
Je eno od 88 uradno potrjenih ozvezdij, ki ga stari Plolemaj ni poznal.                

Zato ozvezdje tudi nima zgodbe iz grške mitologije. Tam, kjer na zvezdnem 

nebu leži to ozvezdje, stari Grki namreč niso ničesar posebnega videli.                    

To pišem drugič, zdaj nekoliko dopolnjeno. 

 

Ozvezdje Žirafa 
 

Po natančnih opazovanjih nizozemskih pomorščakov je ozvezdje Žirafa prvi 

kartiral nizozemsko-flandrijski astronom Petrus Plancius ob koncu 16. stoletja. 

V prvi četrtini 17. stoletja pa ga je na zvezdno nebo oziroma v svoj zvezdni atlas 

trdno pripel in z zgodbo vsestransko utrdil nemški astronom Jacob Bartsch (ok. 

1600–1633; Keplerjev zet). Za izdelavo tega ozvezdja je uporabil nekaj šibkih 

zvezd med ozvezdji Voznik, Kasiopeja, Kefej, Veliki medved in Mali medved.  
 

 Bartsch je bil zelo veren človek. Prizadeval si je, da bi njegovo novo 

ozvezdje predstavljalo kamelo, na kateri je jahala lepa mlada Rebeka na poti do 

svojega novega doma, da tam postane nevesta Izaka, sina Abrahama, slavnega 

židovskega voditelja starih časov. Pri prevajanju besede "camel" v latinščino so 

iz neznanih razlogov dodali nekaj zlogov. Tako je nastalo ime camelopardalis, 

ki pomeni ali prikazuje prej žirafo kot kamelo (razlagajo tudi, da naj bi camelo-

pardalis hkrati predstavljala kamelo (grško kamēlos) in leoparda (pardalis)). 
 

   

 
 

Žirafa (Camelopardalis) je nadobzorniško ozvezdje, leži blizu severnega 

nebesnega pola in je zato vidno vse leto. Da ga izsledimo, moramo imeti              

že precej opazovalnih izkušenj. 



Zgodbo o Rebeki preberemo v Prvi Mojzesovi knjigi - Genesis (gl. 

slovensko Sveto pismo, Ljubljana, 1985, str.29). Je pa takale: 

Na svoja stara leta se je Abraham odločil, da v svojo rodno deželo pošlje hlapca 

po ženo za svojega sina Izaka. Hlapcu je naročil, naj gre v mesto Haran v 

Mezopotamiji. Tam naj čaka pri vodnjaku toliko časa, dokler ne zapazi med 

mladenkami, ki prihajajo tja zajemat vodo, tiste, ki se bo izkazala s posebno 

dobroto in prijaznostjo in bo rade volje ponudila vodo njemu in njegovim 

kamelam.  
 

V starih časih je bil v številnih mestih glavni vir pitne vode skupni 

vodnjak, h kateremu so prihajale ženske z vrči in se tam zbirale na klepetu 

pozno popoldne ali zgodaj zvečer. Hlapec je s seboj vzel več kamel. Nekega 

večera jih je privezal k vodnjaku v Haranu in počakal, da tja pridejo ženske po 

vodo. Svoj vrč je prišla napolnit tudi lepa mladenka Rebeka. 
 

 Služabnik je pristopil k njej. Vprašal jo je, če mu dovoli piti iz njenega 

vrča. Rebeka mu je takoj prijazno ponudila vrč z vodo. Ko se je napil, se mu je 

ponudila, da napoji iz svojega vrča še njegove kamele. In napojila jih je. 
 

 Tako prijazna je bila deklica Rebeka. Hlapec je takoj ugotovil, da je našel 

pravo dekle, po katero ga je poslal gospodar Abraham.  
 

Povedal ji je, kaj mu je naročil gospodar in Rebeka se je rade volje 

odzvala povabilu. Vso srečno jo je nato odpeljal h gospodarju. 
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