
Zgodba o Arionu 

 
 

Iz tega imena izhaja ime za arijo – solo spev z inštrumentalno spremljavo, 

npr. kot sestavni del opere. 
 

 
Na jasnem jesenskem nočnem nebu lahko s prostimi očmi občudujoče 

opazujemo majhno ozvezdje, ki ga zlahka izsledimo. Štiri razmeroma šibke 

zvezde skoraj enakega sija oblikujejo romb, ki predstavlja Delfinovo telo. Peta 

zvezda, nekoliko oddaljena od romba, pa sestavlja Delfinov rep. 

 

 
 

Ozvezdje Delfin - Delphinus, pri nas zvečer vidno od junija do decembra.  

 

Ozvezdje Delfin leži na delu neba, ki so ga včasih poznali kot Nebesno 

morje, saj je bilo med letom na nebu v času deževne dobe. Blizu Delfina je 

namreč nebesni Vodnar, ki nenehno zliva vodo iz svojega velikanskega in večno 

polnega vedra. Slap vode se izgublja v ustih Fomalhauta, najsvetlejše zvezde v 

ozvezdju Južna riba. Tudi v neposredni okolici so ozvezdja Ribi, Kit, Kozorog - 

Morska koza, ki so vsa povezana z vodo. 
 

 Več starogrških bajeslovnih zgodb pripoveduje, kako je delfin, njihova 

sveta "riba", prišel kot ozvezdje na nebo. Po eni ga je tja postavil bog svetlobe, 

pomladi in glasbe, Apolon. Tako naj bi počastil Delfina, ki je na čudežen način 

rešil življenje slavnemu pesniku, glasbeniku in pevcu Arionu.  
 

Po zelo uspešni koncertni turneji po Siciliji in južni Italiji se je Arion z 

ladjo vračal domov v Korint. Mornarji so zasumili, da na povratku v domovino 

pelje s seboj ogromno denarja, ki ga je zaslužil s svojo umetnostjo. Domenili so 

se, da ga vržejo v morje, bogastvo pa razdelijo.  



 Ko so ga zgrabili in ga ravno hoteli vreči čez krov v morje, jim je Arion 

ponudil ves svoj denar, če ga le pustijo pri življenju. Ker so se mornarji bali, da 

jih bo izdal, so ga postavili pred odločitev: ali naredi samomor na ladji in ga 

bodo, ko bodo pristali v kaki luki, dostojno pokopali, ali pa sam skoči v morje. 
 

 Po dolgem razmišljanju je Arion izbral drugo možnost. Mornarje pa je 

zaprosil, naj mu dovolijo, da bi še enkrat, zadnjič zaigral na harfo in zapel. 
 

Uslišali so njegovo prošnjo. Menili so, da imajo še dovolj časa, da se ga 

za vedno znebijo.  
 

In Arion je zapel tako presunljivo lepo in žalostno, da je žalostinka, ki jo 

je pel na čast boga glasbe Apolona, boga zelo ganila. V trenutku je k sebi 

poklical Delfina in mu zaukazal, naj reši Ariona, ko se bo vrgel čez krov. 
 

 Delfin je šel Arionu naproti in ga rešil. V zraku ga je ujel, si ga nato 

položil na svoj hrbet in zaplaval z njim po morju. Varno ga je pripeljal do obale, 

nato pa je Arion nadaljeval pot po kopnem do Korinta. Tja je prispel prej, 

preden je priplula ladja v pristanišče. Tu se je Arion skirl in mornarjem nastavil 

past.  
 

Ko je ladja pristala, so ljudje spraševali mornarje, če ni bil morda Arion 

potnik na njihovi ladji. Mornarji so odgovorili, da je bil, vendar je med nevihto 

padel čez krov. Niso ga mogli rešiti. Zdaj pa je Arion stopil pred mornarje. 

Soočil jih je z lažjo, jih obtožil poskusa umora in zanje zahteval pravično kazen. 
 

Da bi počastil spomin na pogumnega Delfina, ki ga je rešil, je dal Arion 

izdelati majhen kipec Delfina. Postavil ga je v tempelj. Pozneje pa ga je Apolon 

vzel s tega mesta in ga postavil visoko na nebo med zvezde kot ozvezdje, da bi 

tam ostal kot večni spomenik pogumne in prijateljske "ribe", ki je otela slavnega 

pevca gotove smrti. 
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