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Astronomija

I

DRUGA NAJSVETLEJŠA ZVEZDA
Iz naši h kraj ev t a zvezda ni vidna . Opazujejo pa jo že lahko južno od
Sredozemlja. Stari Egi p čani so jo č ast i l i kot "zvezdo Eg ipta" , srednjeveški
Arab ci so jo imeli za božan sko lep o. Na starejš ih zvezdnih kartah so v
ozvezdju Lad ja Argo to zvezdo prikazovali na sprednjem delu ladje in jo
imenova li Sprednja od dveh ob veslu (slika 1) .

Slika 1. Zvez da K anop , prikazana v stare m ozvezdj u Ladj a Argo (o Argo navi s) . Slika je
iz Hevelijevega atlasa zvezd nega neb a Ura nogra fij a (1690). Kot za nim ivos t naj povem ,
d a se je na ladj i ovekoveči l t ud i sa m Hevelij . Puščica kaže na njegov p or tret . To se m
ugotovil p red kratkim , ko se m sliko tega ozvez dja p ogled al z veliko povečavo .

D anes t ej zvezd i re č emo K ano pus , p r i n a s ud om a č en o K a nop " . Naj -

verj et neje je zvezd a dobila ime po starem egipčanskem mestu Kan opusu
(danes prist anišče Ab ukir v Nilovi delt i) blizu Aleksandrije, od kod er
1 Sprva j e im ela zvezd a ur ad no oz nako a Argo navis (a lfa La dje Argo) . Za rad i
preob širnost i in zat o nep regled nosti so p ozn eje ozv ezdj e La dj a A rgo razde lili na t ri
manjša ozvezdja: C arin a (G re d elj) - spred nji del la dj e , Pup pis (Krma) - za d nj i d el
la dj e in Vela (J a dro) . Dan ašnj a ur ad na oz na ka zvez de je zato a C a rine (a lfa Gred lja) .

I Astronomija
sta starogrška astronoma Hiparh (2. stol. pr. n . š.) in Ptolem ej (2. stol.)
opazovala zvezdno nebo in pr av gotovo tudi zvezdo Kanop, ki je od tam
vidna nizko nad južnim delom obzo rja (slika 2) . Nekateri menijo , da je
zvezda dobi la ime po Kanopusu ali Kanobosu, glavnemu krmarj u ladjevja
špartanskega kralja Men elaja, t iste ga kralja, ki so mu ugrabili najlepšo
ženo na svetu, Heleno , zaradi katere se je pot em razvihrala trojanska
vojna.

Slik a 2. Lega zvezde Kanop v oz vezdj u Grede lj ( račun alniška zvezd na kar t a ) . Približno
tako , kot ka že skica , je zvez da v id na iz severnega Eg ipta, ko je naj više (komaj kakšn ih
7° ) nad obzo rjem.

Po grški zmagi nad Trojanci se je Menelaj s svojimi ladjami vračal
v domovino . Na povr at ku ni in ni imel sreče . Kar osem let so z ladjami
blodili med Kikladi in Sporadi pr eden so prišli domov. Med drugim jih
je zaneslo celo do egipčanske obale. Tam pa je krmarja pičila kača in je
umrl. Na tistem kraju mu je Menelaj postavil spomenik. Dal je zgradit i
mesto Kanopus.
Tako se mit ološka zgodb a dotika svet a realnega dog ajanja, sa j naj
bi le nekaj stolet ij po zneje na ploš čadi enega tamkajšnjih templjev aleksandrijski astronomi imeli svojo zvezdarno in od tam opravljali svoja
znam en ita opazovanja zvezd .

