
Dne 9.12.2007 smo se odpravili z avtobusom na pohod v Arqua` Petrarca. Čudovito mestece, po 
svoji zgodovini najpomembnejše na območju Colli Euganei (Euganejski Griči. Ko obiskovalec vstopi 
vanj ima občutek, kot da se je čas tukaj ustavil v srednjem veku. V Arqui je živelo veliko znamenitih 
ljudi, tudi prijateljev Francesca Petrarce.  
Francesco Petrarca , sodobnik Boccaccia, se je rodil v Arezzu  leta 1304. Leta 1311 se je z družino 
preselil v Avignon (Francija), tedanjem sedežu papežev. Tu je Francesco začel študirati slovnico in 
govorništvo. Študij, na očetovo željo pravo, je nadaljeval v Montpellieju in Bologni ter ga zatem  opustil. 
Vrnil se je v Avignon, kjer je kmalu spoznal Lauro, navdih svojega duševnega življenja.. Njej je posvetil 
pesem Il Canzoniere. Petrarca jebil leta 1330 posvečen v duhovnika in kot tak prepotoval severno 
Evropo in Italijo. Leta 1341 je dobil priznanje pesnika in se je posvetil pisanju (med drugim je spesnil v 
latinščini pesem Afrika). Živel je v Padovi, Franciji, Milanu, Benetkah…Šele leta 1370 se je nastanil v 
Arqui , kamor je povabil tudi svojo ljubljeno hčer z družino. Bil je že močno bolan. Tudi tedaj ni imel 
miru: začela se je vojna med Padovo in Benetkami. Z družino se je umaknil v Padovo, saj v Arqui niso 
bili na varnem pred vojsko. Konec leta 1373 so se vrnili v Arquo od koder se ni več premaknil. Julija 
1374 je tu umrl. Grobnica z njegovimi posmrtnimi ostanki stoji pred cerkvijo Sv. Marije v Arqui.  
 
Po pohodu smo se ustavili v Monselice  in Padovi. 
Naša članica Nada Cernatič nas je prijetno presenetila – pogostila nas je na račun svojega »okroglega« 
rojstnega dne.  Nada: Vse najboljše!  
 

            
          Proti koncu 13 kilometrske proge po gričih gor in dol  
          smo že potrebovali počitek! 
 
 
 

             
Proti koncu proge še postanek in ogled Petrarkove hiše                 Francesco Petrarca ( 1304 do 1374) 
 
 
 
 



               
Arqua Petrarca - v ozadju              Hiša F. Petrarke                                                Delovna soba F. Petrarke 
griči Colli Euganei 
 

                  
Utrinek z ulice- kupili smo sadiko žižule!                                 Še slika pred grobnico F. Petrarke 
 

                      
                Monselice                                            Kapelice kot Križev pot 
 
 
 



    
Na vrhu                                                                                Noči se, dežuje. A brez ogleda Bazilike Sv. Antona v                       
                      Padovi ne gre. 
 

                            
                                                                Nada, vse najbolše!: 


