
Stari Grki so imeli število 9 za število najvišje modrosti, za simbol znanja 

in izobrazbe, za sveto število. Če število 9 pomnožimo s poljubnim naravnim 

številom od 1 do 10, dobimo število, katerega vsota števk (cifer) je deljiva z   

devet (velja splošno za poljubno naravno število). Zaradi te lastnosti so          

pitagorejci število 9 obravnavali tudi kot simbol stalnosti. Svetost števila 9   

najbrž pada v čas, ko so izmerjeni zvezdni mesec 27 dni, v katerem Luna             

obkroži Zemljo, razdelili na tri enake dele in dobili devet dnevni teden. To,              

zares zelo čaščeno število 9 pogosto nastopa v pravljicah (za devetimi gorami, 

za devetimi vodami), v legendah ali mitih (Lernejska Hidra v grški mitologiji 

naj bi imela devet kačastih glav, nastopa tudi devetglavi zmaj), tudi                           

Herodotova zgodovina Zgodbe je bila napisana v devetih knjigah (delih,                

zvezkih). Tako in nič drugače je tudi s starogrškimi muzami.  

Napisano samo v informacijo. 

 
 

Devet starogrških mitoloških muz 
 

Kakor pove že naslov, tudi starogrških mitoloških muz (boginj), pokroviteljic 

znanosti in umetnosti, je bilo 9. Seveda povezanih s svetim številom 9 in ne 

izbranih kar tako, v tri dni. Dobimo jih sicer na svetovnem spletu, vendar tam 

nikjer ne piše, nikjer ne pojasnjuje, zakaj jih je ravno devet. Tukaj pa jasno 

povemo, zakaj. Gre za nekaj svetega. Znanost in umetnost pa to je. Poglejmo 

njihov izvor in za kakšne muze gre. 

 

 

Vseh devet muz se sproščeno muza okoli nad vse čaščenega boga Apolona. 
 

Po Heziodovi pesnitvi Teogonija (nastanek sveta in izvor bogov v grški 

mitologiji; 7. stoletje pr. n. št.) so bile muze hčere Zevsa, vrhovnega boga ali 

kralja vseh bogov s prestolom na gori Olimp, in Mnemosine, boginje spomina, 

boginje muz, mati muz.  



Po drugi verziji pa naj bi bile muze prvotnejše ali zgodnejše. To pomeni, 

da naj bi bile rojene pred Zevsom, in sicer kot hčerke boga neba, Urana, in bogi-

nje zemlje, Gaje. Naj bo kakorkoli. Ker so vse muze hčerke bogov in boginj, ve-

lja, da so zato tudi same zase boginje.  
 

Njihov priljubljeni vodja ali ''šef'' pa je bil bog pomladanskega veselja, 

svetlobe, umetnosti in glasbe – Apolon. Muze so bile stalno z njim in ob njem, 

ga spremljale, obkroževale, oboževale, plesale okoli njega in ga s svojo ljubkos-

tjo in mehko pristnostjo kar naprej navdihovale.  

 

Seznam grških muz: 
 

Erato – muza ljubezenske poezije 

Evterpa – muza glasbe 

Kaliopa – muza epske poezije 

Klio – muza zgodovine 

Melpomena – muza tragedije 

Polihimnija – muza resne glasbe (včasih geometrije) 

Talija – muza komedije 

Terpsihora – muza plesa 

Uranija – muza astronomije 
 

 
 

Uranija – muza astronomije, vedno ob globusu in s palico v roki. 
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Uran_(mitologija)

