
Na poletnem jasnem zvezdnem nebu iz razporeditve zvezd lahko v domišljiji 

izluščimo širokoplečatega moža, ki z rokama drži velikansko kačo na                 

sredini njenega zvitega telesa. To je ozvezdje Kačenosec s Kačo.                   

Upodablja starogrškega boga zdravja in zdravilstva Eskulapa. 

 

Zgodba o Eskulapu 
 
Eskulap naj bi bil že zelo zgodaj vešč svojega poklica, za katerega se je šolal pri 

najbolj pametnemu kentavru, modrecu, zdravniku in učitelju Hironu. Malo 

njegovih bolnikov je umrlo. Odkril je celo način, kako v življenje obuditi mrtve. 

Tako je postal čudežni zdravilec, ki je obljubil, da bo ljudem omogočil 

nesmrtnost, kot jo imajo bogovi. 
 

 Smrt je Eskulap preprečeval s čudežnim zeliščem. Odkril ga je po 

naključju. Nekoč je ubil kačo. K ubiti kači se je priplazila druga kača. V ustih je 

nosila neko njemu neznano zel in jo stlačila v usta mrtve kače. Na Eskulapovo 

veliko začudenje je mrtva kača oživela. Nato sta se obe odplazili.  

  

 
 

Ozvezdje Kačenosec (Ofijuh, tudi Serpentarius), pri nas vidno zvečer poleti. 

Kačenosca večinoma prikazujejo kot orjaka, ki trdno drži dolgo velikansko 

kačo v svojih rokah. V starejših zvezdnih kartah pa so ga prikazovali tudi 

tako, da drži velikanskega Škorpijona, ki je bil strah in trepet vseh živih 

bitij, saj je bil njegov pik smrtonosen. Vsi so se ga bali, le Kačenosec ne. 



 Zdravilec je pobral ostanke zeli. Dneve in dneve je med rastlinami v 

svojem zeliščnem vrtu in okoliških poljih in travnikih iskal zelišče, ki je oživilo 

mrtvo kačo. 
 

Trud je bil bogato poplačan. Našel je pravo zel. Začel jo je dajati 

bolnikom. Z njo je čudežno ozdravljal tiste, ki so že umirali in uspel celo oživeti 

pravkar umrle. 
 

 V tem času so svetu vladali trije bratje bogovi. Visoko na gori Olimp je 

zemlji in nebu vladal vsemogočni Zevs, morskim globinam divji Pozejdon, 

podzemlju, kamor so odšli vsi mrtvi, pa ledeno hladni, neprizanesljivi in 

trdosrčni Had.  
 

 Ko je Eskulap s svojo čudežno zeljo znal premagati smrt, mrtve duše niso 

več prihajale do podzemne reke Stiks, da bi jih brodnik Haron prepeljal na oni 

svet. Zato je Had prihrumel k bratu Zevsu. Pritoževal se je, da mu v podzemlje 

prihaja vse manj mrtvakov, da bo ob posel, če se bo Eskulap še naprej lahko 

posmehoval smrti. Človek ne sme postati nesmrten kot bogovi. Tega bogovi res 

ne morejo dovoliti.  
 

Zevs je dolgo časa premišljeval, kaj naj bi naredil. Odločil se je, da bo z 

eno svojih znamenitih strel ubil Eskulapa. Tako je tudi storil. Spomin nanj pa je 

ohranil. V priznanje za vse njegove velike zdravilske uspehe ga je nagradil. 

Naredil ga je nesmrtnega tako, da ga je za vedno postavil kot ozvezdje na nebo 

med zvezde, in to skupaj s kačo, od katere je dobil namig za zdravilno zel, ki jo 

je uporabljal pri zdravljenju in preprečevanju smrti.  
 


 

Še danes pomeni s kačo ovita palica znamenje (atribut) zdravilstva.  
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