
PREPOVEDANA LJUBEZEN 

Življenjska zgodba Veronike Deseniške povezuje Hrvaško 

in Slovenijo in predstavlja del skupne hrvaško-slovenske 

dediščine.  

 

 

Sam Valvasor naj bi prvi omenil ljubezensko zgodbo 

med Veroniko in Friderikom, o Veroniki je pisalo tudi 

veliko pomembnih hrvaških in slovenskih književnikov.  
 

Ljudevit Gaj je izdal prvo književno besedilo o Veroniki 

in Frideriku v hrvaškem jeziku. Stanko Vraz je napisal 

balado Fredrik i Verunika. Marija Jambrišak je med 

34 pravljic je uvrstila tudi pripoved Veronika 

Desinić.  Ivan Kukuljević Sakcinski o Frideriku II. napiše: 

„Govori se, da je ubil svojo ženo zaradi ljubezni do 

Veronike iz Desinića, lepe hčerke obubožanega plemiča, 

ki jo je spoznal v Velikem Taboru in Krapini. Dragojla 

Jarnević je napisala tragedijo v 5 dejanjih z naslovom 

Veronika Desenićeva. Franjo Žigrović Pretočki je napisal 

dramo Veronika Desenić v petih dejanjih. 
 

Prvo zgodbo v slovenskem jeziku je napisala Josipina 

Urbančič Turnograjska. Josip Jurčič je v dramo 

Veronika Deseniška vpletel celjski mit. Oton Župančič je 

napisal dramo Veronika Deseniška. Anton Novačan 

napiše dramo z drugačno podobo Veronike, ki je 

pripravljena zastrupiti Hermana, a na koncu svojemu 

nasprotniku ni kos. Bratko Kreft je napisal dramo Celjski 

grofje, kjer je lik Veronike potisnjen v ozadje. 

''Veronika je bila na 

čarovniškem procesu 

oproščena, a je Herman 

vseeno izdal ukaz, da jo 

ubijejo. Na dvorišču 

Velikega Tabora … so jo 

utopili. Njeno mrtvo telo so 

vzidali v zid … Še danes se v 

Velikem Taboru, predvsem 

v dolgih zimskih nočeh, ob 

zavijanju vetra sliši ječanje 

nesrečne Veronike …'' 

Legenda iz Hrvaškega Zagorja 

‘’... so vrgli Veroniko preko 

skal. Branila se je, ali ni ji 

pomagalo … še 

dandanašnjih dni hodi ob 

mesečnih nočeh na skalo 

sedet. Po njeni usodi se 

imenuje gora Krvavica.’’ 

Legenda iz okolice gradu Ojstrica 

‘’Friderik se je zaljubil v 

lepo Veroniko, ko je jahal 

po posestvih svojega 

očeta.’’  

Legenda iz starega gradu Celje 

Stari grad Celje 

‘’Veronika in Friderik sta se 

poročila na gradu 

Fridrihštajn … Spomin na 

Veroniko se je ohranil v 

imenu vrtnice, ki je rasla 

med ruševinami gradu 

Fridrihštajn – Veronikina 

roža. ‘’ 

Legenda iz Kočevskega 
Veronika 

''Veronika se je skrivala v 

divjini in na gradu Vurberk 

na Ptuju gradu … Herman 

II. jo je obtožil, da ga je 

hotela zastrupiti in da je s 

čarovništvom obnorela 

njegovega sina …'' 

Legenda iz Savinjske doline 

Nekdanji grad Ojstrica 

Gora Krvavica 

Veliki Tabor 

Veronikina tančica,  
kapelica Sv. Ivana 

Veronika Deseniška, Oton Iveković, 1902 
 
 

Veroniko (v postelji) Friderik (z mečem pred posteljo) brani 
pred svojim očetom Hermanom II. (pred Friderikom). 

VERONIKA – ČAROVNICA? 

Proces proti Veroniki je prvi zabeležen 

čarovniški proces na slovenskih tleh.  

Veronika je bila spoznana za nedolžno 

in oproščena (a jo je Herman II. Celjski 

vseeno ukazal umoriti). 
 

V lovu na čarovnice so odločilno vlogo 

odigrale reforme Marije Terezije. Leta 

1740 je zahtevala, da se vse 

čarovniške procese v habsburških 

deželah predloži v njeno osebno odločitev. Zaradi tega 

se je število procesov hitro močno zmanjšalo. 
 

VERONIKA – TRAGIČNA MUZA 

Verjetno je prvo spodbudo umetnikom dal sam grof 

Friderik II. Celjski kot naročnik gradnje ter poslikave 

poznogotske kapele sv. Ivana. V srednjeevropskem 

prostoru je intrigantna zgodovinska epizoda o 

nedovoljeni ljubezni poleg številnih ustnih različic dobila 

tudi nekaj pisnih. 



  

 

MULTI-KUL-RAZSTAVA:  

VERONIKA IZ DESINIĆA PREKO CELJA DO LJUBLJANE 

4. marec - 6. april Knjižnica Prežihov Voranc 

MULTI-KUL-RAP POPOLDNE ZA MLADE:  

4. april Knjižnica Prežihov Voranc 

 17.00 RAP DELAVNICA (12+) – Doša  

Skupaj z raperjem Došo se bomo naučili, kako se kujejo rime 

in rapajo stihi. Da bo vse skupaj še bolj zanimivo, bomo 

vstopili v legendo o Veroniki in Frideriku in poskusili, ali lahko 

posodobimo in zarapamo verze, ki so nastali pred več kot 

petsto leti. Obvezne prijave v Knjižnici Prežihov Voranc, na 

01 308 57 01 ali kpv@mklj.si. 

 18.30 V LETU HIP HOPA (12+) – Boris Petković 

Nagrajeni dokumentarno-glasbeni film režiserja Borisa 

Petkovića, ki je režiral tudi film Košarkar naj bo, predstavi rap 

glasbo v Sloveniji. Skozi zgodovino se razkrijejo predhodniki 

in prvi poskusi rapa na slovenskih tleh, v glasbenem delu pa 

se predstavijo vsi pomembnejši rap ustvarjalci v Sloveniji. 

MULTI-KUL-PREDAVANJE:  

VERONIKA – SKRIVNOSTNA ŽENSKA, OGLEDALO 

SVOJEGA ČASA (15–99 let) – Kristina Pavlović 

5. april ob 18.00, Knjižnica Prežihov Voranc 

Kustosinja Kristina Pavlović iz Muzeja Grad Veliki Tabor v 

Hrvaškem Zagorju nam bo predavala o Veroniki Deseniški, 

ženski, katere usoda je še danes zanimiva tema pogovorov in 

je postala univerzalni simbol, s katerim se lahko poistovetijo 

ljudje vseh časov. Predavanje bo v hrvaščini, s simultanim 

prevodom v slovenščino. 

MULTI-KUL-DRUŽENJE (družinsko dopoldne, 3–99 let) 

6. april od 10.00–13.00 Knjižnica Prežihov Voranc 

Skozi igro bomo spoznavali Hrvaško Zagorje in legendo o 

Veroniki Deseniški, z nami bo tudi muzejska pedagoginja 

Kristina Pavlović iz gradu Veliki Tabor. Vsi, ki se boste 

druženja udeležili, boste imeli možnost, da vas ob koncu 

izžrebamo za glavno nagrado. 

Projekt Multi-kul-praktik je namenjen predvsem 

mladim. Želi jim približati ter ponuditi priložnost 

spoznavanja tujih dežel in kultur ter spoštovanja do 

kulturne različnosti.  

 

Spodbuja jih k solidarnosti in sobivanju z drugimi in 

drugačnimi ljudmi. Z različnimi vsebinami iz 

literature, zgodovine, umetnosti, znanosti, običajev 

in kulinarike poskusimo vsako leto približati 

določeno državo, skupaj z njenimi značilnostmi in 

posebnostmi.  
 

Pri tem poskušamo ponuditi kar najbolj raznovrsten 

program; od literarnih vsebin, promocije bralne 

kulture, filmskih projekcij, gledaliških predstav, 

ustvarjalnih delavnic za mlade in odrasle, otroških 

pravljic in pesmic, predavanj za odrasle, razstav … 

mailto:kpv@mklj.si

