
Včasih napišem in objavim kakšno zgodbo dvakrat.  

Drugič zato, da izboljšam prvo verzijo.  

Velja tudi za to zgodbo. 

 
 

●   ●   ● 
 
 

Nebesna osla, ki se hranita pri jaslih 

 
Ja, kaj neki tako pomembnega pa sta naredila ta dva osla, da sta postavljena ob 
nebesnih jaslih in ostajata ovekovečena na zvezdnem nebu. Boste videli. Nič 
posebnega. To pripoveduje mitološka zgodba iz grškega bajeslovja, a jo je treba 
izbrskati. Ni široko znana. 
 

Bog vina, vinogradništva in veselja, Dioniz, se je nekega dne tako 
nažlampal vina, da je zbolel. Pijača mu je škodila, popolnoma mu je zmešala 
glavo. Zelo slabo se je počutil. Silno pa si je želel, da bi se pozdravil.  

 
Po pomoč se je odpravil v Zevsovo svetišče. Pot, po kateri je potoval, ga 

je nenadoma pripeljala do obsežnega blatnega močvirja. Moral je iti čez 
močvirje, če je želel priti do svetšča, poti pa nikjer. Se je kar izgubila. Dolgo 
časa je premišljal, kako bi prišel čez močvirje, ne da bi si zmočil nog, kajti v 
Zevsovo svetišče ni smel priti z blatnimi čevlji. 

 
V bližini močvirja sta se pasla osla. Opazila sta zaskrbljenega Dioniza in 

ga vprašala, kaj ga tare. Povedal jima je. Eden od njiju se je Dionizu ponudil, da 
ga prostovoljno, brez plačila, prenese čez blato. In ga je prenesel. 

 
Sončni bog Apolon, ki je bil Dionizu zelo naklonjen, je opazoval to 

dogajanje. Všeč mu je bilo oslovo dejanje. V zahvalo, da je Dioniza prenesel čez 
blato, kar za osla ni navadno opravilo, je oba osla spremenil v zvezdi. Postavil ju 
je na nebo, in to blizu nebesnih Jasli, da bi bila tam preskrbljena s hrano in 
pijačo za vse večne čase. Tu je konec zgodbe. 

 
Kako je Dioniz opravil pri Zevsu, zgodba ne pripoveduje. Mislimo pa si 

lahko, da je Zevs zagotovo poskrbel za Dioniza in mu našel ustrezno zdravilo, ki 
je ga je pozdravilo, saj je bil od tedaj dalje še vedno dober bog vina, ki je 
uspešno opravljal vse naloge in vloge, ki so mu bile namenjene. 
 



 
 

Lega ozvezdja Rak na spomladanskem zvezdnem nebu med ozvezdjema 

Lev in Dvojčka. Ozvezdje Rak sestavljajo zelo šibke zvezde. Je nerazločno 

ozvezdje in ga težko izsledimo. Sredi ozvezdja leži nežna zvezdna kopica z 

imenom Jasli (uradna oznaka M 44), ob njej pa zvezdici Osel in Oslica, ki se 

po mitološki zgodbi pri njej hranita. 
 
 

●   ●   ● 
 
 

Vsebino zgodbe najdemo v ozvezdju Rak. V sredini ozvezdja leži zvezdna 
kopica M 44, imenovana Jasli (Praesepe). Tisti z odličnim vidom jo v kristalno 
jasni temni noči vidijo s prostim očesom kot drobno, komaj vidno svetlobno 
pegico, zelo dobro pa je vidna že z lovskim daljnogledom manjše povečave. 
Stari opazovalci so jo imeli za razmazano zvezdo v Raku in jo imenovali 
Srednja pega na oklepu (Raka). Vendar pa je ime Jasli smiselnejše, saj v njeni 
bližini ležita dve zvezdici, poimenovani Osla, ki naj bi se hranila pri teh jaslih. 
To sta zvezdi Gama Raka ali Severni osel in Delta Raka ali Južni osel. 
Severnemu oslu rečejo tudi Osel, južnemu pa Oslica. 



 
 

Fotografija zvezdne kopice Jasli (M 44) v sredini ozvezdja Rak. To je ena 

najlepših zvezdnih kopic na nebu. Od nas je oddaljena dobrih 500 

svetlobnih let. Le kje sta Osla? Nekje med temi zvezdami. Vendar vaša 

naloga ni, da bi ju izsledili, je pa prijetno vedeti, da sta tam. 
 

●   ●   ● 
 

Opomba. Tisti, ki želijo videti nebesne Jasli, naj pogledajo z 
daljnogledom na sredino ozvezdja Rak. Jasli predstavlja prekrasna zvezdna 
kopica. Osla pa sta nekje blizu nje, kar pa ni namen te zgodbe, da bi ju morali 
odkriti. Če pa bi ju le želel izslediti, se je treba precej potruditi. Potreben je že 
večji opazovalni podvig. Vendar, če je želja, lahko tudi to uresničite (gl. 
podrobno sliko ozvezdja Rak - Cancer, spodaj). 

 

 
 

Lega obeh Oslov: Gama (γ) Raka in Delta (δ) Raka glede na kopico 

M 44 v ozvezdju Rak. Slika je v pomoč bolj radovednim raziskovalcem,           

ki bi le želeli izslediti Osla. 



Še enkrat naj povem, da ni namen tega prispevka, da bi isledili oba Osla, 
ampak le to, da bi z daljnogledom opazovali nebesne jasli - prelepo zvezdno 
kopico, polno številnih zvezd in se skupaj s prebrano zgodbo rahlo zbližali z 
krasotami zvezdnega neba. 

 
Včasih pa zmaga tudi raziskovalni duh. Sledimo mu. Naj zmaga. 
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