
V zvezdnih atlasih prikazujejo Volarja kot orjaka, ki v desnici drži sulico ali 

gorjačo, z dvignjeno levico pa na povodcu drži dva lovska psa. Tokrat si 

oglejmo dve od številnih mitoloških zgodb, kako je Volar postal ozvezdje.  

 

Zgodba o Ikariju 

 
V prvem grškem mitu Volar predstavlja Ikarija, bogatega lastnika velikih nasadov 

vinske trte v Atiki. Nekega dne je k sebi v vinograde povabil Dioniza, boga vina 

in vinogradništva. Ta je bil tako navdušen nad Ikarijevo gostoljubnostjo, da se je 

odločil, da ga nauči iz grozdja delati vino.  
 

Dozorelo je prvo njegovo vino. Ikarij je priredil zabavo. Nanjo je povabil 

svoje prijatelje. Pokušali so nebeško dobro kapljico, ki jim je počasi zlezla v kri 

in glavo. Postali so pijani in zaspali. 

 

 
 

Ozvezdje Volar (Bootes), pri nas zvečer vidno od marca do septembra. 

Najsvetlejša zvezda je Arktur. Nekateri rečejo temu ozvezdju tudi Pastir. 

Volarja navadno predstavljajo kot čuvarja medvedov. Čuval naj bi 

Velikega in Malega medveda. 

Okoli devete ure zvečer sredi marca leži Veliki voz visoko nad 

Severnico, oje pa kaže v desno proti vzhajajočemu Arkturju. Prikazovanje 

Arkturja v tem letnem času zvečer na vzhodu je zanesljiv znak, da v deželo 

prihaja pomlad. 

. 

Ko so se zbudili, so vsi mislili, da jih je Ikarij nameraval zastrupiti. Zato 

so ga ubili. Njegovo truplo so vrgli v prepad. 



Ikarijeva lovska psa sta pogrešila svojega nad vse dobrega gospodarja. 

Postala sta nemirna. Začela sta cviliti in brez premora tekati sem in tja. 
 

Ikarijeva hči Erigona je zaslutila, da se je z očetom najbrž nekaj hudega 

zgodilo. Spustila je psa. Tekla sta naravnost proti prepadu in kmalu našla 

gospodarja mrtvega.  
 

 Erigona očetove smrti ni mogla prenesti in se je od žalosti ubila. Tudi psa 

sta skočila v prepad, se ulegla k ljubljenemu gospodarju in tam od žalosti 

poginila. 
 

Vsi junaki te žalostne zgodbe so prikazani na nebu, kamor naj bi jih 

postavil bog Dioniz v spomin na dobrega in prijaznega vinogradnika.  
 

Erigona naj bi prikazovala ozvezdje Devica. Ko Devica vzhaja, ji sledita 

Lovska psa. Vsi trije začnejo iskati Volarja–Ikarija. Najdejo ga šele, ko se Volar 

povzpne najviše na južni del neba. Ko pa potem Volar, oba psa in Devica na 

zahodu zaidejo, se zgodba konča. Vsi umrejo.  
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