
Легенда о акведукту у Сеговији 

 

Данас желимо да говоримо о акведукту у Сеговији, најважнијем споменику нашег града. 

Акведукт су саградили Римљани пре око 2000 година како би се вода спроводила са планина у град. 

Има систем капија за регулисање и одвођење воде из реке. Постоје две колибе за одлагање песка и 
чишћење воде. 

Акведукт почиње у планини Гвадарама и одатле, 13 километара, под земљом доноси воду до града 
Сеговије. 

Акведукт у Сеговији има 166 лукова које носе 120 стубова уз помоћ гранитних блокова, спојених без 
малтера. Био је то веома напоран посао. 

Као што сам рекао, акведукт су саградили Римљани, мада, постоји легенда која каже да је акведукт 
направио ђаво. 

Постоји легенда која каже да је веома давно постојала слушкиња која је радила за веома богатог човека 
у највишем делу града.  

Слушкиња је имала много посла, морала је да чисти кућу, да кува за богаташа и да узима и односи свежу 
воду из реке сваког јутра, преко брда којих је било много, до куће. 

Једног дана, слушкиња је била толико уморна и љута да је обећала ђаволу да ће му дати своју душу ако 
је ослободи овог тешког посла. 

Ђаво је обећао да ће изградити акведукт који ће воду доносити до њене куће. У замену ће она морати да 
му да своју душу. 

Девојка се сложила, али под условом да се акведукт изгради пре зоре. 

Склопили су пакт. 

Те ноћи, појавила се група малих ђавола и ђаво им је испричао за свој план. 

Мали ђаволи су се организовали и испланирали конструкцију акведукта. 

Почели су изградњу темеља акведукта, затим су изградили лукове. Били су веома брзи, а акведукт је био 
скоро завршен. 

Јадна девојка је била много уплашена, није знала шта да ради и почела је да се моли Богородици. 

Сунце је почело да излази. Међутим, када се појавио први зрак светлости, остао је још један камен да се 
постави. 

Девојка је схватила да јој је Богородица помогла и била је веома срећна. 

Рекла је читавом граду и сви су заједно славили. 

Поставили су слику Богородице како би показали своју захвалност. 

Крај 


