
Pri pisanju spisa o zvezdi Fomalhaut sem naletel na zelo zanimivega 

starogrškega pisatelja, zgodovinarja in mitografa, o katerem prej še 

nikoli nisem nič slišal. Ker mislim, da ga tudi številni bralci rubrike 

Domoznanstvo ne poznajo, sem se odločil, da napišem nekaj vrstic                    

o njem. Le bistveno. V podrobnosti se ne spuščam. 

 

Diodor Sicilski 
 

Diodor Sicilski ali Diodor Sikul (Siculus) je bil sodobnik Julija Cezarja in 

Avgusta. Živel je v Rimu, kjer je trideset let (od 60 do 30 pr. n. št.) pisal svoje 

življenjsko in temeljno delo o svetovni zgodovini z naslovom Bibliotheca 

historica (Zgodovinska knjižnica). 

 

 
 

Diodor Sicilski (Agira, Sicilija, okoli 90 pr. n. št. – okoli 30 pr. n. št.). 

Slika je s svetovnega spleta. 

 

V tem obsežnem delu, ki obsega 40 knjig, opisuje zgodovino od začetka 

sveta do leta 60 pr. n. št. Ohranilo se je le 15 knjig in nekateri odlomki iz 

izgubljenih. Obravnava mistično zgodovino helenskih in nehelenskih plemen do 

padca Troje, zgodovino in kulturo Starega Egipta, Mezopotamije, Indije, Skitije, 

Arabije, severne Afrike, Grčije in Evrope. Opisuje strašno izkoriščanje sužnjev 

in krute delovne pogoje. Opisuje tudi zgodovino od Trojanske vojne do smrti 

Aleksandra Makedonskega in dogodke od Aleksandrovih naslednikov do leta 

60. pr. n. št., to je do Cezarjevih galskih vojn. 
 

Zgodovinarji menijo, da zgodovinski podatki iz njegove Biblioteke niso 

povsem verodostojni, ker je Diodor resnične dogodke mešal z mitološkimi. Je pa 



delo kljub temu pomembno, saj vsebuje sklice in navedke številnih starejših 

avtorjev, katerih dela so se izgubila. 
 

Diodor je pisal tudi o asirski boginji plodnosti Derketo (grško Atargatis; 

gl. spis Fomalhaut v rubriki Domoznanstvo), ki se je samomorilsko vrgla v neko 

jezero v Palestini, ker se je sramovala ljubezni z mladim Asircem, s katerim je 

imela hčerko Semiramido (Semiramis). Svojega ljubimca je ubila, hčerko pa 

zapustila. Deklico so čudežno obdržali in vzgojili golobi in je pozneje postala 

kraljica Babilona. Domnevno naj bi vladala od 810 do 782 pr. n. št.  
 

Novejši zgodovinarji močno oporekajo Diodorjevemu opisu njenega 

življenja. Dokazali so, da je zapis bolj legenda (mit) kot resnična zgodba. Ne 

morem biti razsodnik. Daleč premalo poznam zgodovino in mitologijo 

vzhodnjaških plemen tistega v preteklost tako zelo oddaljenega obdobja. Sem pa 

res tudi sam zasledil neskladnosti v podatkih vladanja. Semiramidin sin Ninias 

naj bi vladal dosti pred svojo materjo, kar ne gre skupaj. 
 
 
 
 

Kranj, 22. junij 2018                                                                         Majo Prosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


