
Na poletnem zvezdnem nebu je Škorpijon ozvezdje, ki po lepoti, velikosti in 

veličastnosti tekmuje z zimskim ozvezdjem Orion. 

 

Zgodba o Škorpijonu 
 

Mitološka zgodba pripoveduje, zakaj je Orion zimsko ozvezdje, Škorpijon pa 

poletno. Kadar Škorpijon zleze na nebo, pravijo, da Orion zbeži v najoddaljenejši 

del neba, da se skrije pred njim.  

 

 
 

Ozvezdje Škorpijon (Scorpio), pri nas zvečer vidno od junija do avgusta. 

Najsvetlejša zvezda je Antares, ki je skoraj najbolj rdeča med svetlimi 

zvezdami. 

V mitih starih narodov je Škorpijon poosebljal temne sile 

onostranstva, kjer vladata zlo in trpljenje. V sumerijskih pripovedkah je 

nastopal kot človek - škorpijon Girtablili. Varoval je nebesna vrata, skozi 

katera je zahajalo Sonce. S svojim strupenim repom je lahko pičil vsakega, 

ki se mu je na nebu dovolj približal. Le legendarni vladar Sumerijcev 

Gilgameš, ki si je priskrbel travo nesmrtnosti, se ga ni bal. Taka predstava o 

Škorpijonu je značilna tudi za starogrško mitologijo. Škorpijon je pogubil 

tako Oriona kot tudi Faetona, sina bleščečega boga Helija, ko se je z očetovo 

zlato nebesno kočijo vozil prek neba. 

Ozvezdje Škorpijon na nebu je poosebljal mrki, surov, vlažen in hladen čas 

leta, ko je v globoki jeseni v to ozvezdje vstopilo Sonce in se je vsa narava 

pripravljala na zimski počitek, da bi se ponovno prebudila v pomladi 

prihodnjega leta. 



Orion je bil največji in najspretnejši bajeslovni lovec davnih časov. Večni 

uspeh pri lovu mu je stopil v glavo. Začel se je bahati, da je vsaki živali kos, da ga 

nobena ne more poškodovati, kaj šele premagati.  
 

Boginja Hera, Zevsova žena, se je naveličala tolikšnega bahanja. Odločila 

se je, da Orionu pokaže, kako ničvredno in prazno je njegovo hvalisanje. Storila 

bo tako, da bo Orion umrl na najbolj ponižujoč način. Pičila ga bo majhna in 

skoraj nepomembna živalca. Za to nalogo je izbrala škorpijona, ki ima v svojem 

repu smrtonosno strupeno želo. 
 

Boginja lova Artemida je bila zaljubljena v lepega, postavnega in spretnega 

lovca Oriona. Ko ga je videla mrtvega, je bila zelo žalostna. Prosila je svojega 

očeta Zevsa, naj ga ponese na nebo in tam postavi kot ozvezdje. Tu bi ga lahko 

občudovala še nadalje, vsako noč, ko bi se peljala s svojo lunsko kočijo prek 

neba. Tako se je zgodilo. 
 

Ker je Orion dobil tako častno mesto na nebu in postal nesmrten, je Hera 

od Zevsa zahtevala, da mora tako ovekovečiti tudi pogumnega Škorpijona. Zevs 

je po dolgem premišljevanju ustregel tudi njej. Na nebo je postavil še Škorpijona. 

Bil pa je zelo previden. Oba je postavil toliko narazen, enega na poletno in 

drugega na zimsko zvezdno nebo, da ne bi Škorpijon ponovno pičil Oriona ali da 

se veliki lovec ne bi maščeval nad živalco, ki ga je ugonobila. 

 

 
 

Venomerna nebesna lepotna tekmeca – Orion na zimskem in Škorpijon  

na poletnem zvezdnem nebu. Kdo je lepši? 
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