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NAJLEPŠE ZGODBE S SLOVENSKIH GRADOV 

~ HUDOBNA GRAŠČAKOVA HČI ~ 

 

V okviru evropskega leta kulturne dediščine nadaljujemo pot po kulturni dediščini 

naših krajev. Predstavili vam bomo nekaj najbolj znanih pripovedk in legend, vezanih 

na brežiško področje. 

Prva v nizu zgodb je zgodba Hudobna graščakova hči, zapisana v knjigi Najlepše 

zgodbe s slovenskih gradov. Dogajanje je postavljeno na grad Bizeljsko. 

 

 

Legendo o hudobni graščakovi hčeri  najdete v knjigi Najlepše zgodbe s slovenskih gradov.  

V njej so zbrane najlepše in najbolj znane pripovedke ter legende o naših gradovih,  

na kratko pa je predstavljena tudi zgodovina posameznega gradu. 

 



Zgodba se glasi tako: 

Hči bizeljskega graščaka je bila zelo okrutna. Vedno znova si je izmišljala, kako bi 

mučila uboge tlačane. To, da so delali v največji vročini na grajskih poljih, 

razprostirajočih med Sotlo in Dramljo, niti ni bilo najhujše. Mlada graščakinja je 

medtem sedela na konju pod baldahinom in vihtela pasji bič nad kmečkimi hrbti.  

Nekoč je bilo kmetom dovolj mučenja. Grajsko gospodično so potegnili izpod 

baldahina in jo zapregli pred plug. Usta so ji zamašili s cunjo, da ne bi vreščala. 

Naslednje dni graščakinje ni bilo na spregled in ljudje so že mislili, da je vse 

pozabljeno. Potem pa so pridrveli biriči, polovili vse fante in jih vrgli v ječo. Prvega so 

celo živega zazidali. Ko se je to razvedelo, so se ljudje uprli. Napadli so grad in ga 

razdejali, fante pa osvobodili. Izpraznili so grajske kašče in zadovoljno vzklikali: »Zdaj 

je vse naše!« 

Vendar so se hudo zmotili; graščaku in njegovi hčerki je uspelo zbežati. Kmalu sta se 

vrnila in s seboj pripeljala vojsko, ki je prisilila uporne kmete, da so zgradili nov grad. 

Ta je bil še lepši kot prejšnji in obdan z globokim jarkom, v katerega so napeljali 

vodo. Graščak in njegova hči sta še bolj izkoriščala uboge kmete in si kmalu spet 

prigrabila bogastvo.  

 
 

Grad Bizeljsko G. M. Vischerja  je iz monografije Najlepši slovenski gradovi, 

ki predstavlja skoraj štirideset srednjeveških grajskih stavb nekoč in danes. 

Dr. Ivan Stopar je poleg bizeljskega gradu v knjigo uvrstil še grad Pišece. 

 

 
 

Bizeljski grad (razglednica je vzeta iz interneta). 


