
Pred tisočletji še ni bilo koledarja. Opazovalci neba so se zanašali na 

zvezde. Te so jim pomenile koledar, saj so s svojim ponavljajočim se 

pojavljanjem na nebu naznanjale pomembne dogodke: nastop pomladi, 

poletja, jeseni, … Še pred našim štetjem so zvezde Ovna naznanjale pomlad, 

ko so se pojavljale nad vzhodnim obzorjem tik pred vzidom Sonca.                         

Dan spomladanskega enakonočja je bil za ljudi najpomembnejši dan v letu, 

dosti pomembnejši, kot je naš prvi januar. Imeli so ga za rojstvo novega leta.     

Zanje je bila vsaka zima čas pogubnega mraza, strahu in krutega trpljenja. 

Vsako leto so se znova bali, ali se bo sonce ponovno dvignilo visoko na nebo               

in ogrelo zemljo, da bo postala rodovitna. 

Ob radosti, da so lahko spet začeli obdelovati polja, je bila tudi verska 

navada, da so bogu sonca žrtvovali ovna. Tako so si želeli pridobiti njegovo 

naklonjenost, semenom, ki so jih posejali, pa blagoslov. Zaradi tega, ker se 

oven od vseh živali prvi rodi spomladi, so izbrali ovna za ime ozvezdja,                       

ki v živalskem krogu zaznamuje začetek pomladi. 

 

Zgodba o Friksu in Heli 
 

Povezana je z Argonavti. 

 
Verjetno je ozvezdje oven našlo svoje mesto med zvezdami na nebu tudi zato, 

ker ga je tja postavil sam bog zemlje in neba – Zevs, in to v zahvalo, ker je rešil 

kraljeva otroka, brata in sestro Friksa in Helo. Njuna kruta mačeha ju je zelo 

sovražila. Hotela se ju je na vsak način znebiti.  

 

 
 

Zodijaško ozvezdje Oven (Aries) je majhno ozvezdje. Pri nas je zvečer 

vidno od septembra do februarja. Najsvetlejša zvezda je Hamal.  

Res moramo imeti bujno domišljijo, da vidimo v skupini nekaj niti                         

ne svetlih zvezd žival - ovna. 



Zastrupila je polja. Ko je grozilo, da ne bo pridelka, je zvalila krivdo na 

otroka. Ljudi je prepričevala, da bo pridelek le, če otroka žrtvujejo bogovom.  
 

V trenutku, ko so otroka hoteli žrtvovati, je priletel krilati oven z zlatim 

runom – kožuhom. Otrokoma je zaklical, naj hitro splezata nanj, se trdno 

primeta za njegovo runo in naj se ne ozirata navzdol, da se jima ne bi zvrtelo in 

se tako ne bi mogla več držati. Toda nad ozkim prelivom, ki loči Evropo in 

Azijo, se je Hela za hip spozabila. Pogledala je dol in zgubila ravnovesje. Padla 

je v morje in se ubila. Po njej so potem poimenovali morski preliv Helino morje 

ali Helespont, ki so ga v novejšem času preimenovali v Dardanele. 
 

Friks pa je srečno prišel v Kolhido, deželo ob vzhodni obali Črnega 

morja. Tam je Zevsu, ki ga je ves čas na begu varoval, ovna žrtvoval. Njegovo 

zlato runo, ki je veljalo za velik zaklad, je z žeblji prikoval na hrast v 

skrivnostnem gozdičku (ena verzija), čuval pa ga je zmaj, ki ni nikdar zaspal.  
 

In vendar se je petdesetim grškim junakom – Argonavtom, smelim in 

drznim mornarjem na hitri ladji Argo, po številnih zvijačnih podvigih in s 

čarovniško pomočjo posrečilo ukrasti ta velik in tako zelo čuvani zaklad.  
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