
Zgodba o junaku Belerofonu 
 

Belerofon je bil grški mitološki junak. Doma je bil iz Korinta in kraljevega rodu.  

Po svoji lepoti, moči in preudarnosti je bil podoben bogovom. Opravil je veliko 

junaštev. To ga je tako zelo prevzelo, da je s krilatim konjem Pegazom želel 

poleteti na Olimp, kjer prebivajo bogovi, in tam postati bog. Bogovi pa te 

drznosti niso dopustili. Bogovi na Olimpu so samo oni in nihče drug. Naredili so 

tako, da je Belerofon padel s konja, z glavo udaril v zemljo, se pohabil, oslepel 

in izgubil razum. Kdor hoče preveč, na koncu ne dobi nič, je poudarek te jasne 

zgodbe.  
 

Zgodba (zelo skrajšana) o Belerofonu pa je takale. 
 

Likijski kralj je zaukazal mlademu junaku Belerofonu, da mora ubiti 

Himero, triglavo pošast božanskega rodu z levjo glavo, kozjim trupom in 

zmajskim repom. Njena srednja glava, to je glava nenavadno divje koze, je 

bruhala ognjene plamene in z njimi pustošila zemljo in pogubljala ljudi in živali. 

Himera je živela na gori Kargos, kamor pa je bilo možno priti le s krilatim 

konjem (danes bi rekli z letalom). Zato je Belerofon poskušal predvsem dobiti 

takega, letečega konja. Dolgo časa se mu to ni posrečilo. Končno so se mu 

bogovi prikazali v sanjah in mu svetovali, naj gre k izviru neke reke, kjer se 

običajno napaja krilati konj Pegaz. Tam je Belerofon ujel krilatega dirkača, ga 

osedlal in se z njim dvignil visoko v višave, od koder je potem s strelico iz loka 

ubil strašno Himero. 

 

 
 

Himera. (Sliki sta s spleta.) 

 

 Nato je Belerofon skupaj s Pegazom napravil še veliko drugih junaštev. 

To ga je zelo prevzelo. Postal je domišljav in važen. V svoji oholosti se mu je 

zahotelo božje slave. Pegazu je ukazal, naj ga ponese na goro Olimp, da bi tam 

kot navaden zemljan - smrtnik dosegel najvišje možne časti in postal bog.  



 Zevs pa tega ni dopustil. Ko je drzni Belerofon na Pegazu letel na goro 

Olimp, je nanj izstrelil strelo in grom (ena verzija). Belerofon je padel na 

zemljo. Padec ga je ohromil in oslepil. Od tedaj je sam v svoji revščini in žalosti 

zgubljeno ves zmeden taval po svetu v opozorilo vsem tistim, ki bi jim 

morebitni uspeh preveč zlezel v glavo. 
 

    

 
 

Belerofon na božanskem nesmrtnem snežno belem krilatem konju Pegazu. 

 

 

 

 

Kranj – Zlato Polje, 11. 6. 2017                                                   Marijan Prosen 
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