
Voznik je zelo staro ozvezdje. Kar nekaj grških mitoloških zgodb kroži o tem, 

koga predstavlja Voznik na nebu in kako je prišel tja. Večina mitov predstavlja 

voznika kot iznajditelja voza na kolesih. Erihtonij, pohabljeni atenski kralj, 

naj bi, ker ni mogel hoditi, izumil voz ali kočijo in si tako prislužil večen 

prostor v slavnostni nebesni dvorani. Ko se je prvič peljal s svojim drdrajočim 

ropotalom, je njegovo umetnost vožnje navdušeno občudoval sam vrhovni bog 

Zevs in v spomin na ta dogodek postavil izumitelja na nebo. 

 

Zgodba o Enomaju 

 
Zanimiva je tudi zgodba o Enomaju (Oinomaos), mitološkemu kralju v Elidi na 

Peleponezu. Imel je krasno hčer Hipodamijo. Obljubil jo je tistemu snubcu, ki 

ga premaga v dirki na bojnem vozu. Ker je imel najboljše konje in najboljši 

dirkalni voz, niti enemu snubcu ni uspelo.  

 

 
 

Ozvezdje Voznik, po starem Kočijaž (Auriga), pri nas vidno zvečer                       

od oktobra do maja. Včasih med letom vidno tudi vso noč.  

Najsvetlejša zvezda je Kapela - Koza. Je ena najsvetlejših zvezd.  

V naših krajih je nad glavo v decembru. 

V starih časih je vzhajanje Kapele jeseni zgodaj zvečer pomenilo precej 

razveseljiv znak za ovčje pastirje. V sredozemskih deželah je zanesljivo 

napovedovalo deževno dobo. Ta je obnavljala rastje na pašnikih, od katerih 

je bila odvisna blaginja njihovih čred. Vzhajanje Kapele zvečer pa je bilo 

hkrati tudi zelo nezaželen znak za mornarje. Ko se je na vzhodu 

prikazovala Koza, je opozarjala na začetek nevihtnih obdobij. Tedaj je bila 

plovba v Sredozemlju nemogoča za preprosto izdelane ladje antične dobe. 



Naposled se najde junak Pelop, ki ga premaga, vendar ne s pravo dirko, 

ampak s prevaro. Podkupi Enomajevega voznika Mirtila, da namesto železnih 

žebljičkov da voščene v pesto kraljevega dirkalnega voza. Med dirko se vosek 

stali, Enomajev voz izgubi kolo, dirkač pade z voza, konji ga vlečejo in 

pokopljejo pod seboj. 
 

Pelop poroči hčerko in zavlada Peloponezu.  
 

Nekateri imajo Pelopa za začetnika olimpijskih iger, po njem pa se 

imenuje Peloponez.  
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