsekvis Luizon Moretti la fratoj Luizo kaj Jozefo - filoj 
de la prapatro - kaj poste Luiĝa kun la edzo Lao Menaci estri la firmon (Lao - Menelao Menaci, librotenisto 
en la firmo, edziĝis la filinon de la proprietulo dum la lastaj kvin dek jaroj). 
Lao Menaci Moretti rakontas ke, en la jaro 1940, kiam li estis pilota oficiro ĉe la aviadkampo de Goricio, li 
haltis unu tagon, dume li iris el la flughaveno al sia vilao de Tarĉento, en la korto de Bosketti de Triĉesjmo, 
kis proprietulo estis familia amiko. Li estis impresita de maljuna bierdrinkanto, kiu poste li sciiĝis esti el treppo 



Grande, pro liaj friulaj protrudaj karakterizaĵoj. li petis al li la permeson foti lin, la maljunulo konsentis kaj la 
foto restis en tirkesto ĝis la jaro 1946, kiam oni traktis doni novan markon al la fabriko (la simpatiaj brunuletoj 
- ankaŭ ili cetere tre trafitaj - jam travivis sian epokon), Lao Menaci Moretti memoris pri tiu foto. Sed la viro de 
la foto havis maloportunaĵon: la Kajzera lipharoj. Prof. Segala el Novara, kiu havis la taskon pri la praktika 
realigo de la plano, havis, samtempe, la averton friuligi ankaŭ la lipharojn por ilin igi indaj de la kunteksto. Kaj 
tio okazis. Apenaŭ la marko imponis, ekaperis kiel fungoj sozioj,la “homimuloj”, tiuj, kiuj pretendis 
unuenaskitecan rajton. Kaj nenio povis pli ĝojigi la eltrovinton pri ĉi tiu kontestado: tio signifis, ke la lipharriĉa 
bierdrinkinto estis, kiel li volis kaj esperis, nekonfuzeble friula. En la jaro 1996 la bierejo estis vendita al la 
nederlanda societo Heineken, kiu poste cedis la originan fabrikon kaj nun ĝi retenas la markon Moretti. 
Nune la tereno de la eks Fabriko Moretti estas okupata de la nova palaco de la Kvestoro. 
 
 
242) Strato Luizo Moretti, Parko “Moretti”: monumento kun memortabulo. 
 
Per granda rapido / Laboro de Marko Lodola / donacita de Annalena Menaci Moretti, / 
memore al la patro Lao, / entreprenisto, kiu gamigis / la Bieron Moretti / la 4.an de julio 
2002. 
 
LODOLA Marko (Dorno, Pavio, 4 aprilo 1955), skulptisto. Li vivas kaj laboras en pavio. En junio 2002 li kreis 
la luman skulpturo “Per granda rapido” dediĉita al la personeco de la granda entreprenisto Vinceslao Menaci 
Moretti, kiu estis lokita en la nova urba parko, tie kie estis la unua fabriko de la fama biero. 
 
 
243) Strato Bertaldia,  verda zono “Parko viktimoj de la dolinfendoj”: memortabulo. 
 
+ Je porĉiama memoro + / de la viktimoj de la dolinfendoj / kaj de aliaj tragikaj okazoj / en 
istrio, Fiume kaj Dalmatujo / dum kaj post la dua monda / milito ( 1943 - 1954 ).  
 
La ekzilulaj fratoj en Friulo  
 
Nacia Asocio / Julia Venetio kaj Dalmatujo de Udino / - 2010 -       
 
Ŝtonego donacita de la / roma minejo / de Aŭrisina (Triesto) / - 2010 - 
 
Cipo dediĉita al la viktimoj de la dolinfendoj, inaŭgurita la 25.an de junio 2010. La cpo, el Istria-ŝtono 
devenas el Aŭrisina, estis donacita al la Komunumo de la Nacia Asocio Julia Venetio kaj Dalmatujo de 
Udino, memore de la viktimoj en la Julia Venetio kaj en Dalmatujo dum kaj post la sua monda milito. 
 
NACIA ASOCIO JULA VENETIO KAJ DALMATIO, fondita en la jaro 1947, estas la plej granda 
reprezentanto sur la nacia teritorio de la italoj fuĝitaj el Istrio, el Fiumo kaj el Dalmatio ĉe la fino de la dua 
mondmilito pro la etna purigo de la jugoslavaj milicoj. 
La memoriga Tago estas itala nacia civila soleno, celebrita ĉiujare la 10.an de februaro. Starigita per leĝo 
30.a de marto 2004 n.ro 92 ĝi memorigas la viktimojn de masakroj de la dolinfendoj kaj de la Julia-dalmata 
elmigro. 
 
 
244) Strato Kisimajo n.ro 40: memortabulo kun medaliono. 
 
Al nia / pastro Emilo / al tiu rideto / kiu kapablis metiĝi / je la servo de la fratoj / simple 
aminte ilin / Ĝanni Passalenti 
 
DE ROJA pastro Emilo (Klagenfurt, Aŭstrio, 28 februaro 1919 - Udino, 3 februaro 1992), el Luciano kaj 
Anneta Savonitti, kvina el naŭ gefratoj. En la jaro 1929 li vizitadas la Ĉefepiskopan Seminarion de Udino en 
Kastellerjo kaj, poste, en la friula ĉefurbo. En la jaro 1941 li estas ordinita sacerdoto en la Paroĥa ĉefpreĝejo 
de Madonna de Buja.  De la jaro 1943 ĝis la jaro 1945 li partoprenas aktive en la Rezistado aginte antaŭe en 
la karceroj por la konsolo kaj la liberigo de la kaptitoj kaj, sekve, subtene al la partizanaj brigadoj de Osoppo. 
En la jaro 1945 li estas nomumita kapelano enla Vilaĝo Sankta Dominico, kie li klopodas por la junularo per 
la aktiveco de skolta grupo kaj, poste, li starigas la Artan kaj Metian Lernejon por kvalifiki profesie tiom da 



junuloj sen laboro. En la jaro 1952 li starigas “Domon de la Senmakulino”, kies li estas Prezidanto ĝis la tago 
de lia forpaso, por kunigi knabojn kun gravaj personaj kaj familiaj problemoj, por havigi al ili edukajn itinerojn 
direktitaj al la alfabetigo kaj al la profesia formado, por akompani la plej grandan parton el knaboj al plena 
morala kaj socia elaĉeto. Engaĝita pri la solidaro, li starigas la udinan diocezan Karitas-n. Papo Johano 
Paŭlo la II.a, vizitinte la Domon de la Senmakulino (3.a majo 1992),lin komparis kun la grandaj de la karitato, 
kiuj igis grava la udinan Eklezion dum la pasintaj jarcentoj. 
 
 
245) Strato Kisimajo, Fondaĵo Domo de la Senmakulino De Roja: monumento. 
 
Por memori / falintojn civilajn / de la malgaja oktobro 1917 / kaj de ĉiuj militoj / ĉi tiu 
maketo / de la Isonzo-a Kristo / donacita de la / knaboj de 99 / al la urbo Udino / en la / 
kvindekjara datreveno de la venko / estas konfidita / al la / knaboj de la Domo de la 
Senmakulino / Udino, la 13.an de oktobro 1958 / Skulptisto: M. Frakassi. 
 
Humilaj kaj nekonataj herooj / kiuj falis ĉe la flanko de la / gloraj soldatoj / por / la defendo 
de la hejno / la patra savo / dezirante / la pacon inter popoloj. 
 
Ahi, kion da personoj li vidis / subenvenis, lasi la domon... / rifuĝintoj ĉie, / el la 
malproksimaj montoj / venis plenigi / ĉiujn ĝiajn pontojn... / E.A. Mario. 
 
 
246) Strato Cefalonio, angulo Strato Mirko: monumento. 
 
Al falintoj / de la Divizio Akvi / en Cefalonio kaj Korfuo / septembro 1943 / Udino oktobro 
1993. 
 
Falintoj / Oficiroj 390 / Suboficiroj kaj Soldatoj 9250 / Oraj Medaloj / al la flagoj 5 / 
individuaj 18. 
 
Por defendo de la Insuloj /Joniaj Cefalonio kaj Korfuo / post la 8.an de septembro 1943 
rezistis / kontraŭ la / germana ordono pri malarmado / kaj fidela al ĵuro ĝi / sin oferis por la 
honoro de la / patrio / Cefalonio 8.a   25.a septembro 1943. 
 
En Cefalonio en Korfuo (Grekiaj insuloj) 16 mil italaj soldatoj de la 33.a montdivizio “Akvi” batalis kontraŭ 
germanoj, iĝitaj post la 8.an de septembro 1943, malamikoj kaj opresantoj de Italio. En Ĉefalonja kaj, je 
malpli grandaj proporcioj, en Korfuo okazis la plej granda amasa eliminado de militkaptitoj de la 2.a Monda 
Milito. La Divizio “Akvi” suferis sorton tiom tragika ĉar germanoj, ilin konsiderinte ribelintoj, buĉis milojn da 
Soldatoj, Suboficiroj kaj Oficiroj, plenuminte la specifan ordonon ne fari kaptitojn, publikigita persone de 
Hitler nur por la Divizio “Akvi”. 
La 33.a Divizio Akvi estis unu el la Grandaj Unuoj de la Reĝa Armeo, dum la dua mondmilito, dissolvita de la 
germanaj armitaj trupoj dum la masakro en Cefalonio. Starigita kiel Brigado Akvi la 25.an dee oktobro 1831, 
dissolvita kaj restarigita plifoje, ĝi sin restarigas en la monato de aŭgusto 1939 kiel Infanteria Divizio Akvi 
(33.a). Germanoj, por kiuj ĉiel ajn Cefalonio kaj Korfuo havis rimarkindan strategian gravecon, ĉar ili 
kontrolas la eniron al golfo de Korinto, decidis preni per forto la kontrolon de la insulo post kiam ili sendis 
ultimaton al la itala komando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247) Verda zono  “Regiono Sardinio”, Strato Valbruna-Strato Val d’Incarojo: monumento. 
 
Honore al / “Brigado Sassari”   
 
Por ne / forgesi tiujn / fiuj sin oferis por / la Itala unueco  
 “Lia vivo por lia patrujo”   
 
Udino, la 27.an de oktobro 2012 
 
La manifestacio por la lokado de la monumento (natura granita monolito portita rekte el Gallurja) honore al 
Brigado “Sassari” kaj de la strattabulo de la verda zono “Regiono Sardinio” okazis la 27.an de oktobro 2012. 
Ceremonia patrino: Daniela Mura, edzino de Luka Sanna, la juna alposoldato de la Brigato “Julja” falinto en 
Afganio en januaro 2011. 
 
 
HISTORIO DE LA BRIGADO “SASSARI” - La Unua Monda Milito. 
La Brigado “Sassari”, heredanto de la tradicioj de la Terçio de Cerdena (aragona-hispana periodo) kaj de la 
Sardinia Regimento (Savoja periodo), estis starigita la 1.an de marto 1915 en Tempjo Pausanja (Sassari) kaj 
en Sinnai (Caljari), kun du Regimentoj, la 151.a kaj la 152.a infanterio, kunmetita tute da sardinianoj. 
En julio de la sama jaro ĝi trairas Isonzon kaj subite engaĝita en batalo. 
Bosko Cappuĉjo, Bosko Lancja, Bosko Triangolare estis heroaj etapoj por la atingo de la unua honora titolo, 
kiu la Brigado akiris konkerinte la tranĉeojn de la « Fraske » kaj de la « Raci », meritinte mencion, unua inter 
ĉiuj la unuoj de la Armeo, sur la bulteno de la Plejalta Komando. 
Translokita de Karso al la altebenaĵo de Asiago, en junio 1916 ĝi rekonkeris Monton Fior, Monton 
Kastelgomberto kaj Alpan domon Zebio. La 3.an de aŭgusto ĝiaj regimentoj havis la unua Oran Medalionon. 
Dum la tragikaj tagoj de Kaporetto infanterianoj de la “Sassari” batalis kontraŭ la malamikajn avangardoj ĝis 
Piave batalante kun eksterordinara kohermorala, senespera fiero kaj sistema granita kompakteco. La 
bataliono “Musinu” estis la lasta de la tuta Armeo trapasi Piave-n, enkadrigita kaj paŝe, preskaŭ mokinte la 
malamikon, kiu pelis. La lastaj retreti, la “Sassaranoj” estis la unuaj dum la rekonkero. Sur la altebenaĵo de la 
“Sep Komunumoj“, en januaro 1918, la Brigado estis protagonisto de la batalo de la  “Tri Montoj“ (Monteto 
de Rosso, Monteto de Ekele kaj Monto Valbella), kiu havigis la duan Oran Medalon por la Flagoj de la 
regimentoj. 
La Granda Militokostis al la “Sassari” pli ol 15.000 perdojn (2.164 falintoj kaj 12.858 inter vunditoj, kripluloj 
kaj disperdiĝintoj). Falis 138 Sassaranoj po 1.000 enkorpigitaj (la nacia mezvaloro estis 104). 6 Militaj 
Savojaj Ordenoj, 9 Oraj Medaloj, 405 Arĝenta, 551 el Bronzo prezentas la rekonon de la individua valoro de 
sardinianoj, kiuj batalis en la ombro de la du gloraj Flagoj, ĉiu el kiuj estis dekoraciita per 2 Oraj Medaloj pro 
Milita Valoro (kazo restita unika en nia Armeo, dum unu sola kampanjo). En la provisora sistemo de la jaro 
1919 la Brigado “Sassari” estas tenita inter la ĉiamaj Brigadoj rekompence por la eksterordinara valoro 
montrita en batalo. 
“El la flugfolio disdonita okaze de la manifestacio). 
 
 
248) Strato Antono Zanon n.ro 4: bareliefo. 
 
 Jaro de la Sinjoro 1328    1933 
 
La marmora bareliefo enmasonita en la muron de domo Kamavitto memoras la lokadon de la malnova 
paroĥa preĝejo disfaligita en la jaro 1938 por ĝin anstataŭigi per la konstruaĵo projektita de arkitekto Cezaro 
Miani. Ene la luneto estas bareliefo farita de J. Pellis kun Sankta Nikolao benanta, kiu tenas etmodelon de la 
kredkonstruaĵo, kies jarcenta historio estas resumita per du datoj skribitaj - 1328 kaj 1933: la unua rilatas al 
la dokumento en kiu oni donas sciigon, ke la membroj de la frataro Forĝistoj de kvartalo Poskolle elektis kiel 
sian sidejon la kapelon dediĉita al Sankta Nikolao de kvartalanoj; la dua memoras la disfaligon de la preĝejo. 
 
 
 
 
 
 
 



249) Salesa Instituto “Bearzi”, Strato pastro Bosko n.ro 2 : memorŝtono. 
 
Memore al mons. Gulielmo Biasutti / fondinto de Bearzi - la eks lernantoj dankemaj. 
 
Ĉi tiu rifuĝo / por la plej bezonaj popolidoj / naskita el la sankta flamo / de Jesuo amo / per 
la malavaro de Melania Anĝela Bearzi / memore / al la amata filo Jakobeto / hodiaŭ la 
29.an de oktobro 1939 - XVIII / festotago de Kristo Reĝo / estis solene konfidita / al la filoj 
de Sankta Johano Bosko. 
 
Al la granda memoro / de mons. Gulielmo Biasutti / kiu en Planis en la jaro 1934 / sub 
humila markezo / akceptis la plej malriĉulojn en la urbo Udino / kaj li donis poste vivon / 
per ama inteligento / al la Instituto “G. Bearzi“ / konfidinte la pliigojn / al la providenca 
miraklo / kaj al la koro de pastro Bosko  
 
23.a novembro 1986 - unua mortdatreveno.  
 
La historio de la Salesa Instituto starigas per pastro Gulielmo Biasutti, juna pastro de la diocezo de Udino, 
ekde ĉiam zorganta helpi junulojn kaj malriĉulojn. 
La Instituto Bearzi, starigita en la jaro 1939, dum la unuaj jaroj ĝi estis simple edukejo por forlasitaj knaboj, 
kiuj vizitadis la unuajn tri klasojn de la elementa lernejo. Poste laŭ la eduka ofero plivastiĝis ankaŭ al lernejoj 
pri la enkonduko al la laboro. Ĉion laŭ la reguloj de Sankta Johano Bosko, elpensisto de la eduka sistemo, 
kiu pliigas la tutan personon: korpo, koro, menso kaj spirito. 
La Bearzi estis inaŭgurita de la Ĉefepiskopo Jozefo Nogara. 
 
BIASUTTI Gulielmo (Forgaria de Friulo, 8 aŭgusto 1904 - Udino, 23 februaro 1985), pastro, erudito. Li estis 
ordinita en la jaro 1926. Li magistriĝis pri teologio en Romo en la jaro 1928 kaj pri filozofio en Lovanjo en la 
jaro 1931. Li fondis en Udino la malgrandan domon Frederiko Ozanam por karceruloj kaj, por la junuloj, la 
Instituton Jakobo Bearzi, konfidita en la jaro 1939 al la salesa kongregacio. Li estis dum pli ol dudek jaroj 
estro de la udina episkopa Biblioteko. Li lasis multenombre da memoraĵoj, precipe pri historia karaktero, en 
ĵurnaloj kaj revuoj. Li verkis ankaŭ friullingve sub la nomo Elmo Blasut el Ĉjastrin. En la jaro 1980 oni atribuis 
al li la premion Nadâl furlan - Friula Kristnasko. 
 
 
250) Salesa Instituto “Bearzi”, Strato pastro Bosko n.ro 2 : busto. 
 
Saluton, / pastro Bosko. / 31.a januaro 1976      
 
BOSKO Johano Melkiorre, plibone konata kiel pastro Bosko (Kastelnovo de Asti, 16 aŭgusto 1815 - Torino, 
31 januaro 1888), naskita de Francisko Bosko (1784 - 12 majo 1817) kaj Margareta Okiena (1788 - 1856) en 
modesta dometo kie nun estas la Templo de pastro Bosko, en la monteta kvartalo I Beki de Kastelnovo de 
Asti (hodiaŭ Kastelnovo Pastro Bosko), li estis la fondinto de la kongregacioj de Salesanoj kaj de la Filinoj de 
Maria Helpo. Li estis sanktigita de Papo Pio la XI.a en la jaro 1934. 
 
 
251) Aŭditorio “Zanon”, Aleo Leonardo el Vinĉi n.ro 2: monumento.   
 
252) Teknika Industria Instituto “A. Malinjani”, Aleo Leonardo el Vinĉi n.ro 10: monumento.   
 
253) Palaco Kaiselli, Strateto Florio n.ro 2 B: memorŝtono. 
 
La Universitato de Udino / akiris en la jaro 1984 / kaj / de la jaro 2001 ĝis la jaro 2004 / 
restaŭris en ĉiu ĝia parto / ĉi tiun antikvan palacon / apartenita al / Kaiselli grafoj de Reana 
/ kaj laŭ ilia volo transformita / ekde la deknaŭa jarcento / de la franca arkitekto / Jean Le 
Terrier de Manetot.   
 
Universitatai Rektoroj / Franko Frilli / Marzjo Strassoldo de Graffembergo / Furjo Honsell. 



 
La memorŝtono lokita en la korto de palaco Kaiselli memoras, ke ĉi tiu konstruaĵo, hodiaŭ sidejo de la 
Departemento pri Historio kaj Defendo de la Kulturaj Valoraĵoj de la Universitato de Udino, estis projektita de 
la franca arkitekto Jean Le Terrier de Manetot, sed malmultoj imagas, ke, antaŭ du jarcentoj kiel hodiaŭ, la 
projektisto finis sian aventuran vivon kvardekkvarjaĝa, la 1.an de novembro 1809, antaŭ la ekzekuta roto. 
 
LE TERRIER DE MANETOT Jean, kompleta nomo Jean-Gabriel Le Terrier Senjoro de Montigny, Mennetot, 
Clermont kaj Esquainville, estis nobelo, kiu en la jaro 1792 forlasis Francion revolucia por batali favore al la 
monarkio kontraŭ sia lando. Li sekvis ĉe la kavalerio de la dell’Armée de Condé, li estis vundita en batalo kaj 
li retiriĝis el la aktiva ofico transloĝiĝante al la Venecia Respubliko, kieli sin dediĉis al projektado de kelkaj 
palacoj, inter kiuj tiu udina. En la jaro 1805, kiam francoj okupis Venetion kaj Friulon, li iris al Triesto kaj al 
Istrio habsburga. En la jaro 1809 la soldatoj de Napoleono invadis ankaŭ tiujn teritoriojn kaj Le Terrier 
realprenis la armilojn kaj estris insurekcion de Istriio-aj popolanoj kontraŭ francoj, favore al Habsburgoj. En 
tiu okazo li alprenis la nomon Grafo de Montekiaro. En la monato de oktobro la napoleonaj soldatoj 
subpremis la insurekcion kaj je la fino de lasta batalo en Umago kaptis Le Terrier-n kaj lin enkarcerigis, kune 
kun aliaj ok ribelintoj, en la kastelo Sankta Justo en Triesto. La 31.an de oktobro kaptitoj estis juĝitaj de milita 
tribunalo, deklaritaj kulpuloj de armita insurekcio kaj la postan tagon ili estis mortpafitaj. 
 
 
254) Domo Kosattini, Strato Kairoli n.ro 4: memorŝtono. 
 
En ĉi tiu domo / kie kruelis la faŝista perforto / vivis  
 
Johano Kosattini / 1878 - 1954 / socialista deputito kun Matteotti / urbestro de Udino 
liberigita / membro de la Konstitucia Asembleo  
 
Luizo Kosattini / 1913 - 1945 / juristo / deportita al Buchenwald / viktimo de la nazista 
barbareco  
 
Alberto Kosattini / 1916 - 2010 / aktivulo por Justeco kaj Libereco / nacia direktanto de la 
Rezistado  
 
La Urbo Udino surmetis / 25.an de aprilo 2011. 
 
COSATTINI Giovanni (Ĉittadukale, Rieti 5 januaro 1878 - Udino 2 aŭgusto 1954), advokato, socialista 
deputito 1919 - 1926,  Konsiliano kaj membro de la Konstitucia Asembleo, senatano. Li magistriĝis pri juro 
en Padovo en la jaro 1902 kun tezo, eldonita en la jaro 1903 kaj represita ok dek jarojn poste, pri “La 
dumtempa elmigrado en Friulo”, unu studaĵo juĝita de Johano Marinelli (Udino, 28 februaro 1846 - Florenco, 
2 majo 1900) “la plej bona pri la dumtempa elmigrado en itala regiono, kaj precipe tiun kie ĝi havas la plej 
grandajn proporciojn kaj la formojn pli karakterizaj”. En la jaro 1904 li fondis la semajnan “La friula laboristo” 
iĝita poste la oficiala organo de socialistoj. Kontraŭfaŝisto, li estis la unua urbestro de Udino en la postmilita 
periodo. 
 
COSATTINI Luizo (Udino, 27 februaro 1913 - Aschersleben, 1945), juristo kaj partizano. Vizitadita la liceon 
en udino kaj, post kiam la familio estis devigita de la faŝista Reĝimo transloĝiĝi, al Venecio, li magistriĝis pri 
juro en la laguna urbo; en la jaro 1939 li entreprenis la instruan karieron en padovo. En la jaro 1943, post 
kiam li dizertis la militservon, li eniris la partizanajn vicojn, agante en Toskanio, Venetio, Emiljo Romanjo kaj 
Friulo-Julia Venetio, kialo pro kiu unu jaro poste li estis arestita de SS en Udino kaj enkarcerigita en Triesto. 
Ĉi tiu li estis pridemandita ĉirkaŭ la pozicio de la frato, tiam serĉata, sed li rezistis kaj ne rivelis, neniam 
rivelis la kaŝejon. En la jaro 1994 li estis deportita al lagero de Buchenwald kaj poste en la sub-kampo de 
Aschersleben, kie, distingiĝita por helpi en diversaj okazoj la aliajn kaptitojn, forpasis en la jaro 1945, je 
malmultaj tagoj de la militfino. 
 
COSATTINI Alberto (Udino, 3 junio 1916  - tie, 14 januaro 2010), advokato. Arĝenta medalo pro Milita 
Valoro. Filo de Johano, unua urbestro de Udino post la Liberigo, li estis inter la unuaj aliĝintoj, en Friulo, al 
grupoj de la Agada Partio. Kun aliaj oficistoj de Alposoldatoj (li estis en la milito en Albanio kaj Montenegro), 
starigis, post la 8.an de septembro 1943, la unuan partizanan formacion “Justeco kaj Libereco” agante sur 
montetojinter Ĉividale kaj tarĉento. Devigita lasi Friulon sekve de la kapto de la frato Luizo, li pasis unue al 
Piemonto kaj poste al Milano, kiel asistanto de Ferruĉjo Parri (Pinerolo, 19 januaro 1890 - Romo, 8 



decembro 1981). Post la liberigo, Kosattini iris Romon kaj, ĝis la falo de la registaro Parri, li estis persona 
sekretario de la Ĉefministro. Revenita Udinon li remalfermis kun la patro, la advokatan oficejon kaj en la jaro 
1946 li estis inter la fondintoj de la Popola Universitato de Udino, kiun li estris de la jaro 1947 ĝis la jaro 
1957, Reestrita la prestiĝan udinan institucion en la jaro 1984, li ĝin estris ĝis la jaro 2003. En la jaro 2008 la 
eldonisto Zanikelli eldonis la atestan libron de Alberto Kosattini titolita “Fatalo kaj konscienco kaj miaj tagoj 
kun Ferruĉjo Parri”. En la jaro 2009 Kosattini estis nomumita honora prezidanto de la Friula Instituto pri la 
Historio de la Liberiga Movado. 
 
 
255) Strato Podgora, n.ro 19: memorŝtono. 
 
En la nomo dela rezistado / por ne forgesi / la konkerita libero / urbanoj ĉi tie dediĉas / 
Luizo De Zorzi 1910 - Luizo Passerini 1921 / patriotoj mortpafitaj de naziistoj / la 30.an de 
aprilo 1945 / la ANPI surmetis. 
 
Estis la 30.a de aprilo 1945 kaj dume oni ankoraŭ batalis pri la liberigo de Udino, osovanaj partizanoj 
(urbo/Divizio Osoppo) Luizo Passerini kaj Luizo De Zorzi estis mortpafitaj de la okupantaj trupoj naziistaj en 
retreto. Kaptitaj de SS-rotoj, ili estis tujtuje metitaj dorse kontraŭ la muron ĉe la zono de la ĉevalejoj, en la 
ekstrema suda parto de la malnova sportejo Moretti, hodiaŭ strato Podgora. La memorŝtono estis malkovrita 
la 26.an de junio 2008 kaj ĝi estas lokita en la loko de la mortpafo. 
 
DE ZORZI Luizo (Montevekjo Majora, Viĉenco, 1910 - Udino, 30 aprilo 1945), alpa artileriano. Post la 
Armistico de la 8.a de septembro, kiel multe da aliaj soldatoj, li aliĝis al la partizana movado, partoprenante 
en la Divizio Osoppo-Friulo. Estro de skipo da batalantoj li partoprenis en la Liberigo de Udino, koliziinte kun 
germanaj fortoj nepre plimultaj. Por doni la eblecon al sia kunbatalantoj retreti, li engaĝis la malamikon per 
longa batalo ĝis kiam li estis supervenkita, kaptita kaj mortpafita. La kuraĝa patrioto estis ordenita per bronza 
medalo pro milita valoro. 
 
PASSERINI Luizo (Villalta de Faganja, Udino, 1921 – Udino, 30 aprilo 1945), serĝento piloto de la itala 
Aerarmeo. Post la Armistico de la 8.a de septembro li unuiĝis al Aliancanoj kaj resuriris Italion kunlaborante 
kun la Rezistado por persekuti la germanan okupanton. En la tago de la liberigo de Udino li koliziis kun la 
naziistaj trupoj en retreto, li estis kaptita, kaj tujtuje mortpafita. Li estis promociita Leŭtenanto piloto sur la 
kampo por akiritaj meritoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKSTERAJ  LOKOJ  DE  LA  URBO  UDINO 
 
A 1) Kussinjako, Placo Johano la XXIII.a: Monumento al la Militfalintoj. 
 
Al siaj militfalintoj / por la patrujo / Kussinjako / starigis / je ĉiamdaŭra / memoro kaj / 
dankemo / jaro 1922. 
 
Kussinjako memoras / siajn soldatojn partizanojn civilulojn / falintaj por Italio kaj por la 
liberigo / A.D. 1979      2004. 
 
Milito 1915 - 1918. Sekvas 26 nomoj  
 
Kun persisto kaj amo / komitato plenumis / la vorton de ĉi tiu loĝantaro / 11.an de junio 
1922. 
 
Falintoj / dum la dua Mondmilito / kaj dum la Resistado  
 
10 junio 1940    8 septembro 1943. Sekvas 25 nomoj  
 
8 septembro 1943      1 majo 1945. Sekvas 21 nomoj. 
 
 
A 2) Kussinjako, Placo Johano la XXIII.a, flanko paroĥo Sankta martino: cipo. 
 
Kussinjako / memoras / mons. Stefano / Somma / honora kanoniko / de la metropolo 
Udino / ekstera vikario / paroĥestro de la jaro 1910 ĝis la jaro 1951 / por liaj virtoj / religiaj 
homaj kaj civiranaj / ele meritulo  
 
A.D. 1967. 
 
 
A 3) Kussinjacco, Strato Veneto n.ro 164, enirejo Komunumo: memorŝtono. 
 
CGIL     CISL     UIL /  En la kvardeka datreveno de la statuto / de laboristoj  
 
Kussinjako / memora pri la laborista kaj sindikata tradicio / memoras la batalojn de la / 
laboristoj por la civila / kaj socia progreso de la teritorio  
 
Kussinjako / la 1.an de majo 2010. 
Sindikato: organizo, kiu kunigas la membrojn de klaso agante en labormerkato, por disvastigi la ekonomiajn 
kaj profesiajn interezojn. 
 
C.G.I.L.: Itala Ĝenerala Laborkonfederacio, estis starigita per la Pakto de Romo, en la jaro 1944, anstataŭ la 
eksigita Ĝenerala Laborkonfederacio (CGdL) starigita la 1.an de oktobro 1906. 
 
C.I.S.L.: Itala Laborsindika Konfederacio, starigita en la jaro 1948 de la dividiĝo de la katolika fluo estrita de 
A.C.L.I. el la ekstarigita C.G.I.L.. 
 
U.I.L.: Itala Laborunio, starigita la 5.an de marto 1950 en Romo, en la Aviadista Domo. 
 
 
 
 
 
 



A 4) Kussinjako, Strato Viĉenza n.ro 32: memorŝtono. 
 
En ĉi tiu domo / hodiaŭ pli ol ĉiu alia luma / pasigis sian unuan junecon / libera je koro kaj 
je menso / Mario Foskian / (Guerra - Milito) / moderna liberiga defendanto / konscienca 
justica defendanto / konstruanto de nia estanteco / preparanto de nia morgaŭo. 
 
De Hispanio ĝis Francio / de la faŝintaj galerioj / ĝis la montoj de sia Friulo / li iris klaran 
vojon / ekzemplo al kamaradoj de hieraŭo / al junuloj de hodiaŭo / je kohero kaj firmeco / 
pli ol la maljusta morto / kiu venis kiam ektagiĝo / jam ekmalfermiĝis / super la flirtigantaj 
flagoj / de la liberigaj partizanoj. 
 
Kussinjako, la 19.an de oktobro 1912 / Udino, karceroj de strato Spalato / Ektagiĝo de la 
9.an de aprilo 1945. 
 
FOSKIANI Mario (Kussinjako, 19 oktobro 1912 - Udino, 9 aprilo 1945), laboristo, Arĝenta Medalo al la 
momoro. Por eviti la faŝistajn persekutojn, en la jaro 1933 li elpatrujiĝis al Francio. De tie, dum la Hispana 
milito, alkuris al la internaciaj Brigadoj. Batalante por defendi La Respublikon, li estis grave vundita. Kun la 
venko de francanoj, Foskian iris denove Francion, kie li estis arestita kaj, poste, transdonita al la italaj 
okupaciaj aŭtoritatoj. Kondukita Italion, li estis denunzita al la speciala Tribunalo, kiu, pro la propaganda 
aktiveco praktikita de jarojn antaŭe en Udino, lin kondamnis al dekkvinjara prizonpuno. Liberigita el la 
karcero de Kastelfranko Emilja kun la falo de la faŝista reĝimo, malmultaj monatoj poste Foskiani eniris, laŭ 
la kovronomo “Guerra”, la vicon de la friula Rezistado. Politika komisaro de Bataliono “Friulo”, kiun li starigis, 
Mario Foskiani estis kaptita la 28.an de februaro 1945. Dume, li iĝis komisaro de la Divizio Garibaldi “Karnja”. 
“Guerra” estis tenonta kunvenon al estroj de la diversaj trupoj kiam li estis surprizita de grupo de kozakaj 
soldatoj enkadrigitaj en la Wehrmacht. Falinta, post furioza batalo, en la malamikaj manoj, Foskiani estis 
kondukita al Udino kaj submetita al tre pezaj pridemandadoj kaj torturoj. Li estis mortpafita, unu monato 
poste, kun aliaj du dek ok partizanoj, en la korto de la karceroj de strato Spalato. En Udino oni lin titolis 
straton. 
 
 
A 5) Kussinjako, angulo Strato Veneto kaj Strato Verona: memortabelo el bronzo. 
 
La 4.an de majo 1711 Patriarko de Akvilejo Wolriko la II.a permesis al vilaĝoj de 
Kussinjako kaj Pradamano la ĉiamdaŭran uzon de la rojo, kiu trairas Udinon. 
 
La antikva kanalo, kiu funkciigis akvomuelilojn, irigaciis kaj sensoifigis, daŭrigas plibeligi 
Kussinjakon kaj Paparotti-n (Mulins). 
 
La rojo meritas dankan penson kaj la sindevigon de la komunumo por ĝia protekto kaj la 
medidefendo, 
 
Ponto de Sankta Odoriko                   La paroĥo Sankta Martino - 1987       
 
ULRIKO la II.a de Treven aŭ de Treffen (  - 1181), patriarko de Akvilejo de la 24.a septembro 1161 ĝis la 1.a 
aprilo 1181. Filo de Volfrado grafo de Treffen, li havis de Frederiko barbarossa la investadon kondiĉe, ke li 
aliĝu al kontraŭpapo Vittore la IV.a (Tivoli, 1095 - Luko, 20 aprilo 1164); sed poste li alproksimiĝis (1168) al 
la Lombarda Ligo kaj al papo Aleksandro la III.a (Sieno, 1100 - Ĉivita Kastellana, 30 aŭgusto 1181), kiu lin 
nomumis delegito en Venecio; en la jaro 1177 li estis kun Barbarossa (Waiblingen, 1122 - Saleph, 10 junio 
1190) en venecio kaj kontribuis al la paco finita tiun jaron inter papo kaj imperiestro. 
Dum sia patriarkeco li komencis la stampon de la arĝentaj moneroj. 
 
 
 
 
 
 



A 6) Kussinjako, Strato Molini n.ro 68: memorŝtono. 
 
En ĉi tiu domo / vivis / fratoj Rojatti / simbolo de la demokrata Juneco / de Kussinjako. / 
Paparotti: centro de politika agado /, de rezisto al / faŝismo kaj atestanto de la / konstituciaj 
valoroj. 
 
Aldo, alposoldato, falis en Rusio / en januaro 1943. 
 
Ferruĉjo  “Spartako“ / politika persekutisto / partizana estro en la /Brigadoj Garibaldi, falis 
en / Konko - Vicenza - en decembro 1943. 
 
Petro “Grako”, politika persekutito, / partizana estro en la Brigadoj Garibaldi, / falis en 
Karnja / en decembro 1944. 
 
Por la civila kaj socia kresko / de nia lando. 
 
La Udine’a Komunumo / 1988. 
 
 
B 1) Paderno, Preĝejo Sankta Andreo, Strato Piemonte: memorŝtono. 
 
Al la dia Andreo apostolo, sekve de la sakra kuria konsilio kaj per la ekzempla elspezo de 
la Paderno-a loĝantaro kaj mana helpo kaj la restaĵo per manlaboro, pliigita kaj refarita 
plibone en la jaro 1830. 
 
 
B 2) Paderno, Kampanilo Preĝejo Sankta Andreo, Strato Piemonte: memorŝtono. 
 
Per la plej granda gloro de Dio en komuna partopreno la padernanoj. 1864. 
 
 
B 3) Paderno, Strato Piemonte: Monumento al la Militfalintoj. 
 
- 1915 - Paderno al siaj militfalintoj - 1918 - / ĉar la filoj / ĉiam memoras. Sekvas 56 nomoj  
 
Al ĉiuj falintoj / kaj disperdiĝintoj por la patrio. 
 
 
C 1) Rici, Preĝejo Sankta Antono Abato, Placo Rici: memorŝtono. 
 
La gloraj nomoj / de la militfalintoj de Rici / dum la milito 1915 - 1918 / ĉizitaj sur la 
marmoro de la Altaro - monumento / kiu starigis por ilin honori / memoru al la 
pretervivantoj kaj al la posteuloj / la nerompeblan unuecon / de la Religio kaj de la Patrio / 
24.an de septembro 1922. 
 
 
C 2) Rici, Kampanilo Preĝejo Sankta Antono Abato, Placo Rici: memorŝtono. 
 
Turo (kampanilo) konstruita de kapelano Valenteno Ĉelledoni 1854   1870 dum la 
loĝantaro memoris la starigon de la preĝejo. 
 
 
 



C 3) Strato Lombardia, flanko Parkejo “Karnera”: monumento. 
 
Kav. Of. Piĉilli / Skulptisto ( Rici, la 3.an de oktobro 2010. 
 
Sur la libro: FOIS LEDRE / POÇ SAVIS        
 
Skulptaĵo de Renato Piĉilli, inaŭgurita la 3.an de oktobro 2010. 
 
Statuo donacita de la skulptisto al la kvartalo Rici. La skulptaĵo estas lokita en la verda zono flanke al la Rici-
rotondo inter stratoj Lombardio kaj Pasolini. La skulptisto, per ĉi tiu skulptaĵo, volas omaĝi al la meritoj de la 
Rici-loĝantaro. Sangoguto prezentas la Sangodonantajn Asocion de Rici, plumo memoras la volontulan 
laboron de eksalposoldatoj, olimpika simbolo inkludas ĉiujn sportajn asociojn de la zono kaj malfermita libro 
sendas al Klubo Novaj Horizontoj kaj ĝenerale al la kulturo, sen forgesi la kvar kvartalojn ĉizitaj sur la libro, 
kiuj karakterizas Rici-n kaj do “Fois”, “Ledra”, “Poz” kaj “Savis”.  
La skulptaĵo estis dediĉita al sinjorino Maria, la bedaŭrata edzino de Renato Piĉilli. (El: “Messaĝero Veneto” 
de la 4.an de oktobro 2010, paĝo 8). 
 
La skulptaĵo estas lokita en la verda zono apud la Rici-rotondo inter stratoj Lombardio kaj Pasolini. 
 
 
C 4) Rici, interno Stadiono Friulo - flanko Palasporto:  monumento. 
 
Klubo Johano Kabotto  
 
Windsor / Klubo Fogolar Furlan / Projekto E. Danelon / Asistado Fratoj Kollavino / 
Plenumo L. Antolini Seka Verono 
 
Udine’a Komunumo  
 
Twin Cities 1977 / Udino   Windsor / 983      1983 
 
 
C 5) Rici, interno Stadiono Friulo - flanko Palasporto:  monumento. 
 
C 6) Rici, verda zono  antaŭanta Scienca Poluso de Rici: monumento.  
 
Universitato de Udino  
 
Granda turbino Pelton / Hidroelektra centralo de Ampeco (Udino) / jaro 1948.  
 
Funkciaj datoj: utila falo 477 m. / eltenpovo 2,75 m3/s / povo 10 MW  
 
Donaco de ENEL 
 
Ĝi estas la rotacia, tio estas la elemento de la hidraŭlika turbino Pelton, donacita de ENEL al la Universitato 
de Udino. La laboraĵo, farita ĉe la fino de la jaroj ’40, memoras gravan teknikan laboraĵon por la friula 
historio, la hidroelektran centralon de Ampeco, kie ĝi estis funkcianta ĝis kelkaj jaroj antaŭe. 
La Turbino Pelton estis eltrovita de Lester Allan Pelton, ĉarpentisto, en la jaro 1879 kiam li laboris en 
Kalifornio, kaj ĝi estas ankoraŭ hodiaŭ la movturbino kun pli alta rendimento. Ĝi estas kutime utilizita por 
alpaj hidroelektraj basenoj. 
 
 
 
 
 
 



D 1) Baldasseria Meza, Preĝejo Sankta Maria de Anĝeloj: memorŝtono. 
 
Baldasseria / memoras / la heroojn / falintaj / por / la patrio  
 
1915     1918. Sekvas 26 nomoj. 
 
Baldasseria al siaj / militfalintoj de la / milito / 1940 - 1945 
 
Preĝejo konstruita en la jaro 1831 de la loĝantaro de Baldasseria, ĉar tro malproksimaj de Karmelo. 
 
 
E 1) Sankta Osvaldo, Preĝejo Sankta Osvaldo, Strato Basaldella n.ro 2: memorŝtono.  
 
Pastro Tosolini Valenteno / unua paroĥestro de Sankta Osvaldo / ama kaj paca apostolo / 
zorgis la honoron / de la dia domo / estu bene / lia memoro / Paroĥanoj / Jaro 1950 
 
TOSOLINI pastro Valenteno (1888 - 1949). 
 
 
E 2) Sankta Osvaldo, verda zono de Strato 3.a Novembro 1918: monumento. 
 
Amikeco italo armena / (Ankaŭ armenlingve) 
 
Ĝanni Bravo  Ĝina Berton / (Ankaŭ armenlingve)          
 
 
E 3) Sankta Osvaldo, Unuagrada lernejo “S. Pelliko”, Strato Sankta Petro n.ro 70: memorŝtono. 
 
1.a de majo 1975 / Je tri dek jaroj de la liberigo / de la urbo Udino / kvartalo Sankta 
Osvaldo / al la militfalintoj kaj disperdiĝintoj de la Rezistado. Sekvas 10 nomoj. 
 
 
F 1) Passons, Unuagrada lernejo “G. Markoni”, Strato Danto n.ro 27: memorŝtono. 
 
En ili kaj por ili ni memoru la patrion. Sekvas 24 nomoj  
 
 Itala     Abisenia. Sekvas 20 nomoj 
 
 
G 1) Beivars, Preĝejo Sankta Jakobo: memorŝtono. 
 
Dediĉita al Sankta Jakobo apostolo / ĉi tiu preĝejo konsekrita de Mons. A. Kasasola / la 
26.an de septembro 1869 / iĝita paroĥo en la jaro 1951 / laŭ la volo kaj partopreno de 
fideluloj / pliigita en la jaro 1953 / per publika kaj privata intervento / ĝi estis restaŭrita en la 
jaro 1991. 
 
Fideluloj de la nova paroĥo de Beivars, dediĉita al Sankta Jakobo, per granda partopreno kaj unuanima 
konsento, kontribuis igi pli belega ĉi tiun preĝejon en la jaro de la Sinjoro 1953, en la dudekkvinajara de la 
enirejo de ĉefepiskopo Mons. G. Nogara. 
 
Tiu epigrafo por la konsekro de la preĝejo en la jaro 1953 estas transskribita de la “Kajero” ĉar ne ekzistanta 
ekstere la preĝejo. Eble la supre dirita memorŝtono estis anstataŭita per la nuna sekve de la plivastigaj kaj 
restrukturadaj laboroj. 
 
 



G 2) Beivars, Preĝejo Sankta Jakobo: memorŝtono. 
 
Beivars / al siai filoj / falintaj por la patrio / Beivars, la 9.an de septembro 1979. 
 
1915 - 1918  1940 - 1945 
 
 
H 1) Godja, Preĝejo Sankta Jakobo : Monumento. 
 
Godja / Al militfalintoj / en ciuj militoj / 1995 
 
La monumento estis starigita laŭ la iniciato de la loka  turisma instanco. 
 
 
H 2) Godja, muro malantaŭ Kampanilo Preĝejo Sankta Jakobo : memorŝtono. 
 
Al siaj gloraj militfalintoj / de la granda milito 1915 1918. Sekvas 19 nomoj  
 
Godja 1937 jaro XV.a 
 
 
I 1) Pasian de Prato, Kampanilo Preĝejo Sankta Jakobo : memorŝtono. 
 
Monumento dediĉita al Jesuo Kristo Homo-Dio, en la dudeka jarcento, kompletigita kun la 
partopreno de la loĝantaro de Pasian de Prato en la jaro 1910. 
 
 
I 2) Pasian de Prato, Monumento al militfalintoj 1915 - 1918, vojforko Strato Romo fronto n.ro 57 - 
Strato Orientale. 
 
Memorante la pasintecon / por paca estonteco  
 
Al ĉiuj alposoldatoj falintaj 
 
Pasian de Prato, la 2.an de oktobro 1977 
 
Iam izolita kaj periferia, hodiaŭ en la koro de la lando, la monumento aperas majesta kaj ĉirkaŭita per 
cipresoj, kiel funebra relikvujo antaŭ kiu klini la kapon riverence. Interne la monumento havas altaron turnita 
al freskita muro kun bildoj de Kristo resurektita, kvazaŭ diri, ke la suferintaj suferoj de la homoj, al kiuj la 
monumento estas dediĉita trovos unu tagon ilian gloran fino. 
La monumento estas fermita al publiko la plej granda parto el la jaro, krom iu rara escepto okaze de 
specialaj datrevenoj aŭ festotago. 
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Oni transskribas la raporton de la Udine’a Komunumo (Paĝo 11 kaj 12 de la “Kajero”). 
 
RAPORTO PRI LA KATALOGADO DE LA MURAJ EPIGRAFOJ DE LA UDINE’A KOMUNUMO 
 
La serĉado temis pri la censo dela uraj epigrafoj ankoraŭ lokitaj en la stratoj de la urbo Udino kaj en la tuta 
komunuma teritorio. Multaj el ili, jam difektitaj pro la vetero, estas malfacile legeblaj, do valoras la penon 
rekuperi tiun riĉaĵon survoje al malboniĝo. Fakte ni havis memoron pri diversaj aliaj epigrafoj, kiuj ili ne plu 
estas en ilia origina loko: aŭ ili estas perditaj aŭ malfacile videblaj, aliaj ankoraŭ estas garditaj kaj aldoniĝas 
al la ŝtontrovaĵoj en la sezono dela muzeo. En la katalogado estas entenitaj ankaŭ la memorŝtonoj, kiuj tenis 
la originan lokon en la zono de la Kastelo de Udino. Pro la restrukturadaj laboroj de la konstruaĵo, multaj 
skriboj estis provizore forportitaj kaj malcerta estas la estonta lokado. Ne estis prenita en konsidero la 
epigrafoj lokitaj ene la publikaj konstruaĵoj (preĝejoj, lernejoj kaj bibliotekoj), ne referencante certe al ilia pli-
malpi historia graveco, sed por plenumi la esplorkadron. 
 
La skriboj tiele katalogitaj estas 117 kaj la numero pli alta rilatas la Dudeka jarcento, dume pri la epigrafoj de 
la Deknaŭa jarcento oni devas substreki ke nur 4 apartenas al la unua duono, dume la postaj 24 estis lokitaj 
post la jaro 1866, rilate al historiaj eventoj, kiuj vidis realiĝi la nacia unueco. 
 
 
La epigrafoj kolektitaj ne havas specialan artan valoron kaj ne ĉiuj estas rimarkindaj laŭ la ĝenerala historia 
vidpunkto, tamen ili, por la urboplana kaj kultura historio de la urbo, havas nekutiman gravecon ĉar ili 
kontribuas dokumenti tiujn eventojn pri loka historio, kiuj, pligoje neglektitaj, igas abstrakta kaj malproksima 
de la propra realo tiun historion, kiu estas farita ankaŭ de eventoj, personoj kaj situacioj iafoje decidaj por 
kompreni la evoluon de la pasinteco kaj la vivo de la estanteco. 
 
La epigrafoj, al kiuj oni donis kronologian ordonon, estis registrigitaj de d.rino Katarina Baldissera dum la jaro 
1982 kaj 1983. 
Ĉe la finita laboro en la aldonaĵoj estis lokitaj la skriboj, iuj el ili en periferiaj lokoj de la teritorio, aldonitaj 
poste la serĉado, kiu havis kiel komenca kadro la centron de la urbo Udino. 
Oni dankas por la kunlaborado la Friulan Instituton pri la Historio de la Liberiga Movado. 
          

Katarina Baldissera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oni transskribas, por pli kompleta dokumentado de ĉilaboro, kiom estas raportita de paĝo 45 ĝis paĝo 62 de 
la “Kajero”.  Al la identiga numero de la artaĵo estis enmetita ankaŭ tiu de ĉidokumento. 
 
KONSIDEROJ PRI LA HISTORIO DE UDINO PER ĜIAJ MURAJ EPIGRAFOJ 
 
Loka historio certe oni povas ĝin fari nur per tiom da arkivista fontoj, sed kun la skribitaj dokumentoj la 
historiografio utiligas ankaŭ la monumentaj fontoj utiligante la atingitajn rezultojn el tiuj disciplinoj, kiuj oni 
indikas kiel helpaj de la historio. La epigrafo ĉikaze ne havas nur instrumentan funkcion, sed donas gravajn 
sciigojn por la politika kaj kultura historio. 
Denove laŭiri la historion de la urbo Udino per la epigrafoj povas ŝajni didaktikan procedon, epizoda kaj 
mankoplena, sed enmetonte la diritajn eventojn en ilian historian kadron, oni povas revivigi egale valida kaj 
sugestia, eventojn kaj gravulojn de la loka historio, kiuj kontribuas rekonstrui la pasintan vivon. 
La epigrafoj atestoj pli antikvaj sur la konstruaĵoj de Udino reiras al la Dekkvina jarcento; pri la kvar jarcentoj 
de vivo de la patriarka princeco ne rezultas skriboj ankaŭ pro la tragikaj travivaĵoj de la urbo dum la antaŭa 
periodo la venetia regado. 
La sola historia epizodo pri tiuj jarcentoj estas memorigita sur la memorŝtono (epigrafo n.ro 93 - 000) ĉe 
pordego Gracano surmetita de la Komunumo en la jaro 1959: ĝi estas la milita epizodo okazita ĉe la 
superdirita pordego en la jaro 1309. Ĝi estas atesto, kiu revivigas unu el la momentoj plej krizaj el la 
patriarka regado,kiu vidis koaliciigitaj  grafon Henriko la II.a el Gradiska, Ricardo el Kamino kaj multaj lokaj 
feŭduloj kontraŭ patriarko Ottobono Razi (1302 - 1315). La kronikoj rakontas, ke la 14.an de decembro, post 
kiam la nobela perfida udina Nikolao Albinutti ĵetis en la fosaĵon la fenestrumojn de la turo, sturme atakis 
senjoroj el Kamino kaj el Treviso. Donita la alarmon postsekvis furioza batalo en la partopreno ankaŭ virinoj 
kaj la tuta loĝantaro. Ricardo fuĝis lasinte sur la kampo 500 falintojn (1). 
Ĉi tiu epizodo komprenigas, ke ni estas jam en la dekadenca periodo de la patriarka regado al kiu respondas 
pliiĝo de la perforto de la friula nobeleco nur etendita por sin dispartigi la patriarkan suverenecon. La urba 
burĝaro en la Dektria jarcento plifortigis la lokajn komunumojn, kiuj, organiziĝante en ligo, klopodis defendi 
iliajn interesojn kaj subtenis la aŭtoritaton de patriarko. Ankaŭ Udino, pli favorita pro la centra pozicio en la 
lando kaj pro la preferoj de patriarkoj, ekgravis kiel politika ĉefurbo de la regiono kaj al tio kontribuis ankaŭ la 
ĉeesto de toskanaj bankaj societoj, kiuj agis en Friulo kaj la aktiveco de familio Savornjan (2). 
En la Deksesa jarcento kontraŭe Udino estis elprovita de multaj katastrofoj: la tertremo de la jaro 1348, la 
pestepidemio de la jaro 1392; sekvis tenebraj eventoj: la murdo de patriarko Bertrando,la rivaleco kun 
Ĉividale, la milito en Friulo inter reĝo Sigismondo de Hunagio kaj de la Respubliko Sankta Marko. Oni devas 
atendi la definitivan falon de Patriarkeco por vidi releviĝi la urbo Udino sub la venetia regado. 
Post la jaro 1420 la urbo rimarkinde profitis de la nova politika situacio: ĝi iĝis sidejo de la guberniestrejo, de 
la juĝofico kaj de la ĉefaj oficoj starigitaj de la venetia regado. Dum la unua jarcento de submetiĝo al 
Venecio, la urbo plibeliĝis de monumentoj, kiuj konservas la signon de la venetia arto. Oni komencis la 
konstruan pliigon de la urbo, kiu, post la falo de la patriarka regado, havis la aspekton de granda forigita 
vilaĝo kun stratoj senpavimado, loĝejoj malmulte indaj kaj preĝejoj malgraŭ multenombraj sed modestaj kaj 
senornamaj. La solaj epigrafoj restitaj de la Dekkvina jarcento memorigas (n.ro 1 - 000) la starigon de la 
Preĝkapeleto Sankta Roko en la jaro 1476, kiu estis flanke de la preĝejo Sankta Maria en Kastelo, konstruita 
por plenumita voto pro evitita pestdanĝero (3) kaj (n.ro 2 - 000) la restaŭraj laboroj de la urbaj muregoj kun la 
konstruo de la turo de Pordego Villalta fare de guberniestro Johano Emo en la jaro 1480 (4). La atento de la 
publika administrado estis turnita protekti kaj defendi la urbon dum teruraj jaroj kiam plurfoje (en la jaroj 1472 
- 77 - 78 kaj 79) turkanoj enrompis en la friulan ebenaĵon skurĝis la loĝantaron dekumita ankaŭ de la  oftaj 
epidemioj kaj pro tio tute specife sentema preĝpeti la dian protekton. 
Ankaŭ la epigrafoj de la Deksesa jarcento atestas la laŭgradan evoluon de la urba konstruado malgraŭ dum 
tiu periodo okazis sangajn batalajn eventojn kaj multenombrajn katastrofojn. Dum la Ligo de Cambrai, Udino 
estis dufoje konkerita de Imperiestroj kaj samnombre rekonkerita de venecianoj. En la jaro 1511 en la urbo 
okazis popola tumulto estrita de Antono Savornjan, kiu kaŭzis la disrabadon kaj la ruinigon de 18 palacoj, 
plie la urbo estis grave damaĝita pro forta tertremo, kaj fine ĝi estis trafita de la pesto kaj de la malabundo. 
Sekve de tiuj eventoj reprenis la ago pri la rekonstruo kaj en Udino ekĉeestis lertaj pentristoj, skulptistoj kaj 
arkitektoj. La ago de Johano Rikamatore dirita el Udino en la urbo, kiu desegnis la elegantan Horloĝo-turon, 
la fontanojn en Placo Kontarena kaj Placo Sankta Jakobo kaj estris la konstruaĵon de la ekstera ŝtuparo de 
la palaco de la Kastelo, estas memorigita ankaŭ en la epigrafo (n.ro 37 - 000) lokita sur lia naskiĝa domo de 
la Akademio de Udino en la jaro 1864 (5). Pri la arta eventoj de la jarcento restas signe la skribo (n.ro 3 - 
000)  sur la portalo de la preĝejo Sankta Kristoforo, kiu atestas la donadan akton de la jaro 1518 pri la laboro 
realigita de Bernardeto el Bissone flanke de la Frataro, kiu portis la nomon de la sama preĝejo. 
El la radikala ĉeesto de aliaj metiaj frataroj oni havas ateston leginte la epigrafon de la jaro 1540 (n.ro 9 - 
000) lokita sur la portalo de la preĝejo Sankta Lucia kaj alian skribon (n.ro 4 - 000) lokita sur la portalo de la 
antikva Hospitalo de Baptitaj (eks Majora Hospitalo) en la jaro 1523 (6) memore al Administrantoj kaj al 
Prioroj de la superdiritaj Frataroj (7). 



Dum tiu jarcento la nuna Placo Libereco (tiam Sankta Johano kaj poste Kontarena) havis la hodiaŭan 
aspekton. La epigrafo (n.ro 6 - 000) lokita sur la Horloĝo-Turo memorigas la starigon dum la regado de 
guberniestro Moro; tri jarojn poste estis kompletigita la placo fare de la sekvanto Markantono Kontarini, kiel 
eble memorigas la epigrafo (n.ro 7 - 000) (8). En la jaro 1539 sur la taluso estis elstarita la kolono kun la 
leono de Sankta Marko honore al guberniestro Gabrielo Venezjo (n.ro 8 - 000) kaj laŭ la desegno de Palladjo 
estis konstruita en la jaro 1556 la arko, kiu enkondukas en la kastelon honore al guberniestro Dominico 
Bollani, kiu iĝis meritplena okaze de la pestepidemio kaj civila milito (n.ro 10 - 000). 
Flanke de ĝi trovis aranĝon en la jaro 1584 ŝtuparo el marmoro elpensita de guberniestro Petro Gritti, kiu 
estas memorigita per busto kaj skribo en la ovalo (n.ro 12 - 000). Sub la logio Sankta Johano oni legas (n.ro 
11 - 000), ke en la jaro 1565, dum la regado de guberniestro Francisko Duodo, estis starigita arkivo por la 
notariaj, juraj aktoj kaj por tiuj urbaj (9). 
La laboroj per la rekonstruo de la kastelo komenciĝitaj en la jaro 1517 daŭris 60 jarojn kaj en tiu okazo, en la 
jaro 1526, sekve de la terura tertremo de la jaro 1511, ankaŭ la preĝejo Sankta Maria estis rekonstruita (n.ro 
5 - 000 kaj 000) kaj en la jaro 1599 la templo Sankta Roko estis restaŭrita de guberniestro Viarjo, kiu iĝis 
meritplena dum la pesta kontaĝo (n.ro 15 - 000) (10). 
Dum la tutan Deksesan jarcenton multaj epidemioj pli-malpli gravaj eksplodis en la urbo. Penindas memorigi 
inter ĉiuj, tiu de la jaro 1566 trafis pli multe la popolan fantazion. Ĝi estis dirita ankaŭ “Memini” ĉar ĝi 
disvastigis de loĝejo de hebreaj komercistoj lokita en la nuna strato Kavour ; sur ĝi estis nigra memorŝtono, 
nun en la Urba Muzeo, kun la skribo MEMINI MDLVI. En tiu konstruaĵo jam oni havis la unuan forpasinton 
dum la kontaĝo de la jaro 1511 ; sufiĉis tiu nekutima kombino ĉar en urbo leviĝis freneza ribelo kontraŭ 
hebreoj, kiu devigis la guberniestro subpremi la tumulton kaj iniciati la forpelon de la supozitaj disvastigantoj 
de la epidemio (11). 
La restantaj epigrafoj memorigas la laborojn farigitaj de la alia guberniestroj. La reprezentantoj de la Venetia 
Regado en firma tero havis limigitajn oficojn en la tempo kaj malabundaj estis la rimarkindaj intervenoj, sed 
la aspiro vidi pludaŭrigita en la memoro la propran agadon estis tiom alta, kiu iĝis ŝablono surmeti laŭdajn 
epigrafiojn pro iu ajn eĉ eta iniciato. 
Ne multaj el la 85 guberniestroj, kiuj sin sekvis en la Deksesa jarcento indas tiujn atestojn (12); kaj malgraŭ 
la venetia Senato la 15.an de decembro 1691 decidis abolicii ĉiujn laŭdajn skribojn, la moro pludaŭris ĝis la 
falo de la Respubliko (13). 
Fakte estas videblaj sur la du cipoj de la ekstera enira ŝtuparo al kastelo la epigrafoj (n.ro 17 – 000, n.ro 26 - 
000 kaj n.ro 28 - 000) por Nikolao kaj Luizo Moĉenigo datitaj 1643 kaj 1742 kaj por Filipo Nani (1785) 
guberniestroj, kiuj realigis simplajn restaŭradajn laborojn  de la ŝtuparo mem. Sur la memorŝtono (n.ro 30 - 
000) lokita en strato Ĝemona estas memorigita ankaŭ Petro Kanal (1793 - 95) pro la pavimaj laboroj de la 
internaj stratoj de Udino, de Pordego Akvilejo ĝis Pordego Ĝemona, kaj la kolono kun la statuo de la Justeco 
en Placo Libereco estis starigita laŭ la skribo (n.ro 16 - 000) en la jaro 1612 fare de la skulptisto Hieronimo 
Paliarjo honore al guberniestro Mikaelo Foskarini (14). 
La jarcento Deksepa kaj Dekoka estis tamen ankaŭ la jarcentoj de ekonomia kaj kultura transformo. En la 
jaro 1566 oni ĵetis la fundamenton de unu el la plej gravaj ekzemploj el la baroka arkitekturo en Udino: la 
Lombardeja palaco, instituto elstare bonfara kaj turnita helpi la popolajn klasojn dum jaroj de grandaj 
malabundoj. La epigrafo (n.ro 18 - 000)videbla sur la fasado de la palaco estis lokita en la jaro 1690 
kompletige de la konstruaĵo, kaj en la jaro 1694 estas datita la skribo (n.ro 20 - 000) sur la portalo de la 
Lombardeja Preĝkapeleto (15). 
Signifan renovigon oni konstatis ankaŭ en la kampo de la ekleziaj konstruaĵoj. Propre ĉe la komenco de la 
Deksesa jarcento (1601) estis fondita la Patriarka Seminario de Udino por doni pli bonan kulturan preparon 
al la novaj estontaj sacerdotoj. Patriarko Barbaro komencigis en la jaro 1610 la konstruadon de la Patriarka 
Palaco (hodiaŭ Ĉefepiskopejo), kies faroj de beligo kaj riĉiĝo daŭris ankaŭ dum la postan jarcenton. La 
epigrafo (n.ro 23 - 000) lokita sur la fasado de tiu palaco memorigas la konstruaĵon de la dekstra alo fare de 
patriarko Dionizio Delfino tre fervora kaj malavara senjoro, kiu estris la patriarkecon de la jaro 1699 ĝis la 
jaro 1734; li fondis en la jaro 1709 kiel memorigas la skribo (n.ro 21 - 000), ankaŭ la patriarkan bibliotekon, la 
plej antikva de Udino, provizante ĝin per maloftaj kaj altvaloraj verkoj (16). La apuda preĝejo Sankta Antono 
havas la skribon (n.ro 24 - 000) lokita sub la busto de la sama patriarko memorigita ĉar li konstruigis la 
fasadon de Georgo Massari, unu el la ĉeestantoj pli decida pri la evoluo de la friula baroko (17). Ĝi estis 
lokigita de lia posteulo Danielo Delfino, kies iniciato oni devas ankaŭ la konstruaĵon en la jaro 1757 de la 
Preĝkapeleto de la Pureco, destinita al uzo por kredodoktrina lernejo por knabinoj kiel memorigita de 
epigrafo (n.ro 25 - 000) (18). 
La urbo, kiu ekde la jaro 1600 malaltiĝis ĝis la plej malalta loĝantara nivelo kun apenaŭ dek miloj loĝantoj, 
havis dum la Dekoka jarcento demografian pliigon superinte 15 milojn personojn. La hospitalaj konstruaĵoj 
iĝis neadekvataj. La skribo (n.ro 29 - 000) lokita sur la fasado de la Malnova Hospitalo memorigas la 
reordigon de la nova konstruaĵo en la jaro 1794. La malnova instituto estis nesufiĉa; per la kontrubuo de 
ĉefepiskopo Hieronimo Gradenigo realiĝis intersanĝo, per kiu franciskanoj, juraj proprietuloj de la monaĥejo, 
transloĝiĝis al la kiostro de Karmelanoj en strato Akvileja. La restaŭradaj laboroj daŭris pli ol dek jarojn pro la 



malabundo de rimedoj. En la jaro 1793 la konstruaĵo ne estis ankoraŭ finita kaj ĝin oni ne finis se la venetia 
Senato ne kontribuis per enkasigo de takso po unu soldo por bokalo da vino vendebla en la urbo (19). 
La urba ekonomio kaj industrio havis novan impulson fare de Antono Zanon, kiu en la jaro 1762 fondis en 
Udino la Praktikan Agraran Societon. Persista subtenanto por moderna kaj racia agrikulturo li startigis en la 
jaro 1761,kiel memorigas la epigrafo (n.ro 40 - 000) lokita en la jaro 1879, la unuan silkŝpinejon de la urbo 
(20). Ĝi estis la unua industria realaĵo, kiu kontraŭis kontraŭ la malprogresan persiston de la feŭdaj institucioj 
firme tenita de la friula nobeleco, kiu Venecio, ankaŭ se en la limoj, klopodis ĉiam kontroli. Estas indika 
ekzemple la epizodo citita de epigrafoj (n.ro 32 - 000) lokitaj sur la bazamento de la statuoj Herkulo kaj Kako, 
kiuj memorigas ilian donacon de Sigismondo della Torre. La skriboj estis lokitajen la jaro 1798, dum la 
aŭstria regado. La du statuoj, origine lokitaj en Palaco Torriani, estis lokitaj en la nuna loko post kiam en la 
jaro 1717 la Konsilio de la Dek, por evidentiĝi la jura akto farita rilate al perforta kaj trompisto Lucio Antono 
della Torre, dekretis la detruon de lia palaco kaj la instaladon de la statuoj, kvazaŭ admone, en placo 
Kontarena. La filo Lucio Sigismondo, metiginte tiujn mensogajn epigrafojn post la falo de la venetia regado, 
klopodis ke la du statuoj rezultis ne rekviziciitaj de la fisko, sed donacitaj de familio. 
Grava fakto dokumentita per epigrafo (n.ro 27 - 000) lokita sur la Ĉefepiskopejo estas la vizito en Udino (13 
marto 1782) de papo Pio la VI.a dum lia vojaĝo al Vieno. Ĝi estas la unua el la aŭtoritataj ĉeestoj, kiuj okazis 
en la urbo ekde la Dekoka jarcentfino. Sub la franca regado dufoje Napoleono la I.a estis gastigita en Palaco 
Antonini (La epigrafo n.ro 33 - 000 memorigas la visiton de la 10.a de septembro 1807) kaj dum la aŭstria 
regado la Aŭstria Imperiestro Francisko la I.a tie restadis en la jaro 1816, 1817 kaj 1825 (22). Liberigita 
Venetio, Udino akceptis la 14.an de novembro 1866 ankaŭ reĝo Viktorio Emanueleo la II.a kiel atestas la 
skribo (n.ro 38 - 000) lokigita post la jaro 1877 de fratoj Tellini tiam proprietuloj de palaco Antonini (23). 
Preskaŭ ĉiuj epigrafoj de la Deknaŭa jarcento memorigas la releviĝajn epizodojn kaj la personoj, kiuj 
distingiĝis en la militoj por sendependeco. Oni ne povas diri, ke dum la unuaj 40.aj jaroj de la Deknaŭa 
jarcento Friulo elstaris doni ĝian kontribuaĵon al la Releviĝo: loĝantaro esence estis pasiva. Nur en la jaro 
1848 la granda ribelo kaŭzita de la revolucioj en Vieno kaj Parizo, kun la tuja postefiko, kiujn ili havis en 
Venecio kaj en Milano, ebligis, ke ankaŭ en Friulo estu ribeloj fare de grupoj da patriotoj (24). La epigrafo 
(n.ro 56 - 000) lokita en strato Poskolle la 24.an de aprilo 1898 memorigas la defendon de Udino de la 17.a 
de marto ĝis la 22.a de aprilo 1848. La urbo ekribelita kontraŭ aŭstrianoj provis firmigi sian liberecon, sed, 
antaŭ la sieĝo de la trupoj estritaj de generalo Nugent, devis kapitulaci (25). Revenitaj la invadintoj, sekvis 
kruelaj subpremoj. Radetsky publikigis du proklamojn, kiuj fiksis la mortpafon al kiu ajn estos trovota posedi 
armilojn kaj municiojn. La falintoj, kiuj pro la interveno de Ĉefepiskopo Briĉjto estis nur ses, estas memorigitaj 
per epigrafo (n.ro 55 - 000) lokita en la jaro 1898 sur la sonorilo de la kastelo. Plie estas memorigita per alia 
epigrafo (n.ro 58 - 000) la oferon de Jakobo Groviĉ, la juna popolano, kiu kontribuis al la defendo de la urbo 
Udino, partoprenis en la sieĝo de Osoppo, laboris por la defendo de Venecio, sed, reveninte en la naskiĝan 
urbon, li estis arestita ĉar li estis trovita posedi municiojn kaj mortpafita (26). Alia epigrafo (n.ro 57- 000) 
memorigas Silvio Pelliko kaj aliaj karceruloj kondamnitaj de Aŭstrio al Spielberg-fortreso, kiuj, en la jaro 1822 
kaj 1824, haltis unu nokton en la gastejo de Ĉevaleto (27). Aliaj memorŝtonoj atestas la sinoferon por la 
releviĝa idealo de kelkaj friulaj patriotoj: J. Baptisto Ĉella (n.ro 41 - 000 kaj n.ro 42 - 000), kiu partoprenis kun 
Garibaldi en la ekspedicio de la Milo kaj estris la ribelojn en Friulo (28), J. Bapro Amarli (n.ro 59 - 000), kiu 
partoprenis en la ribeloj de la jaro 1848 kaj rekrutiŝis en la Alpoĉasistoj (29), Gabrielo Luizo Peĉjle (n.ro 63 - 
000), kiu aktive estis parto de la revolucia Komitato por la liberigo de Friulo kaj iĝis poste urbestro de Udino 
kaj, en la jaro 1866, Senatano de la Regno (30). Plie estas memorigitaj Antoneto de Prampero (n.ro 67 - 
000), kiu partoprenis en la releviĝaj agoj ĝis la jaro 1866 (31) kaj Justo Muratti, kies memorŝtono (n.ro 72 - 
000) estis lokita en la jaro 1922 por memorigi liajn heroaĵojn flanke de garibaldanoj kaj la kospirajn provojn 
por liberigi Trieston (32). 
Rekunigita Friulon al la itala regno, estis sendita kiel unua reĝa Komisaro Kvintino Sella, kies meritoj estas 
cititaj per la epigrafoj (n.ro 47 - 000 kaj n.ro 48 - 000) lokitaj en la Prefektejo kaj sur la hotelo Italio en placo 
XX.a Septembro (33). La 1.am de marto 1867 la urbo akceptis feste Jozefon Garibaldi, kiu estis gastigita en 
palaco Manĝilli kie nun oni legas memorigan epigrafon (n.ro 44 - 000) kaj, kvar jarojn poste, en la sama 
placo oni starigis la monumenton al li dediĉita (n.ro 49  -000). Sekve la forpaso de Viktorio Emanueleo la II.a, 
en la jaro 1878, en la tuta provinco estis monofero por starigi en udino monumenton honore al la mortinta 
reĝo (n.ro 45- 000). Ĝi estis inaŭgurita en la jaro 1883 en placo Kontarena kaj en la jaro 1947 transportita en 
la ĝardenon Rikasoli (34). 
La Mazzini-idealoj enradikiĝis profunde. Per iniciato de Aŭgusto Berginc, oni kunmetis inter la friulaj 
elmigrintoj en Argentino komitaton, kiu sendis al Patrujo memoraĵojn pri releviĝaj respektaj donacoj. La sama 
en la jaro 1912 donacis la buston al Paŭlo Sarpi (n.ro 64 - 000) por memorigi la Konsilianon de la Venetia 
Respubliko, kiu agis por la falo de la tera potenco de la papoj kaj, en la jaro 1922, donacis monumenton al 
Jozefo Mazzini (n.ro 90 - 000), ku estis lokita en la ĝardeno Rikasoli nur en la jaro 1956. La ligo inter Udino 
kaj Argentino neniam neplenumis; fakte en la jaro 1971 estis malkovrita memorŝtono (n.ro 98 - 000) en 
Kastelo kaj estis plantita plantido de la historia pino, kiu prezentas la liberigan simbolon de tiu popolo (35). 
La multenombraj epigrafoj de la Dudeka jarcento plej parte memorigas la Militfalintojn en la mondmilitoj kaj 
en la Rezistado. 



En la jaro 1924 estis lokita memorŝtonon al Rikardo Di Ĝusto (n.ro 75 - 000), la alpsoldato de la klaso 1895, 
unua falinto de la granda milito (36) kaj estas datita 1930 la skribo al la ruĝkrucanino Ina Battistella (n.ro 82 - 
000), kiu agis ĉe la fronto kaj, post la aŭstria invado, alkuris hospitalon en strato Danto por tie resti kaptitino 
voluntulina kaj sin dediĉi al vunditoj (37). 
Signifoplena kaj tragikaj estas kelkaj epizodoj de la lasta mondmilito, kiu alprenis specialajn trajtojn de 
popola liberiga milito. Inter la multenombraj epigrafoj oni memoras kelkajn el la plej signifoplenaj. Tiu, kiu oni 
legas sur la ekstera muro de la tombejo (n.ro 83 - 000) memorigas 23 ostaĝojn mortpafitaj la mateno de la 
11.a de februaro 1945. Estis tiu la furioza respondo de naziistoj pro la atako farita de grupo da partizanoj en 
la karceroj de Udino kie estis liberigitaj 70 karceruloj (38). Johano Periz, la juna udina laboristo, unu el la 
unuaj kontraŭfaŝistoj de Udino kontraŭi invadan faŝistan skipan perfortemon kaj deportita al Mathausen, 
estis ordenita per arĝenta medalo pro milita valoro; memorŝtono (n.ro 85 - 000) lokita sur lia domo en strato 
A.L. Moro ekzaltas lian oferon (39). 
Je porĉiama atesto de Militfalintoj en la Liberiga milito, estis starigitaj la monumenton al Deportitoj (n.ro 94 - 
000), kies bazamento el ŝtono estis eltirita el la kavo de la Mathausen-eksternejo (40) kaj la monumenton al 
la Rezistado (n.ro 97 - 000), kiu memorigas la 3.463 Falintojn kaj Disperdiĝintojn, la 10.000 deportitojn kaj la 
17.124 partizanajn batalantojn garibaldanoj kaj osovanoj, kiuj, dum 22 monatoj, rezistis al nazifaŝistaj armeoj 
(41). 
Samnombraj tragikaj epizodoj sed valoraj estas memorigitaj ankaŭ per du cipoj por Sacerdotoj kaj klerikoj 
falintaj por la Patrujo (n.ro 95 - 000 kaj n. 96 - 000), per la monumento al la Alpsoldatoj (n.ro 101 - 000), per 
la epigrafo por la Disperdiĝintoj en Rusio (n.ro 89 - 000) kaj per multaj skriboj, kiuj memorigas oferajn , 
batalajn momentojn sed precipe heroajn por urbo  kiel Udino, kiu kapablis meriti la oran medalon pro Milita 
Valoro (n.ro 86 - 000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTOJ 
 
(1) FRANCISKO EL MANCANO, Friulaj analoj, vol. III., Udino 1860, represo 1975, paĝo 402. 
(2) C.C. MENIS, Historio pri Friulo de la originoj ĝis la falo de la Patriarka Ŝtato (1420), Udino 1969, 

paĝo 225 sekv. 
(3) A. LAZZARINI, La memorŝtonoj de la Udine’a Kastelo reproduktitaj kaj ilustritaj, Udino 1909, paĝo 

10. 
(4) La laboroj estis dekretitaj de la Majora Konsilio la 16.an de februaro 1436. En la jaro 1440 estis 

decidita, ke la konstruo estu farota de fremdaj majstroj kaj en la jaro 1480 finis la laboroj. Cfr. Analoj 
de Udino, vol. XXVI, folio 162. 

(5) Sur la memorŝtono estas erare skribita la jaro de la forpaso de Rikamatore, kiu estas ne 1564 sed 
1561. La epigrafo estis lokita de la Akademio de Udino la 9.an de decembro 1874 laŭ la iniciato de la 
akademiano Petro Bonini. Cfr. “Patrujo de Friulo”, 10 dec. 1874. 

(6) La frataro Sankta Maria de Baptitaj estis la plej antikva kaj influa; en la Deksesa jarcento alproprigis 
al si unuope la hospicojn kaj la hospitalojn de la aliaj frataroj, fondante la hospitalon Sankta Maria de 
la Mizerikordo, kiu post transŝanĝis en la Malnovan Hospitalon. En la origina sidejo oni rimarkas sur 
la portalo tre klara la freton, kies ankoraŭ la civila hospitalo estas dotita. Cfr. P.C. KARAĈI, La 
antikvaj friulaj hospitaloj, Udino 1968, paĝo 87.  

(7) Pro la persisto de la feŭdaj sistemoj kaj de patriarka regado ĝis la malfrua-mezepoka epoko, la 
frataroj ne havis la naturan evoluon al la klasika formo korporacia. Cfr. A. TALJAFERRI, Strukturo 
kaj socia politiko en venetia komunumo de la Deksesa jarcento (Udino), Milano 1969, paĝo 51. Je 
laika inspiro, konsistigitaj de metiistoj, kamparanoj kaj butikistoj, la frataroj serĉis protekton ĉe la 
eklezio kontraŭ la maljustaĵoj de nobeluloj kaj la trompoj de riĉaj burĝoj. Ili havis celojn pri mutuala 
helpo kaj pri bonkoraj agoj. 

(8) V. JOPPI, (Dokumentoj kaj malnetoj por la eldono pri la Logio de Udino, ms. 278, B.C.U.) asertas, ke 
Hieronimo Kontarini en la jaro 1484 favoris la plivastigon de la placo poste nomita Kontarena, kiu 
estis finita de Markantono Kontarini en la jaro 1530. F. EL MANIAGO (Gvidlibro pri Udino, Udino 
1825, paĝo 14) asertas ke en la jaro 1530 estis lokita la unua ŝtono de Markantono kaj konsideras 
stranga la fakton, ke la placo estu nomita laŭ la nomo de lia praavo Hieronimo. 

(9) Jam en la jaro 1550 la notaria kolegio voĉdonis favore al granda arkvo, pro la impona pliiĝo de la 
papera materio. En la jaro 1563, laŭ konsilio de G.A. Palladjo, oni decidis loki sub la Logio la 
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PLUAJ SCIIGOJ 
(laŭ la itala teksto) 

 
 
1. AMALTEO Pomponjo (Motta de Livenza, 1505 - Sankta Vito de Taljamento, 9 marto 1588), pentristo, 
tajlisto kaj arkitekto skolano de Johano Antono Pordenono, kies filino li edziĝis. Filo de Leonardo de la Motta 
kaj Natalia Amaltei, kies familiannomon li aprenis. Liaj laboroj estas en la logio de la Komunumo de Ĉeneda, 
en Sankta Maria de Battuti en Sankta Vito de Taljamento, en la kastelo de Udino. 
 
2. ANDREA la II.a la Jerusalemano (1175 - 26 ottobre 1235), reĝo de Hungario de la jaro 1205 ĝis la jaro 
1235 kiel membro de la Arpadi-dinastio. Li uzurpis la tronon de la plej granda frato Emeriko (1174 - 26 
aŭgusto 1204). 
 
3. ANDREOLI Luka junior, masonmajstro, apartenanta al tre konata familio de arkitektoj el lombardia 
origino aktivaj en Friulo, filo de Francisko kaj nepo de tiu Luka Andreoli senior, kiu apudis Dominico-n Rossi 
pri la reformo de la Ĉefpreĝejo kaj ke, kiel patriarka proto (laborestro), ĉeestis en la konstruejo de la preĝejo 
Sankta Jakobo kaj de la Patriarka Palaco. 
 
4. ANNETA, kompleta nomo Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva (Morrinhos, Brazilo, 30 aŭgusto 1821 - 
Guiccioli-bieno, Mandriole de Ravenna, 4  aŭgusto 1849), unua edzino de Jozefo Garibaldi. Post la forpaso 
de la edzo, Manuel Duarte de Aguiaz, en la jaro 1839 ŝi konis en La Laguna Garibaldi-n kaj lin edzigis en 
Montevideo la 16.an de junio 1842. Ŝi sekvis garibaldi-n en ĉiuj liaj heroaĵoj. Post la kapituleco de Romo, ŝi 
lin sekvis en la retreto, dum kiu ŝi forpasis, detruita de laciĝoj. 
 
5. ANTONINI ĈERNAZAI (PALACO): ĝi estas en placeto Antonini centre de Udino. Laŭ la projekto de 
Andreo Palladjo, ĝi estis konstruita ĉe la fino de la Deksesa jarcento de la nobela kaj potenca udina familio 
Antonini. Al tiu familio oni devas ankaŭ la konstruadon de aliaj gravaj palacoj (inter kiuj “Palaco Antonini en 
strato Ĝemona, ankaŭ desegnita de Palladjo, kie havis sidejon la Itala Banko). En la jaro 1824 la propraĵo de 
la Palaco pasas al Ĉernazai, riĉaj komercistoj kaj industriistoj; poste, ĉe la fino de la Deknaŭa jarcento, la 
Palaco estis aĉetita de Stgmaj Fratoj, kiuj tien transloĝiĝis la ĉefepiskopan kolegion. Fine, dum la sesdekaj 
jaroj de la Dudeka jarcento, la Palaco estis aĉetita de la Universitata Konsorcio kaj destinita akcepti la 
humanismajn fakultotojn de la Udine’a Universitato 
 
6. ARMELLINI Karlo (Romo, 1777 - Saint-Josse-ten-Noode, Belgio, 12 junio 1863), juristo kaj politikisto. Li 
havis gravan rolon pri la proklamado de la roma Respubliko. Kun Jozefo mazzini kaj Aŭrelio Saffi la 30.an de 
marto 1849 li estis en la triumviraro. Post la falo de la Respubliko li ekziliĝis al Bruselo. 
 
7. ITALA NACIA PARTIZANA  ASOCIO (A.N.P.I.). Asocio fondita de partoprenantoj en la itala rezistado 
kontraŭ la nazifaŝista okupado dum la dua Mondmilito. Fondita en Romo la 6.an de junio 1944, ĝi estis 
starigita kiel senprofitan la 5.an de aprilo 1945. La asocio estas malfermita krom eks partizanoj, al ĉiuj, kiuj 
samopinias la valorojn de la Rezistado. 
 
8. ATILO (Kaŭkazio, 406 - Panonio, 16 marto 453), estis la lasta kaj pli potenca reĝo de Hunoj. Li unuigis la 
plej grandan parton el la barbaraj popoloj de la norda Eŭrazio (de Ĝermanoj ĝis Slavoj). Alnomita “plago de 
Fio” pro lia kruelo, oni diris ke kie li estis pasinta neniam kreskos herbon. En la jaro 452 li invadis Italion: li 
detruis Akvilejon, alvenis ĝis Minĉo, kie lin renkontis papo Leono la I.a (la legendo volas, ke ĝuste la papo 
haltigis Atilon al li montrante la krucifikson). Post la renkontiĝo Atilo venis returne kun siaj hunoj. 
 
9. AZZO la VIII.a de Este (        - 31 januaro 1308), markizo de Feraro, Modena kaj Reĝjo de la jaro 1293 ĝis 
la jaro 1308. En la jaro 1306 popola revolucio lin senigis je Modeno kaj Reĝjo. 
 
10. BAĈI Fiorenzo (Todi, Peruĝo, 1940) lernis la unuajn rudimentojn pri la skulpturo de la lokaj metiistaj 
butikoj. Finitaj la klasikaj studoj, li sin dediĉas al la oficira kariero vizitante kursojn kun inĝeniercela orientiĝo 
ĉe la Milita Akademio de Modena, por ĝin lasi kiel kolonelo. Iĝita urbano de Porĉja kaj skulptisto pro 
definitiva elekto, li produktis grandegan nombron da laboroj laŭtema kaj religia kaj civila, nun dislokitaj en 
Friulo, en Italio kaj en la mondo, el kiuj ĉiuj elspiras la beleclumon, la forton de la idealo, la senĉesan estiĝon 
de la vivo. Jacques Delors en junio 1990 atribuis al li, pro artaj meritoj, la premion Ora Medalo pri la skultura 
sekcio en la kadro de Grand Prix Mediterranée Etoile d’Europe. 
 
11. BARBARO Ermolao (Venecio, 1548 - Udino, 22 decembro 1622), patriarko. Li estis je la frato Francisko 
servo, kiam ĉi lasta estis patriarko de Akvilejo. La 12.an de februaro 1596 papo Klemento la VIII.a lin 
nomumis koadjutoro por la patriarkeco. Post la forpaso de la frato, li estis nomumita patriarko la 23.an de 



aŭgusto 1616, sed li ne povis solene enpaŝi en Udinon, pro la milito inter Venecio kaj la Aŭstria 
Arkiduklando. La solena enpaŝo en Udinon okazis nur la 18.an de julio 1618, kiam oni atingis la pacon. 
Ĉiuokaze li preferis daŭrigi loĝi en Venecio, sen transloĝiĝi al Friulo. 
 
12. BARBARO Francisko (Venecio,  16 marto 1546 - Udino,  27 aprilo 1616), patriarko de la 3.a oktobro 
1593 ĝis lia forpaso, “eksperto pri la latina kaj la greka lingvo, li studis en padovo kaj en Florenco, li latinigis 
verkojn de Plutarko, li kolektis kaj tradukis antikvajn kodeksojn, li starigis amikecon kun eminentaj 
literaturistoj, li verkis la “Epistolarium” (kolekto da episkopaj leteroj), difinita unu el la plej elstaraj verkoj el la 
dekkvina jarcento. Krom humanisto, li estis ankaŭ politikisto, okupante la oficojn kiel Podestado de Trevizo, 
Verono, Bergamo, Viĉenza ambasadoro ĉe imperiestro Siĝismondo kaj ĉeimperiestro de Oriento, delegito en 
la Florenca koncilio. Friula Guberniestro, Kolegiano; homo, definitive, kompleta kaj multforma”. (El: Venetia 
Regiona Nobela Asocio, “Venecio kaj la feŭdeco”, Del Bianko Eldonisto, 1993). 
Li estis la reformanto de la Trenta Koncilio, de la religia vivo en lia tre granda diocezo, kiu etendis ĝian 
teritorion ankaŭ en la imperiaj regionoj (Karintio kaj Slovenio). Nesubigebla karaktero de homo, de episkopo, 
de sanktulo, dum 10 jaroj li faris multenombrajn Episkopajn Vizitojn, li celebris kvar diocezajn sinodojn kaj 
Provincan Koncilion (1596), li publikigis pri la liturgia kaj religia kampo saĝajn normojn kaj li realigis efikajn 
reformojn, kiuj ŝanĝis la kulturaspekton de la religio, li starigis la Seminarion kaj renovigis la klerikaran 
formadon. Li estas sepultita en la preĝejo Sankta Antono Abato, kune kun la frato Ermolao (Venecio, 1548 - 
Udino, 22 decembro 1622), kiu lin postsekvis por gvidi la patriarkecon. 
 
13. BASALDELLA Dino Aldo (Udino, 26 aprilo 1909 - tie, 7 januaro 1977), skulptisto, aŭtodidakto. Li studis 
en Venecio. Li estris la skulpturan Katedron ĉe la Akademio de Brera. El naturisma skulptaĵo alvenis, pere 
primedita kaj asidua serĉado, kiu lin proksimigis unue al impresionistoj kaj poste al kubismo, al koncepto tute 
malkonkreta pri la skulptado. Pli ol unu ĉeesto en la Bienalo de Venecio kaj en la Ĉiukvarjara de Romo. Por 
“La Panarie” en la jaro 1929 li faris kelkajn ksilografiojn. 
 
14. BASALDELLA Mirko (Udino, 28 septembro 1910 - Kembriĝo, Masaŝuseco, 24 septembro 1969), 
skulptisto, pentristo, desegnisto.  Li studis en Venecio, Florenco kaj Monzo. En la jaro 1934 li enloĝiĝis en 
Romo kaj poste en la jaro 1957 en Kembriĝo kiel Direktoro de la Design workshop della Harvard  University. 
Li estis la aŭtoro de la tri bronzaj kradoj por la ardeatinaj Kavoj  en Romo (1950). Li uzis materialojn 
diversajn el tiuj de la tradicia skulpturo kiel cemento, dratreto, ferdrato, plastaj materialoj. 
 
15. BASSI don Armando (Sankta Maria La Longa, 9 julio 1928), tre konata en la urbo kaj en provinco 
ankaŭ ĉar li estis instruisto pri religio por multaj generacioj ĉe la urbaj superaj lernejoj Stringer kaj Malinjani. 
Pastro Bassi estis kapelano ĉe Karmelo, poste sekretario de la friula episkopo Luizo Ĉikuttini en Ĉittà de 
Kastelo, sed ankaŭ asistanto de la katolika Agado en la provinco Udino. De la jaro 1990 li estas paroĥestro 
de la paroĥo Sankta Jozefo en Aleo Venecio kaj de la jaro 2002 li ankaŭ estras la paroĥojn en strato Sankta 
Roko kaj strato Kormor Alta. 
 
16. BAUR Johann Martin (Germanio, 1930 - Monfalkono, 10 januaro 2007), astronomo. Li starigis la 
observatorion en Kions. En la jaro 1987 li faris gravan malkovron de planedeton, al kiu li donis la nomon de 
la fama pentristo de la Deksesa jarcento, Pordenono. Li transloĝiĝis al Friulo dum la sepdekaj jaroj por atingi 
la edzinon, kiu originis el Pordenono. De tiam Bauer ĉiam vivis en Kions kune kun la edzino en apartamento 
en strato Sankta Katarina, kie estas ankaŭ lia persona observatorio. 
 
17. BELA la IV.a de Hungario (29 novembro 1206 - Buda, 3 majo 1270), reĝo de Hungario de la jaro 1235 
ĝis la jaro 1270, dum unu el la plej nigraj periodoj el la hungara historio, la mongola invado de la jaro 1241. 
 
18. BELLINI Johano (Venecio, 1433 - tie, 26 novembro 1516). Formiĝita en la patra metiejo, li estas unu el 
la plej grandaj pentristoj el la Renesanco. Li estas fama ankaŭ laŭ la nomo Ĝambellino. 
 
19. BENEDETTO la XVI.a, Jozef Aloisius Ratzinger (Marktl am Inn, Baviera, 16 aprilo 1927), papigita la 
19.an de aprilo 2005, la 10.an de februaro 2013 li anoncis siajn demisiojn. La mandato ĉesos je la 20.oo de 
la 28.a de februaro 2013, kial li iros antaŭe al Kastel Gandolfo kaj poste klaŭzuran monaĥejon en Vatikano. 
 
20. BENONI Iseppo - Jozefo (Trento, 1618 - Venecio, 1684), arkitekto kaj inĝeniero. De la jaro 1657 proto 
en la Akvokontrola Magistrato de la Venetia Respubliko, li realigis la kartografian reliefon de la laguno kaj 
projektis navigeblan kanalon de Udino ĝis la maro. Aŭtoro (1676) de la projekto por la Dogano de Mar, je la 
terpinto de la Sano. 
 
21. BERGINZ Aŭgusto (Udino, 28 oktobro 1845 - Buenos Aires, 1912), advokato. Magistriĝinta pri juro ĉe la 
Universitato de Bolonjo, volontulo kun Garibaldi en la jaro 1866 - 1867, komunuma konsiliano en Udino de la 



jaro 1876 ĝis la jaro 1883 (en tiu ofico li estis la farinto pri la realiĝo de la monumento al Jozefo Garibaldi, en 
placo Barnabanoj retitolita laŭ la nomo de la heroo), elmigrita al Montevideo en la jaro 1884 kaj poste 
renoma advokato en Buenos-Ajreso, kie li revalorigis sian titolon ĉe la loka universitato. Ĉe la pasinta 
jarcentfino li praktikis advokatadon en tiu urbo, ĉar tre ŝatata de argentinanoj kaj de italoj, pro lia alta 
profesieco. En la argentina ĉefurbo li utiligis inter propraj samregionanoj la antaŭajn (kaj riskajn) spertojn 
akiritaj estrinte la Asocion de Veteranoj de lia naskiĝurbo. 
Fakultatopri Juro, 25.an de julio 1868, tezo: “Ĉu la partioj povu prevente rezigni la unuan kaj la duan gradan 
proceson”. (Historia arkivo Universitato de Bolonjo). 
Aŭgusto Berginz financis la iniciativon pri la memorŝtono al Paŭlo Sarpi, en la homonima strato, pri kiu li 
diktis ankaŭ la tekston, ĝis nun restita fama pro la kontraŭklerikalaj aludoj. 
 
22. BERNARDETO el Bissone dirita la Furlano (Bissone, Kantono Tiĉino, 1470 - Triĉesjmo, Udino, 1521), 
skulptisto kaj arkitekto. Li laboradis en Venecio pri la ornamoj de la balaustrado de la Ŝtuparo de gigantoj en 
la Doĝa Palaco. Aliaj laboroj: Portalo kaj “Tribuno” de la baziliko de Akvilejo (1491 - 1493), portalo de Sankta 
Maria de la Gracoj en Udino, baptujo en la paroĥa preĝejo de Venzone (1500), la skulptaĵoj de la portaloj de 
la ĉefpreĝejo de Triĉesjmo. Li apartenas al tiĉinanaj skulptistaj taĉmentoj, kiuj, finiĝitaj la turkaj trarabadoj 
(1477 kaj 1479), li venis Friulon, kiu sin pretigis por rekonstrui tion, kio la invado detruis. En la jaro 1505 li 
aĉetas domon en Triĉesjmo, ĉar li edzinigis lokan virinon, loĝas tie ĝis la forpaso kaj ĉi tieli estas sepultita. 
 
23. BERNARDETO el Morkote,  Bernardeto Bortolini (Lugano, Svisio,   - Udino, 1542), ŝtongravuristo, 
arkitekto, skulptisto. Li laboris en udino de la jaro 1525 ĝis la jaro 1542. Origina el Morkote (Komo), la 3.an 
de novembro 1533 li prezentis al la udina estraro la desegno pri la ordigo de placo Konarena antaŭ la 
Lionello-Logio sugestante la konstruaĵon de la templeto Sankta Johano kun ĝia portiko, kies sonorilo estis 
konstruita laŭ la desegno de Johano el Udino. La ordigode placo Kontarena pensigas pri la graveco, kiun li 
atingis en la udina medio: li devis superi planimetrtiajn malfacilaĵojn, pro la speco de la tereno, kaj estetikaj 
por kunligi la novajn konstruaĵojn kun la horloĝa turo starigita en la jaro 1527. La 19.an de aprilo 1535 li 
edziĝis Antona nevino de Johano el Udino. Estas lia laboro ankaŭ la fasado de la preĝejo Sankta Jakobo 
(1525) de Udino. 
 
24. BERTOLDO de Andakes-Meranja (Bamberga, 1180 - Akvilejo, 23 majo 1251) estis germana episkopo, 
filo de Bertoldo la IV.a de Andakes kaj Anjese de Roĉlitz (+ 25.a marto 1195). Dank’al la geedziĝo de la 
fratino Gertruda kun la hungara reĝo Andreo la II.a, Bertoldo havis gravajn civilajn kaj ekleziajn oficojn.  
En la jaro 1218 papo Honorio la III.a lin nomumis patriarko de Akvilejo (de la 27.a de marto ĝis lia forpaso); 
kiam li alvenis al la Baziliko de Akvilejo por preni posedon de ĝi, li stumblis kaj falis ĉe la enirejo, do la papo 
ekkriis: “Ĉi tie vi ripozos eterne”. Fakte lia tombo estas lokita sur la sama punkto lie li falis. Li regis kun 
lerteco kaj saĝeco la Friulan Patrujon. En la jaro 1238, post kiam tertremo detruis la patriarkan palacon (25.a 
decembro 1222) li transloĝiĝis sian sidejon de Ĉividale al Udino, kiun li levis urban rangon. Li konsentis al la 
urbo havi merkaton, kiu okazis en la hodiaŭa placo Matteotti. Inter la meritoj de patriarko Bertoldo estas 
ankaŭ la enmeto en la hungaran teron de la vitovarietato nomita ĝis antaŭ nelonge Tokaj (nun ĝi alprenis la 
nomon “Friulano”) dank’al la bonaj rilatoj plutenitaj kun la nevo Bela la IV.a de Hungario, hungara reĝo alirita 
la tronon en la jaro 1235. Laŭ alia diro kontraŭe rezultas, ke la vitovarietato, friula aŭtoktono, en Hungario ĝi 
alvenis kiel doto por grafino Aŭrora Formentini kiam ŝi edziniĝis al la hungara grafo Adam Batthyany en la 
jaro 1632. Post la forpaso de Bertoldo konkludiĝas la longa listo de germanaj aristokratoj esti gvidantoj de la 
Friula Patrujo. Post lia forpaso la domo Andakes-Meranja estingiĝis laŭ la vira linio. 
 
25. BERTOLDO la IV.a († 12 aŭgusto 1204), grafo de Andakes kaj unua duko de Meranja. En la jaro 1180 li 
edziĝis Agnesa de Roĉlitz (forpasita la 25.an de marto 1195). En la sama jaro li havis de Frederiko 
Barbarossa la titolon duko de Kroatio kaj Dalmatujo, ŝanĝita en la jaro 1194 kontraŭ Andaches-Meranio. Li 
partoprenis en la tria krucmilito (1189 - 1190).  
 
26. BERTRANDO de Sankta Ĝenesjo, Bertrando de Akvilejo, france Bertrand de Saint Geniès, italigita 
Bertrando de Sankta Ĝenesjo (Saint-Genies, Gaskonio, 1258 - Sankta Georgo de la Rikinvelda,  6 junio 
1350), patriarko de Akvilejo de la 4.a de julio 1334 ĝis lia forpaso. Li estis beatigita en la jaro 1760 de papo 
Klemento la XIII.a. La ujo enhavante lian korpon estas en la udina Ĉefpreĝejo de Udino. 
Post kiam li okupis diversajn oficojn ĉe la avinjona Kurio, la 8.an de julio 1334 li estis elektita de la 
samnaciano Johano la XXII.a, la Papo de “La roznomo“ de Umberto Eko, regi la patriarkaton de Akvilejo. Li 
vivis aŭstere sin dediĉante al la morala reformo de la Eklezio, en kiu li kunvokis sinodojn kaj konsiliojn, li 
starigis monaĥejojn, li antaŭenpuŝis la kulturon, li distingiĝis per la karitato al malriĉuloj. Li dediĉis siajn 
energiojn por redoni al patriarkeco la antikvan brilon de longe vualita kaj ŝajne li sukcesis. Li depostulis la 
rajton de la akvileja Eklezio, altirante la kontraŭecon de la lokaj nobeloj, kiuj kospiris kontraŭ li. Li estis 
murdita de grupo da feŭdoloj aliancigitaj de la grafo de Goricio apud Sankta Georgo de la Rikinvelda. Li 
estas sepultita en la nuna ĉefpreĝejo kaj tuj li estis respektita de udinanoj. En la jaro 1559 Klemente la VIII.a 



konsentis la memorigon de la mortdatreveno; Benedikto la XIV.a antaŭe, Klemento la XIII.a poste konsentis 
la kultadon laŭ la titolo beatulo por la diocezoj de Goricio kaj Udino. 
En Sankta Georgo de la Rikinvelda estas funebra cipo starigita sur la loko kie estis murdita Beata Bertrando. 
La tria sonorilo de la Ĉefpreĝejo de Udino estas dediĉita al Beata Bertrando. 
 
27. BOKAĈO Johano (Ĉertaldo,  16 junio 1313 - tie, 21 decembro 1375), poeto, unu el la plej grandaj italaj 
verkistoj. Lia Dekamerone, malgraŭ ĝi estis konsiderita malpermesita teksto ekde la jaro 1559, per la 
enkonduko de la preso ĝi i ĝis unu el la tekstoj la plej presita kaj baldaŭ ĝi estis tradukita en multajn lingvojn. 
La libro konsistas el cento noveloj rakontitaj de dek protagonistoj, plus unu rakontita de la sama Bokaĉo en 
la enkonduko je la kvara tago. La libro rakontas pri junularo (sep knabinoj kaj tri knaboj), kiuj, dum la 
pestepidemio de la jaro 1348, renkontiĝinte en la preĝejo Sankta Maria Novella, ili decidas riguĝi en la 
montetoj apud Florenco, rakontonte laŭvice la novelojn. 
 
28. BOLIVAR Simon, kompleta nomo Simón José Antono de la Sanktega Trinidad Bolivar y Palacios de 
Aguire, Ponte-Andrade y Blanco, konata kiel Simon Bolivar (Karakaso, 24 julio 1783 - Sankta Pedro 
Aleksandrino, Sankta Marta, 17 decembro 1830), generalo, patrioto kaj venezuelana revoluciano. 
 
29. BON Bartolomeo Bòno aŭ Buon dirita la Maljunulo (Venecio, 1405 - inter 1464 kaj 1467), skulptisto kaj 
arkitekto, origina de la nuna Kampione de Italio, filo de Johano kaj lia kunlaboranto. De la jaro 1438 ĝis la 
jaro 1442 li estas okupita, kun la patro, pri la plenumo de Arko Foskari kaj pri la Pordo de la Karta en la 
Doĝejo: ĉi lasta subskribita nur de Bartolomeo, estas la plej granda monumento el la venecia skulpturo de tiu 
tempo. Aliaj laboroj: la portala luneto de la Lernejo Sankta Maria de la Mizerikordo (1441 - 1445) nun en 
londono en Victoria and Albert Museum; Madono lokita en la ekstera angulo de la Lionelli-Logio en Udino. 
 
30. BORROMEO Karlo (Arona, 2 oktobro 1538 - Milano, 3 novembro 1584), ĉefepiskopo kaj kardinalo, 
kanoniziya en la jaro 1610 de papo Paŭlo la V.a. 
 
31. BUONARROTI  Mikelanĝelo (Kaprese Mikelanĝelo, 6 marto 1475 - Romo, 18 februaro 1564), skulptisto, 
pentristo, arkitekto kaj poeto. Protagonisto de la iatala Renesanco, li estis rekonita jam siatempe kiel unu el 
la plej grandaj artistoj ĉiama. Li estis artisto tiom genia kiom malkvieta. Lia nomo estas kunligita kun serio da 
laboroj, kiuj lin transdonis al la arthistorio, iuj el ili estas rekonataj en la tuta mondo kaj konsiderataj inter la 
plej gravaj laboroj el la okcidenta arto: Davido, Pietà aŭ la ciklo de freskoj en la Sista kapelo estas 
konsiderataj nesupereblaj celpunktoj de la krea menso. 
 
32. CADORNA Rafaelo (Milano, 9 februaro 1815 - Monkalieri, Torino, 6 februaro 1897), generalo kai 
politikisto. Antaŭe li estis je servo de Sardinia Reĝolando kaj poste de la Itala Reĝolando. 
 
33. KAJMO Pompea (         - 18 junio 1629), edzino de Emilo Kandido. frato de Anna Mels. 
 
34. KALAMANDREI Piero (Florenco, 21 aprilo 1889 - Romo, 27 septembro 1956), ĵurnalisto, juristo, 
politikisto kaj docento. En la jaro 1912 li magistriĝis en Pizo pri juro. En la jaro 1915 li obtenas la katedron pri 
civila proceduro en la Universitato de Mesino. Interventisto, li partoprenas en la unua mondmilito kiel 
volontulo, antaŭ laŭ la rango subleŭtenanto kaj poste laŭ kapitano kaj la dekoracio de la milita kruco. Post la 
milito li revenas al la universitata instruado, irante en la jaro 1918 al la Universitato de Modena. De la jaro 
1920 ĝis la jaro 1924 li estas titola profesoro pri civila procesa juro ĉe la Universitato de Sieno. De la jaro 
1924 li estas profesoro ĉe la Universitato de Florenco. De septembro 1944 ĝis oktobro 1947 li estras 
kontinue la florencan Universitaton en rolo de rektoro. 
 
35. KALLIGARIS Alberto (Udino, 29 septembro 1880 - tie, 20 aprilo 1960), majstro en la prilaborado de 
forĝita fero. Filo de Jozefo (1856 - 1906), kiu renovigis moderne la metiecon de la forĝita fero, tradicia en 
Friulo. Lia aŭtonoma produktado komenciĝis en la jaro 1905. Estas liaj laboroj la kradoj en la Logio Sankta 
Johano kaj en la palaco de la Udine’a Kumunumo, realigitaj laŭ la desegno de Rajmondo D’Aronko. Liaj 
laboroj el forĝita fero estas ankaŭ en diversaj urboj de Eŭropo kaj en Usono. 
 
36. KANĈANI Alfonso (Bracano, Cormons, Goricio, 11 decembro 1863 - Triesto, 3 oktobro 1955), skulptisto 
kaj medalisto, naskita de Lodoviko, ŝtontajlisto, kaj de Magdalena Koĉeanĉig. Post kiam li laboris kiel 
ŝtontajlisto, dudekjara li sukcesis iri Vienon, kie dum la jaroj 1886 - 1896 li studis ĉe la Akademio kaj ĉe la 
Supera Lernejo pri skulpturo.. En Vieno li praktikis fekundan aktivecon. Post la unua mondmilito li 
transloĝiĝis al Triesto, kie ĝis la jaro 1935 li instruis ĉe la loka industria arta lernejo. Por Udino li faris la 
bustojn de generaloj Karlo Kaneva kaj Antono Baldissera. 
 



37. KANDIDO Anna († februaro 1608), naskita de Johan Baptisto kaj Aŭgustena Korbelli. Edziniĝita al 
Johan Baptisto Mels. 
 
38. KANOVA Antono (Possanjo, 1 novembro 1757 - Venecio, 13 oktobro 1822), skulptisto, konsiderata la 
plej granda elstarulo el Novklasikismo. 
 
39. KAPELLO Petro Paŭlo (Terzo de Akvilejo, Udino, 1 julio 1694 – Goricio, 4 aprilo 1775), pastro, imperia 
diplomata oficisto, erudito. Li magistriĝis pri Filozofio kaj Teologio en Graz. Li estis kanoniko en Akvlejo kaj 
poste en Goricio. De la jaro 1737 ĝis la jaro 1742 li praktikis diplomatian aktivecon. Li revenis poste Goricion 
por okupiĝi pri klasikaj kaj erudiciaj studoj. Li verkis sakrajn kaj proganajn poezaĵojn. 
 
40. KAPELLO aŭ KAPPELLO Vincento (Venecio, 1469 - tie, 19 aŭgusto 1541), guberniestro. Per la riĉeco 
deveninte el la komerco, li sukcesas propagandi si mem kaj eminenti ankaŭ en la politika vivo. Li estas 
sepultita en Sankta Maria Formosa: la urno kaj la statuo estis lokitaj sur la fasado, konstruita la sama jaro je 
liaj kostoj. 
 
41. KARLO ALBERTO (Torino, 2 oktobro 1798 - Oporto, 28 julio 1849), grafo de Barĝe, 7.a Princo de 
Karinjano kaj Reĝo de Sardinio de la jaro 1831 ĝis la jaro 1849. 
 
42. CARLO di Valois (Valenciennes, 12 marto 1270 - Nogent-le-Roi, 16 decembro 1325), aŭ Karlo de 
Francio, grafo de Valois de la jaro 1286, grafo de Anĝo kaj de Maine de la jaro 1290, grafo de Alençon de la 
jaro 1291 kaj grafo de Ŝartres de la jaro 1293 ĝis lia forpaso. Plie li estis Imperiestro de la Orienta Romana 
Imperio de la jaro 1301 ĝis la jaro 1308 kaj reĝo de Aragono de la jaro 1283 ĝis la jaro 1295.  
 
43. KAROLINA KARLOTA AŬGUSTA de Baviera (Mannheim,  8 februaro 1792 - Vieno,  9 februaro 1873), 
kronprincino de Würtemberg kaj, poste la divorzo kaj la dua geedziĝo, imperiestrino de Aŭstrio de la jaro 
1816 ĝis la jaro 1835. 
 
44. KASASOLA Mons. Andreo (Buja, 26 aŭgusto 1806 - Rosaco, Goricio, 18 aŭgusto 1884), ĉefepiskopo 
de Udino. Li vizitadis la udinan seminarion kaj estis ordinita sacerdoton en la jaro 1831; en la jaro 1842 li 
alprenis la gvidon de la malpli granda seminario; en la jaro 1853 li estis nomumita ĝenerala vikario de la 
diocezo. Li estis episkopo de Konkordja de la 17.a de decembro 1855 ĝis la jaro 1863 kaj ĉefepiskopo de 
Udino de la 28.a de septembro 1863 ĝis la jaro 1884. Li estas ankaŭ konata ĉar li estas aŭtoro de konata 
morala teologia traktato de la jaro 1841. En la jaro 1886, kiam la udina Friulo estis okupita de la iatalaj 
soldatoj, li perfortojn suferis de la udina plebo incitita de la lokaj framasonoj. En la jaro 1868 li rezignis la 
nomunumon granda ofico de la Itala krono. 
 
45. KASATI Tereza (Milano, 17 septembro 1787 - Buĉinigo, Erba, 26 septembro 1830), unuenaskita filino de 
Gasparo kaj de Maria de markizoj Orrigoni de Ello. La 14.an de oktobro 1806 ŝi edziniĝis al Frederiko 
Konfalonieri, dirita “Grafo Aglo”.  Ŝi aliĝis progresive al la ideoj kontraŭaŭstriaj de la edzo por kiu ŝi obtenis, 
irinte al Vieno ĉe la imperiestro, la ŝanĝon de la mortpuno al dumviva karcero. Ŝia dramo inspiris al 
Aleksandro Manzoni la kreo de la persono “Ermengarda” en Adelki. Ŝi estas sepultita en la tombejo de 
Muĝjo (Monco kaj Brianco) kun epigrafo diktita de Aleksandro Manzoni lokita sur la posta muro de la dorika 
templeto, ĉe la monumenta Maŭzoleo Kasati Stampa de Sonĉino. 
 
46. KAVALKANTI Guido (Florenco, 1255 - tie, 29 aŭgusto 1300), la plej grava elstarulo ella Novstilo. El 
gelfa familio, li estis promesita knabo kiel edzo al Beatrica, filino de Farinata de Uberti,por la pacigo de la 
adversaj partioj. Li partoprenis en la publika vivo de Florenco kaj en la jaro 1284 li estis parto de la Ĝenerala 
Komunuma Konsilio. La 10.an de majo 1300, sekve de tumultoj, li estis ekziliĝita al Sarzana kun aliaj estroj 
de la du partioj. 
 
47. ĈELIBERTI Georgo (Udino, 19 novembro 1929), pentristo, skulptisto kaj gravuristo. Li vizitadis la Artan 
Liceon en Venecio kaj poste la atelieron de Emilio Vedova (Venecio, 9 aŭgusto 1919 - tie, 25 oktobro 2006). 
Komence de la jaroj ’50 li transloĝiĝis al Parizo, kie li ekkontaktas la plej grandajn reprezentantojn el la figura 
arto transalpe. Per miksa tekniko (ofte oleo kaj kolageno) kaj per klaraj rilatoj kun kubismo kaj neformala 
arto, li alfrontis la realon laŭ agresaj kaj lirikaj manieroj. Li revenas Udinon je la duono de la jaroj ’60 kaj li sin 
dediĉas al la skulpturo. Li partoprenas en la plej signifaj artmanifestacioj en Italio kaj eksterlande. 
 
48. PREĜEJO SANKTA JAKOBO. Ĝi estas en la nuna Placo Matteotti, sed udinanoj daŭrigas nomi Pacon 
Sankta Jakobon, aŭ Placo de Verdaĵoj, aŭ Merkatonuovo. La ligo inter la preĝejo kaj komercistoj estis ĉiam 
tre sentita: laŭ tradicio, dum la merkataj tagoj, el la balkono supre la enira portalo de la preĝejo, patriarkoj sin 
prezentis por beni la amason kaj celebri la Sanktan Meson. Ĉiuokaze, la preĝejo Sankta Jakobo estas inter 



la plej antikva en la urbo. Konstruita en la jaro 1378 laŭ komisio de la potenca frataro de peltvendistoj, kiu 
intencis tiele honori la propran patronon, la preĝejo estis pliigita dum la Deksesa kaj Deksepa jarcento : 
precipe, la 25.an de aprilo 1525 oni ekkonstruis la fasadon de la preĝejo, laboro de Bernardeto el Morkote, 
dume ĉe la duono de la Deksepa jarcento estis aldonita la flanka kapelo. La fasado estas tripartia kaj 
enhavas centre la sonorilturon, kiu iĝas Turo dela Horloĝo. Supre la enira portalo estas la dekkvinjarcenta 
statuo de Madono kun Jesuo, skulptaĵo de Georgo el Korona. Ene estas interesaj pentraĵoj de Venier 
(Historioj pri Sankta Jakobo kaj Sankta Fabio, kiu propetas por la puriĝantaj animoj), de Griffoni (Madono kaj 
Sankta Apolonia kaj Agata), de Karneo (Madono kaj Sanktuloj), kaj du statuoj de Korradini (Arkanĝelo 
Gabrielo kaj Virino vualita). 
 
49. PREĜEJO SANKTA PETRO MARTIRO. Ĉe la fino de la Tria jarcento, la dominikanaj monaĥoj enloĝiĝis 
kun la monaĥejo, sub la ŝirmo de la dua murzono kaj en la jaro 1285 ili konstruis la preĝejon. Kiam en la jaro 
1805, pro la alveno de Napoleono la monaĥejo estis forigita, monaĥoj rifuĝis en Treviso. Forlasita kaj duone 
detruita per incendio, ĝi estis aĉetita de familio Peĉjle, kiu konstruigis palacon laŭlonge la nuna Placo Peĉjle 
kaj la restaĵo ili transformigis en belegan anglan ĝardenon projektita de Andreo Skala, kun lageto nutrita per 
la rojo. La nuna preĝejo estas tiu konsekrita en la jaro 1438. La fasado, kiun hodiaŭ oni vidas estis projektita 
de Johano Del Puppo, en la fruaj jaroj de la Dudeka jarcento. Iam ene la preĝejo estis multenombraj tomboj 
de nobeluloj kaj artistoj, kiuj pro la refaro de la planko ĉe la fino de la Dekoka jarcento ili estis enterigitaj, 
dume aliaj estis ordigitaj pli regule. La sonorilo, kiu origine devis fini pinte estis trafita de fulmo en la jaroj 
1506 kaj 1602; ĝi estis trafita de aŭstriaj kugloj en la jaro 1848, do restaŭrita en la jaro 1892. 
 
50. ĈANO Galeaco (Livorno, 18 marto 1903 - Verono, 11 januaro 1944), grafo de Kortelaco kaj Bukari, 
diplomato kaj politikisto. Li estis mortpafita pro ŝtatperfido dum la proceso de Verono. 
 
51. ĈIMA el Koneljano, alnomo de Johano Baptisto Ĉima (Koneljano, 1459 - tie, 1518), pentristo. elstarulo 
de la venetia skolo de la dekkvina jarcento. 
 
52. ĈJUSSI Karlo (Udino, 25 januaro 1930 - tie, 24 aprilo 2012), pentristo, skulptisto. Li vivas kaj laboras 
inter Milano kaj Udino. Inter la jaroj 1945 kaj 1949 li frekventas la artan liceon de Venecio. Inter la jaroj 1949 
kaj 1957 Kiussi forlasas Venecion por laboriri ĉe patra presejo en Udino. Dum tiuj jaroj li daŭras sin dediĉi al 
la pentrarto kaj faras metilernadon ĉe la studejo de Fredo Pittino (Donja, 18 novembro 1906 - Udino, 19 
marto 1991). En la jaro 1955 unu lia skulptaĵo estas prezentata okaze de la VII.a Ĉiukvarjara ekspozicio pri 
nuntempa arto de Romo. En la jaro 1964 li partoprenas en la Bienalo de Venecio. Lia unua persona 
ekspozicio estas de la jaro 1955, ĉe la Galerio Stendhal de Milano. 
 
53. KLEMENTO la VIII.a, naskita Hipolito Aldobrandini (Fano, 24 februaro 1536 - Romo, 3 marto 1605), 
231.a papo de la katolika Eklezio kaj 139.a suverena de la Papa Ŝtato de la 30.a de januaro 1592 ĝis lia 
forpaso.. 
 
54. KLEMENTO la XIII.a, naskita Karlo della Torre el Reconiko (Venecio, 7 marto 1693 - Romo, 2 februaro 
1769), 248.a episkopo en Romo kaj Papo de la katolika Eklezio de la 6.a de julio 1758 ĝis lia forpaso. 
 
55. ITALA MONTOKLUBO (C.A.I.), fondita en Torino la 12.an de aŭgusto 1863 laŭ la iniziato de Kvintino 
Sella. Ĝi celas la alpinismon, la konon kaj la lernadon de montoj, precipe tiuj italaj, kaj la defendon de ilia 
natura medio. Ĝi estas la plej antikva alpa asocio kaj montamantoj en Italio. 
 
56. kOLETTI Guido (Alnicco, Udino,   ), pentristo, skulptisto, poeto. Li laboradis la materion de la patra 
aktiveco, la pastpanon, kreinte senfinan formojn kaj ĉi tiu pasio restas kaj fiksas lian artan vivon. 
 
57. KOMIN Johano (Trevizo, 1645/1650 - Venecio, 1708), en Romo sub la plej lertaj majstroj li eksciis pri 
arto, arkitekturo kaj skulpturo. 
 
58. KOMOLLI Johan Baptisto (Valenza, Aleksandrio, 19 februaro 1775 - Milano, 26 decembro 1831), 
skulptisto, grava elstarulo de la lombarda Novklasikismo. Formiĝita en Milano kun G. Franki, en Romo li 
eltenis la influon de Kanova kaj li prizorgis kelkajn festreparadojn de la Roma Respubliko ( 1798 - 1799). Li 
instruis en la Akademio de Torino kaj en la jaro 1814 li enloĝiĝis en Milano. Li estis ŝatata artisto kaj aŭtoro 
de multenombraj nusto-bildoj. Li plenumis multenombrajn bustojn de Napoleono, el kiuj unu kolosa el 
marmora, kun la frunto kronita de la ferkrono, hodiaŭ troviĝas en en la Releviĝa Muzeo de Milano. Lia laboro 
la plej fama estas skulpra grupo titolita “Beatrica, kiu konsolas Danton pri la profetaĵo pri la ekzilo indikante al 
li la superan justecon”, kiu finita en la jaro 1810 estis lokita en la urbeto Bellaĝjo, ĉe la lago de Komo. 
 



59. KONTARINI Hieronimo (Venecio,  28 marto 1521 - tie, 10 aprilo 1577), de la nobela venetia familio, de 
la branĉo dirita “el la Natta”, naskita el Markantono de Andreo kaj Lukrecia de Petro Kontarini. 
 
60. KONTARINI Markantono (1485 - Kandio, 14 aŭgusto 1546), naskita el Karlo de Sebastiano, de la 
branĉo de Sankta Felikso, kaj el Badoer-ino, parenco de doĝo Leonardo Loredan (Venecio, 16 novembro 
1438 - tie, 22 junio 1521), nomumita guberniestro de la Friula patrujo la 7.an de majo 1527. 
  
61. KONTI Sandro (Viterbo, 1941), pentristo. Diplomiĝita en la jaro 1958 en la arta liceo, poste li vizitadas la 
Fakultato pri Arkitekturo kaj li akiras la instruokapablecon pri la desegno. 
 
62. KORVINO Mattia, dirita Mattia la justulo (Kolozsvár, 23 februaro 1443 - Vieno, 6 aprilo 1490), reĝo de 
Hungario de la jaro 1458 ĝis la jaro 1490. La termino korvino estis atribuita al li de la itala biografo Antono 
Bonfini (Patrinjone, 1427 - Buda, 1505), kiu afirmis, ka familio Hunyadi (sur kies blazono estis portretita 
korvo) devenis de familio antikva-romana de Korvini. La hungara tradicio konsideras Mattian la plej justa el la 
diversaj reĝoj kaj estas multenombraj la legendoj kaj la popolaj rakontoj, kiuj lin vidas protagonisto. Tiuj 
rakontoj pritraktas pri la kutimo de la reĝo vojaĝi inkognite tra la lando  por paroli kun la gentoj, malkovrante 
foje foje la malbonfarojn kaj la trompojn de diversaj lokaj potenculoj. Lia persona interveno pli malpli sukcesis 
restarigi la ordon. Ĉu tiuj rakontoj neniam trovis verfundamenton, oni suspektis, ke ili estis intence eltrovitaj 
de la reĝo por averti la kontraŭulojn. 
 
63. KOSATTINI Johano (Ĉittadukale, 5 januaro 1878 - Udino, 1 aŭgusto 1954), advokato kaj politikisto. 
Senatano, unua Urbestro de Udino post la liberigo. 
 
64. KOSTA SBARDILINI Bartolomeo dirita Bartolomeo de la Ĉisterne (Kapodistrja, 1400 ĉirkaŭ - Triesto, 
1480), arkitekto. Specialiĝita pri hidraŭlika inĝenierio, de kiu li alpresis la alnomon de la Ĉisterne. Li estis 
bofilo de Johano el Udino. Li projektis la rekonstruon de la Ĉefpregejo de Ĉividale de Friulo, kiu estis detruita 
okaze de la tertremo de la jaro 1448, la baptisterion kaj la kampanilon de la Ĉefpregejo de Udino. Li estris la 
konstruajn laborojn de la Logio de Lionello en Udino. 
 
65. KRIPPA Luizo (Monzo, 2 januaro 1838 - Soviko, 5 januaro 1895), skulptisto. Li studas skulpturo en 
Milano ĉe la Brera-Akademio kie li estas skolano de Pompeo Markesi. Dum la sesdekaj jaroj li faras 
diversajn skulptaĵojn por publikaj kaj privataj mendintoj. Iuj el liaj artaĵoj estas garditaj ĉe la Galerio pri 
Moderna Arto en Milano kaj ĉe la Urba Muzeo en Padovo. 
 
66. D’ARONKO Rajmondo (Ĝemona de Friulo, 31 aŭgusto 1857 - Sankta Remo, 3 majo 1932), arkitekto, 
konsiderata unu el la plej gravaj italaj arkitektoj el la Liberty-stilo en Italio. Filo de Hieronimo D’Aronko 
(Ĝemona de Friulo, 1825 - Udino, 1909), ankaŭ li projektisto, kaj konstruisto, li estis sendita de la patro al 
Grac, kie li vizitadis skolon por masonmajstroj. Poste li studis en la Akademio de Venecio, atinginte la 
arkitektan diplomon, kiu permesis al li entrepreni la profesoran karieron, antaŭe ĉe la Akademio de Kararo, 
poste en Kuneo, en palermo, ĉe la Universitato de Mesino, kie li konis Ernesto basile (Palermo, 31 januaro 
1857 - tie, 26 aŭgusto 1932), alia grava elstarulo pri la nova arto en Italio. 
D’Aronko estis la arkitektode la Urbodomo de Udino, por kiu jam en la jaro 1888 li faris unuan projekton. Dua 
projekto estis prezentita en la jaro 1909, dume en la jaro 1910 estis proponitaj aliaj de solvoj, unu el ili estis 
la elektita propono. La Palaco, efektive, ne povas esti difinita konstruaĵon Nova arto. D’Aronko inspiriĝis el 
arkitekturaj kanonoj pli klasikaj. Kiel li skribis en la kunmetita raporto de la elektita projekto, la stilo de la 
konstruaĵo devis esti itala kaj inspiriĝita al la deksesa kaj al la deksepa jarcento laŭ kiom estas akordigebla 
kun la necesoj de niaj tempoj, kun tiuj de la palaco kaj de la uzotaj materialoj. La lokado de la unua ŝtono 
okazis la 4.an de oktobro 1910 sed la laboroj estis interrompitaj pro la milito kaj finis en la jaro 1925, dume la 
internaj garnaĵoj estis finitaj dum la tridekaj jaroj. La palaco estis inaŭgurita la 6.an de julio 1930 en la ĉeesto 
de Dukino De Aosto. 
 
67. DELFINO Danielo la II.a aŭ Dolfin, kiel estas nomita en Venecio la familio (Venecio, 22 januaro 1688 - 
Udino, 13 marto 1762), kardinalo kaj patriarko, naskita el nobela venecia familio, kiu jam rajtis pri doĝo de la 
Respubliko kaj multaj ekleziuloj. Je dudekunujara li eniris la Grandan Konsilion sed baldaŭ li rezignis la 
politikan karieron kaj li ordiniĝis. Ordinita sacerdoton, la 14.an de aprilo 1715 li iĝis helpepiskopo de Akvilejo, 
kun heredrajto, de la onklo Dionizio, patriarko de Akvilejo, nomumita samtempe titulara episkopo de 
Aŭreliopolis. En la jaro 1715 li magistriĝis en Padovo. Li antaŭenpuŝis la kulton de la beata Bertrando kaj de 
sanktuloj Hermakora kaj Fortunato, li starigis la preĝkapeleton de la Pureco, por kiu li komissis altarpanelojn 
kaj freskojn al Tiepolo. La 13.an de aŭgusto 1734 li estis elektita patriarko. La 10.an de aprilo 1747 li estis 
proklamita kardinalo kaj la 20.an de novembro 1747 oni konfidis al li la titolon de Sankta Maria supre 
Minerva pere de Benedikto la XIV.a. En la jaro 1751 li suferis, ne sen protesti energie kontraŭ Venecio, la 
Sankta Sidejo kaj la Papo, la abolicion de Patriarkeco. La 6.an de julio 1751, fakte, papo Benedikto la XIV.a 



per buleo “Iniuncta nobis” aboliciis la patriarkecon, dividinte ĝin laŭ la du Ĉefdiocesoj de Udino, starigita per 
papa dekreto la 19.an de januaro 1755 (al kiu estis asignita la jurisdicio de la teroj sub la regado de la Tre 
Serena Respubliko) kaj Goricio (kiu ricevis la terojn sub la habsburga regado), kaj nomumita Danielo Delfino 
unua ĉefepiskopo de la nova diocezo, plutenante la personan titolon de patriarko, dume Karl Michael Attems 
(1707 - Goricio, 18 februaro 1774) estis nomumita unua ĉefepiskopo de Goricio (de la 18.a de aprilo 1752 
ĝis lia forpaso). Li nomis “Tago de ruiniĝo kaj de ploro” tiun kiam disfamiĝis la sciigo pri la abolicio. 
 
68. DELFINO Johano (Venecio, 22 aprilo 1617 - Udino, 20 julio 1699), onklo de Danielo Delfino, patriarko 
de Akvilejo de la 29.a de decembro 1657 ĝis lia forpaso. 
 
69. DELLA TORRE Lucio Antono (Villalta, 28 februaro 1695 - Gradiska, Goricio, 3 julio 1723), filo de 
Sigismondo. La dua jardeko de la jaro 1700 lin vidis protagonisto je multaj kaj tiaj krimaj agoj ke, post unua 
senfrukta anonco flanke venecia en la jaro 1717, kiu kondukis al la detruo de la Torriani-palaco (hodiaŭ 
placo XX.a Septembro) kie estis la grandaj statuoj de Herkulo kaj Kako hodiaŭ en placo de la Libereco, li 
altiris sur sin alian, je mortpuno, publikigita interkonsente de la venetia kaj aŭstria aŭtoritato pri la homicido 
de la edzino Eleonora Madrisjo (ŝi estis entombigita nokte la 8.an de februaro 1722, en la paroĥo en Noale. 
Ŝi estis dudeksesjara, kaj de dek jaroj ŝi estis la malfeliĉa edzino de grafo Lucio della Torre. Lucio kaj 
Eleonora geedziĝis la 29.an demarto 1712). Post lia kapto en vilao de Farra de Isonco, kie li enfermiĝis kun 
siaj komplicoj kaj post unu jaron de procezo li estis kondamnita al senkapigo. Li estis sepultita sen funebraĵoj 
en anonima tombo en la tombejo de preĝejo de Gradiska. Grafo Lucio paroligos pri si pere de florado da 
legendoj kaj da ferocaj historioj, kiu daŭros ĝis la tuta deknaŭa jarcento, kaj kiu estis ĉiam en la popola 
memoro ne nur friula ankoraŭ je la duono de la pasinta jarcento. 
 
70. DELORS Jacques Lucien Jean (Parizo, 20 ljulio 1925), ekonomikisto kaj politikisto. En la jaro 1988 li 
estis nomumita prezidanto de guberniestraj komitatestro de la centraj bankoj de la Eŭropa Unio, kiu 
prilaboris projekton pri la eŭropa mona unio. La programo (Plano Delors), aprobita de la Eŭropa Konsilio de 
Madrido de la jaro 1989, antaŭfiksis la realigon al la ekonomia kaj mona integriĝo laŭ sinsekvaj stadioj por 
alveni al la adopto de unika eŭropa mono. 
 
71. DEL PUPPO Johano (Tolmezo, 1854 - Udino, 1932), arkitekto, instruisto, rimanto. Li estis instruisto pri 
desegno kaj kemio, estro de la urbaj muzeoj de Udino, preciza ilustristo de la regiona arto. Li eldonigis, 
interalie, kune kun A. Lazzarini, Friulajn kastelojn (Udino 1901 - 1903, 2 volumoj) kaj La friulajn artistojn kaj 
la Nacia Releviĝo (Udino 1915). Li poetis bone friullingve. 
 
72. DE PAOLI Luigi (Cordenons, Pordenone, 26 maggio 1857 - Pordenone, 17 luglio 1947), scultore. Nato 
da Giacomo e Lucia Cardin, compiuto l'apprendistato nel laboratorio di uno scalpellino a Vittorio Veneto, si 
iscrisse alla scuola d'arti e mestieri di Trieste e quindi all'accademia di belle arti di Venezia, dove si diplomò 
nel 1877. Dal 1900 il D. fu chiamato a far parte della Commissione provinciale d'arte e antichità; fu ispettore 
onorario ai Monumenti e alle antichità per il Friuli occidentale e socio di varie accademie, tra cui quella di 
Udine.  
 
73. DE PAOLI Luizo (Kordenons, Pordenono, 26 majo 1857 - Pordenono, 17 julio 1947), skulptisto. Naskita 
de Jakobo kaj Lucia Kardin, finita la metilernado ĉe la metiejo de ŝtontajlisto en Viktorio Venetio, li 
enregistriĝis al lernejo pri artoj kaj metioj en Triesto kaj poste al la Akademio pri belarto en Venecio, kie li 
diplomiĝis en la jaro 1877. De la jaro 1900 li estis parto de la provinca Komisiono pri arto kaj antikveco; li 
estis honora inspektoro pri Monumentoj kaj antikvaĵoj por la okcidenta Friulo kaj ano de diversaj akademioj, 
inter kiuj tiu de Udino. 
 
74. DI TOPPO  Francisko  (Udino,  1797 - tie, 1883), erudito, arkeologo, literaturisto. Li estis urbestro de 
Udino, estro de la liceo, de la Lombardejo kaj de la Ŝparkaso. En la jaro 1876 li donacis sian palacon kaj 
konsiderinda havaĵon al la urbo kaj al la Provinco Udino ĉar ili starigu “viran lernejon”, kiu nomiĝus Di Toppo 
Wassermann por memori laŭ la nomo ankaŭ lia unua edzino, Antoneta de Wassermann. La Kolegio Toppo 
Wassermann estis malfermita en la jaro 1900. 
 
75. DONATI Ĝemma (Florenco, 3 marto 1266 - ivi, 1329), filino de Manetto Donati, estis de la patro, laŭ la 
tiama kutimo, fianĉino al la juna Aligeri ekde la jaro 1277. Ŝi naskis tri gefilojn por Danto (Jakopo, Petro kaj 
Antona). 
 
76. DONIZETTI Gaetano, kompleta nomo Dominico Gaetano Maria Donizetti (Bergamo, 29 novembro 1797 
- tie, 8 aprilo 1848), muzikisto, grava precipe kiel operisto. Liaj operoj estas luditaj en ĉiuj mondaj teatroj. 



77. EDOARDO la VI.a Tudor (Hampton Court, 12 oktobro 1537 - Grenviĉo, 6 julio 1553), filo de Henriko la 
VIII.a kaj de Jane Seymour. Li aliris la tronon en la jaro 1547 sub la regenteco de la onklo Edward Seymour, 
duko de Somerset. 
 
78. ELENA de Orleano, Dukino de Aosto (Twickenhan, 13 junio 1871 - Kastellammare de Stabia, 21 
januaro 1951), edzino de duko Emanuelo Filiberto de Savoia-Aosto. 
 
79. ENRICO la VIII.a Tudor (Grenviĉo, 28 junio 1491 - Londono, 28 januaro 1547), reĝo de Britujo kaj 
Sinjoro de Irlando de la 22.a de aprilo ĝis lia forpaso. 
 
80. ERMAKORA Ĝankarlo (Manjano en Riviera, 1942 - 2003), skulptisto. Dum lia arta vivo kunlaboris kun 
skulptistoj Dino Basaldella, Ĝanni Grimaldi kaj Luciano Ĉeskja (Tarĉento, 4 junio 1925 - Udino. 4 novembro 
1991), krom esti, de la jaro 1964 ĝis la jaro 1991, instruisto pri aplika arto ĉe la Ŝtata Arta Instituto “Sello”. 
 
81. FEDERICO II (Jesi, 26 dicembre 1194 - Fiorentino in Apulio, 13 dicembre 1250), reĝo de Sicilio, duko de 
Apulio, princo de Kapuo, reĝo de Jerusalemo, imperiestro de Romianoj, reĝo de Italio kaj reĝo de Germanio. 
 
82. FERDINANDO la I.a de Aŭstrio, kompleta nomo Ferdinando Karlo Leopoldo Jozefo Francisko 
Marceleto de Habsburgo-Loreno (Vieno,  19 aprilo 1793 - Prago,  29 junio 1875), imperiestro de Aŭstrio kaj 
Hungario, kiel Ferdinando la V.a, de la 2.a de marto 1835 ĝis la 2.a decembro 1848. 
 
83. FLAIBANI Andreo (Udino, 1846 - tie, 19 novembro 1897), skulptisto. Junaĝe li estis ĉizista lignaĵisto. 
Pro lia arta talento li estis poste sendita al la Akademio pri belarto en Venecio. Li realigis multenombrajn 
medalionojn kaj bustojn de udinaj gravaj personoj por la monumenta tombejo “Sankta Vito” de Udino. Li 
estas aŭtoro, interalie, de la statuo reprezentante la Friulan Patrujon lokita sur la suda angulo de la urba 
logio en Udino. 
 
84. FLOREANI Francisko (Udino, 1515 - tie, 1599), pentristo kaj arkitekto. Naskita el Johano kaj el 
Franciska de senjoro Ugolino li estas la plej fama el familia metiejo de pentristoj kaj ĉizistoj aktiva en Udino 
de la duono de la dekkvina jarcento. Kiel pentristo li estas sekvanto, de malproksime, de Pellegrino el 
Sankta Danielo kaj de Pordenono. Li pentris altarpanelojn en Madrisjo (1540), Vieno (1565), Sammardenkja 
(1580) kaj portretojn. Liaj laboroj ankaŭ en la urbodomo de Udino. Kiel arkitekto, li elpensis la ŝtuparon de la 
Udina kastelo. Oni devas al li la unuan projekton (1566 - 1567) de Lombardejo kaj tiun por la Kristpreĝejo, 
dume por la preĝejo Sankta Jakobo li desegnis la baptujon. Pri li ekzistas lignaj retabloj en la Muzeo de 
Ĉividale de Friulo. Li estas memorita kiel skolano de Pellegrino el Sankta Danielo, sed stile li proksimas 
prefere al manieroj de Pomponjo Amalteo. Li estas sepultita en la preĝejo Sankta Petro Martiro. 
 
85. FONTANA Johano. Oni ne konas la naskiĝan daton kaj sciigojn pri lia juneco kaj studoj pri tiu arkitekto. 
Li estis tre aktiva en la laguna urbo ĝis la jaro 1517, kiam li transloĝiĝis al Udino. Al la friula restado estas 
ligita la unika lia laboro hodiaŭ konata, eble la plej grava: la rekonstruo de la Udine’a kastelo, kiu, reirante al 
la jaro 1420. estis detruita de tertremo en la jaro 1511, kaj de incendio la postan jaron. Politikaj kaj 
ekonomiaj problemoj malfruigis dum diversaj jaroj la rekonstruo ĝis kiam en februaro 1517 la veneccia 
guberniestro Jakobo Korner (Venecio, novembro 1483 - tie, 1542) decidis doni la taskon al Fontana. La 
18.an de marto komenciĝis la fosadoj kaj la 2.an de aprilo, oni lokis la unuan ŝtonon de la nova kastelo. La 
laborojn finis en la jaro 1560 Johano el Udino. 
 
86. FOSCARINI Mikelo (Rovigo, 3 septembro 1574 - Sankta Jeromio, Padovo 7 junio 1625). Dum la jaro 
1611 antaŭe li estis intendanto por la urbaj valoraĵoj kaj poste, guberniestro por la Friula Patrujo. 
 
87. FRANCISKO JOZEFO KARLO de Habsburgo-Loreno (Florenco, 12 februaro 1768 - Vieno, 2 marto 
1835), filo de Leopoldo la II.a kaj de maria Luiza, imperiestro de Aŭstrio, laŭ la nomo Francisko la I.a de la 
jaro 1804 ĝis la forpaso. En la jaro 1792 li aliris la imperiestran tronon kaj li sin devigis en la unua koalicio 
kontraŭ Francio ĝis li estis devigita al la paco de kampoformjdo. En la jaro 1804 li alprenis la titolon de 
imperiestro de Aŭstrio. De la dua el siaj kvar edzinoj, Maria Tereza, filino de Ferdinando la I.a reĝo de la Du 
Siciloj (la aliaj tri estis Elizabeto Gulielmina de Würtemberg (Treptow an der Rega, 21 aprilo 1767 - Vieno, 18 
februaro 1790), Maria Ludovika de Aŭstrio-Este kaj Karolina de Bavario), li havis dek tri gefilojn,inter kiuj la 
sekvanto Ferdinando la I.a. 
 
88. FRANĜIPANE Flavja (Tarĉento, 1550 - 28 julio 1616), naskita el Johan Baptisto kaj el lia unua edzino 
Antea de Pers, diveninta de nobela familio. Edziniĝita unuafoje al Johan Baptisto el Montenjako, ŝi iĝis 
vidvino en la jaro 1568 kaj post tri jarojn ŝi edziniĝis al petro Urbano, aparteninta al alia branĉo de 



Franĝipane. En oktobro 1576 ŝi iĝas vidvino duafoje. De la du geedziĝoj ne naskiĝis filoj. Ŝi postsekvis la 
mels-n por la direkto de “Zitelle“ (maljunaj fraŭlinoj). 
 
89. GAI Antono (Venecio, 3 majo 1686 - tie, 4 junio 1769), skulptisto, naskita el Francisko de Jakobo kaj el 
Floriana. Destinita al la patra metio kiel “ligna skulptisto”, li komencis la lernadon en la metiejo de ĉizisto 
Oktavo Kalderon. En la jaro 1716 li iĝis “masonmajstro”. Li ekskulptis la ŝtonon nur en la jaro 1720. Li 
forpasis en sia hejno de Sankta Bartolomeo. La statuoj ĉe la fasado de la preĝejo presentas la Sanktulojn 
Antono Abato, Hermakora kaj Fortunato (patronoj de Udino), la Karitaton, la Justecon, la blazonon  Dolfin kaj 
du Infanetojn. 
 
90. GERTRUDA de Meranio (Andekes, 1185 - Pilis, 28 septembro 1213), dukino de Slesja kaj Pollando, 
reĝino de Hungario kiel edzino de Andreo la II.a la Jerusalema. 
 
91. GEDINA Jozefo Petro Antono (Kortina de Ampeco, 1 marto 1825 - tie, 12 majo 1898), pentristo. 
Naskita de Gaetano, proprietulo de la renoma hotelo Aquila Nera - Nigra Aglo, kaj de Maria Roza Di Pol, 
unua el dek unu gefiloj. Dank’al la ekonomia bonstato de la familio, en la jaro 1838 li enregistriĝis en la 
kursoj de la Akademio pri belarto en Venecio. Finita en la jaro 1844 la venecia formadtempo, li iris al Romo 
kaj, interla jaro 1848 kaj 1849, li estis arda patrioto. Li distingiĝis en la defendo de la Roma Respubliko 
meritante arĝentan medalon pro valoro. Li freskis pentraciklojn de la plafono de la Baziliko Sanktoj Filipo kaj 
Jakobo en Kortina de Ampeco. 
En Udino, sekve de la incendio, kiu en la jaro 1876 tre damaĝis la Leonello-Logio, li estis taskita deigi la 
freskon de Pordenono, lokita sub la volbo kaj ĝin anstataŭigi per kopio; farante la freskon, prezentante 
Madonon de uvo kun tre muzikantaj anĝeloj, la pentristo estis fidela al la deksesjarcenta prototipo. 
 
92. GERBECA mons. Julio (Majano, 1941) ordinita sacerdoto en la jaro 1964. Li komencis lian apostolan 
agadon kiel paroĥa kunlaboranto en Zuljano kaj Nimis. Ekde la jaro 1970 li iĝis paroĥestro en Vidulis, en la 
jaro 1976 en Buttrjo, en la jaro 1984 en Sankta Jozefo en Udino, en la jaro 1990 dojeno kaj ekstera Vikario 
de Tarvizio. En la jaro 2001 li estis nomumita Ĝenerala Vikario. 
 
93. ĜORĜONE, pseŭdonimo de Georgo aŭ Zorzi aŭ Zorzòn el Kastelfranko (Kastelfranko Veneto,  1478 - 
Venecio,  oktobro 1510), pentristo, forpasita pro la pesto. 
 
94. JOHANO MARTINO el Udino, pseŭdonimo de Johano Martini (1453 - Udino,  30 septembro 1535). Li 
estas sepultita en la preĝejo Sankta Petro Martiro de Udino en la nova monumento de la Frataro de Sankta 
Maria de la Anĝeloj. 
 
95. GRADENIGO Hieronimo, post kiam li estis helpanto de Johano Delfino en la Patriarkeco de Akvilejo, li 
postsekvis lin, kiel patriarko, de la 18.a de aprilo 1655. 
 
96. GRIMANO Dominico (Venecio, 19 februaro 1461 - Romo,27 augusto 1523), unuenaskita filo de Antono 
Grimani kaj Katarina Loredan. Homo je vasta kulturo kaj amanto pri artoj lak literaturoj, li estas memorita 
precipe pri liaj gravaj kolektoj, kiuj hodiaŭ estas ĉe la Nacia Sanktamarka Biblioteko en venecio. En la 
Episkopa Biblioteko en udino estas gardita grupo da maneskribitaj kodoj al li apartenita, konsistigita el 4 
latinaj kodoj, 6 hebreaj kodoj kaj 10 grekaj kodoj. Li estas entombigita en la Baziliko Sanktaj Johano kaj 
Paŭlo en Romo, kie li estis dum multe da tempo, ĝis kiam liaj restaĵoj estis transloĝiĝitaj al Venecio, en la 
preĝejo Sankta Francisko de la Vinja. 
 
97. JOPPI Vincento (Udino,  28 majo 1824 - tie, 1 julio 1900), magistriĝita pri medicino en Padovo sed lia 
kuracista kariero ne estis eksterordinara. post la aneksado de Friulo al la Itala Reĝolando, ĉar la nova 
regado konfiksis, kune kun la eklezia havaĵoj, la arkivojn de la konventoj, de la religiaj institucioj kaj de la 
frataroj, oni konfidis al li la taskon noti ilin. Li reordigis pacience la tuton kaj en la jaro 1877, forlasita definitive 
la praktikadon de medicino, li konkuris al la biblioteka ofico, kiun poste li tenis ĝis du monatoj antaŭe lia 
forpaso. (El: “La iama Udino. Imagoj de la memoro”, Eldonoj La Libraro de Demetra, 1998). 
 
98. LA MARMORA Aleksandro Ferrero della Marmora aŭ Aleksandro della Marmora aŭ Aleksandro 
La Marmora (Torino, 27 marto 1799 - Balaklava, 7 junio 1855), generalo. Impona figuro de la itala Releviĝo, 
li estis la inspirinto de la fondo de la Bersaljera Fako. Li forpasis pro ĥolero en Krimeo, kie li elŝipiĝis en 
Balaklava, hodiaŭ kvartalo de Sebastoplo, ĉe la fronto de siaj homoj, kvin dek sesjara. Liaj restaĵoj, restitaj 
longtempe en Krimeo, de la jaro 1911 ripozas en La Marmora-kripto, kiu estas en la Baziliko Sankta 
Sebastiano en Biella. Monumento lin memorigas en Torino, lia naskiĝa urbo. 
 



99. LAPO Ĝanni († 1328), poeto. Identiĝi eble kiel notaro sinjoro Lapo de Johano Riĉevuti. Memorita de 
Danto per juna soneto, li estas ankaŭ citita per “De vulgari eloquentia” inter tiuj, kiuj kune kun la samtempuloj 
Guido Kavalkanti, Ĉino el Pistojo kaj Danto mem, kapablis atingi la bonegecon de la vulgara lingvo. 
  
100. LATINI Brunetto (Florenco, 1220 - tie, 1294), literaturisto kaj politikisto. Proskribita de Florenco, li restis 
en Francio ĝis la reveno de gelfoj en la jaro 1266. La plej grava lia verko estas “Tresor “, verkita dum la 
ekziliĝo, la unua vulgarlingva enciklopedio, tradukita kaj refarita itallingve kaj tre disvastigita. Itallingve li 
verkis “Tesoretto“-n. 
 
101. LEONE la I.a (Volterra, 390 - Romo, 10 novembro 461), dirita ankaŭ Leono la Grando, papo de la 29.a 
de septembro 440 ĝis lia forpaso. Dum lia longa papregado  li asertis energie la superecon de la episkopo 
de Romo super ĉiu alia, obtenante gravan agnoskon de imperiestro Valentiniano la III.a (Ravenna, 2 julio 
419 - Romo, 16 marto 455). Alian agnoskon pri la funkcio praktikita oni havas laŭ la legendo kiam Atilo rego 
de Hunoj, kiu pretiĝis por prirabi la duonoinsulon, estu haltigita, ĉe la konfluo de riveroj Po kaj Minĉjo. 
 
102. LEOPOLDO la II.a, kompleta nomo Petro Leopoldo de Habsburgo-Loreno (Vieno, 5 majo 1747 - tie, 1 
marto 1792), granduko de Toskanio, laŭ la nomo Petro Leopoldo, de la jaro 1765 ĝis la jaro 1790 kaj 
imperiestro de la Sankta Roma Imperio kaj reĝo de Italio de la jaro 1790 ĝis la jaro 1792. 
 
103. LIMONĜELLI Aleksandro (Kairo, 7 julio 1890 - Tripolo, 26 februaro 1932), arkitekto, naskita el familio 
el apulia origino. Malabundaj estas la sciigoj pri la unua vivperiodo. Alvenita al Romo, li akiris, ĉirkaŭ la jaro 
1912, la diplomon ĉe la Akademio pri Belartoj. Sukcesita (1920) en la konkurso por la monumento al 
infanteriano sur Sankta Mikaelo, li estis aktiva en Romo en la kadro de la projektado de la Garbatella (1927 - 
1929)  kaj de la reguliga plano (1931). Li laboris ankaŭ en Tripoli kaj en la jaro 1928 li projektis kaj konstruis 
la triumfarkon kaj la honoran tribunon por la reĝa familio de Italio, alvenitaj al Tripolo por inaŭguri la duan 
eldonon de la specimena foiro, por kiu Limonĝelli projektis kaj konstruis la novan kaj konstantan pavilonon 
de Romo. En la sama jaro li estis nomumita de podestato de Tripolo, G. Bruni, arta konsilisto de la municipo 
kaj membro de la urba konstrua komisiono. 
 
104. LIONELLO Nikolao (Udino, 1400 - tie, 1462), arkitekto kaj oraĵisto. Lia majstraĵo estas la Logio de la 
urba palaco de Udino (1448, finita en la jaro 1456 de ĉefmasonisto Bartoloomeo de la Ĉisterne). 
 
105. LISO Leonardo  (Ĝemona de Friulo, 11 februaro 1855 - 19 julio 1922), skulptisto, instruisto. Post kiam 
li faris knabe ŝuisto kaj vizitata la vesperan lernejon pri plastiko, li eniris la Akademion en Venecio kaj obtenis 
la titolon profesoro pri skulpturo. Li estis honota membro de la sama instituto. Fekunda artisto, li lasis 
multenombre da skulptaĵoj en Padovo, Udino kaj Venecio. 
 
106. LODOLA Marko (Dorno, Pavio, 4 aprilo 1955), skulptisto. Li vivas kaj laboras en Pavio. En junio 2002 li 
kreis la luman skulptaĵon “Per granda rapido” dediĉita al la personeco de la fama entreprenisto Venĉeslao 
Menaci Moretti, kiu estas lokita en la nova urba parko, tie kie estis la unua instalaĵo de la fama biero. 
 
107. LUKARDI Vincento (Ĝemona de Friulo, 23 februaro 1811 - Ĝennacano, 14 novembro 1876), 
skulptisto. Naskita el Jozefo kaj el Lucia Skiavi. En la jaro 1829 li estis ĉe la Akademio pri Belartoj de 
Venecio kaj poste li iris al Florenco kaj en la jaro 1836 al Romo. Elektita profesoro kaj konsiliano de la 
Akademio de Sankta Luka, li havis premiojn okaze de universalaj ekspozicioj de Parizo kaj Vieno, honorojn 
de Pio la IX.a, kiu komisiis al li la buston de Johano el Udino, lokita ĉe la vatikanaj loĝioj. Aŭtoro de Ajakso 
en la Urba Palaco kaj de la busto de Pio la IX.a en la Ĉefpreĝejo en Udino. En la jaro 1875, aĉetitaj terpeco 
kaj domo en Ĝennacano, loko te ŝatata de la edzino, Lukardi tien transloĝiĝis kun la familio kaj tie li forpasis 
neatendite. 
 
108. LUCATO (DOMO). La domo, apartenita al Petro Koĉeani, estis aĉetita ĉe la fino de la jaro 1911 de 
gefratoj Fanja kaj kaj d.ro Oskaro Lucato.  Post la forpaso de fratino Fanja kaj pro la rezigno de sia kvoto de 
la frato Fabio (kunferedanto de Fanja kune kun d.ro Oskaro), en la jaro 1934 d.ro Oskaro Lucato iĝas unika 
proprietulo. 
 
109. MANĜILLI-DEL TORSO (PALACO) iam Antonini, konstruita en la jaro 1577. En la pitoreska korto tri 
romanaj statuoj deveninte el Akvilejo, gotika putorando, baroka fontaneto, skribo de la jaro 1557 kun la nomo 
de la unua proprietulo Danielo Andreo Antonini. En la ĝardeno estas ankaŭ aminda klostro. Ene artaĵoj de 
Andreo Urbani (Venecio, 1711 - Padovo, 1798). Palaco Manĝilli-Del Torso estis sidejo en la Deksepa 
jarcento de la Udine’a Akademio de Sventati, nun Akademio pri Sciencoj kaj Literaturoj, kiu hodiaŭ en ĉi tiu 
palaco kunvenas. Ĝi estas ankaŭ sidejo de la Internacia Centro pri Mekanikaj Sciencoj (C.I.S.M.). 
 



110. MANIN Danielo (Venecio, 13 majo 1804 - Parizo, 22 septembro 1857), patrioto. Li primeditas la 
patriotan penson dum la juraj studoj. En januaro 1848 li estas arestita de la aŭstria polico. Postla kapitulaco 
de Venecio (25.a aŭgusto 1849), li estas devigita al ekzilo en Parizo. 
 
111. MANIN Lodoviko Johano (Venecio, 14 majo 1725 - tie, 24 oktobro 1802), 120.a kaj lasta doĝo de la 
Venecia Respubliko de la 9.a de marto 1789 ĝis la 12.a de majo 1797. Li naskiĝis de Lodoviko Alviso kaj 
Maria de Petro Basadonna. La tre riĉa familio Manin, el friula origino, ekeniris esti parto de la venecia 
patriciaro ne pro meritoj, sed dank’al la elspezo je cent miloj dukatoj. En la jaro 1748 li edziĝis Elizabeto de 
Ĝannantono Grimani, deveninte el unu el la plej prestiĝaj familioj en la urbo, kiu donis kelkajn doĝojn. Tio 
permesis al manin  akceli la propran politikan karieron. La 30.an de aŭgusto 1792 la edzino Elizabeto 
forpasis en treviso; ŝia funebra ceremonio okazis en la baziliko Sankta Marko. La doĝo pensis do abdiki, sed 
tion oni ne permesis al li. La 30.an de aprilo, kiam la francaj trupoj alvenis ĉe la lagunabordo kaj klopodis 
atingi Venecion, Lodoviko Manin pronincis la faman frazon “Ĉinokto ni ne estas certaj ankaŭ ne en nia lito”. 
la 15.an de majo la doĝo lasis la dukan palacon por retiri sin en la palaco de sia familio, kaj francanoj eniris 
Venecion. Maltrankvila pro ebla franca reprezalio kontraŭ Venecio, Manin estis serena kiam, en la jaro 1798, 
la urbo pasis al la Aŭstria Grandduko laŭ la Kampoformjdo-traktato. Li estis entombigita en la familia kapelo 
ĉe Skalzi. 
 
112. MANTJKA (PALACO): en la jaro 1807, dum la napoleona epoko, ĝi estis asignita al la granda eskviro 
de Napoleono, Karlo Kaprara, kiu tie fiksis la rezidejon. Pasita herede al filinoj Eleonora kaj Luiza Mantjka, 
en la jaro 1821 ĝi iĝis tute propraĵo de Eleonora kaj de la edzo grafo Antono Romano, kiuj la 8.an de aprilo 
1822 cedis la propraĵon (kune kun kelkaj ejoj de la apuda Pordego Manin) al grafo Nikolao Kassako. Tiu 
familio havis ĝin ĝis la jaro 1875, kiam la palaco estis cedita al Karlo Fabio kaj Anna Brajda, ĉi lasta edzino 
de Francisko Karatti. Estis ludonitaj kelkaj ejoj al luantoj, diversaj komercaj aktivecoj, kiel la kafejo Bastian 
kaj la gastejo Ĉe la Ora Sonorilo kaj meritplenaj institucioj kiel la Friula Alpa Societo. La nova parto de la 
palaco pasis poste propraĵo de familio Kicola. La renesanca parto estis heredita de la branĉo de Nikolaeto 
Mantjka, transirante herede al Teresa Karatti, edziniĝita Orti Manara, kiu en la jaro 1967 ĝin cedis al la Friula 
Filologia Societo, ankoraŭ hodiaŭ proprieto de la palaco, kiu tie fiksis sian rezidejon. 
 
113. MARKESI Pompeo (Saltrjo, 7 aŭgusto 1783 - Milano, 8 februaro 1858), skulptisto. La patro Karlo 
Hieronimo, skulptisto kaj statuisto ĉe la Ĉefpregejo de Milano, lin kunportis al Milano tre juna, por vizitadi 
poste la Akademio pri Belarto de Brera. En la jaro 1804 li estis en Romo por vizitadi la kursojn pri skulpturo 
de la roma Akademio, tiam estrita de Antono Kanova. Li revenis Milanon en la jaro 1810, sen fini la 
skulpturajn studojn, kaj de tiu momento li komencis sian artan aktivecon. 
 
114. MARKONI Frederiko (Sankta Vito de Taljamento, Pordenono, 3 aprilo 1932), arkitekto. Li magistriĝis 
en Venecio en la jaro 1956. De la jaro 1959 ĝis la jaro 1961 li laboradis en la metiejo de Alvar Aalto 
(Kuortane, 3 februaro 1898 - Helsinki, 11 majo 1976) en Helsinki. Reveninte Friulon en la jaro 1963, li sin 
dediĉis precipe al projektado de publikaj vorkoj je grandaj dimensioj. Li realigis, interalie, la monumenton al 
la Rezistado de Udino (1959, kunlabore), la ĉefan pavilonon kaj la lernejon por flegistoj de la Hospitalo de 
Udino (1964 kaj 1970). 
 
115. MARIA ADELAIDA de Habsburgo-Loreno (Milano, 3 junio 1822 - Torino, 20 januaro 1855), arkidukino 
de Aŭstrio, princino de Hungario kaj reĝino de sardinio kiel edzino de Viktorio Emanuelo la II.a de Savoja. Ŝi 
ripozas en la Baziliko de Superga en Torino. 
 
116. MARIA LUDOVIKA BEATRICA de Habsburgo-Este (Monza, 14 decembro 1787 - Verono, 7 aprilo 
1816), lasta filino de Ferdinando de Habsburgo-Este, aŭstria guberniestro de Milano, kaj de Maria Beatrica, 
heredantino de la duklando de Modena. 
 
117. MARIA LUIZA LEOPOLDINA FRANCISKA TEREZA JOZEFA LUCIA de Habsburgo-Loreno (Vieno,  
12 decembro 1791 - Parma,  17 decembro 1847), imperiestrino de francoj de la jaro 1810 ĝis la jaro 1814 
kiel edzino de Napoleono la I.a kaj dukino de Parma, Plaĉenzo kaj Guastalla de la jaro 1814 ĝis la jaro 1847 
laŭ la volo de la Kongreso de Vieno. 
 
118. MARIA TEREZA (Vieno,  13 majo 1717 - tie,  29 novembro 1780), arkidukino de Aŭstrio, reĝino de 
Hungario, Bohemio, Kroatio kaj Slavonio, dukino de Parmo kaj Plaĉenzo kaj plie granddukino de Toskanio 
kaj imperiestrino de la Sakra Roma Imperio ĉar edzino de Francisko la I.a. 
 
119. MARIUTTI Eŭgeno (Udino, 3 marto 1899 - tie, 3 junio 1980), inĝeniero. Li magistriĝis ĉe la Politekniko 
de Milano. Inter la jaro 1925 kaj 1933 li projektis kaj realigis la Civilan Hospitalon de Udino. Li okupiĝis ankaŭ 



de la hospitaloj de Ĉividale, Koneljano, Saĉile kaj Sankta Danielo. Li estis ankaŭ projektisto de multenombraj 
hidroelektraj centraloj. 
 
120. MARTINEZ Jakobeto: vidu biografiaj sciigoj ĉe la fino. 
 
121. MARTINI Johano, Johano de Martino el Udino (Udino, 1475 - Tolmezzo, 30 septembro 1535), filo de la 
lignaĉizisto Johano Baptisto de Martino el Tolmezzo. El lia venetia restado li lernis la pentrarton de Alvise 
Vivarini sed li laboros mallongan tempon. Sed martini estas konata precipe kiel skulptisto, kiu, heredita la 
sukcesitan metiejon Dominico el Tomezzo, li iĝis unu el la protagonistoj el la deksesa jarcento.    
 
122. MASSARI Georgo (Venecio, 13 oktobro 1687 - tie, 20 decembro 1766), arkitekto. Skolano de A. Tirali, 
li antaŭenpuŝis la reiĝon de la venecia arkitekturo al la klasika deksesa jarcento, temperita demovo kaj de 
gracio por la detaloj tipe dekokjarcentaj. Aktiva precipe en Venecio. 
 
123. MAKSIMILIANO (Wiener Neustadt, 22 marto 1459 - Wels, 12 januaro 1519), imperiestro de la Sakra 
Roma Imperio de la jaro 1493 ĝis lia forpaso. 
 
124. MELS Anna  (Tarĉento, 1550 - 1616), vidvino kaj sen filoj. Kun Flavia Franĝipane aĉetas terenon en 
Kvartalo Poskolle. 
 
125. MEYRING Heinrich (Rheine, Westfalia, 13 aŭgusto 1628 - Venecio, 11 februaro 1723), baptita laŭ la 
sama nomo de la patro, skulptisto flandrorigine, pli konata laŭ la itala nomo Arrigo Merengo. Li transloĝiĝis al 
Venecio, okazita antaŭ la jaro 1672, naskis multenombrajn provojn italigi la nomon krom kelkaj 
miskomprenoj pri iliaj originoj. 
Li estas citita en la dokumentaro laŭ multenombraj nomaj ŝanĝoj (Hendrich, Andric, Arrigo, Enrico, Henrico, 
Einrich; Megring, Mavierinch, Meyrinch, Meyringo k.t.p.) kaj iafoje li estas konsiderata el flandra aŭ aŭstria 
origino. Laŭ lia testamento, diktita la 6.an de februaro 1723, Meyring pasigis la lastajn jarojn de lia vivo gasto 
ĉe familio Westenappel, nederlandaj komercistoj jam liaj mendintoj, en la paroĥejo Sankta Kanĉano. Meyring 
nomumis universalaj heredantoj G. Lohoech kaj B. Cloeting, kiuj praktike zorgis pri lia asistado. Oni 
hipotezas, ke post la forpaso de Mayring, li estu sepultita kune kun Adrian von Westenappel en la paroĥejo 
Sankta Kanĉano en Venecio. 
 
126. MIANI Cezaro (Udino, 22 augusto 1891 - 1961), arkitekto, magistriĝita ce la Akademio de Brera 
(Milano) en la jaro 1916. Tuj poste la postmilito li gvidis urban teknikan oficejon kaj ĝis du jaroj antaŭe de la 
forpaso li estis teknikestro de la INA-DOMO de Udino. Antaŭe kaj poste la lasta milito li estis titolulo de la 
arta katedro de la Liceo de Udino. Skolano de Rajmondo D’Aronko, kun kiu li kunlaboris por la prilaboro de 
la plenumaj desegnaĵojde la Urba Palaco de Udino, de la jaro 1930 ĝis la jaro 1950 li estis prezidanto de la 
arkitekta ordeno de Udino. Inter liaj laboroj oni memoras la domo Kamavitto en strato Zanon (1932) kaj la 
domoj de la Aŭtonoma Organizo Popolaj Domoj en strato Ermes de Kolloredo (1921). 
 
127. MIANI Henriko (Udino, 1889 - tie, 1933), pentristo. Li sin dediĉis precipe al la mura dekoracia florstilo 
por multenombraj udinaj palacoj, laŭ la deksesjarcentaj modeloj  de Johano el Udino (poŝtpalaco, fiŝbazaro). 
 
128. MINISINI Luizo (Sankta Danielo de Friulo, 1816 - Ronki, Treviso, 1901), skulptisto. Li diplomiĝis ĉe la 
Akademio de Venecio. Li faris multajn skulptaĵojn laŭ religia, funebra kaj celebra karaktero. En Udino li 
skulptis la busto al Danto (urba biblioteko), la konsolanĝelo (preĝejo de la tombejo) kaj la funebra 
monumento al episkopo Briĉito (Ĉefpreĝejo). Li estas memorigita de Katarina Perkoto en la rakonto “Madono 
de la Salette”. 
 
129. MISTRUCI Aŭrelio (Villaorba de Basiliano, 7 februaro 1880 - Romo, 25 decembro 1960), skulptisto kaj 
medalisto. Li vizitadis la Artan Lernejon de Udino kaj poste la Akademion de Venecio. Li transloĝiĝas al 
Milano por vizitadi la vesperajn kursojn de la Akademio de Brera gviditaj de Franko Mazukelli (Milano, 1939) 
kaj de Eros Pellini (Milano, 24 junio 1909 - tie, 10 oktobro 1993). En la jaro 1908, danl’al stipendio, li 
vizitadas la Lernejon pri la medala arto en Romo. En la jaro 1914 li estas taskita pri la skulpta dekoracio de 
la Urbodomo de Udino kunlabore kun Rajmondo D’Aronko per monumentaj statuaj grupoj dediĉitaj al la 
civilaj kaj politikaj virtoj (La Venko de la laboro, La Laboro, La Unueco kaj la Forto, Venecio kaj Tria Italio, 
Imperio kaj Patriarkeco). Post la 1.a Monda Milito li estas taskita pri multenombraj Monumentoj al la 
militfalintoj por multenombraj friulaj lokoj. 
 
130. MOĈENIGO Alviso (Venecio, 10 aprilo 1760 - tie, 24 decembro 1815), en Udino, guberniestro de la 
Friula Patrujo. Li estis sendita studi al Romo, ĉe la papa kolegio de Klementeto, inter la plej gravaj ĉar en 
kondiĉo doni vastan kaj taŭgan preparon pri la humanisma kampo. Reveninte Romon en la jaro 1779, en tiu 



sama jaro li edziĝis kun la kuzino de la patro, Pisana, sed la geedziĝo finis post malmulte da monatoj. En la 
jaro 1787 li edziĝis kun Lucia Memmo, kiu montriĝis tre grava por sia konkera strategio pri politika pozicio. Li 
estas entombigita en Alvisopoli. 
 
131. MOĈENIGO Alviso la I.a (Venecio, 26 oktobro 1507 - tie, 4 junio 1577), 85.a doĝo dela Venecia 
Respubliko de la 11.a de majo 1570 ĝis lia forpaso. Filo de Tomaso kaj Lukrecia Marcelo. Li edziĝis kun 
Loredana Marcelo († 1572). Li estis tre inklina al la studaj temoj kaj li  estis admiranto pri la klasikaĵoj. Li faris 
profitan diplomatian karieron. 
 
132. MOĈENIGO Alviso la II.a (Venecio, 3 januaro 1628 - tie, 6 majo 1709), 110.a doĝo de la Venecia 
Respubliko de la 17.a de julio 1700 ĝis sia forpaso. Filo de Alviso kaj de Adriana Grimani, li devenis el tre 
riĉa familio kaj Alviso mem estis okupita al fruktoriĉaj komercoj kun Oriento. Li amis tute specife lukson. Li 
apogis la venecian elekton je neŭtraleco dum la herediga konflikto en Hispanio. Dum lia doĝeco oni lanĉis 
gravajn novaĵojn subtene al la komercaj aktivecoj. 
 
133. MODOTTI Petro (Udino, 1869 - tie, 1950), fotisto. Li malfermis atelieron en Udino dum la naŭdekaj jaroj 
de la pasinta jarcento. Li estis majstro de multaj friulaj fotistoj. Li sin dediĉis precipe al portreto. Li estis inter 
la unuaj en Friulo skribi pri la fotografio. 
 
134. MONTEVERDE Julio (Bistagno, Aleksandrio, 8 oktobro 1837 - Romo, 3 oktobro 1917), skulptisto kaj 
politikisto, unu el la plej reprezentaj skulptistoj de la gusto en la burĝa Italio. 
 
135. MORLAITER Johano Maria (Venecio, 15 februaro 1699 - tie, 22 februaro 1781), skulptisto. Filo de 
Gregoro Morleiter aŭ Gregori Madleitner, blovisto de Villabassa de Valo Pusteria, li estis kunfondinto kaj 
konsiliano de la Akademio pri belarto de Venecio. 
 
136. MOROSINI Roberto, la 29.an de julio 1420 li estas establita en Udino kiel unua venetia guberniestro en 
Friulo, komenco de la regado dela Venecia Respubliko super la Friula Patrujo. Lia sidejo estas en la kastelo, 
antikva sidejo de Patriarko de Akvilejo kaj liaj funkcioj koncernas la direktadon pri la militaj, juraj, administraj 
kaj ekonomiaj aferoj. 
 
137. NEGRO Gaspare (Venecio, 1475 - Udino, 1549), pentristo. Li estas dokumentita en Udino ekde la jaro 
1503, kiam li edziĝas Magdalena Floreani, filino de pentristo kaj ĉizisto Floreano de la Katinelle. En 
altarpanelo, nun en la muzeo de Boston kaj en la freskoj de la preĝejo Sankta Maria de la Gracoj en Kastion 
de Strada (1534) li montras la evoluon pri sia pentra stilo, komence laŭ la manieroj de Ĉima el Koneljano kaj 
Johano Bellini. Li suferis, poste, la influon de la dekkvinjarcenta pentrarto de Johano Martini kaj de la stilo de 
Ĝorĝone pere de Pellegrino el Sankta Daniele. Li laboris precipe en Friulo. 
 
138. NERUDA Pablo, pseŭdonimo de Rikardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto (Parral, 12 julio 1904 - 
Santiago del Ĉilio, 23 septembro 1973), poeto, verkisto, aktivulo kaj diplomato. Li estas konsiderata unu el la 
plej gravaj figuroj el la nuntempa latina amerika literaturo. Li elektis la artan nomon Pablo Neruda, honore al 
la ĉeĥoslovaka verkisto kaj poeto Jan Nepomuk Neruda (Prago, 9 julio 1834 - tie, 22 aŭgusto 1891), kiun 
poste oni agnoskis al li ankaŭ laŭ la jura nivelo. Li estis ordenita en la jaro 1971 per la Nobel-premio por la 
literaturo.. Li ankaŭ okupis por sia lando unuarangajn diplomatiajn kaj politikajn oficojn. 
 
139. NIKOLOSO Ferruĉo Buja, Udino, 28 majo 1890). Kune kun aliaj kvin samurbanoj /A. Kalligaro, L. 
Kalligaro, E. Ĉelotti, U. Riva kaj U. Ursella) li estis kondamnita de la speciala Tribunalo ĉar li partoprenis en 
Romo, la 4.an de novembro 1925, en la malsukcesinta atenco de T. Zaniboni kontraŭ Mussolini. Post la 
unua mondmilito li estis dekoraciita per la milita kruco de Savoja pro spionada ago en malamika teritorio. 
 
140. NIEVO Hipolito (Padovo, 30 novembro 1831 - Maro Tirreno, 4 marto 1861), verkisto kaj poeto. Dum 
longaj tempoj li vivis en la kastelo de Kolloredo de Montalbano. Li partoprenis en la kampanjo de Lombardio 
kaj poste li forveturis de Kvarto kun la Milo (5.a majo 1860), sen sciigi la familianojn. Post la batalo de 
Kalatafimi, li akiris la rangon Vickolonelo kaj vicintendanto de la ekspedicio. La 22.an de decembro 1860 
mallonga forpermeso permesis al li reveni Milanon kaj poste Ĝenovon. Li revenas do Palermon por plenumi 
sian taskon. La 4.an de marto 1861 li forveturis de Palermo per la vaporŝipo “Herkulo” por la definitiva 
reveno, sed la “Herkulo” ŝiprompis apud Iskja, raŭte de Napolo. Lia ĉefverko estas la romano “La Memoraĵoj 
de italo”, postema eldonita en la jaro 1867 laŭ la titolo “La Memoraĵoj de okdekjarulo”, kies enhavo estas 
historia kaj aŭtobiografia. 
 
141. NUGENT Laval, grafo de Westmeath (Ballynacorr, Irlando, 3 novembro 1777 - forpasita apud Karlovac, 
21 aŭgusto 1862), aŭstria generalo. Dum la unua Itala Milito per Sendependeco (1848), li estis taskita de 



Radetsky estri Korpuson kontraŭ la Sardinia Reĝolando; dum la sama jaro li kontraŭstaris la hungaran 
revolucion. En la jaro 1849 li havis la titolon Feldmarŝalo. 
 
142. OLIVO Silvio (Villaorba, Basiliano, 22 aŭgusto 1909 - Udino, 4 junio 1998), skulptisto. Li studis en 
Romo kielskolano de la samregionano Aŭrelio Mistruci kaj poste de la akademiano de Italio Attiljo Selva. Li 
partoprenis en la ĉiukvarjara de Romo (kvar fojoj) kaj en la Bienalo de Venecio; li partoprenis en la 
internaciaj ekspozicioj de Berlino, Bukareŝto, Budapeŝto, Buenos-Ajreso, Parizo, Romo kaj Vieno. Li estas 
aŭtoro de la rajda monumento al la argentina generalo José de Sankta Martin kaj de aliaj statuoj de Pinĉo 
kaj de Ĝanikolo en Romo; de Kristo el bronzo de la Seminaria portalo kaj de la kvar statuoj de la fasado de 
la Osteja Templo de Udino. Laboroj en la muzeoj de Buenos-Ajreso, Romo kaj Udino. Premio Friûl Ora Aglo 
1990. 
 
143. HONORIO la III.a, naskita Ĉenĉjo Savelli (Albano, 1150 - Romo, 18 marto 1227), 177.a papo de la 
katolika eklezio de la 18.a de julio 1216 ĝis lia forpaso. Li atribuis la kronon de la Sakra Romana Imperio al 
frederiko la II.a. 
 
144. HORLOĜO Aleksandro (Aŭrava de Sankta Georgo de la Rikinvelda, 14 januaro 1551 - Vieno,  29 
oktobro 1633), krom lerni la patra metio, li ricevis muzikan formadon. En la jaro 1574 li prenas la patran 
oficon kiel bontenanto de la horloĝoj. Estas pro tiu motivo, ke la junulo ĝis tiam nomita “de Aŭrava”, ekde tiu 
momento li estas konata kiel “Aleksandro de la horloĝoj” kaj tiele li estas citita sur la dokumentoj. Malmulto 
poste, la sama muzikisto eksubskribas kiel Aleksandro Horloĝo. 
 
145. OSELLE: arĝentaj moneroj stampitaj de Doĝoj je limigita nombro de ekzempleroj de la 28.a de junio 
1521 ĝis la jaro 1796, en proksimeco de la falo de la Serenissima Respubliko. Sur la “fronta flanko” de ĉiu 
ekzempleron, estas ĉiam la nomo de Doĝo kaj la jaro de doĝeco, sur la “dorsa flanko“ estas surskribita la 
plej grava okazaĵo - politika, diplomatia, milita, arta, socia - okazita al la Sankta Marka Respubliko dum la 
jaro de la stampo (1571, stampigita de Alvise la I.a Moĉenigo, pro la venko dum la Batalo de Lepanto; 1630, 
jaro de la terura pesto, kiu ruinigis Eŭropon; sur la lasta de la jaro 1576, stampigita de Doĝo Ludoviko Manin, 
kies nomo estas strikte ligita je la kapituleco de Venecio al napoleono, post 1040 jarojn de sendependeco). 
La historio pri Oselle rilatas al la antikva privilegio donita al Doĝo, ĉasi en ekskluzivaj terenoj de la venetia 
laguno. Ĉiuj jaroj, en la tago Sankta barbara (4.a de decembro),  Doĝo oferis al ĉiu Majora Konsiliano kvin 
“sovaĝajn anasojn el ruĝpiedoj”, el la Valoj de Marano, kies fruktuzon ĝuis la Respubliko. 
Sed tiu okazis en la unuaj tempoj poste, pro malabundo de ĉasaĵo, ne plu estis ebla garantii la provizadon je 
tion da sovaĝaj anasoj. Sekve la Majora Konsilio dekretis,ke estu stampita monero-medalon, nomita 
“Osella”, respondante je la valoro de kvarono de ora dukato, ĝin disdonigonte precize ĉiujare al ĉiuj, kiuj 
havis rajton. La unuaj oselle estis stampitaj en la jaro 1521 de Doĝo Antono Grimani, kiu poste ilin donacis al 
veneciaj nobeloj nature la tagon Sankta barbara. 
 
146. OTTONE la II.a (955 - Romo, 7 decembro 983), duko de Saksio, reĝo de Germanio de la jaro 961 ŝis la 
jaro 983 kaj Imperiestro de la Sakra Roma Imperio de la jaro 973 ŝis la jaro 983. Li aliris la imperian tronon la 
7.an de majo 973, post la patra forpaso, malmulto pli ol dekokjara. 
 
147. PAISIELLO Johano, kompleta nomo Johano Kataldo Paisiello (Rokaforcata, Taranto, 9 majo 1740 - 
Napolo, 5 junio 1816), unu el la plej gravaj opermuzikistoj el la dekoka jarcento. 
 
148. PALEARI Hieronimo, la Palearjo, skulptisto. Pri li en Udino restas, krom la Justeca statuo en Placo de 
la Libereco, buston el marmoro al Danielo Antonini (Udino, 16 julio 1588 - Gradiska de Isonco, 10 marto 
1616) en la Muzeo kaj ligna statuo al Sankta Kristoforo en la homonima preĝejo. 
 
149. PALLADIO Andreo, pseŭdonimo de Andreo de Petro de la Gondola (Padovo, 30 novembro 1508 - 
Maser, Trevizo, 19 aŭgusto 1580), arkitekto. Li donis nomon al stilo (palladia stilo), kiu kongruas kun la 
klasika-romanaj principoj kontraŭe al la riĉaj renesancaj ornamoj. Li projektis multenombrajn preĝejojn, 
vilaojn kaj palacojn, precipe en Venecio. La imito pri lia stilo naskis movadon destinita daŭri tre jarcentojn, la 
palladismo kaj neopalladismo. 
Palladio naskiĝas en Padovo el Maria - dirita “la zota”  (“la lamulino”) - kaj  Petro de la Gondola, malgranda 
entreprenisto, kiu okupiĝas pri la luo de muelilo. Li ne estas arta filo, sed baldaŭ li konas kelkajn personojn, 
kiuj ŝanĝos radikale lian vivofluon. La juna skulptisto Vincento Grandi (1493 - 1578), amiko de la patro, lin 
adresas al la ĉizista metio de Bartolomeo Kavaca kaj pli poste, dum la Dudekaj jaroj li instigas lin iri al 
Viĉenza ĉe majstroj Johano el Porleca kaj Hieronimo Pittoni. 
Andreo de la Gondola, rebaptita antikvastile Palladio de lia mentoro, la klera humanista fakulo Ĝangeorgo 
Trissino (Viĉenza, 8 julio 1478 - Romo, 8 decembro 1550), sukcesas krei novan arkitekturan lingvon, 



ensorbante la kulturon, kiu lin ĉirkaŭas. La belecaj kaj taŭgecaj principoj estas je la bazo de la arkitektura 
agado de Andreo Palladio. 
La arto de Palladio, krom ŝanĝi la aspekton de urbaj ekzemple Viĉenza kaj Venecio kaj la ĉirkaŭaj zonoj, 
superas la geografiajn kaj tempajn limojn: la ideoj de la padova majstro alvenas al Britujo, Rusio, Ameriko. 
(El: “Kristanaj radikoj, n.ro 40, decembro 2008). 
 
150. PAOLO la V.a, naskita Kamilo Borgese (Romo, 17 septembro 1552 - tie, 28 januaro 1621), 233.a papo 
de la katolika eklezio de la 16.an de majo 1605 kaj 141.a suveremo de la Papa Ŝtato de la jaro 1605 ĝis lia 
forpaso. 
. 
151. PASKOLETTI Cezaro (Povoletto, Udino, 1 decembro 1898 - Romo, 1986), arkitekto. Li magistriĝis pri 
civila inĝenierio la 15.an de aprilo 1924 ĉe la Politekniko de Torino. En la jaro 1927 li transloĝiĝis al Romo 
kaj tuj li eniris la atelieron de Marcelo Piaĉentini. Li sin dediĉis precipe al la publikaj kontruaĵoj. Inter liaj 
laboroj la vilao de Galeaco Ĉano kaj Edda Mussolini en Romo, la sidejo de la Nacia Labora Banko de Udino, 
la reguliga plano kaj la detala plano de la historia centro de Udino, la episkopa seminario (1956) kaj la 
palaco de la financaj oficejoj de Udino. En la jaro 1979 oni atribuis al li la Premion Johano el Udino de la 
Fogolâr furlan de Romo. 
 
152. PASSALENTI Ĝanni (Ampeco, 24 aprilo 1941), publicisto, pentristo, versisto, artfilo. La patro Pino estis 
lerta pentristo kaj la patrino nobelino Felicita Ĉigolotti estis filino de pentristo Edoardo, kiu en Argentino 
fondis artan Akademion. Li ekpentris deksesjara; li fondis la Galerion, kultura asocio, kiu organizis 
koncertojn, artajn ekspoziciojn, prelegojn. En la jaro 1968 li eldonigis romanon, sed li ankaŭ verkis 
poeziaĵlibron. Krom la pentrarto, li sin dediĉas al la celebra medalarto. Li estas aŭtoro de la medaliono, kiu 
memorigas Kino-n Ermakora ĉe la eniro de la urba Biblioteko de Udino. 
 
153. PATAT Johano, arte de ARTENJA  (Artenja, 8 decembro 1928), skulptisto. Ankoraŭ knabo, sekvante 
la propran dispozicion pri la figuraj kaj plastikaj artoj, li vizitadas atelieron de altaristoj kaj komplete li 
pritraktas la konojn pri la skulptura tekniko, sin direktante, aŭtodidakte, al arta kariero, kie de pli ol duona 
jarcento lin vidis artprotagonisto en Friulo, per laboroj ekspozicitaj ĉe multaj lokoj en Italio, ĉe multaj eŭropaj 
urboj kaj transoceano. Li laboras en sia ateliero apud la domo, sed ofte oni lin povas admiri en la korto 
laborante grandegajn ŝtonegojn. Li laboradas la ŝtonon, la terakoton, la bronzon, kaj ĉion, kiun oni povu 
modli. Liaj multenombraj laboroj, faritaj dum pli ol kvin dek jarojn de aktiveco, traflugas de la sakraj skulptaĵoj 
al civilaj monumentoj. Multaj friulaj placoj, inter kiuj la centra placo en Artenja, havas lian fontanon inspirita al 
la longobarda kulturo. 
 
154. PELLEGRINO el Sankta Danielo, alnomita Martino el Udino (Sankta Danielo de Friulo, 1467 -Udino, 
17 decembro 1547), pentristo. Li formiĝis en Udino kun Antono el Florenco kaj Dominico el Tolmezzo 
(Kanalo de Gorto, 1448 - Udino, 1507). 
 
155. PELLIS Johano Napoleono (Ĉikoniko de Faganja, 19 februaro 1888 - Valbruna, 6 februaro 1962), 
skulptisto. Naskita de Valenteno kaj Maria Zoratti. Nur okjara li sin dediĉas al desegno kaj modlas argilon. En 
Udino li studas ĉe la udina pentristo Leonardo Rigo. En la jaro 1907 transloĝiĝita al Venecio, vizitadas la 
atelieron de arkitekto Rinaldi kaj la liberaj kursoj de la Akademio gviditaj de Gulielmo Ĉardi (Venecio, 13 
septembro 1842 - tie, 5 oktobro 1917). En la jaro 1914 li gajnas la stipendion starigita de la Komunumo de 
Udino dank’al la legaco Marangoni kaj li transloĝiĝas al Romo. En la jaro 1931 li konstruas per siaj manoj kaj 
kun malmulte da laboristoj, sian domon ĉe la monteto de la Kastelo de Udino kaj en la jaro 1932 li edziĝas 
kun Luiza Zennaro, instruistino pri desegno. Dum la kvardekaj kaj kvindekaj jaroj li sin dediĉas al pentrarto. 
Li restas longtempe en Valbruna kie li forpasas. La funebraĵoj okazas en la udina preĝejo Sankta Kristoforo 
kaj poste liaj restaĵoj transportitaj al Ĉikoniko de Faganja, naskiĝa urbo kaj tie entombigitaj. 
 
156. PELLIS Ugo (Sankta Valenteno, Fiumiĉello, 9 oktobro 1882 - Goricio, 17 julio 1943), literaturisto kaj 
fotisto. Unu ella fondintoj el la Friula Filologia Societo, aŭtoro de eseoj kaj poeziaĵoj friullingve. 
 
157. PELTON Lester Allan (Vermillion, 5 septembro 1829 - 14 marto 1908) estis la eltrovinto de la 
hidraŭlika turbino. Li estas konsiderata unu el la patroj de la hidroelektra energio kaj li estis premiita per la 
Medalo Elliott Kresson. 
 
158. PIĈINI Karlo Makso, artista nomo Makso (Udino, 16 novembro 1899 - Triĉesjmo, 1974), skulptisto, filo 
de Silvio Piĉini (Udino, 24 septembro 1877 - Panjako, 1954), formiĝas en la patra metiejo. Li vizitadas la 
Akademion de Venecio kompletigante sian klerigon en Parizo de la jaro 1918 ĝis la jaro 1921 kun la milana 
arkitekto Johano Mucjo (Milano, 12 febbruaro 1893 - tie, 21 majo 1982), en la jaro 1923 en Romo li vizitadas 
la atelieron de Mistruci, al kiu li inspiraĝas por la unuaj artaĵoj. Li revenas Friulon kie li iĝas amiko de Fredo 



Pittino (Donja, 18 novembro 1906 - Udino, 19 marto 1991) kun kiu li kunpartigas la atelieron. Inter la jaro 
1926 kaj la jaro 1929 li transloĝiĝas al Pistoja kie li laboras en la fandado Paskvalis, kie li lernas la fandadan 
teknikon je vakso. En la jaro 1930 li revenas Udinon kie li laboras ĝis la forpaso. 
 
159. PIO la VI.a, naskita Johano Anĝelo aŭ Ĝannanĝelo Braski (Ĉesena, 27 decembro 1717 - Fortreso de 
Valence, sur-Rhône, Francio, 29 aŭgusto 1799), estis la 252.a papo de la katolika Eklezio de la 15.a de 
februaro 1775 ĝis lia forpaso. Filo de Marko Aŭrelio Tomaso Braski (Ĉesena, 8 marto 1684 - 2 januaro 
1759), 2.a grafo de Falĉino, kaj de Anna Tereza Bandi (18 novembro 1690 - 15 majo 1730). 
 
160. PIO la IX.a, naskita Johano Maria Mastai Ferretti (Senigallja, 13 majo 1792 - Romo, 7 februaro 1878), 
255.a  Roma-episkopo kaj papo de la katolika Eklezio (elektita la 16.an de junio 1846) kaj 163.a kaj lasta 
suvereno de la Papa Ŝtato (1846 - 1870). Lia papregado, je 31 jaroj, 7 monatoj kaj 23 tagoj, restas la pli 
longa el la historio de la katolika Eklezio post tiu de Sankta Petro. Li estis triaordenano kaj estis proklamita 
beata en la jaro 2000. 
 
161. PIRONA Jakopo (Dinjano de Taljamento, 22 novembro 1789 - Udino, 4 januaro 1870), abato, instruisto 
kaj fakulo, kolektanto pri patrujaj memoraĵoj, aŭtoro de la Friula Vortaro. 
 
162. PLUTARKO (Keronea, Beozia,  46 p.K. / 48 p.K. - Delfi,  125 p.K. / 127 p.K.), greka verkisto. Li studis 
en Ateno kaj post kelkaj vojaĝoj li revenis sian urbon, de kie plurfoje li malproksimiĝis pro politikaj oficoj. Oni 
atribuis al li ĉirkaŭ 250 titolojn, el kiuj kelkaj estas dubaj. 
 
163. PON Bruno (Kararo, 1944), skulptisto. Li frekventas la marmoran Profesian Instituton de Kararo, 
diplomiĝas en la jaro 1951 kaj daŭrigas dume lian formadon ĉe la ateliero de fratoj Beretta. Pro lia teknika 
kapablo ekzalti la ekspresionecon de la ŝtono, estas petita lia kunlaborado de aliaj artaj studejoj. De la jaro 
1975 li kunlaboras kun junaj koreaj kaj japanaj skulptistoj, instruante al ili la prilaborteknikon. En la jaro 1994 
li gvidas marmoran prilaborteknikan kurson ĉe la Universitato de la tria aĝo de Peruĝo. Li faris diversajn 
laborojn je komisio de prestiĝaj internaciaj skulptistoj nune eksponitaj ĉe la plej grandaj usonaj muzeoj. 
 
164. PONTE Nikolao de (Venecio, 15 januaro 1491  tie, 30 julio 1585), 87.a doĝo de la Venetia Respubliko 
de la 11.a de marto ĝis lia forpaso. 
 
165. PORLEZZA Johano el (Viĉenza, 1480 - 8 novembro 1550), arkitekto kaj ĉizisto. Post metilernado en la 
patra ateliero Jakobo li kuniĝas kun Hieronimo Pittoni, startigante la atelieron pli aktiva en Viĉenza de la 
deksesa jarcento, realigante altarojn kaj funebrajn monumentojn. 
 
166. PRESANI Valenteno (Udino, 18 aprilo 1788 - tie, 18 aprilo 1861), inĝeniero, arkitekto. Skolano de 
Mikaelo Zuliani, li magistriĝis en Bolonjo. Li studis ĉe la Akademio pri belarto de Romo. Li estas la plej 
granda friula novklasika arkitekto: en la jaro 1812 li gajnis la premion pri arkitekturo en Venecio, en la jaro 
1815 la premion Kanova en Romo. Li estas la aŭtoro de: tombejo de Udino, palaco pri la studoj en placo 
Garibaldi, pronao de la baziliko de la Grazoj, monumento pri la paco de Kampoformjdo en placo Libereco. 
 
167. KVALJO Julio, la Juna (Laino, Komo, 1668 - tie, 3 julio 1751), pentristo.  Li estis fantazioplena 
dekoraciisto de preĝejoj. Liaj laboroj troviĝas en Ĉividale, Torreano, Udino (Preĝkapeleto de Lombardejo kaj 
Palaco de la Provinco) kaj Venzone. Li laboris ankaŭ en Aŭstrio kaj en Slovenio. 
 
168. RADETSKY Johano Jozefo Venĉeslao Antono Francisko Karlo grafo Radetsky de Radetz (Třebnice, 
Montenegro 2 novembro 1766 - Reĝa Vilao en strato Palestro, Milano, 5 januaro 1858), feldmarŝalo de la 
aŭstria armeo, longe guberniestro de Lombardio-Venetio. En la aŭstria armeo dum pli ol sep dek jaroj, pro 
liaj venkoj kontraŭ Napoleono kaj, precipe, kontraŭ Karlo Alberto kaj la italaj patriotoj, li estas memorita en 
Aŭstrio kiel nacia heroo, en italio kiel la sama simbolo de la aŭstria okupado. 
 
169. ALPA REGIMENTO 8.a, roto de la Itala Armeo kun sidejo en Ĉividale de Friulo, dependas de la alpa 
Brigado “Julia”. Ĝi estis starigita la 1.an de oktobro 1909 kunigante batalionojn Ĉividale, Ĝemona kaj 
Tolmezo kaj ĝiaj soldatoj venis el la tuta Friulo. Enkadrigita en la 3.a Alpa Divizio “Julia”, en la jaroj 1940 - 
1941 ĝi partoprenis en la iatala-greka batalo. Finitaj la operacoj en Grekio, la regimento enŝipiĝis por reveni 
Udinon; dum la vojaĝo la ŝipo Galilea, kie estis enŝipiĝita la Bataliono Ĝemona estis dronita de submarŝipo 
dela Royal Navy kaj 872 alpsoldatoj (el ĉirkaŭ 1.000 de la bataliono) forpasis en maro. 
 
170. RIGO Leonardo (Udino, 1846 - tie, 1915), freskisto, pentristo, portretisto. Li traktis plejofte temojn pri 
sakra temo. La friulaj poezaĵoj de Petro Zorutti (Udino 1880) estas ilustritaj per multenombre da liaj litografoj. 
 



 
171. RODOALDO († 984), patriarko de Akvilejo de la 13.a de decembro ĝis lia forpaso. Post la forpaso de la 
antaŭulo Engelfredo (patriarko de la jaro 944 ĉirkaŭ ĝis novembro-decembro 963), li daŭrigis la politikon pri 
aktiva kunlaborado kun imperiestroj Otono la I.a kaj Otono la II.a. Interŝanĝe la Patriarko ricevis ĉiam novajn 
donacadojn je teroj kaj kasteloj; en la jaro 983 imperiestro Otono la II.a donacia al Rodoaldo la Kastelon de 
Udino. 
 
172. ROSSI Dominico (Morkote, Kantono Tiĉino, 28 decembro 1657 - Venecio,  8 marto 1737), arkitekto. Li 
formiĝis en Venecio kun Balŝacaro Longena (Venecio, 1596 - tie, 18 februaro 1682) kaj kun la onklo Josefo 
Sardi (Venecio, 24 aprilo 1624 - tie, 21 septembro 1699). Post kiam li sukcesis en la konkurso por la fasado 
de la preĝejo Sankta Stae ĉe Kanalo Granda (1709), li laboris precipe por grafoj Manin (Ĉefpreĝejo de 
Udino, Vilao de Passariano, Udino). 
 
173. SARAĈINO Helena (Udino, 5 marto 1976), en la jaro 2005 ŝi diplomiĝas pri skulpturo ĉe la Akademio 
pri Belarto de Kararo. En Karrara ŝi vizitadas kelkajn atelierojn kie ŝi ekspertiĝas pri la marmora laborado. En 
la jaro 2007 ŝi obtenas la kvalifikan ateston pri “Dezajnistino pri ŝtonecaj materialoj” de la Kararo-Komunumo 
pro la projekto “Urban la II.a - Urbo Kararo”, kaj ŝi gvidas staĝon ĉe marmora firmao de Pietrasanta (Luka) 
kie ŝi rafinas la teknikon pri la ŝtona laborado. En la jaro 2008 ŝi obtenas la specialiĝan diplomon pri 
skulpturo ĉe la Akademio pri Belarto de Kararo. Nune ŝi loĝas en udino kie daŭrigas sian artan serĉadon pri 
la skulptura kampo. Anino de la Friula Plastika Centro, ŝi eksponas de la jaro 1999 en la tuta Italio, aljuĝinte 
premiojn kaj distingiĝojn pro la apartaĵo de sia simpla kaj impresa stilo. 
 
174. SAVOJA KAVALERIO naskiĝas la 23.an de julio 1692 laŭ la volo iktorio Amadeo la II.a de Savoja. La 
3.a Regimento « Savoja Kavalerio » estas unu el la plej antikvaj kaj gloraj el la kavalerio de la Itala Armeo. 
La 3.an de novembro 1918 patrolo de Savoja Kavalerio estrita de Leŭtenanto Baraĝola eniras unue Udinon 
kaŭzante admiron de loĝantaro kaj meritigante la Bronzan Medalon pro Milita Valoro por la Standardo, dume 
la postan tagon taĉmento de la regimento alvenis ĝis Kaporetto. En la jaro 1920 ĝi alprenis la nomon 
Regimento Savoja Kavalerio. En la jaro 1933 ĝi adoptis la karakterizan ruĝan kravaton anstataŭ la ruĝa 
borderado de la kalumo. 
 
175. SKALA Andreo (Udino, 1829 - tie, 1892), arkitekto, lasta el kvin filoj de Johano Baptisto kaj Anna 
Morelli. Studento pri matematiko ĉe la Universitato de Padovo, li magistriĝas en la jaro 1842. Poste li pasis al 
Venecio ĉe la Akademio pri belarto kaj al Romo por studi la antikvajn monumentojn. Dum la sesdekaj jaroj 
oni komisiis al li multenombrajn restaŭradojn kiel tiu de la historia Lionello-Logio en sia Udino, post kiam ĝi 
estis damaĝita de incendio kaj la Socia Teatro de Udino, nun ne plu ekzistanta. 
 
176. SELVA Attilio (Triesto, 1888 - Romo, 1970), skulptisto. Li studis en Triesto, laboris en Milano ĉe 
marmoristo kaj en Torino kun Leonardo Bistolfi (Kasale Monferrato, 15 marto 1859 - La Logio, 3 septembro 
1933), sekve li enloĝiĝis en Romo. 
 
177. SFORZA PALLAVIĈINI Petro (Romo, 28 novembro 1607 - tie, 5 junio 1667), proklamita kardinalo de 
papo Aleksandro la VII.a la 10.an de novembro 1659. 
 
178. SIĜISMONDO de Luksemburgo (Nurenbergo, 15 februaro 1368 - Znojmo, 9 decembro 1437), 
imperiestro, filo de Karlo la IV.a (Prago, 14 majo 1316 - tie, 29 novembro 1378). 
 
179. FRIULA FILOLOGIA SOCIATO: naskiĝas en Goricio la 23.an de novembro 1919 laŭ la iniciato de 
kelkaj famaj kleruloj. La societo estas titolita laŭ la nomo Graciano Isaia Askoli (Goricio, 16 julio 1829 - 
Milano, 21 januaro 1907), la fama Goriciana glotologo de la pasinta jarcento, fondinto de la studoj pri 
dialektologio en Italio. Celoi de la Societo estas antaŭenpuŝi kaj disvastigi la uzon de la friula lingvo, la 
gardon kaj la valorigon de la friula lingva minoritato, la studon, la konon kaj la konscion pri la kulturaj 
problemoj en Friulo en la kampo de la lingvo, filologio, literaturo, instruado, historio, artoj kaj popolaj tradicioj. 
 
180. NACIA MUTUALA SOCIETO PRI HELPO “Cezaro POCO”, la plej granda el la italaj societoj,kiu agas 
en la kampo pri la mutualemo. La societo sin  sin karakterizas plejofte kiel integriga sanitara Fonduso. Al 
societanoj estas donataj helpoj por kompletigi la kostojn eltenitaj por kuracistaj vizitoj, diagnozistikaj 
kontroloj, klinikaj analizoj, kirurgiaj intervenoj. 
 
181. SOMEDA de MARKO Petro (Mereto de Tomba, 1891 - tie, 1970), historiisto, verkisto, poeto. Membro 
fondinto de la Friula Filologia Societo en la jaro 1919, longtempe li estis redaktoro de “La friula almanako” kaj 
de la revuo “Ĉe fastu?”. Li  estas ankaŭ aŭtoro de multenombraj farsaj teatraĵoj kaj de kelkaj komedioj. 
 



182. STELLINI Jacopo (Ĉividale de Friulo, 27 aprilo 1699 - Padovo, 27 marto 1770), filo de Mattia Rodaro, 
dirita Stellino, kaj de Adriana Piĉini, abato, verkisto. Post kiam li vizitadis la unuajn lernejojn, li survestis en 
Ĉividale, la 9.an de novembro 1718, la frokon de la “Religiaj Somaskaj Pastraro“. unu jaron poste, finita la 
noviceco, li esprimis la votojn de la domo de la KONGREGACIO en Venecio KAJ daŭrigis la studojn ĉe la 
SAVIĜO. Poste li pasis al la ĉefdomo de SOMASKO (Bergamo) por la teologiaj studoj, finiĝitaj tiuj, sub la 
gvidado de pastro Ottone Viskonti,li revenis Venecion por instrui retorikon, antaŭe por la junaj kunfratoj de la 
SAVIĜO kaj poste ĉe la AKADEMIO de la tri filoj de patricio Johano Emo: Alvise, Anĝelo (Venecio, 3 januaro 
1731 - Malta, 3 marto 1792) kaj Petro. Docento pri Morala Filozofio en Padovo de la jaro 1739 ĝis la jaro de 
lia forpaso okazita la jaro 1770. Laŭ aliaj fontoj, kiuj sin bazis laŭ la malĝusta lego de bapta akto, naskita en 
Tribil de Supre la 18.an de julio 1688. Li apartenas al la Somaskaj ordeno. Kvankam li okupiĝis pri 
Matematiko, Medicino, Literatura Kritiko kaj skribis ankaŭ versojn, lia fama estas konfidita al la latina esejo 
“De ortu et progressu morum - Pri la origino kaj la progreso de la moroj” (1740). Al li estas dediĉita la 
homonima klasika liceo de Udino, starigita en la jaro 1806 kaj ke en ĝia biblioteko enhavas la aŭtografiajn 
verkojn de Stellini. Li estis sepultita en Padovo en Sankta Kruco. 
 
183. TESSITORI Luizo Pio (Udino, 13 decembro 1887 - Bikaner, Rajasthan, India, 22 novembro 1919), 
historiisto, lingvisto. Aŭtoro de esploroj pri hindaj lingvoj, li okupiĝis pri la kodigo de dialektaj formoj ĝis tiam 
nekonataj. En la jaro 1914 li estis taskita de la regado brita-hindio pri la eldono, traduko kaj ilustrado de la 
mezepokaj kronikoj pri Rajputana, historia regiono de Hindio nord-okcidenta, kaj pri aliaĵoj. 
 
184. TIEPOLO Ĝandominico aŭ Johano Dominico (Zianigo, Venecio,  30 aŭgusto 1727 - Venecio,  3 marto 
1804), pentristo, ĉizisto. En la jaro 1759 li helpis la patron Johan Baptisto dum la dekoracio, per unukoloraj 
freskoj, de la muroj de la Preĝkapeleto de la Pureco. 
 
185. TIEPOLO Johan Baptisto aŭ Johano Baptisto  aŭ Zuan Batista (Venecio,  5 marto 1696 - Madrido,  27 
marto 1770), pentristo. Eble li estas la plej granda pentristo el la dekoka jarcento. Udino estas la unua urbo, 
ekstere Venecio, kie laboris la artisto jam matura. De la jaro 1726 ĝis la jaro 1728 tie li dekoraciis la 
Ĉefepiskopan Palacon per historioj de la Malnova Testamento. Aliaj liaj laboroj en la Ĉefpreĝejon, en la 
Preĝkapeleto de la Pureco kaj en la urba Muzeo. 
 
186. TINKOLINI Filipo (Pontedera, 2 septembro 1976), diplomiĝita ĉe la Arta Liceo de Luka, li daŭrigas liajn 
studojn ĉe la Belartaj Akademio de Karrara kie en la jaro 2001 li diplomiĝas pri skulpturo. Dum la rotaria jaro 
2003 - 2004 oni aliuĝis al li la “Profesiec-premion” starigita de Rotario de Miniato. 
 
187. TIRALI aŭ TIRALLI Andreo (Venecio, 1657 - Monseljĉe, 28 junio 1737), arkitekto. Li havis grandan 
gravecon pri la venecia konstruado: ponto de la tri arkoj super Kanareĝjo, fasadoj Sankta Vitalo kaj Sankta 
Nikolao el Tolentino. 
 
188. TREVISAN Marko Antono (Venecio, 1475 - tie, 31 majo 1554), estis la 80.a doĝo de la Venecia 
Respubliko de la 4.a de julio 1553 ĝis la forpaso. Li estas sepultita en la preĝejo Sankta Francisko de la 
Vinja. 
 
189. UMBERTO la II.a, Umberto Nikolao Tomaso Johano Maria de Savoja (Rakonigi, 15 septembro 1904 - 
Ĝenevo, 18 marto 1983), livreĝo de la Itala Regno de la jaro 1944 ĝis la jaro 1946 kaj lasta reĝo de Italio de 
la 9.a de majo 1946 ĝis la 18.a de junio de la sama jaro. Post la rezulto de la referendumo de la 2.a de junio, 
li lasis Italion la 13.an de junio 1946.. Pro la mallonga periodo de la regno, li estas ankaŭ dirita Reĝo de 
majo. 
 
190. URBANO la IV.a, naskita Jacques Pantaléon (Troyes, 1195 ĉirkaŭ - Deruta, Peruĝo, 2 oktobro 1264), 
182.a papo de la katolika Eklezio de la jaro 1261 ĝis lia forpaso. 
 
191. VALENTINIS Gualtiero (Latisana 1858 - 1937), advokato, fama epigrafisto, aŭtoro de cento da 
patriotaj skriboj. Li estis sekretario ĉe la  Komerca Ĉambro kaj provizora direktoro de la urbaj Muzeoj de 
Udino. Li eldonigis en Udino en la jaro 1924: Udino antikva. Monumentoj, preĝejoj, domoj, palacoj kaj iliaj 
dekoracioj. 
 
192. VALLE Ĝino (Udino, 7 decembro 1923 - tie, 30 septembro 2003), arkitekto kaj dezajnisto, docento pri 
arkitektura komponado en Venecio. Li magistriĝis en la jaro 1948 ĉe la Universitata Instituto pri Arkitekturo 
de Venecio. Dum la sama jaro li komencis la profesian aktivecon ĉe la patra ateliero Provino Valle en Udino. 
Dum la unuaj Kvindekaj jaroj li laboris antaŭe por la socio Solari, por kiu li desegnis ciferhorloĝojn, 
teleindikilojn por flughavenoj, cifero 3, kaj kiel dezajnisto kaj konsilisto por Zanuzzi (la horloĝo cifero 5 estas 
eksponita en la Muzeo pri Moderna Arto de Nov-Jorko). Al li oni devas ekzemple la platfrida, sed ankaŭ la 



Zanussi-sidejo de Porĉja (Pordenono) realigita en la jaro 1959. Li obtenas multenombrajn stipendiojn 
eksterlande inter kiuj la Full Bright ĉe la Harvard Graduate School of Designer en la jaro 1951. Krom en 
Venecio, li praktikas instruan aktivecon ĉe diversaj Eŭropaj, Afrikaj kaj Amerikaj universitatoj. Li estas 
akademiano de Sankta Luka. Li havis diversajn premiojn: Feltrinelli, pri arkitekturo de la Akademio de Lincei 
(1988), Friûl-n Ora Aglo (1990), la Kastelan Anĝelon (1991), Epifanio (1999). 
Cifero 3: aranĝa justoriaĵo de la dudeka jarcento, per kiu Ĝino Valle sin aliuĝis la Oran Cirkelon en la jaro 
1966. Ĝi estas eksponita en la Muzeo pri Moderna Arto de Nov-Jorko. 
 
193. VALLE Provino (Udino, 10 marto 1877 - tie, 12 aŭgusto 1955), arkitekto. Li diplomiĝis pri Arkitekturo ĉe 
la Akademio pri Belartoj de Venecio en la jaro 1908. Li estis profesiulo ege aprezata inter la du militoj. 
Laboroj laŭ liaj projektoj en la tuta Friulo (interalie, la Osteja Templo de Udino kunlabore kun Aleksandro 
Limonĝelli, la Palaco de Torso kaj la Plursporta Moretti) kaj en Milano, Padovo, Romo, Triesto kaj Venecio. 
 
194. VASARI Georgo (Areco, 30 julio 1511 - Florenco, 27 junio 1574), pentristo, arkitekto kaj historiisto pri 
arto. La plej granda famo de Vasari hodiaŭ estas ligita al la traktaton pri la vivoj de la italaj eminentaj 
pentristoj, skulptistoj kaj arkitektoj, de Ĉimabue, pseŭdonimo de Ĉenni aŭ Bencivieni de Pepo (Florenco, 
1240 - Pizo, 1302) ĝis la nunaj tempoj, eldonita en la jaro 1550. Kiel pentristo lia formado komenciĝis en 
Areco ĉe la ateliero de Gulielmo de Marcillat (La Châtre, 1470 - Areco, 1529), franca vitralpentristo, poste, 
dank’al kardinalo Silvio Passerini (Kortona, 1469 - Ĉittà de Kastello, 20 aprilo 1529), eble ĉirkaŭ la jaro 1524, 
li transloĝiĝis tre juna al Florenco, kie li havis la eblecon vizitadi Mikelanĝelo kaj poste Andreo del Sarto 
(Florenco, 16 julio 1486 - tie, 29 septembro 1530) kaj Baĉo Bandinelli, pseŭdonimo de Bartolomeo Brandini 
(Florenco, 17 oktobro 1488 – tie, 7 februaro 1560). 
 
195. VENIER Francisko (Venecio, 1489 - tie, 2 junio 1556), estis la 81.a doĝo de la Venecia Respubliko de 
la 11.a de junio 1554 ĝis la forpaso. Lia tombo troviĝas en la preĝejo Sankta Salvador. 
 
196. VIANI Alberto (Kvistello de Mantua, 23 junio 1906 - Mestre, Venecio, 10 oktobro 1989), skulptisto. Post 
kiam li forĝiĝis kiel asistanto de Arturo Martini en la Akademio pri Belarto en Venecio, sekvis personan artan 
vojon, kiu lin kondukis al formoj ĉiam pli stilizitaj (famaj estas liaj inaj bustoj). 
 
197. VIRĜILI Bernardeto, Dino dai Bas (Ĉeresetto, Martinjako, 1925 – Udino, 16 junio 1983), verkisto, 
poeto, literatura kritikisto kaj instruisto. En la jaro 1949 li fondis kune kun Jozefo Marketti kaj aliaj la movadon 
“Risultive”, kiu, kun la Akademio pri friula lingvo de Pier Paŭlo Pasolini, li estis protagonisto de la friula 
kultura renaskiĝo dum la kvardekaj jaroj. 
 
198. VISKONTI Nino aŭ Ugolino (Pizo, 1265 - Gallura, Sardinio, 1296), politikisto je gelfaparto kaj lasta 
juĝisto de Gallura. Pizano inter la plej potenculoj, li estris la gelfan partion. Pozinte kiel defendanto de la 
libero, li estis elpelita de Pizo (1288) de ĉefespiskopo Ruĝeri de Ubaldini (Muĝello, - Viterbo, 15 septembro 
1295) kaj de la gibelina nobelaro. En Sardinio, en la jaro 1294, li kune kun Sassaranoj, kun Malaspinanoj kaj 
kun Branka Dorja (Ĝenovo, 1233 - tie, 1325) provis alproprigi al si ankaŭ Arborea. Li estas memorita de 
Danto en Purgatoio kun la edzino kaj la filino Johana (Milano, 1291 - Florenco, 1339). 
 
199. VISKONTI Otono, dirita Ottorino (Invorio, Novaro, 1207 - Kiaravalle, 8 aŭgusto 1295), ĉefepiskopo de 
Milano, elektita en la jaro 1262 de papo Urbano la IV.a. La nomumo kaŭzis la okupadon de la episkopaj 
havaĵoj flanke de Della Torre. Otono devis atendi 15 jarojn antaŭ ol okupi sian sidejon. 
 
200. VIKTORIO EMANUELO la III.a, kompleta nomo Ferdinando Maria Ĝennaro de Savoja (Napolo, 11 
novembro 1869 - Aleksandria de Egiptio, 28 decembro 1947), reĝo de Italio de la jaro 1900 ĝis la jaro 1946, 
imperiestro de Etiopia de la jaro 1936 ĝis la jaro 1943 kaj reĝo de Albanio de la jaro 1939 ĝis la jaro 1943. Li 
abdikis la 9.an de majo 1946 kaj postsekvis lin la filo Umberto la II.a. Li ripozas en la preĝejo Sankta 
Katarina en Aleksandria de Egiptio. 
 
201. WEBER Edler  von Webenau Viktor Maria Willibald (Lavamünd, 13 novembro 1861 - Innsbruck, 6 
majo 1932), aŭstria militisto iĝita poste milita guberniestro de Montenegro inter la jaro 1916 kaj la jaro 1917 
kaj ankaŭ ĉefo de la armistica komisiono de la aŭstria-hungaria armeo de la unua mondmilito (Armistico de 
Vilao Ĝusti). 
 
202. ZANIBONI Tito (Monzambano, 1 februaro 1883 - Romo, 27 decembro 1960), politikisto. Konata precipe 
ĉar li organizis la unuan malsukcesintan atencon al Mussolini la 4.an de novembro 19125. 
 
203. ZULIANI Mikaelo, arkitekto.  Li estas la aŭtoro de palaco Forza.Konĉina en strato Viktorio Venetio en 
Udino kaj de la piedestalo de la statuo al la Kampoformjdo-Paco. Li havis kiel skolano Presani.-. Dum la Itala 



Regno li estis premiita per ora medalo en la konkurso deMilano pri la projekto de palaco al la italaj invalidoj, 
mendita de princo Eŭgenio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOPOGRAFIA LISTO DE LA ARTAĵOJ 
(Laŭ la itala listo) 

 
 

Udino 
 
Kastelo 
 
Preĝejo Beata Virgulino de la Sano (Strato Kormor Alta): 

Krista, Paroĥo  (Strato Marsala):  
  Instituto Tomadini (Strato Francisko Tomadini): 
  Preĝkapeleto de la Pureco (Placo Ĉefpreĝejo): 
  Redemptinda Paroĥo (Strato Mantjka): 
  Sankta Kristoforo (Placo Sankta Kristoforo): 
  Sankta Kromacjo (Strato Val Rokolana): 
  Sankta Jakobo (Placo Matteotti):  
  Sankta Gottardo (Strato Ĉividale): 
  Sankta Marko Paroĥo (Aleo Volontuloj de la Libereco): 
  Sankta Petro Martiro ( Strato Erasmo Valvason): 
  Sankta Roko (Strato Sankta Roko): 
  Sankta Antono Abato (Placo Patriarkato): 
  Sankta Antono el Padovo, eks Preĝkapeleto Sankta Valenteno (Strato Prakiuso): 
  Sankta Lucia (Strato Mantjka): 
  Sankta Maria de la Templo (Strato Zanon): 
  Sankta Maria de Lombardejo (Strato Merkatovekjo): 
  Sankta Maria en Kastelo (Kastelo) 
  Osteja Templo (Esplanado XXVI julio): 
 
Ĝardeno “Serĝjo Brun” (Esplanado Kiavris): 
  “Johano Paskoli” (Esplanado de la Respubliko): 
  “Regiono Sardinio” (Strato Valbruna/Strato Val de Inkarojo): 
  “Rikasoli” (Placo Patriarkato): 
  “Parko Alfredo Foni” (Strato Luizo Moretti): 
  “Parko Moretti” (Strato Luizo Moretti): 
  “Memorĝardeno” (Aleo de la Venko): 
 
Placeto  Malnova Hospitalo: 
  Sankta Maria de la Mizerikordo (Civila Hospitalo):  
 
Placo  Belloni (Placeto): 
  D’Annunzjo Gabrielo (Esplanado): 
  Ĉefpreĝejo (De la): 
  Del Din (Esplanado): 
  Garibaldi Jozefo: 
  Libereco: 
  Libereco (Terenaltaĵo): 
  Libereco (Logio Sankta Johano): 
  Libereco (Logio Lionello): 
  Lionello (Placeto) 
  Markoni Gulielmo (Biblioteko): 
  Matteotti Jakobo: 
  Patriarkato (Verda zono): 
  Patriarkato (Ĉefepiskopejo): 
  Patriarkato (Palaco de la Provinco) 
  Valentinis (Placeto): 
  XX septembro 
  XXVI julio (Esplanado): 
     
Pordego Akvilejo:  
  Villalta:  
 
 



Strato  Battisti Cezaro: 
  Bersaljo: 
  Bertaldia (Verda zono): 
  Kairoli Benedikto: 
  Kanĉani Paŭlo: 
  Kaneva gen. Karlo (Verda zono): 
  Cefalonio: 
  Kisimajo: 
  Krispi Francisko: 
  D’Akvisto Salvo: 
  Danto (Lermejo): 
  Di Ĝusto Rikardo: 
  Bosko, pastro: 
  Eŭropo Unuiĝita (Aleo)  (Stacidomo): 
  Florjo: 

Ĝemona: 
  Gimnazio Malnova: 
  Gorgi: 
  Gracano: 
  Leonardo el Vinĉi (Aleo): 
  Liruti Johanjozefo: 
  Manin Danielo: 
  Manzoni Aleksandro: 
  Margreth: 
  Martini (Muro Tombejo “Sankta Vito): 
  Mazzini Jozefo: 
  Merkatovekjo: 
  Monto (De la) (Lombardejo): 
  Moretti Luizo: 
  Moro Antono Lazaro: 
  Palladjo Andreo: 
  Palmanova (Aleo): 
  Passons: 
  Pelliĉerie (Peltobutikoj): 
  Perkoto Katarina: 
  Petrako Tarĉisjo (Universitato): 
  Podgora: 
  Poskolle: 
  Prakiuso: 
  Pradamano: 
  Prefektejo (De la): 
  Saĉile (Verda zono): 
  Salo (De la): 
  Sankta Francisko el Asizo: 
  Sankta Georgo (Strateto): 
  Sarpi Paŭlo: 
  Stringer Bonaldo: 
  Superiore: 
  Treppo: 
  Triĉesjmo (Aleo): 
  Hungario (Aleo): 
  Venecio (Aleo): 
  Verdi Jozefo: 
  Viktorio Venetio: 
  Volontuloj de la Libereco (Aleo): 
  Zara: 
  Zanon Antono: 
  Zorutti Petro: 
   
 
 
 



EKSTERAJ  EJOJ 
 

Baldasseria Meza:  D 1 
Beivars:   G 1, G 2 
Kussinjako:   A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6   
Godja:    H 1, H 2 
Paderno:   B 1, B 2, B 3 
Passons:   F 1 
Rici:    C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C 6 
Sankta Osvaldo:  E 1, E 2, E 3 
Pasian de Prato: I 1, I 2 
 
 
 
 
 
 
 

NOMLISTO 
(Vidu la itala parto) 

 
 
UN = Aliaj sciigoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 
 
 
 
 
Jakobeto Martinez (Trapani, 7.a de januaro 1949), vivas en Udino ekde la jaro 1969. Eks Artileria Suboficiro, 
li klopodis pri la redakto de skriboj pri Trapani kaj Sicilio, analoge pri Udino kaj Friulo. Esperantisto, en la jaro 
1992 li sukcesis en la 3.agrada ekzameno por instrui Esperanton kaj en 1996, okaze de la kunveno en 
Ferrara (65.a Itala Esperanto-Kongreso, 24.a - 30.a aŭgusto), oni nomumis lin “Ordinara Membro” de la Itala 
Esperanto-Instituto. De la jaro 2001 li estas Estro de la Udina Esperanto-Katedro. 
Liaj artikolojn estas eldonitaj en la revuo “Ĉirckoli Aziendali” - Firmaj Kluboj, nun “Cronaca e Cultura” - 
Kronako kaj Kulturo, de la Fervojista Postlaboro de Udino. Plie li redaktis la eseon Biografiaj sciigoj pri 
Stefano kaj Nikolao La Kolla - Sciigoj pri la Grupo “Siĉilja Esperanto-Klubo Stefano La Kolla” (1987), Pastro 
Jakobo Biankini kaj Esperanto kune kun prof. Johano Strasiotto (2005), Cent jaroj de Esperanto en Triesto 
kune kun la T.E.A. (2008), Esperantismo en Friulo (ĝis nun ne eldonita), Esperantismo en Sicilio (ĝis nun ne 
eldonita), Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo Trapani (ĝis nun ne eldonita), Palacoj kaj preĝejoj en la 
urbo Udino (ĝis nun ne eldonita), Palacoj kaj preĝejoj en la urbo Trapani (ĝis nun ne eldonita). 

 
 
 
 
 
 
 
 


