
Danes leži točka Gama (pomladišče), v katero pride Sonce ob spomladanskem 

enakonočju v ozvezdju Rib. V preteklosti pa je ležala v ozvezdju Bika.                         

V življenju starih narodov je živinoreja igrala zelo pomembno vlogo. Zato                   

so ozvezdje, v katerem je Sonce premagalo zimo in napovedovalo prihod                 

težko pričakovane pomladi, povezovali z močjo bika.  

Vsi stari narodi so častili bika. Sumerijci so se poklonili njihovemu bogu 

svetlobe in plodnosti in ga prikazovali v obliki bika. Njegov asirsko-babilonski 

dvojnik je bil zaščitnik poljedeljstva in znanilec jutranjega spomladanskega 

Sonca. Pri Egipčanih so svetemu biku Apisu – zemeljskemu utelešenju 

nebesnega Bika in hkrati tudi Sonca, posvečali posebne časti. Njihov bik je                

bil črn z belo trikotno pego na čelu. Častili so ga v velikem v skalo vdolbenem 

svetišču. Ob njegovih rojstnih dnevih so prirejali razkošna praznovanja z 

veličastnimi obredi, prinašali so mu darove, opravljali žrtvovanja.                             

Od vsepovsod so v njegovo svetišče prihajali romarji na posvet.                                

Žene so se mu izpovedovale in ga prosile za plodnost. 
 

 

Zgodba o Evropi 
 

Dolgi rogovi bika na sklonjeni glavi štrlijo naprej, njegovo rdeče oko pa 

ognjevito stremi proti lovcu Orionu in njegovima zvestima psoma. Takšna je 

podoba nebesnega Bika. Kot da bi se rahlo umikal mogočnemu lovcu zvezdnega 

neba, velikanuOrionu, ki meri nanj z dvignjeno gorjačo. Zvezde, ki sestavljajo 

ozvezdje Bika, nakazujejo samo glavo, rogove in zgornjo polovico bikovega 

telesa. Na zvezdnih kartah ni videti ostanka telesa. Zakaj? 

 

 
 

Ozvezdje Bik (Taurus), pri nas zvečer vidno od novembra do marca. 

Najsvetlejša zvezda je Aldebaran (desno Bikovo oko). 



Grki so menili, da je v zvezdah upodobljen v bika spremenjen Zevs To 

pojasnjuje zgodba iz grškega bajeslovja o lepi mladenki Evropi, hčerki 

feničanskega kralja, v katero se je zaljubil Zevs.  
 

prav v trenutku, ko je plaval z Evropo na Kreto in je pogledal iz vode. 

Zakaj Evrope ni videti na njegovem hrbtu, ne pripoveduje nobena stara zgodba. 

Vendar stari Grki na Evropo niso pozabili. Po njej so poimenovali svojo in našo 

celino - Evropo. 
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